
De dagen worden kouder en bladeren bedekken de grond. December is in aantocht. Dit betekent dat de leerlingen van de Pre-

entree- en Educatieklassen druk bezig zijn met het zoeken naar een goede vervolgopleiding om naar uit te stromen in februari. 

Om zeker te weten dat de aanmeldingen voor deze opleidingen op tijd gedaan zijn, sti-

muleren wij de jongeren zich deze maand aan te melden. Ook bij de Sollicitatie- en Bijba-

nenclub wordt gestreefd naar een goede en vlotte doorstroom: vorige maand zijn weer 

vier deelnemers van de Bijbanenclub aan een bijbaan geholpen. Bij één hiervan lukte dit 

binnen slechts 2 bijeenkomsten! In deze nieuwsbrief vertellen we u over twee van deze 

deelnemers, vertelt onze jongerencoach meer over haar werkervaring en worden twee 

nieuwe leerlingen voorgesteld.  
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Even voorstellen…Richana (Pre-Entree) 

Richana zit sinds september in de Pre-Entree klas. Ze is 16 jaar oud en komt uit Zoetermeer. Momenteel woont ze in Hooge-

zand. Richana is een zelfverzekerde meid die weet wat ze wil. Ze geeft aan dat ze het lastig vindt 

om gemotiveerd te blijven; de individuele begeleiding van Opleiding Binn’stad helpt haar om 

door te zetten.  

 

Na wat gewenning problemen, is ze begin november begonnen aan haar nieuwe stage bij de 

Kruidvat, die haar goed bevalt. In de klas is ze altijd vrolijk. Ze maakt met iedereen een praatje 

en is een luisterend oor voor al haar klasgenoten. Deze vriendelijke, verzorgende houding laat ze 

niet alleen in de klas zien, maar ook in haar vrije tijd. Dan helpt ze graag haar vrienden en zorgt 

ze het liefst voor haar kleine zusje.  

Even voorstellen…Mohammad (Pre-Entree) 

Mohammad is eind oktober gestart in onze Pre-Entree klas. Hij is een rustige, vriendelijke jon-

gen van 22 jaar oud. Hij woont bij zijn oudere broer in Groningen. Zijn familie was al bekend 

met Opleiding Binn’stad, omdat zijn broer in het verleden deelnemer is geweest van de Sollicita-

tieclub!  

 

Samen met zijn broer is Mohammad vanuit Syrië naar Nederland gevlucht. Het spreken van de 

Nederlandse taal vindt hij lastig en ook met het schrijven heeft hij moeite. Daarom wil hij zich in 

de lessen bij Opleiding Binn’stad focussen op zijn schrijfvaardigheid en tijdens zijn stage de Ne-

derlandse taal direct in de praktijk toepassen. In februari wil Mohammad graag doorstromen naar het reguliere MBO onder-

wijs.  

Succesverhaal… Alexander (Bijbanenclub) 

Alexander is in september voor het eerst naar de Bijbanenclub gekomen. Hij is 17 jaar en komt 

uit Eritrea. Alexander is een vriendelijke en gemotiveerde jongen. Hij woont nu anderhalf jaar in 

Nederland en gaat naar school op de ISK (Internationale Schakelklas). Na schooltijd wil hij graag 

wat bijverdienen. 

 

Door samen met onze jongerencoach veel te solliciteren en het gesprek aan te gaan met een 

paar bedrijven is het hem gelukt om een bijbaan te vinden. Alexander gaat aan de slag als maal-

tijdbezorger bij het restaurant Asia Today. We hopen dat Alexander daar met veel plezier zal 

werken en wensen hem veel succes! 

https://www.linkedin.com/in/opleidingbinnstad/
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Onze jongerencoach vertelt over haar ervaring bij Binn’stad… Pleun 

 “Per 1 september is mijn WEP-traject als jongerencoach van de Pre-Entree klas gestart. Met mijn diploma van de opleiding 

Social Work op zak, vond ik dit een mooie kans om mij verder te ontwikkelen.  

 

Omdat we bij Opleiding Binn’stad graag maatwerk leveren, krijg ik in deze functie veel vrijheid. 

Onder supervisie van de projectleider kan ik zelf kijken naar gepaste oplossingen, hoe ik de indi-

viduele gesprekken wil voeren en ook hoe vaak ik individuele gesprekken heb met de leer-

lingen. De regie wordt gedeeltelijk in mijn handen gelegd. Dit maakt dat ik sneller leer dan wan-

neer ik aan de zijlijn zou toekijken. Ook heb ik wekelijks een voortgangsgesprek. 

 

Naast het contact met de leerlingen, heb ik ook veel contact met betrokken instanties zoals 

Elker, Accare, Leerplicht, RMC Groningen en nog veel meer. Hierdoor heb ik een breder netwerk gekregen in Groningen en 

omstreken.  

 

Elke leerling loopt bij Opleiding Binn’stad stage. Door deze stageplekken te regelen en onderhouden, heb ik me op zakelijk 

vlak verder ontwikkeld. Met deze zakelijke en persoonlijke ontwikkeling en het bredere netwerk hoop ik vanuit hier een be-

taalde baan binnen de Jeugdzorg te krijgen.”  

Sollicitatieclub… Dinarom (Sollicitatieclub) 

Dinarom is op 30 oktober begonnen bij de Sollicitatieclub. Hij is 19 jaar en is geboren in Eritrea. 

Hij woont sinds 2015 in Nederland. Dinarom is een vriendelijke, rustige jongen die in zijn vrije tijd 

vaak voetbalt met zijn vrienden.  

 

In 2018 begon Dinarom aan de MBO opleiding Automonteur. Helaas kwam hij er al doende ach-

ter dat dit niet is waar zijn passie ligt. Daarom is hij gestopt met deze studie en is hij op zoek naar 

een leuke baan waar hij fulltime kan werken. Hij is erg gemotiveerd en heeft verschillende inte-

resses. Het liefst wil hij in een supermarkt, de horeca of de logistiek werken.   

 

Samen met de jongerencoach heeft Dinarom tijdens de eerste bijeenkomst een mooi cv gemaakt. De volgende stap is om te 

gaan solliciteren. We hopen dat hij met onze begeleiding snel een leuke baan vindt! Mocht u nog een fulltime baan weten 

voor Dinarom, laat het ons dan weten! Mailen kan naar: sollicitatieclub@opleidingbinnstad.nl. 

Wist u dat… 

- we nog op zoek zijn naar een tweede jongerencoach om ons team te versterken? Kijk snel op  

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

- er ook een vacature voor facilitair medewerker openstaat? Ook hiervoor kunt u op onze website kijken of direct mailen naar   

  sanny.veerkamp@groningen.nl! 

mailto:sollicitatieclub@opleidingbinnstad.nl

