
De meivakantie ligt al weer een tijdje achter ons en langzamerhand maken we ons op voor de laatste weken van het schooljaar. 
Dit betekent voor onze leerlingen nog even doorzetten om het traject goed af te ronden. De leerlingen zijn aangemeld bij diver-
se MBO opleidingen en op een enkeling na (nog geen uitslag) aangenomen voor het nieuwe schooljaar. Bij de Educatieklas is 
nog ruimte voor nieuwe leerlingen; dit is een doorlopend traject dus aanmeldingen zijn altijd mogelijk! 
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Even voorstellen…Julian (Pre-Entree)       

Julian is nog maar net bij Opleiding Binn’stad begonnen en heeft al vlot een leuke stage weten te 

bemachtigen! Elke maandag tot vrijdag kun je hem vinden in het Italiaanse restaurant Vapiano in 

de Poelestraat. Bij Vapiano gebruiken ze graag het Italiaanse spreekwoord: 'Wie rustig en ontspan-

nen leeft, leeft langer en in goede gezondheid.' Deze formule past ook goed bij Julian. Julian is een 

rustige en vriendelijke jongen die naast de nodige ontspanning, ook vaak zijn handen uit de mou-

wen steekt. Hij werkt namelijk naast zijn stage ook bij Nieboer Transport. Hier houdt hij zich iedere 

zaterdag bezig met onder andere het schoonmaken van vrachtwagens. Julian heeft het erg naar zijn 

zin hier en verwacht ook veel ervaring op te doen bij Vapiano.                                                                         

Op stagebezoek bij: Michael (Pre-Entree) 

Michael is een intelligente en vriendelijke jongen die sinds kort lessen volgt bij Opleiding 

Binn’stad. Daarnaast is hij ook net begonnen bij Spaak Koffie en Koers. Dit is een gezellig 

café waar er ook aan fietsen gesleuteld wordt. Deze combinatie past perfect bij Michael. 

Michael had namelijk al aardig wat werkervaring opgedaan in de horeca en bij een fietsen-

winkel. Ook mag hij er zelf graag op uit gaan en fietst hij zo een vele kilometers door de 

provincie Groningen. Michael is in zijn element bij Spaak. Hij vertelt enthousiast over het 

feit dat hij de ene dag een antieke mountainbike uit elkaar moet halen en de andere dag 

klanten staat te helpen. Kom ook eens langs voor een door Michael gemaakte kop koffie!  

Even voorstellen…Eiva (Educatie klas)  

 Eiva komt uit Syrië en volgt sinds maart het Educatie-traject bij Binn'stad met uitstroom 

naar een reguliere MBO opleiding als doel. Eiva werkt hard en is gemotiveerd om te le-

ren. Als onderdeel van haar traject loopt ze na haar lesuren stage bij Mc Donalds. Haar 

grootste motivatie hierbij is het goed leren spreken van de Nederlandse taal. Door de om-

gang met klanten en collega's bij Mc Donalds en haar taallessen bij Binn'stad pakt Eiva de 

Nederlandse taal goed en snel op.  

Op stagebezoek bij Diana (Educatie klas)       

 Diana heeft, toen ze bij Opleiding Binn'stad begon, aangegeven graag de zorg in te willen. Ze is hier-

toe enorm gemotiveerd. Haar droom is om ooit haar eigen verpleeghuis te beginnen. Naast haar 

opleiding bij ons is Diana actief in de sportschool. Ze vindt het belangrijk om gezond en fit te zijn. Ze 

is door ons aangemeld voor de opleiding Helpende Zorg en Welzijn bij het Alfacollege. Via het speci-

ale Gilde-leren traject zal ze theorie en praktijk combineren bij Zinn, locatie De Brink. Ter voorberei-

ding op haar opleiding loopt Diana nu 3 dagen stage bij De Brink. Ze assisteert de bewoners bij het 

eten, schenkt koffie en thee en maakt een praatje met de bewoners. Ze vindt haar stage heel erg 

leuk en het is ook een goede start van een mooie loopbaan in de zorg! 

