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Onze leerlingen van de Pre-Entree en Educatietraject zijn alweer enkele maanden aan de slag en genieten momenteel van hun
herfstvakantie. In de schoolvakanties gaat de Sollicitatie- en de Bijbanenclub nog wel gewoon door. Aanmelden voor een van
onze trajecten is zelfs gedurende het hele jaar mogelijk, dagelijkse instroom! In deze nieuwsbrief leert u enkele leerlingen kennen en stellen wij onze nieuwe jongerencoach voor!
Afscheid nemen van... Henk (Pre-Entree)
Henk neemt deze maand afscheid van ons want hij start met de entree-opleiding Assistent bouwen,
wonen en onderhoud aan het Alfa College. Henk heeft in zijn korte periode bij ons ontdekt waar zijn
motivatie ligt en welke doelen hij wil gaan bereiken. In de periode bij Binn’stad hebben wij Henk wegwijs gemaakt binnen het MBO en zijn wij samen op zoek gegaan naar zijn interesses en kwaliteiten
die hij nodig heeft voor het vervolgen van zijn studieloopbaan. Aan de start van het traject wist hij
nog niet wat hij kon verwachten en welke opties hij heeft met betrekking op het onderwijs in Nederland. Henk heeft voor de start van dit schooljaar 1,5 jaar in Spanje gewoond en heeft de tijd nodig
gehad om alle keuzes en mogelijkheden op een rijtje te krijgen. Na goed overleg durft Henk de uitdaging aan om deze maand nog te gaan starten op het MBO. Wij wensen hem veel succes!

Even voorstellen... Robin Bezema (Pre-Entree)
Robin is 19 jaar en net voor de herfstvakantie gestart met het Pre-Entree traject.
Hij is een vrolijke praatgrage jongen en woont in Groningen stad. Hij heeft zijn
vmbo-opleiding niet afgerond. Hij is sportief en doet het liefst iets met vechtsporten, zijn voorkeur gaat nu uit naar kickboksen. Nu hij weer wat meer ritme en
regelmaat in zijn leven heeft, is zijn volgende stap starten aan een opleiding. Hij
vind het erg leuk om te sleutelen aan scooters en fietsen en zou het liefst willen
doorstromen naar een mbo-opleiding richting Techniek. We gaan snel op zoek
naar een passende stageplek en gaan de stijgende lijn doorzetten!

Even voorstellen... Maarten (Educatieklas)
“Ik ben Maarten en zit sinds eind augustus in de Educatieklas bij Opleiding Binn’stad. In deze lessen
voel ik mij op mijn gemak. Ik werk aan de vakken Nederlands en rekenen. Soms geeft de docent mij
extra leesboeken, bijvoorbeeld over geschiedenis want dat vind ik heel erg interessant. Mijn stage
loop ik bij de Perry Sport aan de Vismarkt. Daar mag ik eerst lekker rustig magazijn werkzaamheden
doen, zodat ik een beetje kan wennen. Dan moet ik bijvoorbeeld labelen, kleding uitpakken of ze ophangen in de winkel. Ik hoop in februari door te gaan naar het MBO om alsnog mijn startkwalificatie
te kunnen halen.”

Even voorstellen... Mohamad (Educatieklas)

"Ik heet Mohammad Omar. Ik ben 23 jaar oud en al 4 jaar in Nederland. Ik kom uit Syrië en ben
geboren in Daraa. Vijf jaar geleden moest ik mijn thuisland verlaten. Uiteindelijk zijn we naar
Nederland gekomen. Ik ben bezig om Nederlands goed te leren zodat ik geen Google Translate
meer hoef te gebruiken. Nederlands leren doe ik nu bij Opleiding Binn’stad. De opleiding is een
van de beste omdat er veel aandacht is voor mij en de docenten mij goed helpen. Later wil ik
graag in de commerciële sector werken en kiezen voor een mooie toekomst."
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Succes bij de Sollicitatieclub!

