
In aanloop naar de zomervakantie, wordt er door de leerlingen nog steeds hard gewerkt tijdens de lessen en op stage. De mees-

te leerlingen zijn aangemeld en aangenomen voor een vervolgopleiding, een kroon op de inzet van de afgelopen maanden! De 

laatste schooldag voor de leerlingen van de Pre-Entree en Educatieklas is vrijdag 12 juli, daarna start de zomervakantie. De Solli-

citatieclub, het Bijbanen Project en de voorlichtingen voor de Pre-Entree en Educatieklas gaan gewoon door, behalve tijdens de 

weken dat we gesloten zijn (week 32 en 33). 
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Even voorstellen…Jeremy (Pre-Entree)    

Jeremy is 16 jaar en een vriendelijke en open jongen. Op 1 april (nee, geen grap) is hij begonnen 

bij Opleiding Binn’stad nadat hij was blijven zitten op het VMBO BB. Meteen heeft hij zich ook aan-

gemeld voor twee verschillende vervolgopleidingen om zo zijn kansen voor na de zomer te vergro-

ten. Naast dat Jeremy iedere dag aanwezig is op school en lessen volgt, gaat hij ook naar stage. 

Twintig uur per week loopt hij stage bij de Albert Heijn in de Oude Ebbingestraat. Hiervoor had hij 

ook al aardig wat werkervaring opgedaan, onder andere in een tweedehands winkel waar hij zich 

bezighield met schoonmaken en kassawerkzaamheden. Ondanks dat hij nog niet precies weet 

welke opleiding het gaat worden, toont hij hier veel doorzettingsvermogen en ook is hij gemoti-

veerd om na een welverdiende vakantie weer vol nieuwe energie naar school te gaan. 

Op stagebezoek bij: Ewout (Pre-Entree) 

Ewout loopt stage bij Lust, een splinternieuw café in de binnenstad van Groningen. Lust is 

een café waar veel internationale studenten een drankje of een lunch komen nuttigen, of 

om gezellig een spelletje te doen. Ewout kan het goed met zijn leidinggevende vinden en 

leert van hem de fijne kneepjes van het vak. Hij bedient de klanten op een vriendelijke ma-

nier en helpt bij het bereiden van de heerlijke lunchgerechten. Tijdens de warme zomerda-

gen verkoopt Ewout ijsjes bij de ijskraam van het café. Dit heeft hij al eens vaker gedaan bij 

een ijskraam in Haren. Ewout loopt met veel plezier stage bij Lust en dankzij zijn relevante 

werkervaring en professionele houding gaat het hem ook goed af.  

Op stagebezoek bij: Ashitosh  (Educatie klas)       

Ashitosh is een enthousiaste, representatieve en beleefde jongen met goede communicatieve vaardigheden. 

Om deze reden hebben wij een stage voor hem geregeld bij het Feithhuis. Het Feithhuis biedt onze jongeren 

een uitdagende stage, waarin zij geprikkeld en gemotiveerd worden het beste uit zichzelf te halen. Zij kijken 

goed naar de mogelijkheden van de stagiairs en begeleiden ze in hun ontwikkeling. “Ook al ligt je toekomst 

niet in de horeca, alle werkervaring die je opdoet is waardevolle bagage voor de rest van je leven”. Ashitosh 

wil opgeleid worden tot autoschadehersteller. Ook met een stage in de horeca doe je de nodige werkne-

Sollicitatieclub:  

Daniel dos Santos is van Braziliaanse afkomst en inmiddels woont hij alweer bijna tien jaar in 
Nederland. Hij heeft al veel werkervaring opgedaan, waaronder bij Pizzeria Rigoletto als pizza-
bakker en in de keuken bij KFC. Daniël komt over als een betrouwbare harde werker en is zoals 
iedere Braziliaan een vrolijk mens. Op 10 april is Daniël begonnen bij de Sollicitatieclub; hij had 
al een mooie CV paraat. Hier  heeft onder andere hulp gekregen bij het opstellen van een goe-
de motivatiebrief en met het solliciteren op verschillende vacatures. Ruim een maand later 
komt Daniël opgewekt binnen bij Opleiding Binn’stad met het goede nieuws dat hij een baan 
heeft! Diezelfde week is Daniël al begonnen bij Daadkrachtig als productiemedewerker. Hij 
heeft leuke collega’s en moet ’s ochtends heel vroeg op staan om te gaan werken. Tot nu toe 
heeft hij het erg naar zijn zin en we wensen hem veel succes met zijn verdere loopbaan! 

