
Veel nieuws vanuit Binn’stad!    
 

De herfst doet zijn intrede in Nederland maar nog steeds 
verwelkomen wij gemotiveerde en enthousiaste leerlingen bij 
Binn’stad! Sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief hebben meerdere leerlingen een 
stageplek gevonden. Wij wensen deze leerlingen veel succes. Graag willen wij in deze 
nieuwsbrief een leerling in de spotlights zetten; komt projectleider Lieke Brons aan het woord 
en geven wij u meer informatie over BBL. 
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Leerling in de spotlights! 

Brent Bultje loopt sinds het begin van dit schooljaar, stage bij 

de Albert Heijn in de Nieuwe Ebbingestraat. Hij doet de vol-

gende werkzaamheden: vakken vullen, helpen lossen, schoon-

maken van de winkel en de producten spiegelen. Brent vindt 

de werkzaamheden erg leuk. Met name omdat hij van een 

schone winkel houdt waarin alles netjes gespiegeld is. “Van 

spiegelen (van achteren naar voren het vak vullen i.v.m. 

houdsbaarheiddatum) krijg je een mooi resultaat”. Het is wel 

hard doorwerken. Hij beschrijft zijn collega’s als gezellig en ze 

staan altijd voor hem klaar. Brent zijn stagebegeleider is iedere 

dag aanwezig om Brent te begeleiden. Wat heeft Brent al ge-

leerd? Hij gaf de volgende antwoorden: klantcontact, de werk-

zaamheden en het leren kennen van de assortimentsgroepen. 

Brent is een harde werker en wil graag 50 colli in één uur kun-

nen vullen. Dit betekent dat hij 50 dozen met inhoud, netjes in 

de schappen zet. Brent zegt dat hij hier prima op zijn plek zit 

en daar zijn we het helemaal mee eens! 

Volgt u ons al op Twitter? Klik hier!   

Aanmelden schooljaar ‘12-’13 

Jongeren, jullie kunnen je nog 

steeds aanmelden voor dit school-

jaar. Kom langs bij één van onze 

voorlichtingen. De data staan op 

www.opleidingbinnstad.nl; waar je 

je tevens moet aanmelden. Ver-

geet je ID of paspoort niet mee te 

nemen! Vul direct na de voorlich-

ting een aanmeldformulier in. Wij 

zorgen ervoor dat het formulier en 

een kopie van je ID of paspoort bij 

de intaker van het Noorderpoort 

komt. Je ontvangt hierna een uit-

nodiging voor een intakegesprek 

van het Noorderpoort. Wanneer je 

wordt aangenomen, sluit je zo snel 

mogelijk aan bij de klassen. Tot 

snel! 

Stageplek aan te bieden? 

Weet u wat onze collega’s daar doen? Het OTP is namelijk de plek waar je 

moet zijn voor het aanbieden van stageplekken anders dan in winkels én 

het vinden van stages en stagiairs. Het OTP bevordert de aansluiting tus-

sen het onderwijs en het bedrijfsleven in de stad Groningen. Het OTP wordt 

ondersteund door de meest toonaangevende onderwijsinstellingen en het 

bedrijfsleven. Ze bemiddelen in stageplaatsen, verzorgen gastcolleges en 

zorgen voor kennisuitwisseling tussen 

beide partijen. Ook organiseren ze di-

verse themabijeenkomsten voor onder-

wijs en bedrijfsleven en het jaarlijkse 

event Checkthebizz voor leerlingen van-

uit het voortgezet Onderwijs.  

www.otp.nl 

http://www.twitter.com/binnstad
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Workshop solliciteren door Irma Noorbergen 

Wekelijks hebben wij op donderdagmiddag bij Binn’stad de Sollicitatieclub. In het kader hiervan hadden wij 

afgelopen donderdag Irma Noorbergen uitgenodigd, om een workshop solliciteren te geven. Twaalf  jongeren 

die een BBL-plek zoeken, waren bij de training aanwezig. Als kennismaking gaf elke jongere een kwaliteit aan 

de ander op basis van een eerste indruk. De sfeer zat er hierdoor direct goed in en enthousiast ging de groep 

aan de slag. Centrale vragen in deze workshop waren: wie ben je, wat kan je en wat wil je. Door afwisselende 

oefeningen en rollenspelen ontdekte iedereen wat zijn/haar kwaliteiten zijn. De boodschap was vooral: Posi-

tief!! Met andere woorden: het glas is half vol in plaats van half leeg!  

Solliciteren is jezelf verkopen en je mag je eigen sterke kanten benoemen. Wees trots op jezelf en zorg er-

voor dat je weet hoe je jezelf moet ‘verkopen’. In de praktijk is dit een stuk lastiger, daarom heeft Irma de 

groep diverse opdrachten laten doen. Mede door dit interactieve programma en de kwaliteiten van Irma, kij-

ken wij samen met de leerlingen terug op een geslaagde en positieve workshop!  

 
Opleiding 
Binn’stad 

Boterdiep 34 
9712 LP      

Groningen 
050-3189449 

 
www.opleiding 

binnstad.nl 

Wilt u de nieuwsbrief voortaan ook ontvangen? Vul het contactformulier in!  

In het kort: Projectleider Lieke Brons 

Sinds maart 2011 is Lieke fulltime bezig met de dage-

lijkse coördinatie van project Binn'stad. Vanaf septem-

ber jongst leden heeft Lieke er een nieuwe uitdaging 

bij, waardoor ze bij Binn'stad minder uren is gaan wer-

ken. De nieuwe uitdaging 

van Lieke bestaat uit het 

opzetten van haar eigen 

bedrijf BronsEnProject. 

Samen met Marloes Vogel 

zorgt zij ervoor dat Binn’-

stad net zo voortvarend 

doorgaat als in schooljaar 

2011-2012.  

BBL-acquisitie 

Wij ondersteunen en faciliteren ook leerlingen bij het zoeken naar 

BBL-plekken. Het gaat om leerlingen die nog geen werkplek heb-

ben, maar wel ingeschreven staan bij een BBL-opleiding. BBL 

(Beroeps Begeleidende Leerweg) is een beroepsopleiding op MBO-

niveau in de vorm van werkend leren. De leerling werkt maximaal 

vier dagen en gaat één dag per week naar school. De ondersteu-

ning vanuit Binn’stad bestaat uit het bemiddelen naar vacatures, 

verbeteren van een CV, schrijven van een motivatiebrief en het 

voorbereiden van sollicitatiegesprekken.  

AGENDA 
 7 november  2012      
Voorlichting 11.00 

Leerhonk 

14 november 2012 
Voorlichting 11.00 

Leerhonk 

21 november 2012 

Voorlichting 11:00 

Leerhonk 

 

http://www.opleidingbinnstad.nl/site/contact/

