
We kunnen nog even genieten van de prachtige rood gekleurde bladeren. 

Ondertussen zijn we druk bezig met het organiseren van verschillende leer-

zame en interessante gastlessen. Het sporten is, in verband met de frissere 

temperaturen, gelukkig naar binnen verplaatst. En ook hebben we onder-

tussen al aardig wat nieuwe jongeren mogen verwelkomen. Zo wordt het 

steeds gezelliger bij Opleiding Binn’stad. Oh, en niet te vergeten… we heb-

ben ons interieur een boost gegeven met allerlei mooie planten!  
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Nieuws!  

Semra gaat ons in het nieuwe jaar verlaten. Niet voor altijd gelukkig! Zoals sommigen 

misschien al weten is Semra in verwachting. Om deze reden gaat zij met verlof. Ondanks 

dat dit nog een tijdje duurt, draait Monique Zantinge zo nu en dan al met ons mee zodat 

Semra straks in alle rust, samen met haar man, kan genieten van dit mooie nieuwe 

hoofdstuk.  

Even voorstellen… Monique  

Mijn naam is Monique Zantinga, RMC trajectbegeleider bij afdeling leerlingzaken. Ik ga 

tijdelijk aan de slag bij Opleiding Binn’stad in verband met vervanging van Semra, Coördi-

nator van Opleiding Binn’stad. Vanuit mijn functie als RMC trajectbegeleider heb ik veel 

ervaring met jongeren die, om wat voor reden dan ook, niet hun reguliere opleidingen 

hebben kunnen afronden met een startkwalificatie een diploma op MBO niveau 2. Oplei-

ding Binn’stad is een mooi traject voor vroegtijdige schoolverlaters om te ontdekken waar 

hun kracht zit en welke mogelijkheden ze hebben na dit traject. Ik kom in een leuk en dy-

namisch team terecht, waar iedereen zich volledig inzet om de jongeren weer perspectief 

te bieden. Ik hoop dat door mijn ervaring, netwerk en ideeën ik een bijdrage kan leveren 

bij Opleiding Binn’stad.  

Interieur update!  

In het nieuwe jaar hopen we, bij Opleiding Binn’stad, aan de slag te gaan met een likje 
verf. Hoewel we hier al erg naar uitkijken zullen we nog even geduld moeten hebben. 
Om deze reden zijn we gaan brainstormen over hoe we ons gebouw tot die tijd toch al-
vast een wat meer huiselijke sfeer kunnen geven zodat de jongeren zich hier nog meer 
welkom voelen. Dus hebben we het interieur een update gegeven  door middel van heel 
veel mooie kamerplanten. Dit geeft al direct een hele andere uitstraling. En zeg zou zelf, 
van planten wordt toch iedereen gelukkig?! 

 

 

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

Iedere vrijdag zijn er sportlessen. De jongeren mogen van te voren zelf aangeven wat ze 

leuk vinden om te doen. De instructeurs van stoot proberen dan ook de lessen zoveel 

mogelijk aan te passen op de wensen van de jongeren. De ene week maken ze samen 

een mooie stadswandeling en de week erop doen ze een leuk spel. In verband met het 

herfstige weer, worden de sport lessen nu sinds kort gegeven bij ACLO op het Zernike. 

Laat de winter maar komen! 

Naar het talentperron  

Regelmatig gaan wij met onze jongeren naar het talentperron. Zoals de naam al een beetje ver-

klapt, is dit een plek waar je hulp kunt krijgen bij het ontdekken en achterhalen van je talenten. 

Hiervoor kun je allemaal verschillende leuke opdrachten uitvoeren waarnaar je, je talenten gaat 

bespreken. Hierbij wordt er per eigenschap/talent gekeken welke banen of opleidingen daar op 

aansluiten en welke keuze het beste bij jou past. Vorige week zijn we met Francis naar het ta-

lentperron geweest. Francis vond het ontzettend leuk en heeft enorm veel nieuwe inzichten ge-

kregen. Om hem zo goed mogelijk goed te kunnen ondersteunen in zijn keuze, staat er een ver-

volgafspraak gepland waarbij er ruimte wordt geboden om hier wat dieper op in te gaan.   

Even Kennismaken..  
 
Vandaag hebben we twee super enthousiaste meiden mogen ontvangen van Jimmy’s. 
Zij hebben de jongeren verteld wat Jimmy’s is en wat zij te bieden hebben.  Jimmy’s is 
een plek voor en door jongeren, waar iedereen altijd welkom is. Een leuke plek om 
nieuwe contacten te leggen of bijvoorbeeld even  je verhaal kwijt te kunnen wanneer 
je daar behoefte aan hebt. Daarnaast organiseren ze regelmatig verschillende activi-
teiten zoals bijvoorbeeld filmavonden en lasergamen. De introductie ging super leuk 
en de jongeren waren erg enthousiast. We hebben afgesproken wat vaker bij elkaar 
langs te gaan en kijken uit naar een leuke samenwerking.   

Gastles Verslavingszorg Noord Nederland  
 
Zoals we al via LinkedIn hadden gedeeld, vond afgelopen dinsdag een gastles plaats die 
werd gegeven door VNN. Hierin kregen onze jongeren informatie over verschillende soor-
ten verslavingen, wat deze verslavingen met je kunnen doen en hoe je een verslaving kunt 
voorkomen. De gastles werd op een ontzettend leuke en betrokken manier gegeven.  Zo 
deden de jongeren dan ook leuk mee en hebben veel geleerd waardoor ze weer een stukje 
wijzer de toekomst te gemoed gaan. Ook wij zelf, van Opleiding Binn’Stad, vonden het erg 
interessant.  

Wist u dat…  

Zowel in de pre-entree als educatie klas zijn er nog een aantal plekken beschikbaar. Maar ook voor de sollicitatieclub kun je, je 

nog aanmelden.  Dit kan via de onderstaande Link:  

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

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

