
wil jij in de Groningse 
binnenstad werken?
Dan is dit je kans!

De gemeente Groningen heeft het initiatief genomen om 
in de binnenstad van Groningen het project Binn’ stad 
te starten. In dit nieuwe project wordt in samenwerking 
met de School voor Maatwerk van het Noorderpoort een 
opleiding op niveau 1 of niveau 2 gegeven.

Bij deze opleiding zoeken wij voor jou een stageplaats 
in de richting die jij wilt ontdekken. Bijvoorbeeld in een 
winkel, in een magazijn, op de markt of in de horeca. 
Je wordt geplaatst bij een bedrijf in de binnenstad van 
Groningen.

Ben jij fulltime beschikbaar tijdens openingstijden? 
Wil je een diploma halen? Wil je doorstroommogelijkhe-
den krijgen naar een opleiding op een hoger niveau? Of 
wil je kans maken op een vaste baan bij een bedrijf of 
op de markt in de binnenstad? Bouw aan je toekomst en 
mail je CV naar: arbeidsmarkt@groningen.nl



Binn’ stad, wat is dat?
Het project waarvoor de gemeente Groningen het initia-
tief heeft genomen, in samenwerking met de School voor 
Maatwerk, leidt op tot niveau 1 of niveau 2. Het is een op-
leiding voornamelijk in de praktijk met 20 uur stage (dus 
onbetaald) en 14 uur theorie per week. De theorie is afge-
stemd op wat je tegenkomt in de praktijk.

Hoe werkt het?
Op basis van jouw wens, wordt een stageplek gezocht. 
Er worden stages van ongeveer 12 weken gevolgd. Indien 
gewenst wordt er na die periode gewisseld van stageplek. 
Op deze manier kun je bij verschillende bedrijven ervaring 
opdoen.

Je kunt kiezen voor verschillende richtingen, zolang het 
bedrijf maar in de binnenstad van Groningen zit. Wanneer 
je erg geïnteresseerd bent in kleding, kun je bijvoorbeeld 
drie stages lopen bij kledingwinkels. Weet je nog niet welke 
richting je op wilt? Dan kun je drie stages bij verschillende 
bedrijven lopen. Bijvoorbeeld in de horeca, in een winkel 
en in een magazijn.

Je kunt je stage ook op de markt lopen. De Groninger 
markt is een groot en veelzijdig bedrijf in de binnenstad. 
Voorbeelden van kramen waar je stage kunt lopen zijn: 
groente, fruit, kaas, kleding, sieraden of snacks. De markt-
kooplieden vormen een bont gezelschap collega’s en dat is 
een van de dingen die de markt zo sfeervol maken. 
Wanneer je stage loopt bij een ondernemer op de markt, 
heb je veel kans op een (bij)baan. 
De markt is namelijk hard op zoek naar nieuwe collega’s! 



Vooral praktijk!
Er is een leerhonk in het centrum van Groningen waar 
de lessen worden gegeven. Je verzamelt hier met je klas, 
krijgt les en er worden ervaringen uitgewisseld. Vanuit 
hier gaat iedereen aan de slag op zijn of haar stageplek. 

Op de werkvloer wordt je begeleid door een personeels-
lid van het bedrijf. Daarnaast is er een externe leermees-
ter die geregeld bij je stageplek op bezoek komt en je 
begeleidt in de praktijk. Ook kun je altijd terugvallen op 
het leerhonk waar een begeleider je vragen kan beant-
woorden.

Perspectief?
De nieuwe opleiding biedt een aantal perspectieven:
 Over 1 of 2 jaar doorgaan naar een hogere vervolg-  
 opleiding
 Door een oriëntatie bij verschillende bedrijven, 
 kies  je bewuster welke richting bij jou past
 Indien jou een baan wordt aangeboden, wordt de   
 opleiding omgezet naar een BBL-opleiding.

JA, ik wil!
Wanneer je deze opleiding niveau 1 of niveau 2 in de bin-
nenstad van Groningen wilt gaan volgen, stuur je je CV 
naar: arbeidsmarkt@groningen.nl. Je ontvangt dan een 
uitnodiging voor het bijwonen van een voorlichting. 

Als je na de voorlichting nog steeds enthousiast bent, 
dan schrijf je je in bij het Noorderpoort. Wanneer je ou-
der bent dan 18 jaar kun je studiefinanciering aanvragen. 



Project Binn’ stad is een samenwerking van:
- Gemeente Groningen
- Noorderpoort
- Groningen City Club
- Stichting Instituut Gak 

Meer informatie?
Je weet het nog niet zeker en je wilt eerst graag wat meer informatie krijgen? 
Stuur dan een e-mail naar arbeidsmarkt@groningen.nl en je wordt 
uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst.
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