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De kerstvakantie is in zicht! Onze leerlingen zijn de afgelopen maand naast de lessen en stage, druk geweest zich te oriënteren op een vervolgopleiding. Een aantal
leerlingen heeft een dagje meegelopen bij een opleiding en sommige hebben zich
zelfs al ingeschreven. De leerlingen hebben twee weken vakantie, maar wij zijn aanwezig op een paar dagen na. Bekijk onze website voor onze aangepaste openingstijden!
Even voorstellen…Remke (Pre-Entree)
Sinds drie weken zit Remke in de pre-entree klas. Remke is 17 jaar oud en woont in Warffum.
In zijn vrije tijd kun je hem terugvinden op een skateboard of bij de jeugdsoos in Warffum.
Bij de jeugdsoos helpt hij mee om het gebouw weer op te knappen. Hij hoopt dat de jeugdsoos weer een actieve gezellige plek
wordt wat jeugd verenigt. Na het traject bij Opleiding Binn’stad wil Remke graag een opleiding volgen in de ICT maar…
chef-kok worden heeft ook zijn interesse. Kiezen tussen een ICT of kok-opleiding kiezen vindt hij lastig. Daarom is hij op zoek
naar een stage in de horeca. Zo kan hij ervaring opdoen wat de keuze misschien wat makkelijker maakt. Wij wensen Remke
veel succes met zijn stage!

Op stagebezoek bij…..Amar (pre-Entree)
Amar liep eerst stage bij een organisatie waar hij geen energie van kreeg. Helaas is hij daar gestopt.
Supermarkt Nazar wilde graag de samenwerking aangaan. De eerste keer dat Amar daar naar binnen
liep werd hij vriendelijk gegroet door het personeel. Hij keek zijn jongerencoach aan en zei dat deze
plek hem nu al aansprak. Inmiddels is er een maand voorbij gegaan en loopt hij nog steeds met evenveel enthousiasme de Nazar in. Hier leert hij hoe het logistiek gezien werkt in een supermarkt en is
hij bezig met vakkenvullen.

Op stagebezoek bij….Robel (pre-entree)
Robel loopt sinds september stage bij de KFC aan het Sontplein. Vanuit de KFC komen positieve verhalen over zijn werkhouding. Hij begon met schoonmaaktaken in deze fastfoodketen. Hard werken loont
want na een poosje mocht Robel aan de slag in de keuken. Nu combineert hij schoonmaken met keukenwerk: bakken van kip en vele andere taken. Na een aantal weken ervaring in de keuken, merkte Robel dat hij het werken in de keuken leuk vindt om te doen. Inmiddels heeft hij er een leuke bijbaan bij
gevonden. Hij is aangenomen bij bar/restaurant NOK in het Forum van Groningen!
De opening van het Forum was druk, maar erg gezellig. Hij heeft in de keuken geholpen met de afwas.
De komende periode verwacht hij veel drukte, maar dat vindt deze harde werker alleen maar leuk.
Even voorstellen...Nour (educatie)
Nour is 25 jaar en komt uit Damascus in Syrië . Hij woont, samen met zijn vrouw, nu 2 jaar in Beijum.
Zijn ouders, broer en zus wonen ook in Groningen. Hij heeft zich aangemeld voor de educatieklas en
zocht een stageplaats op technisch vlak, bij voorkeur ICT en in een team om zijn Nederlands verder te
ontwikkelen. Nour is inmiddels aangenomen bij I-repair en start begin januari. Hier kan hij aan allerlei
apparaten sleutelen en repareren.
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Op stagebezoek bij…Radyenne (educatieklas)
Radyene begon bij Opleiding Binn’stad, omdat ze toe was aan structuur en dagritme. Ze vond het erg
spannend om stage te gaan lopen en zag er erg tegenop. Samen met Radyene heeft de jongerencoach een kop koffie gedronken bij het inspiratiecafé Oso om een duidelijk beeld te krijgen wat de
stage precies zou inhouden. Met een grote glimlach op Radyene’s gezicht liep ze het café weer uit.
Het inspiratiecafé oso is een lunchcafé waar Radyene zelf dingen bakt, zoals truffels of gebakjes.
Daarnaast leert Radyene nu cappuccino’s maken, als gastvrouw de mensen ontvangen en de bediening aan de tafels. Inmiddels zijn er 5 weken verstreken en gaat het erg goed. Ze vindt het ontzettend leuk op haar stage en ondanks haar vermoeidheid blijft ze vaak langer dan de afgesproken
uren. Vanuit Opleiding Binn’stad zijn wij blij dat ze het zo naar haar zin heeft!

Op sollicitatiegesprek met Saba (sollicitatieclub) bij Rolf van schoonmaakbedrijf Effektief
Saba kwam bij onze sollicitatieclub om naast haar school werkervaring op te doen en de Nederlandse
taal beter te leren. Saba had 11 december een sollicitatiegesprek bij schoonmaakbedrijf Effektief in
Groningen. Ze is meteen aangenomen en gaat naast haar opleiding dagelijks 2 uur schoonmaakwerkzaamheden doen in een team.

Onze officemanager, Esther de Graaf, heeft betaald werk gevonden!
"ik heb van 1 juli tot eind november bij Opleiding Binn'stad gewerkt als office manager i.o. Tijdens mijn
werk hier heb ik me op verschillende positieve manieren kunnen ontwikkelen en voorbereiden op betaald werk.
Een paar voorbeelden hiervan zijn natuurlijk de werkervaring en aanvulling op mijn cv, maar ook de
voortgangsgesprekken met de projectleider, meerdere netwerkgesprekken en de cursus secretariële
vaardigheden hebben mij goed geholpen. In mijn laatste weken heb ik van twee verschillende bedrijven
een baan-aanbod gekregen en toonde ook een derde interesse. Een heel positief resultaat dus! Ik volg nu inmiddels met veel
plezier mijn eerste week training bij het UWV en kijk uit naar de kans om klanten te kunnen helpen en ondersteunen."

Wist u dat…
Er verschillende vacatures op onze website open staan? Een overzicht van onze werkervaringsplekken is te vinden via
www.opleidingbinnstad.nl
- Wij een flexibele instroom hanteren dus aanmelden van leerlingen voor onze trajecten dagelijks mogelijk is?
- Wij aangepaste openingstijden hebben tijdens de kerstvakantie? Op 25, 26 en 27 december 2019 zijn wij gesloten. Dit geldt
ook voor 1 januari 2020.
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