
Inmiddels liggen de zomerse dagen achter ons, hebben wij de herfstvakantie alweer gehad en 

staat Halloween voor de deur. Zoals u misschien op LinkedIn al heeft gelezen zijn vanaf heden 

de bijbanen– en sollicitatieclub samengevoegd. Afgelopen woensdag boden wij extra tijd voor 

de sollicitatieclub en met succes! Wij hebben heel wat nieuwe deelnemers mogen verwelko-

men. Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar in de pre-entree– en educatieklas en ook voor 

de sollicitatieclub kun je je nog aanmelden via onderstaande link:  

https://www.opleidingbinnstad.nl/onze-trajecten/aanmelden/  

Lees snel verder en maak kennis met een paar van onze leerlingen en onze stagiair facilitair.  
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Even voorstellen… Francis uit de educatieklas  

Francis, 20 jaar, afkomstig uit Tanzania-Zanzibar. Samen met zijn ouders en drie broertjes 

is hij verhuisd naar Nederland op de dag voor zijn 13e verjaardag en woont inmiddels al 8 

jaar in Nederland. Toen Francis hier kwam wonen kon hij nog geen Nederlands, om deze 

reden is hij een paar maanden na zijn verhuizing begonnen bij de ISK.  Het leren van een 

nieuwe taal ging hem goed af, zegt Francis. Na de ISK is Francis begonnen aan een regulie-

re VMBO opleiding waarna hij is verdergegaan met de entree opleiding bouwkunde. He-

laas heeft hij op beide opleidingen geen diploma behaald. Wel heeft hij een certificaat Ne-

derlands in ontvangst mogen nemen. Op dit moment volgt hij een aantal dagen in de week 

lessen bij ons. Naast zijn lessen loopt hij in de middag stage bij Iederz. Hij geeft aan het 

hier erg naar zijn zin te hebben en wij wensen hem veel succes tijdens zijn traject.  

Even voorstellen… Chelsea uit de educatieklas  

Hoi, mijn naam is Chelsea. Ik woon thuis bij mijn moeder samen met mijn oudere zus Amber. Ook 

hebben wij twee katten van 8 en 10 jaar waar ik vaak mee speel en knuffel. In mijn vrije tijd ben ik 

graag creatief bezig op de computer en maak ik dvd- en cd covers. Daarnaast ben ik vaak te vin-

den in de bibliotheek om een goed en spannend boek uit te zoeken. Naast lezen lijkt het mij ook 

enorm leuk om zelf een keer een boek te schrijven, als mijn droom om regisseur te worden niet 

uit komt. Momenteel volg ik een traject bij Binn’stad, omdat ik graag nieuwe dingen wil leren. 

Mijn doel voor de toekomst is om een reis rond de wereld te maken, omdat ik graag de wereld 

wil ontdekken voor zover dat mogelijk is.  

Even voorstellen.. Rick, onze stagiair facilitair.  

Hallo mijn naam is Rick en ik ben 20 jaar. Misschien herkennen jullie mij nog. Ik heb mij namelijk al 

een keer eerder in een nieuwsbrief voorgesteld. Als stagiair draag ik bij aan de uitvoering van facili-

taire taken bij opleiding Binn’stad. Ik heb het hier nog altijd erg naar mijn zin. Inmiddels ben ik hier 

al 8 maanden en leer nog steeds enorm veel bij.  Mijn doel is om na mijn opleiding door te stro-

men naar een opleiding als begeleider. Gelukkig kan ik bij Binn’stad veel leren van collega's, zodat 

ik mij alvast zo goed mogelijk kan voorbereiden. In januari zit mijn tijd hier erop, maar tot die tijd 

zal ik hier met veel plezier zijn.   

Onze eerste gastles! 
Binnenkort gaan wij van start met de eerste gastlessen voor de leerlingen van de educatie- en pre-
entreeklas. De eerste gastles wordt op 8 november gegeven door de FNV. De docenten van de FNV 
komen een gastles geven over Werk en Bijbanen, waarin wordt besproken wat de belangrijkste 
dingen zijn die je moet weten als je aan het werk gaat. De les gaat over de verschillende rechten en 
plichten die de leerlingen als werknemer hebben. Er wordt bijvoorbeeld besproken wat een CAO is, 
waarom deze belangrijk is, wat een 0-urencontract inhoudt en wanneer je recht hebt op een stage-
vergoeding. Wij hopen dat de leerlingen er zin in hebben en veel nuttige kennis uit deze les kunnen 
halen! 

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

