
Onze leerlingen zijn alweer bijna drie maanden aan de slag en het positieve effect van het weer naar school gaan is 
nu al zichtbaar. Een nieuwe start, werken aan een toekomstperspectief en ergens bij horen; het doet iets met jon-
geren!  De band die is ontstaan tussen leerlingen heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat een leerling die vaak te 
laat kwam nu altijd op tijd is! 

In deze nieuwsbrief stellen we een aantal leerlingen én onze nieuwe jongerencoach aan u voor. Ook leest u meer 
over de voorlichtingsmiddag voor verwijzers die we op 2 oktober jl. hebben georganiseerd.  
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Even voorstellen… Robin (Pre-entree) 

Robin is een vrolijke praatgrage jongen, hij komt iedere ochtend vanuit Drenthe met de bus naar Groningen. Op 
het VMBO lukte het niet helemaal, vlak voor de vakantie is hij gestopt met zijn opleiding. Recentelijk is Robin be-
gonnen bij Opleiding Binn’stad. Zijn doel is om door te stromen naar de opleiding Sport en Bewegen. Mocht hij 
daar niet worden aangenomen dan wil hij gaan werken want hij heeft al eens een bijbaantje gehad als opperman. 
Robin vond dat erg leuk om te doen want hij wil graag lekker bezig zijn. Nu is Robin druk op zoek naar een ge-
schikte stageplek; misschien leest u hierover in de volgende nieuwsbrief.  

Terugblik voorlichtingsbijeenkomst 2 oktober 

Ongeveer 25 belangstellenden mochten we 2 oktober jl. welkom 
heten op onze voorlichtingsbijeenkomst voor verwijzers. De samen-
stelling van de groep was weer heel divers, van werkcoach en peda-
gogisch medewerker tot buurmaatschappelijk werker etc. Een 
mooie mix van specialisten die met onze doelgroep werken en meer 
willen weten over onze trajecten. Het zorgde voor een leuke inter-
actie en wisselende praktijkvragen. Na afloop werd er onder het 
genot van een hapje en drankje volop genetwerkt! Wilt u ook een 
voorlichtingsbijeenkomst bijwonen, of kent u iemand voor wie het 
interessant zou kunnen zijn? Met regelmaat (ongeveer vier keer per 
schooljaar) organiseren wij een bijeenkomst. Als u onze nieuwsbrief 
ontvangt staat u op onze maillijst, u  ontvangt dan automatisch een 
uitnodiging. Staat u (nog) niet op onze maillijst, via onze website 
kunt u zich daarvoor aanmelden. Daarnaast kondigen wij de bijeen-
komst ook altijd aan in onze nieuwsbrief en op onze website.  

Succesverhaal sollicitatieclub 

De sollicitatieclub helpt jongeren bij het vinden van een baan, zo ook Leon! 
Na een paar  bijeenkomsten heeft Leon een baan weten te scoren bij de 
Drie Gezusters. Leon gaat aan de slag als barman, wat zeer goed past bij zijn 
persoonlijkheid en kwaliteiten. Hij is een echte doorzetter, en dat heeft hij 
ook bewezen! Afgelopen maandag had hij zijn sollicitatiegesprek, en woens-
dag kwam hij langs om ons persoonlijk te bedanken.  

Wij wensen Leon heel veel succes in zijn nieuw baan! 

 

https://www.linkedin.com/in/opleidingbinnstad/
https://www.opleidingbinnstad.nl/actueel/nieuwsbrieven/
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Kennismaken  met Annabel (Educatieklas) 

Annabel is geboren in Nigeria, maar woont alweer 6 jaar in Neder-
land. Ze heeft al een Nederlandse taalcursus gevolgd, maar wil 
graag door leren! Bij ons krijgt Annabel Nederlands en Rekenen om 
haar naar niveau 2 F te brengen. Haar doel is om uit te stromen 
naar de opleiding Assistent Bouwen, Wonen en Onderhoud. Wij zijn 
daarom momenteel op zoek naar een leuk stagebedrijf waarin ze al 
met de bouw wereld in aanraking kan komen en kennis op kan 
doen.  

Een docent vertelt…. Henk 

Mijn naam is Henk Timmer en samen met mijn vaste vervanger/
collega Willy Temmerman werk ik als docent /begeleider bij Binn-
stad. Als docent heb ik vele jaren ervaring opgedaan met Nederlands 
als eerste en tweede taalverwerving (NT1 en NT2), rekenen en En-
gels bij het Noorderpoort en de basiseducatie. Door de vele jaren in 
het basisonderwijs, als leerkracht en intern begeleider, heb ik veel 
ervaring met leerlingen die het niet zo gemakkelijk hebben. Die ken-
nis is hier op Binn’stad heel goed inzetbaar. Het project Binn’stad 
ondersteun ik van harte. Het is een fantastisch project om de jonge-
ren een steuntje in de rug te geven en te kunnen meewerken aan 
hun ontwikkeling en een passende onderwijsvorm te vinden. Ik werk 
er met veel plezier aan mee. 

Nieuwe jongerencoach Elif 

Mijn naam is Elif Pinar, ik ben 26 jaar en sinds oktober werkzaam bij Opleiding Binn’stad als 
jongerencoach van de Educatieklas. Ik ben in juli jl. afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit 
Groningen Arbeids-, Organisatie en Personeelspsychologie. 

‘Hoe kunnen we kwetsbare groepen weer laten functioneren in de maatschappij en bedrijfs-
leven’, dat heeft altijd mijn interesse gehad. Tijdens mijn stages heb ik mij gericht op jonge-
ren. Bij een VO onderwijsinstelling voor vmbo-t, havo en vwo heb ik de effectiviteit van be-
geleiding onderzocht voor leerlingen die dit nodig hebben. Dit in het kader van passend on-
derwijs, waarbij gewone scholen extra hulp moeten bieden aan kinderen met leer- of ge-
dragsproblemen. Mijn bevindingen heb ik verwerkt in een adviesrapport voor de school. Tij-
dens mijn masterthese heb ik mij juist gericht op ouderen en werk, voornamelijk op de spe-
cifieke positieve bijdrages die zij leveren aan een organisatie.  

Mijn hart ligt bij jongeren, daarom heb ik gekozen voor een werkervaringsplek bij Opleiding Binn’stad. Hier krijg ik 
goede begeleiding en de gelegenheid om mijzelf verder te ontwikkelen, daar ben ik Binn’stad heel dankbaar voor!  

Wist u dat 

• We tijdens de herfstvakantie geopend zijn? De klassen hebben geen les maar de voorlichting, het bijbanen-
project en de sollicitatieclub gaan gewoon door.  

• Onze vacature voor facilitair medewerker vervuld is? We zijn heel blij met Henk! 


