
Yes, daar zijn we weer!! De lockdown is gelukkig voorbij en de feestdagen zijn al-

weer even geleden. Sinds een aantal weken zijn wij al weer volop bezig bij Oplei-

ding Binn’stad. Fris & fruitig en vol motivatie kunnen wij er weer tegen aan met zijn 

allen. Of toch niet met zijn allen? Helaas is er een tijd van komen en een tijd van 

gaan en moeten wij in februari afscheid gaan nemen van een aantal mensen… 

Benieuwd hoe dit zit? Lees snel verder!  
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Februari staat al bijna voor de deur. Dit betekent dat veel van onze jongeren aan het einde zijn 

gekomen van het traject dat zij bij ons hebben gevolgd. Zij stromen succesvol uit naar verschillende 

opleidingen zoals naar het Noorderpoort, Alfa collega of praktijkleren. Hier zijn wij erg trots op!  

Wij wensen alle jongeren dan ook veel succes en alle goeds voor de toekomst! 

Binnenkort verwelkomen wij een nieuwe stagiair als jongerencoach. Want niet alleen nemen 

wij afscheid van onze jongeren die uitstromen, ook de stages van onze huidige jongerencoa-

ches lopen in februari ten einde. Sam en Adelina hebben een half jaar lang stage bij ons ge-

lopen als jongerencoach vanuit hun opleiding HRM op het Hanze College. Zij hebben onze 

jongeren enorm goed begeleid op vele vlakken en hebben ervoor gezorgd dat de jongeren 

zich altijd welkom voelden. Zij hebben beiden een stukje geschreven over hun tijd en erva-

ringen hier, bij Opleiding Binn’stad. 

 

Sam en Adelina, wij gaan jullie missen en wensen jullie heel veel succes met het verloop van 

jullie opleiding. Op een mooie toekomst! 

Wij nemen afscheid van…  Sam 

Mijn stageperiode bij Opleiding Binn’stad nadert alweer het einde en wat is de tijd snel gegaan. Ik 

heb hier ontzettend veel geleerd en een hele leuke tijd gehad. Ik vond het ontzettend interessant, 

uitdagend en waardevol om met het hele team en alle leerlingen samen te mogen werken en te hel-

pen bij de ondersteuning van de leerlingen. Het bewust meemaken van de ontwikkeling en vooruit-

gang van de leerlingen is een ervaring die ik niet snel ga vergeten. Per 11 februari ga ik weer verder 

met mijn studie HRM, waar ik hoop de kennis die ik hier heb opgedaan verder te kunnen toepassen. 

Ik wil graag alle leerlingen en het team bedanken voor de fijne tijd en alles wat ik heb mogen leren!  

Wij nemen afscheid van… Adelina 

Hallo allemaal, zoals jullie wellicht wel weten ben ik één van de jongerencoaches bij Opleiding 

Binn’stad. De maanden zijn voorbij gevlogen en ook ik ben nu aan het einde van mijn stage. Ik 

heb een leerzame tijd achter de rug waarbij ik veel nieuwe mensen heb mogen leren kennen. 

Wat mijn verwachting was van deze stage wist ik zelf niet al te goed, het was volledig nieuw 

en ik heb een hele andere vooropleiding gedaan. Wat al wel zeker was voor mij is dat het wer-

ken met jongere een passie is en ik dat met veel plezier en liefde doe. Dit is uit de afgelopen 

maanden ook zeker gebleken. Ik ben me hierdoor gaan realiseren dat ook jongerencoach ze-

ker een baan is waar ik later wat mee zou willen doen. Voor nu neem ik afscheid van Binn-

stad, maar mijn ervaring hier zal nooit vergeten worden! 

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/

