
Tropische temperaturen tijdens het maken van deze nieuwsbrief maar ondanks dat, en met de zomervakantie in zicht,  wordt 

er door de leerlingen nog hard gewerkt tijdens de lessen en op stage. Alle leerlingen zijn aangemeld en aangenomen voor een 

vervolgopleiding, een kroon op de inzet van de afgelopen maanden!  

Nog drie weken bikkelen en dan is het vakantie!  Voor de Pre- Entree klas begint die op 12 juli, voor de Educatieklas op 14 juli. 

De Sollicitatieclub, het Bijbanen Project en de voorlichtingen voor de Pre-Entree en Educatieklas gaan gewoon door, behalve 

tijdens de weken dat we gesloten zijn (week 32 en 33). 
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Koos is een jongeman die, voordat hij in de pre-entree klas 
van Opleiding Binn’stad begon, enige tijd niet naar school is 
geweest. Na de zomer wil hij graag met een MBO opleiding 
logistiek beginnen. Om weer structuur te brengen in zijn 
leven en te wennen aan hoe het is om naar school te gaan, 
is hij bij Opleiding Binn’stad begonnen. In het begin vond 
Koos het best zwaar. Hij vond het lastig om zich te concen-
treren in de klas en om weer hele dagen naar school te 
gaan en stage te lopen. Hierdoor was hij regelmatig afwe-
zig. Om deze reden is Koos zijn eerste stage kwijt geraakt.   

Inmiddels heeft Koos laten zien dat hij een switch kan ma-
ken want hij wil zich inzetten om het traject hier goed af te 
ronden om zo een goede start te maken op het MBO! Hij 
heeft zelf een nieuwe stageplek gevonden! Koos staat nu 
elke doordeweekse dag in de viskraam van Bert Zwier op de 
Vismarkt. Hij neemt de bestellingen op van klanten, maakt 
het klaar en rekent ook met ze af.  

Het is vaak hard werken bij deze druk bezochte viskraam! Bert, de eigenaar van de viskraam, wil Koos graag een kans bieden. 
‘Jongeren hebben soms een kans nodig van de juiste persoon. Ik denk dat als Koos deze stage met beide handen aangrijpt en 
er voor gaat, hij hier zeker veel aan heeft. Koos vertelde mij namelijk dat hij de handel in wil. Dan is de viskraam een goede 
plek om mee te starten. Er komt namelijk heel wat achter weg om een viskraam op te zetten en te blijven runnen’.  

Koos loopt nog niet zo lang stage bij de viskraam maar Bert is al erg tevreden over hem. ‘Als Koos deze stage goed volbrengt 
dan ga ik hem zeker een bijbaan geven’ zegt hij hier over. Bert merkt aan Koos dat hij het nog moeilijk vindt om contact te 
maken met onbekende mensen maar in de viskraam moet hij wel. ‘We zetten hem eigenlijk voor het blok. Hij moet hier de 
klanten, het liefst met een glimlach, vragen of hij ze kan hepen. Ik merk dat hij het elke dat weer een beetje beter doet.’  

Naast de begeleiding in het werk zelf wil Bert nog meer ondersteuning bieden aan Koos. ‘Ik hoorde dat Koos verder geen 
inkomen heeft. Ik heb daarom besloten Koos een kleine vergoeding te geven mits hij elke week aan mij kan verantwoorden 
waar hij dit aan uit geeft en of hij ook spaart’.  Koos vindt dit een goed plan. Dit is voor hem ook weer een extra motivatie om 
zijn best te doen op stage! 

Op stagebezoek bij… Koos (pre-entree)  

Even voorstellen… Michéle (educatieklas)   

Michéle is in mei gestart in de educatieklas. Hij heeft dit schooljaar voor de tweede keer het tweede jaar van 
een MBO-niveau 2 opleiding gevolgd. Door omstandigheden heeft hij veelvuldig verzuimd en liep hierdoor 
achter met schoolopdrachten en toetsen waardoor het verzuim nog meer opliep. Uiteindelijk is hij gestopt 
met zijn opleiding. Omdat Michéle graag een goede start wil maken met een nieuwe opleiding zit hij tot aan 
de zomervakantie in de educatieklas. Michéle zag er best tegenop om weer volle dagen te maken. In de edu-
catieklas kan hij weer een ritme opbouwen en daarnaast zijn achterstand wegewerken.   
 
