
Wij zijn ontzettend blij, dat we weer volledig open zijn en daarmee onze jongeren de ondersteuning kunnen bieden die ze zo 
nodig hebben. Tijdens de corona periode, hebben we ook niet stil gezeten en werd er veel online gedaan. Het was erg mooi 
om te zien hoe goed de jongeren dit oppakten. Nu draaien we gelukkig weer als vanouds, met uiteraard inachtneming van de 
RIVM maatregelen!  

Voor u ligt de nieuwe editie van onze nieuwsbrief en we hebben u zeker weer mooi nieuws te vertellen over onze leerlingen! 
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Even voorstellen… Lesley  (Pre-entree klas)  
Lesley is 16 jaar en is sinds maart leerling van de pre-entree klas en loopt stage bij de Purperen 
Draak. Hij woont samen met zijn moeder en zusje in Lewenborg. Voordat hij startte bij opleiding 
Binn`stad zat Lesley in zijn 4e jaar van het vmbo aan het Leon van Gelder. Helaas is hij in januari 
vroegtijdig gestopt op deze school en heeft hij niet zijn diploma kunnen behalen. Nu gebruikt Lesley 
Binn’stad om dit half jaar te overbruggen en zich klaar te maken voor het mbo. In september gaat 
Lesley starten met de opleiding assistent verkoop Retail en wij hebben vertrouwen dat dit ook gaat 
lukken!  

Even voorstellen … Julia (Bijbanenclub) 

 

Julia is 21 jaar en zoekt een fulltimebaan voor het komende jaar. Julia heeft haar athe-

neum afgerond en wil komend jaar gebruiken om zich te oriënteren op haar vervolgop-

leiding. Op dit moment gaat haar voorkeur uit richting verpleegkunde. Ze heeft al werk-

ervaring opgedaan bij een bakker en verpakkingswerk voor kersen in Nieuw-Zeeland. Op 

dit moment geeft zij huiswerkbegeleiding bij instituut Socrates, maar dit werk gaat bin-

nenkort stoppen. Zij zoekt een fulltimebaan en heeft weinig voorkeur, wel geeft zij aan 

liever niet te willen werken in de bediening. Tips zijn welkom!  

Een bericht van… Fatimah (Pre-entree klas)   
 

Fatimah is 16 jaar en woont samen met haar moeder en 2 broers in Paddepoel. Fatimah is een 

vrolijke en opgewekte meid die graag wil gaan starten met een opleiding die bij haar past. Het 

is haar niet gelukt om haar vmbo-diploma te behalen, maar wil via Binn`stad bewijzen dat ze 

klaar is om te starten op het mbo. Ze heeft zich ingeschreven voor de entree opleiding Zorg en 

dienstverlening en geeft aan uiteindelijk in de gevangenis te willen werken als penitentiair in-

richting medewerker. Fatimah is op zoek naar een leuke stage plek en staat voor alles open. 

Afscheid van onze projectleider … Marion van Swaay 

Op 19 juni a.s. ben ik voor het laatst werkzaam als projectleider bij Opleiding Binn’stad. Met veel plezier 

heb ik mijn steentje bijgedragen aan de ondersteuning van onze jongeren. Na de zomervakantie begin ik 

aan een nieuwe uitdaging als re-integratiecoach i.o. bij de Gemeente Groningen.  

Hierbij wil ik mijn collega’s en externe contacten hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking en 

wie weet komen we elkaar in de toekomst weer tegen. 

 

https://www.linkedin.com/in/opleidingbinnstad/
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Succesverhaal… Lorena (Bijbanenclub).   

 

Lorena heeft zich vorige maand bij ons aangemeld voor hulp bij het solliciteren. Ze heeft de opleiding 

secretariaat en receptie gevolgd aan het Alfa College en zocht naar een bijbaan in de zorg of administra-

tie. Het is haar nu gelukt om een bijbaan te vinden! 22 juni gaat ze van start bij Axxicom, hier gaat ze 10 

uur per week als huishoudelijke hulp in de thuiszorg werken.  

Wij wensen je heel veel succes Lorena! 

Hoe gaat het nu met … Nour (Educatie klas) en de herstart bij zijn stageadres I-repair.  
 
Nour is in januari begonnen met zijn stage bij I-repair. Hier had hij het ontzettend naar zijn zin, 
totdat de corona-periode kwam en zowel Opleiding Binn’stad als I-repair dicht gingen. Inmiddels 
zijn de lessen weer gestart en komen ook de stages langzaam weer op gang, zo ook die van Nour! 
Deze week is zijn stage weer begonnen en gaat hij er weer met veel plezier heen. Zijn stagebege-
leider is ook tevreden over Nour: 'Nour is een vriendelijke, sociale en slimme jongen. Ik ben erg 
blij met hem!' In september wil Nour de opleiding International Business Studies (IBS) doen.  

Hij is druk bezig met de toelating en we hopen van harte dat hij wordt aangenomen!  

Op stagebezoek bij… Bram (Educatieklas).  

 

Bram is vlak voor de corona-periode gestart bij Opleiding Binn’stad en wilde graag ervaring 

opdoen in een kledingwinkel. Nu de winkels beetje  bij beetje weer open zijn gegaan is het de 

coach gelukt om een stageplek te vinden voor Bram bij EBB 18 in de Nieuwe Ebbingestraat. 

Afgelopen week was het Bram zijn eerste dag. Hij gaf vooraf aan wat gezonde spanning te heb-

ben, maar vanaf minuut 1 was die spanning helemaal weg en was Bram helemaal enthousiast 

over zijn nieuwe stageplek! Hij kan het goed vinden met zijn collega’s en vindt de werkzaam-

heden in de winkel erg leuk. Zo leuk, dat hij er in de zomervakantie een baantje aan hoopt 

over te houden. Wij duimen voor hem! 

Wist u dat… 
 
- We momenteel 2 vacatures open hebben staan, te weten facilitair medewerker en Jobhunter?   
   Zie https://www.opleidingbinnstad.nl/onze-kracht/werken-bij/  
- We altijd op zoek zijn naar goede stageplaatsen in de binnenstad voor onze leerlingen? 
- Jongeren beschikbaar hebben voor (bij of BBL) banen! 
- Nieuwe leerlingen voor schooljaar 20 – 21 nu al aangemeld kunnen worden? 
- Wij nog ruimte hebben bij de bijbanen- en sollicitatieclub! Ondanks corona, toch nog vacatures! 
- Al onze medewerkers een BHV diploma hebben? 
- Wij ook deze zomer gewoon open zijn? 

 

 

https://www.opleidingbinnstad.nl/onze-kracht/werken-bij/

