
Maart is een belangrijke maand waarin jongeren zich kunnen oriënteren op een vervolgopleiding.                                
Vòòr 1 april moeten zij zich namelijk aanmelden bij de MBO-opleiding van hun keuze om na de zomervakantie in 
september te kunnen starten. Donderdag 14 maart was Opleiding Binn’stad onderdeel van het “VMBO Carroussel”. 
Diverse leerlingen van Groninger middelbare scholen kwamen op bezoek om zich te laten informeren over beroe-
pen Maatschappelijke Zorg.  Een goede manier om uiteindelijk de juiste studiekeuze te kunnen maken. 
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Even voorstellen… Richayro (Pre-Entree)                                                                                   

Richayro is 16 jaar en naar Opleiding Binn’stad gekomen om toch weer naar het regulie-

re onderwijs te kunnen. Hij is leerling van de Pre-Entree klas en wil graag  na de zomer-

vakantie een goede aansluiting hebben op het MBO. “Ik gebruik de tijd hier om me te 

oriënteren op een studierichting. In mijn vrije tijd sleutel ik graag aan scooters. Ook zing 

ik graag en maak muziek. Soms kom ik met een wat hese stem op school, wanneer ik de 

vorige avond te veel heb gezongen. Ik ben een ochtendmens en dan ook het meest ac-

tief: ik ben vaak de eerste leerling die ´s morgens lang voor de start van de lessen al bin-

nen is”. Richayro is in afwachting van positief nieuws over een stage bij Junkfood. 

Jorick : geslaagde uitstroom Educatieklas                                                                                                                                           

In één van onze vorige nieuwsbrieven hebben wij al kort verteld over Jorick en zijn stage 

bij Inspiratiecafé OSO. Hij heeft zich hier kunnen ontwikkelen tot een ware barista! On-

dertussen hebben wij afscheid genomen van Jorick: hij is doorgestroomd naar de oplei-

ding Servicemedewerker breed op het Noorderpoort College! Ondanks dat Jorick niet 

aan de toelatingseisen voldeed (geen diploma of relevant bewijsstuk) is het ons gelukt 

om hem te plaatsen op een niveau 2 opleiding. Dit hebben wij via een bijzondere toela-

tingsprocedure kunnen doen. Zo heeft Jorick onder andere een motivatiebrief gemaakt 

en heeft de docent een aanbevelingsbrief opgesteld. Het was een spannende periode 

voor Jorick, hij had namelijk ook een operatie gepland staan voor eind februari. Gelukkig 

is hij goed hersteld en ook toegelaten tot de gewenste opleiding. Wij wensen hem erg veel succes!  

Even voorstellen….Delany en Diana (Educatie)  

Delany is een sportieve dame die vanwege een verkeerde studiekeuze vroegtijdig met haar 
opleiding is gestopt. “De opleiding die ik volgde was erg ver van mijn woonplaats en daardoor 
werd het erg lastig voor mij om het jaar af te maken. Met hulp van de leraren van de oplei-
ding die ik volgde en de leerplichtambtenaar heb ik bij Opleiding Binn'stad een passend tra-
ject gevonden tot aan de zomervakantie. Hierna wil ik graag de MBO opleiding Veva gaan 
doen. Dat is de vooropleiding voor Defensie”. Ze heeft de conditietest en een zware test met 
militaire skills al gehaald en hoopt nu ingeloot te worden. “Ik houd erg van sporten zoals: ju-
do, freerunning, paardrijden, streetdance, fitness, wielrennen, mountainbiken en MMA. Ik wil 
graag bij een sportschool stage lopen waar ik veel over kracht en fitheid leer, iets dat me zeker verder kan helpen 
bij mijn nieuw te volgen opleiding.” 

                                                                                                                                                                                                               
Diana is in 2016 met haar familie vanuit Syrië, via Rusland naar Nederland gekomen.  Ze is 21 en heeft nog een 
jongere broer en zus. “Toen ik in Syrië was, droomde ik ervan om kostuumontwerper te worden. In Rusland was 
ik bezig met de studie Fashion Design. Maar sinds ik in Nederland ben is alles wat anders: ik moet vanaf nul begin-
nen, de taal leren, vrienden maken en werk zoeken.” 

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

In onze vorige Nieuwsbrief hebben we verteld over Danny. Hij was op zoek 

naar een baan in een restaurant om het mensen naar de zin te kunnen ma-

ken. Inmiddels heeft hij een goed sollicitatiegesprek gehad bij de Drie Ge-

zusters en is daar aangenomen om in de bediening te werken.  Op deze ma-

nier doet hij nieuwe werkervaring op, wat hem kan helpen bij zijn zoektocht 

naar een nieuwe opleiding na de zomervakantie. 

“Ik heb een nieuwe droom en dat is dat ik heel graag de zorg in wil om oudere mensen te hel-
pen. Over een jaar of 5 hoop ik mijn eigen verpleeghuis te hebben. Ik leer bij Opleiding Binn-
stad om daarna door te stromen naar de MBO opleiding Zorg en Welzijn. Binnenkort start ik 
met een stage bij ZINN waar ik alvast ervaring opdoe voor mijn toekomstige studie en kans 
maak toegelaten te worden voor het Gilde. Ik doe erg mijn best om mijn nieuwe droom uit te 
laten komen.” 
                                                                                                       

Bijbanen Project: Salem                                                                                                                                                                                                                                      

Salem, een goedlachse jonge meid van 17 jaar, is in februari gestart bij het Bijbanen Project. 

Ze komt uit Eritrea en is sinds april 2018 in Nederland. Salem is heel gedreven en spreekt al 

goed Nederlands. Naast het volgen van de Internationale Schakelklas was ze op zoek naar een 

leuke bijbaan. Ze wil graag op haar werk nieuwe mensen leren kennen en veel plezier maken. 

Samen met de jongerencoach is ze begonnen met het maken van een cv waarna ze is gaan 

solliciteren. Inmiddels heeft Salem een job als ‘busser’ bij De Drie Gezusters. Als busser ben je 

de rechterhand van het bedienend personeel en zorg je ervoor dat het restaurant en het ter-

ras er tip top uitzien. Ze heeft het er erg naar haar zin.  

Wist u dat…? 

… wij graag langs komen om uw team over onze opleidingen te vertellen 

… er nog plekken beschikbaar zijn voor jongeren bij de Sollicitatieclub 

... wij nog een werkervaringsplek beschikbaar hebben voor een jongerencoach    

     www.opleidingbinnstad.nl/vacatures/jongerencoach-32-uur/ 
…  wij jongeren beschikbaar hebben voor een bijbaan in de horeca/schoonmaak/winkel 

Even voorstellen: onze nieuwe facilitair medewerker 

Inmiddels is Olga begonnen bij Opleiding Binn’stad als facilitair medewerker. Ze is van oor-

sprong Russisch, maar is 13 jaar geleden vanwege de liefde terecht gekomen in Groningen. 

In Rusland is zij afgestudeerd aan de Universiteit van Sint Petersburg in de richting van Cul-

tuur en Kunst. Eenmaal hier is ze na de inburgeringscursus gaan werken o.a. als schoon-

maakster en als bibliotheek medewerker op de Hanze Hogeschool. In haar vrije tijd volgt Ol-

ga graag creatieve en computercursussen en is ze ook vrijwilligster geweest bij Stichting Mul-

ticultureel Vrouwencentrum Jasmijn. Via de werkervaringsplek bij Opleiding Binn’stad is de-

ze duizendpoot op zoek naar een vaste baan! 

http://www.opleidingbinnstad.nl/vacatures/jongerencoach-32-uur/

