
De voorjaarsvakantie komt er weer aan! In het Noorden hebben de leerlingen vakantie van 26 februari t/m 4 maart, dit geldt 

ook voor de leerlingen van Binn’stad. Opleiding Binn’stad is deze week wel gewoon open: op dinsdag geven wij onze voorlich-

ting (13:15-14:00), op woensdag vindt de sollicitatieclub plaats (13:30-16:00) en op vrijdag is het Bijbanen Project (14:00-

16:00).  
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Sinds 1 augustus 2017 zijn de regels voor aanmelding in het mbo veranderd. Vanaf schooljaar 2018-2019 geldt het recht op 

toelating. Studenten mogen in principe niet meer geweigerd worden voor een mbo-opleiding, mits zij aan de volgende voor-

waarden voldoen: 

1. Aanmelden voor 1 april: Studenten die zich voor 1 april aanmelden hebben altijd recht op een studiekeuzeadvies.  

2. Verplichte intake-activiteiten volgen: dit kan bijvoorbeeld een individueel intakegesprek zijn of een groepsbijeenkomst.  

3. Voldoen aan de vooropleidingseisen  

Studenten mogen dus niet zomaar geweigerd worden. Scholen mogen wel weigeren als: 

 Er meer aanmeldingen zijn dan plekken in de opleiding 

 Een student niet aan de aanvullende eisen voldoet (dit komt bij bepaalde opleidingen voor) 

 Een student zich na 1 april heeft aangemeld 

Scholen zijn verplicht het toelatingsbeleid dat zij hanteren voor 1 februari van het betreffende 

schooljaar openbaar te maken. In dit toelatingsbeleid leest u hoe de school omgaat met teveel 

aanmeldingen en welke opleidingen aanvullende eisen hanteren.  

  Nieuwe wetgeving instroom mbo 

Levi is sinds kort gestart in ons Pre-Entree traject. Hij is 16 jaar en woont samen met zijn ouders, 

twee broers en broertje in Bedum. Levi is voordat hij bij ons begon een tijd niet naar school ge-

weest. Nu wil hij graag weer naar school en een diploma halen. Bij het Pre-Entree traject kan Levi 

weer een schoolritme opbouwen en zijn lesstof op peil krijgen zodat hij na de zomervakantie op 

het mbo kan starten. Het liefst zou hij na een opleiding bij de marechaussee gaan werken of als 

beveiliger op Schiphol.  

Levi is een ondernemende jongen. Hij heeft sinds kort een bijbaantje bij de Kruidvat en heeft zelf 

geregeld dat hij hier ook stage kan lopen. Snel na de start van het Pre-Entree traject kon hij dus al 

beginnen met stagelopen! 

  Even voorstellen … Levi (Pre-Entree) 

Ook afgelopen maand zijn de jongeren van de sollicitatieclub weer hard aan de slag gegaan tijdens de sollicitatietrainingen.  

Bij Jarno ging het heel snel. Hij had hulp nodig bij het opstellen van een cv en het schrijven van een pakkende sollicitatiebrief. 

Met behulp van de tools die Jarno heeft geleerd tijdens de trainingen is hij op zoek gegaan naar een werk. Hij wild graag een 

baantje waarin hij een service verlenende rol heeft en dit is gelukt! Hij is aangenomen in de housekeeping bij Hotel Miss 

Blanche.   

Kent u nog jongeren die een baan of BBL plek zoeken? Meld hen dan nu aan via de website! 

Sollicitatieclub 

In het Pre-Entree traject zitten een aantal jongeren die graag naar de VeVa zouden wil-

len. VeVa staat voor Veiligheid en Vakmanschap. Het is een MBO-opleiding niveau 2 

waarin lessen aan een ROC worden afgewisseld met praktijkweken bij een onderdeel 

van defensie. Om alvast een kijkje te nemen in de wereld van Defensie zijn de Pre-

Entree leerlingen samen met de jongerencoach en  docent naar de Defensie Brandstore 

op de Grote Markt geweest. Hier hebben ze een voorlichting gekregen van wachtmees-

ter der eerste klasse Erik Damstra over hoe het is om bij Defensie te werken, de ver-

schillende afdelingen die er zijn en hoe de opleidingen binnen Defensie er uit zien. 

Daarna mochten de leerlingen een escape room in waar zij in 25 minuten een bom moesten ontmantelen. Door samenwer-

ken en goed speurwerk is dit gelukt! 

  Op excursie naar… de Defensie Brandstore  

https://www.linkedin.com/in/opleidingbinnstad/


… onze jongerencoach Fransien op zoek is naar een baan?  

