
 

De zomer is officieel nog niet begonnen, maar de temperaturen en het nieuws bij Binn’stad is  

zonnig! De afgelopen weken hebben onze leerlingen en teamleden hard gewerkt. Daar plukken zij nu 

de vruchten van.  
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Pre Entree klas 

Luuk  

Luuk heeft het nog steeds ontzettend naar zijn zin op zijn stage bij BMN. Laatst mocht hij zelfs een hele 

dag mee op de vrachtwagen. Luuk voelt zich als een vis in het water in de bouwsector. Na de zomer zal 

hij dan ook met veel enthousiasme starten aan zijn timmermansopleiding. Vorige week hoorde hij  

namelijk dat hij toegelaten is tot deze opleiding. Gefeliciteerd Luuk! Ga zo door!  

Andy 

Andy loopt stage als fietssteward in de binnenstad van Groningen. 

Samen met zijn collega’s loopt hij door de binnenstad en voert hij onder andere de  

volgende werkzaamheden uit: fietsen ordenen, tijdelijke fietsparkeerplekken aanbrengen, 

fietsers vriendelijk aanspreken op hun fout geparkeerde fietsen, fietsers informeren over 

stallingsmogelijkheden etc. Kortom heeft een Andy dus een actieve stage waarin hij veel 

beweegt. Dit past goed bij Andy en bij zijn opleiding. Andy gaat na de zomer sport en  

bewegen studeren. Vorige week heeft hij vernomen dat hij toegelaten is.  

     Gefeliciteerd Andy!  

Educatieklas 

Aiman 

In de vorige nieuwsbrief heeft u over de brede interesses van Aiman en zijn 

zoektocht naar een leuke stageplek kunnen lezen. Met zijn vriendschappelijke 

uitstraling, enthousiasme en een flinke dosis energie heeft Aiman samen met 

zijn jongerencoach een stageplek gevonden bij een kapper! Hij zal maandag tot 

en met donderdag na zijn lessen stage lopen. Wij wensen Aiman veel  

plezier en succes! 

Robin 

Robin is toegelaten tot de opleiding zorg en welzijn niveau 3! Robin wist vanaf het begin van zijn traject bij Binn’stad dat hij 

dit heel graag wilde. Samen met zijn docenten en zijn jongerencoach heeft hij heel hard gewerkt aan zijn doel. En met succes! 

Heel veel plezier Robin. Wij hopen dat je het enorm naar je zin zal hebben op je nieuwe opleiding.  

Sollicitatieclub  

Grenangelo 

Ongeveer vijf weken geleden kwam Grenangelo bij ons, omdat hij op zoek was naar een fulltime baan. 

Wij hebben hem geholpen met het opstellen van een sollicitatiebrief en een CV. Na veel  

sollicitaties te hebben verstuurd, is Grenangelo met zijn doorzettingsvermogen en een beetje hulp 

aangenomen bij Toolmax voor een fulltimebaan als magazijnmedewerker.  Afgelopen maandag mocht 

hij beginnen. Wij wensen hem heel veel succes en plezier met zijn nieuwe baan!  

https://www.linkedin.com/in/opleidingbinnstad/
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Geslaagd! 

Semra 

Onze projectleider Semra heeft de afgelopen maanden de opleiding ‘Projectmanagement voor 

projectleiders’ van HanzePro gevolgd. Het was extra hard werken, maar het was het waard!  

Ze heeft namelijk de opleiding afgerond met een gemiddelde van een 8.6!  

Nanung  

Ook Nanung is geslaagd! Na het volgen van een driedaagse cursus en maken van twee toetsen 

heeft Nanung zijn DilemmaMethode certificaat behaald. Hiermee is hij bevoegd om  

verschillende testen af te nemen bij jongeren om hen beter te kunnen begeleiden.  

Gefeliciteerd Nanung!  

Bijbanenclub 

Claudia 

Claudia loopt sinds oktober 2020 bij ons stage. Dit doet zij twee dagen in de 
week voor haar opleiding service medewerker breed. Zij gaf aan dat zij graag 
naast haar school en stage ook een bijbaan wilde in de horeca. Samen met 
onze jongerencoach heeft zij een cv en motivatiebrief opgesteld. Daarmee 
zijn zij samen de binnenstad in gegaan en hebben zij bij een aantal leuke  
horecazaken haar cv en motivatiebrief achtergelaten. De proactieve houding 
en enthousiasme van Claudia hebben geresulteerd in een bijbaan in de  
horeca! Zij kon direct aan de slag bij Bodega Y Tapas als serveerster.  
Claudia hoopt dat zij een leuke tijd zal hebben en dat zij kan laten zien dat zij zelfstandig kan zijn. Wij geloven hierin en  
wensen Claudia heel veel succes en vooral veel plezier bij haar nieuwe bijbaan.  

Voorlichtingen 

 

Elke dinsdag om 13:15 uur houden wij op locatie een voorlichting over onze Pre-Entree en Educatieklas. Hier kunnen  

jongeren, ouders / voogden en verwijzers alles te weten komen over onze programma’s. Het is een fysieke bijeenkomst, maar 

wij houden ons aan alle coronaregels. Inschrijving via onze website is daarom verplicht, zo kunnen wij een maximum aantal 

aanwezigen hanteren. De eerst volgende voorlichting is dinsdag 31 augustus in verband met de zomervakantie.  

Wist u dat… 

- Wij 9 juli met vakantie gaan? Telefonisch zijn wij bereikbaar op 06-21173342.   

 

- Dat het schooljaar eindigt en je een leerling voor het nieuwe schooljaar kunt aanmelden? Zowel in de pre entree klas als in 

de educatieklas zijn er plekken beschikbaar. Aanmelden kan via onze site op https://www.opleidingbinnstad.nl/onze-

trajecten/aanmelden/ 

 

-Er na de zomervakantie weer plaats is in onze Sollicitatieclub? Elke woensdagmiddag organiseren we een gratis training voor 

jongeren, om hen handvatten te geven die zij nodig hebben om een baan te vinden. Bent of kent u iemand die hier baat bij 

zou kunnen hebben? Aanmelden kan via onze site op https://www.opleidingbinnstad.nl/onze-trajecten/sollicitatieclub/  

 

- Ook in de bijbanenclub zijn er plekken na de zomervakantie beschikbaar. Deelnemers kunnen op afspraak vrijdagmiddag 

hulp krijgen van de jongerencoaches bij het zoeken naar een bijbaan. Aanmelden kan via onze site op  

https://www.opleidingbinnstad.nl/onze-trajecten/bijbanen-project/ 


