
De vakantie is voorbij en scholieren door het hele land zijn al weer een aantal weken bezig met het nieuwe schooljaar. Ook bij 
Opleiding Binn’stad is dit het geval. In de Pre-entree en de Educatie klas hebben de leerlingen een goede start gemaakt met hun 
lessen en ze beginnen bijna aan hun stages. We hebben dit jaar weer een leuke groep jongeren, maar de klassen zijn nog niet 
vol. Geïnteresseerde jongeren (eventueel samen met hun ouders/begeleiders) zijn welkom bij de voorlichting van beide klassen 
op dinsdagmiddagen bij Binn’stad.  Hiervoor is aan te melden op https://www.opleidingbinnstad.nl/onze-trajecten/
aanmelden/. Een aantal van onze nieuwe leerlingen, samen met onze nieuwe jongerencoach, kunt u alvast leren kennen in de-
ze nieuwsbrief. Hopelijk bent u net zo enthousiast over hen als wij zijn! 
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Even voorstellen… Robel (Pre-entree) 
Robel is 17 jaar en woont inmiddels drie jaar in Nederland. Tijdens zijn derde jaar VMBO is hij veel ver-

huisd, waardoor hij te weinig lessen heeft gevolgd om over te gaan naar de vierde klas. Hij is begin sep-

tember gestart bij de Pre-entree en wil via Opleiding Binn’stad in februari doorstromen naar het MBO. 

Hij is gemotiveerd om aan de slag te gaan, want naast zijn stage zou hij graag extra willen werken om 

wat bij te verdienen.  

In zijn vrije tijd kun je hem vinden op een basketbal- of voetbalveld met zijn vrienden. Robel heeft een duidelijk doel voor 

ogen: politieagent worden. Na de Pre-entree wil hij graag beginnen met de vervolgopleiding beveiliging op het MBO om dit 

doel te behalen. Met zijn motivatie en actieve houding komt dit vast goed! 

Even voorstellen… Amar (Pre-entree)  
Amar is 16 jaar en is op 9 september gestart in de Pre-entree klas. Op zijn vorige school, In zijn vier-

de leerjaar VMBO, heeft hij zijn motivatie verloren, waardoor hij is gezakt. Hij is naar Opleiding 

Binn’stad gekomen om te werken aan zijn motivatie om daarna zo snel mogelijk door te stromen 

naar het MBO. Hij wil hier het liefst een opleiding volgen die met sport te maken heeft.  

 

In zijn vrije tijd is Amar altijd op het voetbalveld. Doordeweeks traint hij hard en in het weekend 

speelt hij graag wedstrijden. Deze passie voor sport, gecombineerd met zijn  sociale vaardigheden, 

maakt een sportopleiding de juiste zet! Samen gaan we op zoek naar een geschikte stage, zodat hij 

in februari goed voorbereid kan starten met deze opleiding. 

Even voorstellen...Jihan (Educatiegroep) 
Jihan is 22 jaar oud en komt uit Syrië. Ze is met haar familie naar Nederland gekomen omdat het niet 

meer veilig was in haar geboorteland. Haar familie woont nog in Den Haag, maar zij is verhuisd naar Gro-

ningen. Af en toe reist ze een paar uur met de trein om weer samen met haar familie te kunnen zijn.  

Jihan is bij Opleiding Binn’stad gekomen omdat ze haar Nederlands wil verbeteren, werknemersvaardig-

heden wil ontwikkelen en nog wat heeft moeite met rekenen. De docent van Opleiding Binn’stad heeft er 

alle vertrouwen in dat dit goed komt, want Jihan komt over als een slimme en gemotiveerde jongedame.  

Het lijkt Jihan leuk om bij een supermarkt stage te gaan lopen. Ze moet nog wel wennen aan een actief ritme. Daarom is dit 

een mooie voorbereiding op een vervolgopleiding en/of werk. Jihan weet nog niet helemaal zeker wat ze hierna wil gaan 

doen, maar gelukkig heeft ze nog veel tijd om hier over na te denken en er samen met de jongerencoach over te brainstor-

Nieuw lid van de Bijbanenclub: Aya... 
Sinds kort komt Aya naar de bijbanenclub. Aya is 16 jaar oud en komt uit Syrië. Na Syrië heeft ze 
nog 5 jaar in Turkije gewoond en sinds anderhalf jaar woont ze in Groningen. Haar grootste 
hobby is zwemmen. Daarnaast is ze na schooltijd vaak bij haar vriendinnen te vinden.   
 