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

Elke vrijdagmiddag van 14.00-16.00 uur helpen wij jongeren met het zoeken naar een 

bijbaan. Ook Alexander kwam langs voor het verbeteren van zijn cv en hulp bij het sollici-

teren. Hij had in februari al een baantje bemachtigd, maar wilde graag meer uren werken 

dan hij werd ingezet bij zijn werkgever. Daarom heeft hij gesolliciteerd bij eetcafé Het 

Zwarte Schaap als hulp in de keuken. Een half uur na zijn sollicitatie werd hij gebeld en 

heeft een paar dagen later een gesprek gehad. Inmiddels heeft hij al een paar werkdagen 

meegedraaid en heeft het er erg naar zijn zin!  

Sollicitatieclub:  

De Eritrese Kidane Kahsay is bij Opleiding Binn’stad gekomen na een goede tip van een kennis. 
Samen met zijn echtgenote is hij sinds twee jaar in Nederland. Hij is druk bezig met zijn Neder-
lands op het Alfa College (A2 niveau gehaald en bezig met B1). Hij heeft in zijn thuisland op het 
Business & Economics College Halale gestudeerd en is afgestudeerd op het gebied van Finance. 
Zijn diploma is hier in Nederland omgezet naar een HBO diploma Finance & Control. Na zijn stu-
die heeft hij 5 jaar als accountant en senior accountant gewerkt op het internationale vliegveld 
Asmara. Nu is hij op zoek naar een leuke baan in de Finance hier in Nederland. Bij Opleiding Binn-
stad hebben we hem na een intake geholpen met zijn cv en zijn we druk op zoek naar een ge-
schikte job (of eerst een werkervaringsplek) waar hij zijn kwaliteiten kan laten zien. Tips zijn na-
tuurlijk zeer welkom!  

Even voorstellen: onze nieuwe jongerencoach Pre-Entree       

Mijn naam is Marijke Vaatstra en sinds april dit jaar werk ik als jongerencoach bij Opleiding Binn-

stad. In diezelfde maand ben ik ook afgestudeerd aan de opleiding International Business & Ma-

nagement. Ik heb tijdens mijn studie gewerkt als recruiter en leerde zo niet alleen de commerci-

ële wereld goed kennen, maar ook het sociaal domein. Ik raakte geïntrigeerd door de gesprekken 

met professionals die werkzaam zijn binnen het sociaal domein en ook kreeg ik een goed beeld 

van het werken bij een gemeente. Zo ben ik ook via de gemeente Groningen terechtgekomen bij 

Opleiding Binn’stad. Als jongerencoach begeleid ik kwetsbare jongeren en verzorg ik de acquisitie 

van stagebedrijven in de binnenstad. De balans tussen sociaal en zakelijk maakt dat het werk erg 

afwisselend en uitdagend is voor mij. Ik krijg enorm veel energie van het werken met jongeren en 

ben er na een vrij korte periode al achter gekomen dat ik de juiste keuze heb gemaakt om deze 

stap te maken. 

Wist u dat…       

… we nu nog plek hebben in onze Educatieklas 

… al onze trajecten ook na de zomervakantie weer doorgaan 

... we 30 & 31 mei gesloten zijn i.v.m. Hemelvaart  

… we  per direct op zoek zijn naar een enthousiaste office manager 

Even voorstellen: onze nieuwe facilitair medewerker  

Helena werkt sinds half april bij Opleiding Binn’stad als facilitair medewerker. Ze is opgegroeid in Servië en 

twee jaar geleden in Nederland komen wonen. Ze is een bezige bij: op het Alfa College is zij twee keer per 

week bezig met Nederlandse taal, in de wijk Vinkhuizen is ze actief in de Vrouwengroep, daarnaast leest ze 

veel en kookt graag. Om dagelijks haar Nederlands goed te kunnen oefenen is ze hier aan het goede adres.  

Op deze werkervaringsplek kan ze voor zichzelf ervaren in welke richting ze zich verder wil ontplooien! 


