
De zomer is officieel nog niet begonnen, maar de temperaturen en het nieuws 

bij Binn’stad is zonnig! De afgelopen weken hebben onze leerlingen en teamle-

den hard gewerkt. Daar plukken zij nu de vruchten van.  
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Bij Binn’stad zijn we begonnen aan de laaste weken voor de zomervakantie.  Ik denk dat de 

leerlingen, docenten en jongerencoaches allemaal wel zin hebben in wat vrije weken. Woens-

dag 15 juli 2022 is de laatste schooldag.  

Deze zomer gaat er wat leuks gebeuren bij Opleiding Binn’stad. We gaan namelijk verbouwen. 

De hele binnenkant wordt leeggehaald en wordt opnieuw ingedeeld. Ook krijgt alles een 

verfbeurt en krijgen we een nieuw interieur. We gaan er vanuit dat de verbouwing en in-

richting 6 weken duurt en dat alles klaar is voor het nieuwe schooljaar in september 2022. In 

de volgende nieuwsbrief laten we meer zien van de plannen van de verbouwing. Als de verbou-

wing achter de rug is, geven we een openingsfeest. Wordt vervolgd… 

Melvin 

Begin van dit schooljaar, kwam Melvin bij ons in de Educatieklas. Vorig jaar wilde hij al star-

ten met de kappersopleiding, maar werd helaas niet aangenomen. Hij had voor zichzelf veel 

doelen gesteld. We hebben hem ondersteund, daar waar nodig. Hij heeft zijn tijd bij Oplei-

ding Binn’stad als positief ervaren. Hij voelt zich op zijn gemak, ervaart het contact met de 

jongerencoaches en docenten als plezierig en hij vindt het fijn dat er met hem meegedacht 

wordt. Daarnaast vindt hij dat wij kijken naar wat wel kan, en niet naar wat niet kan. Net als 

dat wij naar de persoon zelf kijken. Melvin heeft zelf hele mooie stappen gezet. Zo is hij aan-

genomen voor de kappersopleiding waar hij erg veel zin in heeft! Voor deze opleiding moest 

een stage worden gezocht, deze heeft hij gevonden met behulp van een van de jongeren-

coaches. Hij is zelfs al begonnen en volgt daar ook twee keer per week een training, waarbij 

hij onder andere leert knippen en verven. Ondertussen heeft hij zelfs al ervaring opgedaan 

met wassen, verven en permanenten. Wij hopen dat je het enorm naar je zin gaat hebben op je nieuwe opleiding Melvin! 

Yoran 

Yoran is na een bewogen tijd, bij ons gestart in februari. Hij kampte met verslavingen waarvoor 

hij in een kliniek heeft gezeten en was al twee jaar niet naar school geweest. Yoran zit in de Edu-

catieklas en heeft vandaag zijn verhaal gedeeld met de Pre-entree leerlingen. Iedereen was onder 

de indruk en er vloeiden mooie gesprekken uit voort, hij heeft het supergoed gedaan! Ondertus-

sen is Yoran alweer 15 maanden clean en start na de zomervakantie met de opleiding ervarings-

deskundige.  Wij wensen je veel plezier  en succes! 

Wist u dat; 

• Dat het schooljaar eindigt en je een leerling voor het nieuwe schooljaar kunt aanmel-
den? Zowel in de Pre Entree klas als in de Educatieklas zijn er plekken beschikbaar. Aan-
melden kan via onze site op https://www.opleidingbinnstad.nl/onzetrajecten/
aanmelden/ 

• Dat er nog plek is bij de Sollicitatieclub vóór de zomervakantie? Meld je nog snel aan 
via onze site op https://www.opleidingbinnstad.nl/onze-trajecten/aanmelden/ 

• Dat de zomervakantie op 17 juli bij ons begint 

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

