
Het team van Binn’stad, is samen met de leerlingen, met nieuwe energie 2020 begonnen. In februari  
stromen de meeste leerlingen uit naar een ROC opleiding. Nieuwe leerlingen stromen alweer in; zowel in de pré-entree 
als in educatieklas. Aanmelden kan nog; wekelijkse instroom mogelijk. Ook bij de sollicitatie- en bijbanenclub vinden de 
jongeren een baan of bijbaan door het maatwerk dat we bieden. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over. En u maakt 
kennis met twee nieuwe medewerkers van  Opleiding Binn’stad. 
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Even voorstellen Meilan: (Pré-entree)  

Sinds begin december is Meilan gestart in de pre-entree klas. Ze is 17 jaar oud en woont samen met haar 
ouders en broertje in Groningen. Voordat ze begon bij Opleiding Binn’stad, ging ze naar de vrije school. 
Echter paste haar visie niet bij  deze school en zo is ze uiteindelijk bij  
Opleiding Binn’stad terecht gekomen. Het liefst wil ze stage lopen bij een beautywinkel.  
In de klas toont ze een zelfstandige houding en leert ze snel. Haar doel is om op een hoger  
niveau dan Entree in augustus in te stromen op het MBO. Tot nu toe is ze daar goed mee bezig! 

Stagebezoek Tehya (pré-entree) 

Voordat Tehya in de pre-entree klas kwam, had ze nog geen werkervaring opgedaan.  
Haar voorkeur voor een stageplaats was een stage waar de meeste mensen beginnen met een bij-
baantje. Zo kwam Tehya in september bij de Albert Heijn terecht. Na 3 maanden werd geëvalueerd 
hoe ze het op haar stage doet. Ze is zelf tevreden over de stage.  
Verhalen van haar collega’s over hun loopbaanoriëntatie heeft haar geïnspireerd.  
Ze vindt o.a. spiegelen leuk om te doen. Dit beaamt haar stagebegeleider ook.  
Ze stond vanaf het begin klanten vriendelijk te woord te staan, komt altijd op tijd en,  
indien nodig, meldt ze zich netjes op tijd af. Nu ze een beter beeld heeft van het werken in een su-
permarkt, wil ze zelf ook een bijbaan. 

Stagebezoek Nour (educatieklas) 

Nour komt uit Damascus en is na bezoek aan een van onze wekelijkse voorlichtingsmiddagen, inge-

stroomd bij de Educatieklas ( jongeren van 18 tot 27 jaar).  Hij doorloopt het traject van lessen Neder-

lands en rekenen en loopt aansluitend stage bij I-Repair in Groningen in de Herestraat. Nour is tech-

nisch aangelegd en dit kan hij op zijn stageplek verder ontwikkelen. De Nederlandse taal gaat hij op 

zijn stage ook verbeteren omdat hij naast technisch werk ook klanten te woord staat en helpt in de 

winkel. Nour is helemaal in zijn element bij I-Repair. 

Stagebezoek Said (educatieklas) 

Said gaat sinds oktober van 11.00 tot 13.00 naar Binn’stad om zijn lessen te volgen en loopt aansluitend 

vijf dagen in de week stage bij de Mc. Donalds. Dit werk past hem goed omdat hij graag maaltijden be-

reidt en geniet van werken binnen een gezellig team. Zijn leidinggevende is tevreden over zijn werkhou-

ding en ontwikkeling op het werk. Per 1 februari gaat Said beginnen aan de opleiding Handel bij het Alfa-

college in Groningen. Bij de Mc. Donalds kan hij een betaalde bijbaan krijgen om naast zijn opleiding ook 

geld te blijven verdienen. 

Even voorstellen….Efrem (bijbanen club) 

Efrem heeft zich aangemeld bij de bijbanen club. Hij woont in Roden en zoekt een bijbaan in Groningen om 

naast zijn schooltijd op de Noorderpoort geld bij te verdienen. Efrem woont ruim 2 jaar in Nederland, is 19 

jaar, en sport veel: voetbal, volleybal en fitness. Hij is vriendelijk, sociaal en kan goed in een team samen wer-

ken. Efrim wil graag werken als fietsenmaker, in de techniek of in de horeca. Tips zijn welkom! 

https://www.linkedin.com/in/opleidingbinnstad/
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Even voorstellen… Luka (sollicitatieclub) 

Luka is een vrolijke en vriendelijke jongeman van 17 jaar oud en momenteel op zoek naar een baan in de 

schoonmaakbranche. In zijn vrije tijd sport Luka veel en vindt het leuk om met vrienden af te spreken. Vanaf 

februari gaat Luka naar een mbo-opleiding richting detailhandel. Hij wil nu graag schoonmaken in de thuis-

zorg. Wij hebben een flink aantal sollicitaties verstuurd en wachten op een terugkoppeling. Mocht u nog tips 

hebben voor Luka, horen we dat graag!  