… we een nieuwe jongerencoach hebben voor de Pre-Entree klas? In de volgende nieuwsbrief stellen we haar aan u voor. 

...wij nog een werkervaringsplek hebben voor een facilitair medewerker? Bekijk hier de vacature.   

Wist u dat…? 

Anroy is aangemeld via Annemiek Hilgen van het jongerenteam van de Gemeente Groningen. Door de 
samenwerking tussen het jongerenteam en Opleiding Binn’stad proberen we een succesvolle doorstroom 
naar het reguliere onderwijs te creëren.  
Anroy is een jongeman van 18 jaar en is begin februari gestart in de Pre-Entree klas. Hij komt van het 
praktijkonderwijs maar heeft hier geen diploma gehaald. Ook heeft hij de afgelopen maanden geen on-
derwijs gevolgd. Om zijn lesstof weer op peil te krijgen en een schoolrite op te bouwen volgt Anroy het 
Pre-Entree traject. Anroy wil graag de detailhandel in. Hij zou later graag in een groot magazijn van een 
winkel willen werken. Hij heeft al een heftruck certificaat gehaald, deze zal dan zeker van pas komen! 
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Even voorstellen… Anroy (Pre-Entree) 

Brenda is 20 jaar en zit sinds november 2017 in de educatieklas. In de vorige nieuwsbrief 

(klik) kon u al lezen dat ze een intake-gesprek had bij niveau 4 opleiding Agogisch mede-

werker. Inmiddels heeft ze te horen gekregen dat ze is aangenomen! Afgelopen week is ze 

gestart met de opleiding.  

 

Omdat haar traject bij Binn’stad stopt, was het ook tijd voor Brenda om afscheid te nemen 

van haar stage. Brenda heeft stagelopen bij het Floreshuis, het buurtcentrum van de Korre-

wegwijk waar verschillende activiteiten worden georganiseerd. Brenda heeft tijdens haar 

stage de beheerder van het Floreshuis mogen ondersteunen. Haar werkzaamheden beston-

den bijvoorbeeld uit het informeren van mensen over de activiteiten van het Floreshuis en het inplannen van zaalreserverin-

gen. Het is een veelzijdige stageplek waar Brenda het erg naar haar zin heeft gehad! Als bedankje heeft Brenda een mooie 

kaart gekregen waarin ze wordt bedankt voor haar inzet en gezelligheid met daarbij een cadeaubon.  

  We nemen afscheid van… Brenda (Educatieklas) 

De leerlingen van Opleiding Binn’stad lopen elke middag stage in de binnenstad. Regelmatig lopen 

er leerlingen stagen bij de Albert Heijn in de Nieuwe Ebbingestraat. Onze ervaring is dat leerling zich 

snel op hun plek voelen op deze stageplek. Ze krijgen er goede begeleiding, ruimte om te leren en 

mogen soms best een foutje maken.  

Aron is assistent-supermarktmanager en heeft al een aantal van onze leerlingen voorbij zien komen. 

Zelf zegt hij hier over ‘Ik vind het belangrijk om kwetsbare jongeren een stageplek te bieden waar zij 

de ruimte krijgen om te leren. We proberen ze een omgeving te bieden waarin ze ook gemotiveerd 

worden om nieuwe dingen te leren. En daarnaast houdt het werken met medewerkers uit diverse 

doelgroepen het werk leuk!’ 

Stagiaires van Binn’stad door de ogen van… een stagebegeleider 

David is een jongeman van 22 jaar en opgegroeid op Sint Maarten. Sinds vier maanden is hij in Ne-

derland en woont hij op een studentenkamer in Groningen.  Zijn grote passie is het maken en pro-

duceren van muziek, maar David denkt dat een beroep in de muziek een te onzekere keuze is.  

Op Sint Maarten heeft David Highschool afgemaakt. David is nu Nederlands aan het leren, maar 

spreekt perfect Engels en Frans en een beetje Spaans. Deze talenknobbel komt goed van pas want 

hij wil graag een opleiding gaan volgen in de richting van toerisme. Hij is zich nu nog aan het oriën-

teren. Het liefst zou David naar de Engelstalige Hotelschool in Leeuwarden willen. Hij zal nog een 

aantal stappen moeten ondernemen om daar te komen. De Educatieklas van Opleiding Binn’stad is de eerste stap. Hierna 

zou David een mbo opleiding richting toerisme kunnen kiezen.  

  Even voorstellen… David (Educatieklas) 

https://www.opleidingbinnstad.nl/vacatures/facilitair-medewerker-32-uur/
https://www.opleidingbinnstad.nl/wp-content/uploads/2018/01/Nieuwsbrief-januari-nr-72-1.pdf

