
Het nieuwe jaar is begonnen en het wordt heel langzaam weer wat lichter buiten! Onze leerlingen zijn sinds 4 januari terug in 

het ritme en druk met school en stage. Voor een deel van hen was dit hun laatste maand bij Binn’stad. Zij beginnen vanaf febru-

ari aan hun vervolgopleiding. Ook zijn er deze en vorige maand leerlingen gestart die bij ons blijven tot de zomer, zodat zij in 

september door kunnen stromen naar het reguliere onderwijs. Tot slot vinden er een aantal wisselingen plaats onder onze col-

lega's. In deze nieuwsbrief praten we u graag helemaal bij!  
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Even voorstellen… onze nieuwe projectleider Philma Verweij 

Sinds 1 januari is Philma Verweij projectleider bij Opleiding Binn’stad. Vanuit haar functie als RMC-

coördinator heeft ze te maken met allerlei trajecten die er vanuit VSV Groningen worden aangebo-

den aan voortijdig schoolverlaters en kwetsbare jongeren. Zo ook met Binn’stad, een project dat 

Philma altijd een warm hart heeft toegedragen. Vanuit haar liefde voor cultuur, concerten, muziek 

en theater is Philma haar loopbaan begonnen bij het Platformtheater aan het Boterdiep. Nu is ze 

hier, een paar panden verderop, dus teruggekeerd. Haar hart en kracht liggen bij het ontwikkelen 

van nieuwe plannen en projecten, het liefst op een organische manier en zonder al te veel poespas. 

Ze bruist dan ook van de ideeën voor Opleiding Binn’stad en wil goed de tijd nemen om die te struc-

tureren en de juiste partijen erbij te betrekken. Het liefst wil Philma dat Binn’stad een plek wordt 

waar jongeren uit zichzelf naartoe komen en hun hulpvraag kwijt kunnen. Of dat nu hulp bij een 

uitkeringsaanvraag is, onderwijs, coaching of gewoon een veilige plek om even te zijn. Wellicht zelfs 

voor een potje Mahjong, wat Philma graag speelt in haar vrije tijd. Met Opleiding Binn’stad gaan we ons inzetten om een plek 

te zijn waar nog meer jongeren zich welkom en thuis voelen.  

Even voorstellen... Mohamed (Educatieklas) 

Mohamed is nieuw in onze Educatieklas! Door de lockdown begon hij bij ons anders dan normaal, 

hij volgt zijn onderwijs nu namelijk thuis. Hij laat zich hier echter niet door tegenhouden en is heel 

gemotiveerd bezig met school. Mohamed wil graag een vak leren. Hij denkt erover om automonteur 

of installatiemonteur te worden, maar het lijkt hem ook leuk om schilder of loodgieter te zijn. Het 

komende half jaar gaan we dit verder met hem uitzoeken, zodat hij in september aan een opleiding 

kan beginnen die bij hem past. Welkom, Mohamed!  

Even voorstellen... Akaash (Pre-Entree)  

Akaash is nieuw in onze Pre-Entree klas. Akaash heeft twee rechter handen en vindt houtbewerking erg leuk. 

Hij timmert bijvoorbeeld zelf vogelhuisjes in elkaar! We gaan dan ook proberen om een stageplaats voor hem 

te vinden die daarbij past. Het is zijn doel om in september uit te stromen naar een MBO-opleiding en timmer-

man te worden. Welkom, Akaash!  

Justin (Pre-Entree) stroomt door naar het MBO!  

We hebben Justin een aantal maanden geleden op LinkedIn aan u voorgesteld. Wij vertelden toen 

dat hij bij ons startte met als doel uiteindelijk naar een VeVa-opleiding te gaan. Hiervoor is hij goed 

op weg! Hij heeft bij ons hard gewerkt aan zijn ritme en goed zijn best gedaan met zijn lessen en op 

stage. Daarmee heeft hij het traject bij Binn’stad mooi volbracht en is hij klaar om uit te stromen 

naar het MBO. Hij start volgende week met de opleiding Assistent Dienstverlener en Zorg bij Noor-

derpoort. Het is zijn plan om daarna in september door te stromen naar de opleiding Uniformberoe-

pen/VeVa. We wensen Justin veel succes!  

https://www.linkedin.com/in/opleidingbinnstad/
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Nigel (Pre-Entree) stroomt door naar het MBO! 

