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Het was al langer bekend, maar onlangs weer bevestigd: de kansengelijkheid voor jongeren is verslechterd. Dit komt met name
door de steeds grotere inkomensongelijkheid in Nederland. Bij Opleiding Binn’stad kunnen, uit het reguliere onderwijs, uitgevallen jongeren zonder kosten deelnemen aan de pre-entree en educatieklas. Ook deelname aan onze sollicitatieclub en bijbanenclub is gratis. Hiermee dragen we ons steentje bij en proberen we voor de provincie Groningen bovenstaande te voorkomen. U kunt in deze nieuwsbrief lezen hoe het met enkele van onze leerlingen gaat.
Even voorstellen Aleksandra. (pre-entree)
Sinds begin februari is Aleksandra gestart in de pre-entreeklas. Ze is 16 jaar oud en komt uit
Stadskanaal. Aleksandra heeft Poolse ouders en is enig kind. Op dit moment woont zij op een
woongroep in Ten Boer. Ze heeft voordat zij bij ons is gestart op het Ubbo Emmius college in
Stadskanaal gezeten: VMBO Basis. Aleksandra weet al heel goed wat ze wil en is gemotiveerd
om haar doelen te bereiken. Ze wil later een eigen boekhoudkantoor beginnen maar heeft ook de ambitie om tolk te worden.
In de klas is ze leergierig en werkt hard om toegelaten te worden tot het MBO.
Even voorstellen: Wesley (educatieklas)
Wesley is 17 jaar en woont in Noordbroek. Hij is een positieve jongen, houdt van gezelligheid en is zeer gemotiveerd om bij Opleiding Binn’stad zijn best te doen. Voor Wesley bij ons kwam, zat hij vier jaar op de
mytylschool in Haren. Vooral om werkervaring op te doen, koos hij er voor bij ons te komen. Zijn doel is om
in september a.s. in te stromen op niveau 2 bij AOC Terra. Hij wil in de toekomst als loonwerker aan de slag.
Veel succes de komende tijd Wesley!
Even voorstellen: Bram (educatieklas)
De 19-jarige Bram woont in Ten Boer. Hij wil bij Binn’stad zijn werk/leer ritme terug vinden. Hij heeft verschillende baantjes in de bouw en horeca gehad en wil nu graag ervaring opdoen in een kledingwinkel. Mocht de
kledingbranche bevallen, dan wil hij na de zomer hierin een opleiding bij een ROC gaan volgen. Hij gaat samen
met zijn coach uitzoeken welke opleiding het straks wordt in september. We wensen Bram veel succes komend half jaar bij Opleiding Binn’stad.

Op stage: Soroor
Soroor is begonnen in de Educatieklas. Ze komt uit Iran en is 21 jaar. Met haar man en dochtertje woont
ze in de Oosterpoortwijk in Groningen. Naast haar lessen bij Binn’stad heeft ze met hulp van de jongerencoach een stageplek bij verzorgingshuis Martinizorg, locatie Oosterparkheem gevonden. Met deze
stage kan ze haar Nederlands verbeteren en ervaring opdoen in de zorg. Dit past goed bij haar opleiding
zorg/helpende waar ze in september mee gaat beginnen. We wensen Soroor veel werkplezier op haar
nieuwe stage!!
Succesverhaal: Charlon
Charlon is met grote passie gestart bij de sollicitatieclub, hij had namelijk één doel voor ogen: een BBLwerkplek in de horeca vinden. De klik was er meteen met onze jongerencoach die zelf een verleden o.a.
als kok heeft. Samen hebben ze gewerkt aan de cv en presentatie vaardigheden van Charlon. En met
succes. Hij is voor 24 uur per week aangenomen bij Eeterie de Globe in Groningen. Heel goed Charlon.
Veel succes gewenst met je nieuwe werkplek en opleiding!
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Even voorstellen: Benjamin (sollicitatieclub)
Benjamin is een jongeman van 18 jaar uit Groningen en is in maart begonnen bij de Sollicitatieclub.
Hij heeft de afgelopen jaren veel werkervaring opgedaan in de logistiek, o.a. bij de Jumbo en de mediamarkt. Door deze werkzaamheden is Benjamin enthousiast geworden voor een baan in de Logistiek. In september wil hij beginnen met de opleiding Logistiek niveau 1. Bij deze opleiding heeft hij
een werkplek nodig, en die hoopt hij met hulp van de sollicitatieclub te vinden. Benjamin beschikt al
over een hefttruckcertificaat en heeft veel vertrouwen in zijn kwaliteiten in de logistiek. Mocht u een
plekje voor Benjamin weten, tips zijn welkom!

Succesverhaal: Bahabelom (bijbanenclub)
GKB Groningen heeft de 19-jarige Bahabelom aangemeld voor onze bijbanenclub. Hij volgt de opleiding tot timmerman, niveau Entree NT 2. Hij wil graag wat geld verdienen en zijn Nederlands verbeteren. Al snel vond Bahabelom een baan in de spoelkeuken bij Brasserie Groen. Hij is daar al weer een
tijdje aan de slag en heeft zelfs meer uren gekregen. Hij doet het dus heel goed.
Goed gedaan Bahabelom.

Even voorstellen: Saad (bijbanenclub)
Saad is 22 jaar en is bij ons gekomen om naast zijn school een bijbaan te zoeken.
Hij wil graag hulp bij het solliciteren en het maken van een cv. Saad volgt een MBO 1 opleiding
als schilder. Een bijbaan in dit vakgebied zou heel fijn zijn, maar ook als vakkenvuller of keukenhulp wil Saad graag in de weekenden of doordeweeks in de avonden aan de slag.
Veel Succes Saad !

Even voorstellen: Anna
Ik ben moeder van twee kinderen, 43 jaar en in 2006 verhuisd vanuit IJmuiden naar het hoge noorden. Na het KMBO, heb ik
altijd gewerkt maar mijn vaste baan als vestigingsassistente bij een orthopedisch bedrijf opgezegd om
te kunnen verhuizen naar ons droomhuis. Eenmaal in Groningen heb ik nog aan wat korte projecten
meegewerkt als secretarieel medewerker via het uitzendbureau. Na de geboortes van onze kinderen,
heb ik de keuze gemaakt om volledig te zorgen voor onze -inmiddels twee- kinderen. Hierdoor is er
een gat in mijn cv ontstaan, waardoor het moeilijk is om weer aan de slag te komen als secretaresse.
Recente werkervaring ontbreekt, wat voor werkgevers bijna altijd een eis is. De vacature
(werkervaringsplek) bij Opleiding Binn’stad kwam voor mij op het juiste moment. Een hele mooie
kans om weer recente ervaring op te doen en mezelf verder te ontwikkelen door cursussen op mijn
vakgebied te volgen. Ik werk hier nu als secretaresse in opleiding en hoop langs deze weg door te stromen naar een nieuwe uitdaging: een betaalde baan van minstens 24 uur.
Wist u dat…
- wij een flexibele instroom hanteren dus aanmelden van leerlingen voor onze trajecten dagelijks mogelijk is?
- er ook een vacature voor facilitair medewerker openstaat? Ook hiervoor kunt u op onze website
kijken of direct mailen naar sanny.veerkamp@groningen.nl!

