
In het nieuws konden we onlangs lezen dat het aantal kinderen die langer dan drie maanden niet naar school gaan opnieuw is 

gestegen. Wij bij Opleiding Binn’stad doen ons best dit aantal in Groningen naar beneden te brengen. Door onze succesvolle 

combinatie van lessen en stage lukt het ons vaak de leerlingen weer in het reguliere onderwijs terug te laten keren. Een voor-

beeld daarvan vindt u in deze nieuwsbrief. 
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Succesverhalen….Richana, Robel en Amar. 

Op 27 januari zijn drie leerlingen uit de pre-entree klas doorge-
stroomd. Ze zijn begonnen met een MBO opleiding. Richana en 
Amar starten op het Alfa collega, met de opleiding Detailhan-
del. Bij deze opleiding is het de bedoeling dat de leerlingen zelf 
een stage zoeken. Richana en Amar hebben beiden een goede 
indruk achtergelaten op hun huidige stage, die vanuit Oplei-
ding Binn’stad was geregeld en nemen deze stage mee naar 
het ROC.  
Ook Robel mag zijn stage doorzetten bij zijn opleiding bij Noorderpoort. Hij gaat daar de opleiding Horeca doen. Van hieruit 
hoopt hij binnen een half jaar door te stromen naar een niveau zodat hij naar een opleiding in de beveiliging kan. Zijn droom is 
nog steeds: politieagent worden. Met zijn doorzettingsvermogen en discipline hebben wij daar het volste vertrouwen in.  

Even voorstellen...Hicham (Pre-Entreeklas) 

Begin februari is Hicham gestart in de Pre- Entree klas bij opleiding Binn`stad. Hij is 16 
jaar en woont samen met zijn ouders in Zuidbroek. Voordat hij hier kwam zat hij op 
het Winkler Prins college in Veendam, waar het helaas niet lukte zijn vmbo-diploma 
te halen. Hicham geeft aan graag te willen werken in de horeca. Hij heeft als doel in 
september te starten met de opleiding horeca niveau 1. Hicham wil zichzelf de ko-
mende periode bewijzen en van zijn beste kant laten zien. Binnenkort gaat Hicham op 
sollicitatiegesprek bij de KFC aan de Westerhaven. Daar hoopt hij aan de slag te kun-
nen en op deze manier werkervaring op te doen  

Succesverhaal….Said (Educatieklas) 

Said is in oktober gestart bij opleiding Binn’stad. Hij heeft 4 maanden hard gewerkt aan zijn theoretische  

vakken en had een stage bij de Mac Donalds. Maandag 4 februari is Said begonnen bij de opleiding Detail-

handel aan het Alfa college. 

We wensen Said veel succes met zijn opleiding! 

Even voorstellen…Bereket ( sollicitatieclub )  

Bereket is 22 jaar en zoekt een fulltime baan. Hij heeft de opleiding tot elektromonteur gevolgd 

bij het Alfa college niveau 1 en start in september met de opleiding automonteur. Werkervaring 

heeft hij al opgedaan bij Heiploeg, AH en Kwik-Fit. Hij zoekt een baan bij autobedrijven, wellicht 

ook als magazijnmedewerker. Tips zijn welkom. 

Even voorstellen….Stefano (sollicitatieclub) 

Stefano is 18 jaar en bezoekt onze sollicitatieclub. Hij begint in september met de opleiding 

Servicemedewerker niveau 2 aan het Noorderpoort. Tot die tijd zoekt Stefano een baan in de 

dienstverlening, bijvoorbeeld in de horeca om al werkervaring op te doen. Hierbij krijgt hij bij 

ons hulp bij het solliciteren en maken van een mooie cv. Tot september is Stefano fulltime 

beschikbaar voor een baan en misschien daarna nog voor een bijbaan.  

https://www.linkedin.com/in/opleidingbinnstad/
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Certificaat voor Opleiding Binn’stad. 

Donderdag 23 januari hebben wij van GOA Publiek een certificaat 

‘Maatschappelijk betrokken werkgever’ uitgereikt gekregen. Opleiding Binn-

stad is hier erg trots op. Wij stellen jaarlijks vele werkervaringsplekken be-

schikbaar voor recent afgestudeerde HBO en WO-ers. Hiernaast bieden wij 

ook werkervaringsplekken aan “switchers” (meestal iets oudere werkzoeken-

den die van beroep willen veranderen) die een opleiding in het sociale do-

mein gaan volgen. Hier blijft het echter niet bij want wij bemiddelen ook naar 

een passende baan. Tot nu toe heeft dat goed uitgepakt:  85% vond een be-

taalde baan. Benieuwd of er een werkplek beschikbaar is? Neem een kijkje op 

onze website!  

Succesverhaal…Filimon (bijbanenclub) 

 

Filimon is 3 februari gestart met een bijbaan bij de Jumbo in de Oosterstraat. Met hulp van een 

coach bij Binn’stad is hij gaan solliciteren. Binnen twee weken kreeg hij een uitnodiging voor 

een sollicitatiegesprek bij de Jumbo. Filimon werd meteen aangenomen. Hierbij danken we 

bedrijfsleider Jeroen Smit van de Jumbo voor de prettige samenwerking. Veel succes Filimon !!  

Even voorstellen……. Simon (Jongerencoach) 

Ik ben 24 jaar en woon in Groningen. Per 1 februari ben ik begonnen als jongerencoach bij Opleiding Binn-

stad. Ik volg op dit moment de opleiding Social work, richting ‘Jeugd’ aan de Hanzehogeschool. Momen-

teel zit ik in mijn 3e jaar waarbij ik 10 maanden stage loop bij Opleiding Binn’stad. Het werken met jonge-

ren maakt mij enthousiast. Ik verwacht hier veel te leren en van waarde te zijn voor de jongeren. Verder 

bied ik elke woensdagmiddag hulp bij de sollicitatieclub.  Na mijn opleiding zou ik graag  in Groningen aan 

de slag gaan als ambulant jongerencoach.  

  
In opdracht van de Gemeente Groningen, bieden wij gratis sollicitatie training 
aan scholieren van 16-18 jaar die een zakcentje willen verdienen. Vacatures in 
overvloed maar jongeren hebben wel een goed cv nodig. Wij regelen zo nodig 
ook een afspraak voor een sollicitatiegesprek. Kent u jongeren die op zoek zijn 
naar een bijbaantje en hier graag hulp bij willen? Meld hen dan aan via de websi-
te www.opleidingbinnstad.nl 

Wist u dat… 
-er elke week op dinsdagmiddag een voorlichting is voor zowel de Pre-entree als Educatieklas? Hiervoor kunt u      
  zich aanmelden via https://www.opleidingbinnstad.nl/onze-trajecten/aanmelden/ 
- wij wekelijkse instroom hebben dus uw jongere heel snel terecht kan 
- wij provinciaal werken dus ook jongeren van buiten Groningen welkom zijn 

http://www.opleidingbinnstad.nl