De vorige keer vertelden we u over de stage van Nigel bij de Reshare Store. Door de lockdown is de winkel 

nu helaas gesloten, maar Nigel heeft het daar erg naar zijn zin gehad voor die tijd. Zoveel dat hij er zelfs 

voor heeft gekozen om in februari te starten met de opleiding Assistent Detailhandel op het Alfa-College. 

Hij heeft goed zijn best gedaan bij Binn'stad, dus we laten hem vol vertrouwen doorstromen naar zijn nieu-

we opleiding. Veel succes, Nigel!  

Een blik op de werkervaringsplek met Elif 

“Inmiddels is het bijna twee maanden geleden dat ik mijn laatste werkdag bij Opleiding Binn-

stad heb gehad. Ik ben gestart als WEP’er (op een werkervaringsplek) en mocht binnen enkele 

maanden door naar de betaalde functie van Projectleider. Ik vind Opleiding Binn’stad een 

prachtig project, niet alleen om wat ze voor kwetsbare jongeren doen, maar ook voor werkzoe-

kenden. De afgelopen jaren heb ik verschillende soorten werkzoekenden mogen begeleiden: 

jongeren die, net als ik, pas afgestudeerd waren, maar ook volwassenen vanuit de WW en WIA. 

Hierdoor heb ik in de praktijk mogen ervaren hoe aandacht, aanvullende scholing, coaching en 

begeleiding, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen stimuleren en versterken om 

succesvol uit te stromen. Hierdoor is er altijd een aangename en veilige sfeer van werken bij 

Opleiding Binn’stad, waar iedereen de ruimte krijgt om te ontdekken en te leren. Ik kan daarom 

met alle eerlijkheid zeggen dat ik een voorstander ben van een werkervaringsplek bij Opleiding 

Binn’stad, ik zelf heb er veel aan gehad en wens iedereen dezelfde ontwikkeling en succes toe!”  

Naomi (Pre-Entree) stroomt door naar het MBO! 

Naomi heeft veel geleerd bij Binn’stad. Ritme, structuur, op tijd komen en inzet tonen zijn erg belangrijk en 

ze heeft ons laten zien dat ze dit kan. Hierdoor is ze helemaal klaar voor het reguliere MBO-onderwijs. Vanaf 

eind januari gaat Naomi de opleiding Assistent Dienstverlener en Zorg volgen aan het Noorderpoort. Uitein-

delijk wil ze graag bij de politie, dus dit is een goede eerste stap! Ze heeft erg veel zin in haar nieuwe oplei-

ding en wij wensen Naomi hierbij veel succes! 

Afscheid nemen van onze jongerencoach Iris 

“Na een korte maar ontzettend leuke en leerzame periode bij Binn’stad heb ik een betaalde baan 

gevonden. Ik ga mijn HRM studie daadwerkelijk in de praktijk brengen in een functie op perso-

neelszaken/marketing bij een uitzendbureau. Hier ga ik me verdiepen in recruitment, marketing en 

HR-beleid voor interne medewerkers. Heel wat anders, maar zeker een uitdaging! Bij Binn’stad 

heb ik weer vertrouwen gekregen in mezelf door de vele leuke gesprekken met leerlingen en colle-

ga’s, maar ook de uitdagingen waar ik voor kwam te staan. Het aanspreken van leerlingen, hen 

helpen bij het vinden van een passende opleiding en het contact wat ik met stageplekken had. 

Ondanks corona hebben we er met z'n allen zeker het beste van gemaakt.  Ik vind het jammer dat 

het maar zo kort is geweest en zou het liefst natuurlijk ook langer zijn gebleven! Ik wil dan ook 

Semra en alle andere collega’s ontzettend bedanken. Ik zou iedereen een werkervaringsplek bij 

Binn’stad aanraden. Ik ga jullie missen!” 

Wist je dat… 

• we openstaan voor nieuwe aanmeldingen? Bel ons gerust voor meer informatie op 050-3189449 of stuur een mail 

naar leerhonk@opleidingbinnstad.nl.  

mailto:leerhonk@opleidingbinnstad.nl