Dit schooljaar start Aya bij het Alfa College in Groningen in de schakelklas MBO niveau 4. Aya is 
een lieve, behulpzame meid die graag werkervaring op wil doen. Ze ziet zichzelf het liefst als 
vakkenvuller aan de slag gaan, maar staat ook open voor ander werk in een supermarkt op dro-
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Sollicitatieclub...Sadaf 

Maart jl. kwam Sadaf voor het eerst naar de Sollicitatieclub. Sadaf is een spontane, goedlachse jongedame van 26 jaar en is 

geboren in Pakistan. Ze heeft de opleiding MBO niveau 2 Medewerker facilitaire dienstverlening afgerond en heeft daarna al 

veel werkervaring opgedaan. Sadaf is naar de sollicitatieclub gekomen omdat ze graag fulltime wil gaan werken. Ze had de 

mogelijkheid om een traineeship te gaan volgen in de horeca, maar haar voorkeur ging uit naar de 

functie verkoopmedewerker in een kledingwinkel.  

 

Tijdens de sollicitatieclub kreeg Sadaf hulp bij het verbeteren van haar cv en het maken van een 

sollicitatiebrief. Naast het versturen van vele brieven is Sadaf samen met de jongerencoach de stad 

in gegaan gewapend met een stapel cv’s. In de Herestraat was het al snel raak: ze mocht op ge-

sprek bij de Zara! Diezelfde week is ze daar aangenomen. Sadaf heeft het ontzettend naar haar zin 

en kan het goed met haar collega’s vinden.  

 

Helaas kunnen ze haar nog steeds maar 24 uur per week bieden. Daarom is Sadaf na een paar maanden terug bij de sollicita-
tieclub omdat ze graag fulltime wil werken. Mocht u nog een leuke baan weten voor Sadaf waar ze meer dan 24 uur per 
week kan werken, laat het ons dan weten! Dit mag ook iets anders dan een winkel zijn. U kunt dan mailen naar:   
sollicitatieclub@opleidingbinnstad.nl. 

Sollicitatieclub… Kidane  

Kidane is een aantal weken bij de sollicitatieclub geweest; elke woensdag kwam hij weer met een grote glimlach en een goed 

humeur binnen gewandeld. Tijdens deze middagen heeft hij een goede cv en motivatiebrief opgesteld en is hij gaan sollicite-

ren op vacatures. Hij heeft in Eritrea veel werkervaring opgedaan als senior accountant bij een grote internationale luchtha-

ven en wilde graag soortgelijk werk hier in Nederland doen. Hij heeft daarom veel gesolliciteerd op vacatures die betrekking 

hebben tot financiën, maar helaas nog zonder succes. Dit heeft voornamelijk te maken met de Nederlandse taal: die moet 

Kidane nog beter onder de knie krijgen.  

Met behulp van het accountteam van de gemeente en onze jobhunter gaat hij eerst naar Mama 

Mini. Kidane heeft daar een participatiebaan gekregen waarbij hij gaat helpen een nieuw project 

op te zetten, wat hem gelijk de kans geeft om aan zijn taalvaardigheden te werken. Zijn nieuwe 

ideeën zijn hier welkom. Uiteindelijk gaat hij ook de administratie bijhouden.  

We zijn heel blij voor hem, maar helpen hem natuurlijk het liefst ook nog zijn droombaan te vinden in accountancy. Dus als u 

nog een leuke functie in deze richting voor hem weet, horen wij het graag! 

Onze nieuwe jongerencoach van de Pre-entree… 

Mijn naam is Pleun de Vreeze en ik woon inmiddels 6 jaar in het mooie Groningen. Vorig jaar ben ik afge-

studeerd van de opleiding Social Work op de Hanze Hogeschool. Tijdens mijn opleiding liep ik stage bij 

een reboundvoorziening. Vanaf toen wist ik dat ik de meeste motivatie haal uit het werken met jeugd.  

Met die motivatie ben ik deze maand gestart als jongerencoach bij Opleiding Binn’stad. Hierbij begeleid 

ik kwetsbare jongeren uit de Pre-entree klas en zorg ik ervoor dat ze stage kunnen lopen bij de bedrijven 

die ze leuk vinden in de binnenstad. Het maken van contact met de leerlingen zelf, met stagebedrijven en 

de begeleiders van deze jongeren maakt deze functie erg uitdagend en interessant voor mij. Ik ben deze 

werkervaringsplek met veel plezier gestart en hoop er veel van te leren.  

Wist u dat… 

- alle leerlingen bij ons binnen twee weken een stageplek hebben? 

- onze werkervaringsplek facilitair medewerker open staat? Dit is een perfecte mogelijkheid om (meer) werkervaring in dit    

  gebied op te doen, de Nederlandse taal te verbeteren en te oriënteren op vervolgkeuzes dankzij intensieve begeleiding. Solli- 

  citeren kan via:  https://www.opleidingbinnstad.nl/vacatures/facilitair-medewerker-20-uur/ . 

- Marijke, onze coach van de Educatieklas, de BOA opleiding voor leerplichtambtenaar volgt? 
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