
 

In een paar weken tijd is er veel veranderd, er wordt veel vanuit huis gewerkt en ook onze leerlingen volgen online 

onderwijs. Wij bij Opleiding Binn’stad zijn elke werkdag tussen 10:00 en 14:00 uur aanwezig, houden fysieke af-

stand, houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en hopen zo ons steentje bij te dragen aan het bestrijden van het 

Coronavirus. Overige tijden werken wij vanuit huis, waarin we per e-mail (elif@opleidingbinnstad.nl) en 06-211 733 

42 elke werkdag tot 16:30 bereikbaar zijn. Door deze omstandigheden hebben we deze maand een nieuwsbrief met 

een iets andere inhoud. We wensen u veel leesplezier en sterkte in deze moeilijke tijden.  
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Een bericht van… Arend (Jongerencoach Educatieklas) 

Het is momenteel een onwerkelijke situatie bij opleiding Binn’stad en ook binnen ons team. De scholen zijn dicht en ook de 
stages gaan nu niet door omdat de horeca en winkels gesloten zijn. De jongeren kunnen thuis gelukkig doorgaan met het les-

programma. 

Persoonlijk doe ik naast mijn werk als jongerencoach ook een Jobcoach opleiding. Deze was 
tijdelijk gestopt maar heeft een digitaal vervolg gekregen waar we rond 8 april mee zijn gestart. 
Deze opleiding is gericht op het coachen en de plaatsing van cliënten op een reguliere baan. De 
opleiding houdt rekening met kracht en onbenut potentieel, leerstijl en vermogen, diepere ver-
langens en behoeftes, netwerk en sociale achtergrond en sfeer en persoonlijkheid. Hiermee 
gaat een jobcoach een traject van leren en werken aan, waarin de jobcoach ondersteuning 
biedt. Ook bij Binnstad coach ik. De kracht van Binn’stad vind ik de kleine klassen, de korte lij-
nen met werkgevers en het dagelijks contact en ritme voor de jongere met persoonlijke aan-
dacht en verdieping. Hiermee zijn al mooie resultaten behaald bij jongeren en hoop ik ook in 
deze onwerkelijke periode in de wereld mee door te kunnen gaan. Hopelijk komen we deze 

periode allemaal gezond door en kunnen we weer snel beginnen met de lessen in ons klaslokaal . 

Een bericht van… Henk (Docent Educatieklas)  

Al vanaf het begin, mei 2014, ben ik aan Binn'stad Educatie verbonden. 

In de educatieklas bereiden we de leerlingen voor om aan een opleiding te beginnen. Dat 
verloopt niet altijd soepel , de leerlingen zijn niet gewend om weer naar school te gaan en 
hebben daarin veel begeleiding nodig. Het is zaak om leerlingen die jaren niet naar school 
zijn geweest, een moeilijke periode hebben doorgemaakt, te motiveren en daarbij de nodige 
hulp te bieden. Gelukkig komt dat niet alleen neer op de docent , maar zijn er jongerencoa-
ches tijdens de lessen in het gebouw aanwezig. Daar kan altijd een beroep op worden ge-
daan. Evenzo als hulpinstanties van buiten. De lessen bestaan uit rekenen, Nederlandse taal 
en sociale omgangsvormen van 11.00 tot 13.00 uur dagelijks, gevolgd door een stage in een 
van de vele bedrijven in de binnenstad, die daaraan hun medewerking verlenen.  Het accent 
van de lessen is meer verschoven naar de digitale methode Studyflow. Deze methode kan 
individueel op de leerlingen worden aangepast, zodat de leerling de juiste training krijgt. 
Natuurlijk worden moeilijkheden uitgelegd, als dat nodig is of als de leerling ernaar vraagt. 

Nu we niet naar school gaan ,dat is wel heel bijzonder, volg ik de leerling via Studyflow. Ik bel ze 

en ze kunnen mij bellen. Het is wel mooi om te ervaren dat van deze groep leerlingen bijna iedereen rustig doorwerkt. Op 

deze manier kunnen ze hierna toch aan hun gekozen opleiding beginnen. 

https://www.linkedin.com/in/opleidingbinnstad/
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Even voorstellen.. Linnet (Jobhunter) 

Sinds ruim een maand ben ik de nieuwe jobhunter bij Opleiding Binn’stad! Ik ben 26 jaar en 
afgestudeerd als Psycholoog. Het liefst wilde ik hier natuurlijk meteen mee aan de slag in het 
werkveld. Ik merkte echter al vrij snel dat het best lastig is om een leuke baan te vinden, voor-
al omdat ik nog weinig relevante werkervaring heb opgedaan. Dit komt omdat ik, naast mijn 
studie, veelal in de sporthal te vinden was! Ik ben een hele fanatieke handbalster en ik heb 
een aantal jaren op hoog niveau gehandbald. Mijn passie is inmiddels verschoven naar beach-
handbal en momenteel speel ik voor het Nationale Beachhandbal team.   

 

In mijn zoektocht naar een leuke baan kwam ik deze werkervaringsplek van Opleiding Binn’stad tegen. Dit is voor mij een 
hele mooie kans om meer ervaring op te doen en mezelf verder te ontwikkelen als hulpverlener. Bovendien vind ik het erg 
leuk om met jongeren te werken. Naast het wekelijks begeleiden van de sollicitatie- en bijbanenclub en het werven van sta-
geplekken en (bij)banen voor de jongeren, help ik ze ook hun weg te vinden in het sollicitatieproces. Dit gaat van het onder-
steunen bij het maken van CV’s en motivatiebrieven schrijven tot het voorbereiden en uitvoeren van een sollicitatiegesprek.  

Helaas kan ik op dit moment niet veel voor deze jongeren betekenen, door de bijzondere tijden waarin we ons momenteel 
bevinden. Maar, het biedt ook de ruimte om creatief met de situatie en tijd om te gaan. Met positiviteit, geduld en vooral 
gezondheid komen we met z’n allen door deze tijd heen! In ieder geval sta ik alweer te popelen om aan de slag te gaan bij 
Opleiding Binn’stad.  

Wist u dat… 
Er verschillende vacatures op onze website open staan? Een overzicht van onze werkervaringsplekken is te vinden via 
www.opleidingbinnstad.nl 

- Wij een flexibele instroom hanteren dus aanmelden van leerlingen voor onze trajecten dagelijks mogelijk is? 

-- wij wekelijkse instroom hebben dus uw jongere heel snel terecht kan 

- wij provinciaal werken dus ook jongeren van buiten Groningen welkom zijn 

- wij graag langskomen om uw team over onze opleidingen te vertellen  

 

Begin april is Wouter gestart in de pre-entree klas. Hij is 16 jaar oud en woont op dit moment op een woongroep van De Zij-
len in Sappemeer. Zijn ouders en jongere broertje wonen in Slochteren. Daar komt Wouter zelf ook vandaan. Wouter heeft 
op het Diamantcollege gezeten en heeft hier tot het 3e jaar de Basisberoepsgerichte leerweg gevolgd. Inmiddels zit Wouter 
al bijna jaar thuis en is hij wel redelijk klaar met alleen maar gamen en films kijken. Hij geeft aan gemotiveerd te zijn om weer 
naar school te gaan en wil in september graag starten met een mbo-opleiding. Wouter hoopt in de tijd bij Binnstad weer een 
dagritme op te bouwen en door meer structuur beter zijn bed uit te kunnen komen. Wouter gaat zich tijdens zijn stage (als 
dat straks weer kan) oriënteren op een vervolgopleiding. Het is belangrijk om hierbij een goede keuze te maken!  

http://www.opleidingbinnstad.nl