Michéle loopt stage bij het Newscafé. Hier mag hij meedraaien in de keuken van het restaurant. Een goede 
voorbereiding op de opleiding van Michéle want… na de zomer start hij met een koksopleiding niveau 2! 

https://www.linkedin.com/in/opleidingbinnstad/
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Jaarlijks organiseert OTP (organisatie die onderwijs en bedrijfs-
leven met elkaar verbindt) een Carrousel waarbij leerlingen uit 
het voortgezet onderwijs een kijkje mogen nemen bij verschil-
lende organisatie in het kader van loopbaanoriëntatie. 
Op 7 juni is er een groepje leerlingen van het Montessori Vakly-
ceum op bezoek geweest bij Opleiding Binn’stad. Omdat onze 
trajecten te maken hebben met het begeleiden van jongeren, 
het sociale domein, zijn deze jongeren bij ons geweest. Na een 
introductie over wie wij zijn en wat we doen, zijn de jongeren 
aan de slag gegaan met hun cv, net als onze eigen doelgroep. 
Een andere groep is onder begeleiding aan de slag gegaan met 
het ‘Kwaliteitsspel’. Dit spel helpt bijvoorbeeld om meer inzicht 
te krijgen in je sterke kanten en in hoe andere je zien.  
 
We kijken terug op een geslaagde middag! Een aantal jongeren heeft aangegeven graag te willen deelnemen aan ons Bijba-
nen Project!  

  Carrousel OTP 

-  Jongeren zich al kunnen aanmelden voor het komend schooljaar voor de Pre- entreeklas en de Educatieklas. 
 - Wij 10 juli weer een voorlichting hebben over de trajecten die we aanbieden bij Opleiding Binn’stad? Klik hier voor meer    
informatie.  
- Wij aanwezig zijn op de KorreWERKTmarkt op 5 juli in het Floreshuis. De markt is voor iedereen in de wijk die op zoek is 

naar werk, een participatiebaan en/of vrijwilligerswerk.- 

- Wij regelmatig op zoek zijn naar kandidaten voor onze werkervaringsplekken. Voor meer informatie zie onze vacatures.  

We houden u maandelijks op de hoogte van het nieuws van Opleiding Binn’stad, omdat u in het verleden hebt aangegeven dat 

u deze nieuwsbrief van ons wilt ontvangen. Mede ingegeven door de nieuwe privacywetgeving (AVG) sinds 25 mei 2018, wil-

len wij er zeker van zijn dat u onze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen. 

Wilt u géén nieuwsbrief meer van ons ontvangen? Kan kunt u zich afmelden door een mail te sturen naar leer-

honk@opleidingbinnstad.nl. Doet u niets? Dan gaan we ervan uit dat u onze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen. Vanzelfspre-

kend kunt u ook op een later moment beslissen om u af te melden voor de nieuwsbrief.  

Even voorstellen… Yvonne (office manager)  

Sinds april werkt Yvonne als office manager i.o. op een werkervaringsplek bij Binn’stad. “Een geweldige 

kans om de kennis van mijn opleiding in praktijk te brengen”, zegt Yvonne. 

“Lang heb ik gewerkt bij de Kamer van Koophandel in diverse uitvoerende functies. Nu mijn kinderen 

zelfstandig zijn, wil ik mijn kennis verder uitbreiden en ben ik een opleiding gaan volgen; ‘Professioneel 

management assistent bij Schoevers’. Inmiddels is duidelijk dat door vergaande digitalisering mijn func-

tie bij de Kamer van Koophandel in de toekomst gaat verdwijnen. Vandaar mijn stap naar Binn’stad. 

Daar doe ik ervaring op als  officemanager en ook door de opleiding, hoop ik binnen zes maanden een 

baan te vinden als officemanager of management assistent”. 

Yvonne: “Ik heb het heel erg naar mijn zin bij Binn’stad. Ik draag er graag aan bij dat alles hier goed 

loopt voor zowel projectleiders, jobcoaches als docenten. Met als doel natuurlijk dat onze jongeren hier de opstap krijgen 

naar een opleiding en/of baan”. 

Wist u datjes 

https://www.opleidingbinnstad.nl/nieuws/10-juli-voorlichting-voor-verwijzers/
https://www.opleidingbinnstad.nl/categorie/nieuws/
mailto:leerhonk@opleidingbinnstad.nl
mailto:leerhonk@opleidingbinnstad.nl