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

Saad heeft zich bij ons aangemeld voor de bijbanenclub. Saad gaat in september de opleiding tot 

schilder volgen. Hij heeft hiervoor al een stageplaats. In Sudan heeft hij al gewerkt als schilder. Behal-

ve schilderen en stucadoren heeft hij ook hele mooie muurschilderingen gemaakt.  

Saad is een hele positieve en goedlachse jongen, die op zoek is naar een bijbaan voor de avonden, 

weekenden en vakanties. Hij is erg gemotiveerd en weet van aanpakken. We hebben samen zijn CV 

gemaakt en hij heeft al een paar keer gesolliciteerd. Saad is een jongen die graag zijn handen uit de 

mouwen wil steken. Of het nou een baantje is als schoonmaker of vakkenvuller, hij staat overal voor 

open. Wie heeft een baantje voor deze enthousiasteling? 

Sollicitatieclub: 

Caitlin heeft op niveau 2 de opleiding Beveiliging succesvol afgerond, maar vanwege gezondheids-

klachten liever in een minder belastende richting wil werken. We hebben samen gesleuteld aan haar 

CV en haar motivatiebrief. Ook hebben we haar begeleid bij het maken van een elevator pitch. Daar-

naast heeft ze op diverse vacatures gesolliciteerd. In mei kregen wij goed nieuws: Caitlin is aangeno-

men bij de winkel Op=Op! Wij wensen haar veel succes met haar nieuwe job!   

Bijbanen Project: 

Suran is bij de bijbanenclub terecht gekomen omdat hij moeite had met solliciteren en 

het vinden van de juiste vacature. We hebben hem geholpen met zijn CV en zijn samen 

op zoek gegaan naar een leuke vacature voor hem. De vrijdag na Hemelvaart waren we 

gesloten en was er geen bijbanenclub. Na die week kwam Suran met het mooie bericht 

dat hij een bijbaan had gevonden bij Kluswijs in Haren! 

Wist u dat…       

… onze facilitair medewerker Helena een nieuw baan heeft? 

… er daarom een werkervaringsplek vrij is voor een facilitair medewerker, zie onze site 

… we op donderdag 20 juni een voorlichting geven aan alle professionals over voortijdige     

    schoolverlaters? Klik hier voor meer informatie.  

Werkervaringsplek: weg naar succes              

Joyce was – op een werkervaringsplek (WEP)- onze office manager vanaf februari. Binnen vier 

maanden heeft zij een baan gevonden als management assistent bij de Gemeente. “Na jaren-

lang in de Retail gewerkt te hebben wilde ik een switch maken qua werkzaamheden: niet zelf 

manager zijn, maar juist managers ondersteunen om zo hun werk optimaal te kunnen uitvoe-

ren. Op de WEP bij Binn’stad kreeg ik de kans mij te ontwikkelen als office manager en heb 

daarbij een cursus Office Management gevolgd. Naast het uitbreiden van mijn netwerk heb ik 

ook in het nieuwe werkgebied kunnen ontdekken waar mijn kracht ligt. Toen in april een nieu-

we functie als ‘management assistent’ vrijkwam op de afdeling Contractmanagement bij de 

Gemeente heb ik geen moment geaarzeld om te solliciteren. Dat leek me precies wat voor mij: 

spin in het web zijn en alles regelen. Ik kan dan ook zeggen dat de geboden kans om me via 

een werkervaringsplek te ontwikkelen bij Binn’stad een gouden greep was: na een jaar terug 

op de arbeidsmarkt en ook nog in een functie die ik ambieerde. Met behoud van uitkering heb 

ik vanaf februari 32 uur gewerkt om stappen te kunnen maken en ik kan het iedereen die op 

zoek is naar werk aanraden. Investeer in je werkgever en jezelf, dat vergroot je kansen op de arbeidsmarkt!” 

https://www.opleidingbinnstad.nl/wp-content/uploads/2019/05/Voorlichting-20-juni-2019.pdf