Wist u dat… 

- er elke week op dinsdagmiddag een voorlichting is voor zowel de Pre-entree als Educatieklas? Hiervoor kunt u zich aanmel-
den via https://www.opleidingbinnstad.nl/onze-trajecten/aanmelden/.  

- wij graag langskomen om uw team over onze opleidingen te vertellen? 

- er wekelijks nieuwe jongeren aansluiten bij onze bijbanenclub? 

Succesverhaal…Sollicitatieclub 

Mahmoud, een vriendelijke en ondernemende jongen, is via WIJ Groningen binnen gekomen bij de Sol-
licitatieclub. Hij heeft samen met de jongerencoach zijn CV bijgewerkt en een motivatiebrief gemaakt 
waarmee hij kan gaan solliciteren naar een stageplaats. Verdere ondersteuning is door ons geboden in 
de vorm van een kringgesprek met andere aanwezigen en het oefenen van een sollicitatiegesprek. 
Mahmoud is actief langs verschillende bedrijven gegaan om zijn CV achter te laten en hij heeft bij meer-
dere bedrijven gesolliciteerd. Deze actieve houding heeft zijn vruchten afgeworpen: na zijn sollicitatie 
bij de Praxis in Winsum is hij  aangenomen voor een stageplaats. Wij wensen hem veel werkplezier toe! 
Kent u een jongere die begeleiding van ons zou kunnen gebruiken, bezoek dan onze website 
www.opleidingbinnstad.nl/onze-trajecten/sollicitatieclub/ , hierop kan de jongere aangemeld worden.  

Even voorstellen….Coby  

Sinds eind november ben ik officemanager/secretaresse in opleiding.  Via deze werkervaringsplek ga ik ervaring op doen in dit 

vakgebied. Mijn werkzame leven begon in een drogisterij in Zuidlaren. Na een interne opleiding bij het 

Postkantoor ging ik daar aan de slag. Nadat mijn derde zoon geboren was, stopte ik enige tijd, om daarna 

op het postagentschap in mijn woonwijk aan het werk te gaan. Dit agentschap werd opgeheven, maar in 

dezelfde vestiging kon ik bij de servicebalie van deze supermarkt terecht. Maar voldoening gaf dat niet 

meer. Daarom ben ik nu een nieuwe weg ingeslagen bij Binn’stad Groningen. Hier krijg ik de mogelijkheid 

trainingen te volgen. Deze werkervaringsplek bij Opleiding Binn’stad is dit voor mij de ideale manier om 

studie, theorie en praktijk te combineren. Met als doel een fijne betaalde baan te  vinden. 

Even voorstellen…Arend. 

Per 1 december ben ik begonnen als jongerencoach i.o. bij project Binn’stad. Het begeleiden en coa-

chen van jongeren bij Binn’stad in combinatie met een opleiding tot jobcoach (bij Combo in Zwolle) 

is het traject dat ik de komende 10 maanden ga volgen. In het verleden heb ik veel ervaring opge-

daan met jongeren binnen de horeca als chef-kok; als leermeester heb ik leerling koks opgeleid met 

praktijktaken in combinatie met de theoretische vakken op school. Na 20 jaar horeca heb ik 15 jaar 

geleden een stap gemaakt door weer te gaan studeren en in het bedrijfsleven ( farmaceutische indu-

strie ) te gaan werken, waarin ik de laatste jaren ook nieuwe collega’s gecoacht  heb. Nu deze switch 

omdat ik jongeren interessant vind om mee te werken: het werk is afwisselend en elke dag brengt 

wat anders. Opleiding, werk, zelfstandigheid, keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen en relaties 

spelen een belangrijke rol in het leven van een jongere. . Mijn eerste ervaringen heb ik inmiddels 

opgedaan en o.a. ervaren hoe regelmatige én persoonlijke aandacht, in een dagelijkse terugkerend 

ritme, met kleine klassen een positief effect kan hebben op jongeren. 

http://www.opleidingbinnstad.nl/onze-trajecten/sollicitatieclub/

