
Het is bijna lente, maar we moeten helaas onze winterjassen nog aanhouden. Ge-

lukkig schijnt het zonnetje steeds vaker! Onze leerlingen wandelen dan ook regel-

matig om van het zonnetje te genieten. Ook deze maand zijn er wijzigingen…..lees 

vooral verder.  
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Het is inmiddels maart en er is veel gebeurd in de afgelopen tijd! Zo mochten we nieuwe leerlingen  

verwelkomen bij onze trajecten, zijn er afgelopen week twee nieuwe docenten gestart en zijn de 

nieuwe jongerencoaches begonnen. Op dit moment zijn we al druk bezig een passende stage voor 

onze jongeren te vinden waarbij ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Weet jij iets leuks? Dan horen wij 

het graag! Ook hebben we afscheid genomen van een collega, Demi. Hieronder lees je daar meer 

over. 

Wij nemen afscheid van.. Demi 

 

Demi was de afgelopen tijd werkzaam bij ons als office manager. Ze heeft inmiddels een nieuwe 

baan waar ze is gestart. 

Demi, wij gaan je missen en wensen je heel veel succes met het vervolg van je loopbaan. Op een 

mooie toekomst! 

   

Even voorstellen… Margriet, onze nieuwe jongerencoach 
Mijn naam is Margriet van der Molen en vanaf half februari ben ik één van de nieuwe jongerencoa-
ches bij Opleiding Binn’stad, daarnaast werk ik als RMC Trajectbegeleider bij de Gemeente Groningen.  

Eigenlijk ben ik weer terug op de plek waar mijn loopbaan op de afdeling leerlingzaken ooit is begon-
nen. 7 jaar geleden was ik hier ook jongerencoach. In de afgelopen jaren is er veel veranderd, maar 
dat geldt gelukkig niet voor het belangrijkste, namelijk een plek bieden aan jongeren die, om wat voor 
reden dan ook, even niet in het regulier onderwijs terecht kunnen. Ik vind het ontzettend leuk dat ik 
hier weer een steentje aan bij mag dragen.  

Even voorstellen… Laura, onze nieuwe jongerencoach 

Hoi allemaal, mijn naam is Laura Bestebreurtje. Ik ben 22 jaar, ben geboren en getogen in Em-
men maar woon ondertussen alweer drie jaar in het mooie Groningen. Ik studeer Social Work 
(richting jeugd) aan de Hanzehogeschool en zit op dit moment in mijn derde jaar. Daarnaast 
heb ik het afgelopen halfjaar de minor Werkcoach gevolgd waarbij ik onder andere klanten van 
de gemeente Groningen naar werk heb begeleid waar ik veel kennis over heb opgedaan. Wan-
neer ik naast school en mijn stage nog tijd heb, werk ik met veel plezier in de gehandicapten-
zorg en ben ik veel bij familie en vrienden te vinden. Ondertussen ben ik alweer twee weken 
gestart hier bij Opleiding Binn’stad en heb ik het erg naar mijn zin! Ik kijk ernaar uit de jongeren 
beter te leren kennen, iets voor ze te kunnen betekenen en mezelf uit te dagen met de dingen 
waarin ik mij wil ontwikkelen. 

Wist u dat…  

Zowel in de pre-entree als educatie klas zijn er nog een aantal plekken beschikbaar. Maar ook voor de sollicitatieclub kun je, je 

nog aanmelden.  Dit kan via de onderstaande Link:  

https://www.opleidingbinnstad.nl/onze-trajecten/aanmelden/  

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