Bij de sollicitatieclub hebben we Temsgang ontmoet, een jongeman van 18 die al het één en ander
heeft meegemaakt in zijn leven. Temsgang gaat niet naar school en was op zoek naar fulltime werk.
Hij spreekt en verstaat goed Nederlands, is intelligent en gemotiveerd. Er was een klein knelpuntje
in zijn presentatie; zijn mooie lach werd vaak verhuld door een stoere, gesloten houding. Niet gek,
gezien zijn achtergrond, maar de vraag was of werkgevers dit ook zouden zien. We besloten mee te
gaan naar zijn sollicitatiegesprek. En Temsgang heeft het fantastisch gedaan want hij is begonnen als
belader van een vuilniswagen! Wij wensen hem veel succes op zijn nieuwe werk!

Even voorstellen... Kisanet (Bijbanenclub)

Kisanet is sinds 2015 in Nederland en is afkomstig uit Eritrea. Later hoopt ze lekker in
een kledingwinkel te werken, maar nog liever wordt ze ondernemer! Om haar toekomstdroom te laten uitkomen is ze nu bezig met een entree opleiding richting assistent verkoop/retail. Ze wil graag een bijbaan vinden naast haar studie. Maar ze wil
meer dan alleen geld, zo zegt zijzelf:
“Ik wil graag aan het werk zodat ik onafhankelijk kan zijn en mijn eigen geld kan sparen. Ook zou ik via mijn werk meer met Nederlandse mensen in contact willen komen. Ik
vind het leuk om met andere mensen samen te werken. Goede eigenschappen aan mij
zijn dat ik sociaal en klantvriendelijk ben en goed zelfstandig kan werken”.
Wij zien een betrokken en energieke dame die graag verder wil. Heeft u tips of een werkplek voor haar? Dan horen wij dat
graag!
Onze nieuwe jongerencoach... Deborah!
Mijn naam is Deborah Ciociola (28) en sinds 1 oktober de nieuwe jongerencoach van de educatieklas bij Opleiding Binn’stad. Ik ben een echte Stadjer maar heb mijn master onderwijssociologie behaald in Uppsala, Zweden. Na het behalen van mijn master, wilde ik eigenlijk gelijk de
praktijk in. Alleen dit bleek nog niet zo makkelijk te zijn met de huidige arbeidsmarkt waar veel
praktijkervaring werd gevraagd. Ervaring die ik nog niet had. Daarnaast vond ik het belangrijk
om tijdens mijn werk in direct contact te staan met de mensen waarover grote maatschappelijke vraagstukken gaan. Dit in plaats van “mijn intrek te nemen in een ivoren toren” zoals ik de
wetenschap vaak ervaren heb. Deze twee aspecten vind ik nu terug in mijn werkervaringsplaats
bij Opleiding Binn’stad. Als jongerencoach ben ik vooral verantwoordelijk voor kwetsbare jongeren zonder kwalificatie om hen te begeleiden naar regulier onderwijs of betaald werk. De bedoeling is, de jongeren de zelfredzaamheid te maken zodat hun onderwijs- en arbeidskansen
worden vergroot. Ook verwacht ik zelf hier veel te leren. Net zoals de jongeren, mag ook ik
mijn persoonlijke talenten en vaardigheden gaan ontwikkelen in bijvoorbeeld leiderschap en
samenwerkingskwaliteiten. En veel kennis opdoen over het complexe netwerk van het sociale domein in Groningen.

Wist u dat…
- Wij een vacature hebben voor een werkervaringsplek als facilitair medewerker? Naast coaching en begeleiding naar een betaald werkplek is er ook de mogelijkheid om de belastbaarheid te ontdekken of te werken aan de Nederlandse taalbeheersing.
Neem een kijkje op https://www.opleidingbinnstad.nl/vacatures/facilitair-medewerker-25-uur/
- 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/

