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Een nieuw begin
Met het voorjaar in zicht begint er binnenkort ook voor een aantal leerlingen bij Opleiding
Binn’stad een nieuwe fase. We vertellen met trots dat enkele leerlingen van de Pre-Entree klas
nu al door mogen stromen naar de Entreeopleiding van het Alfa-college. Namens ons allemaal
van harte gefeliciteerd! Daarnaast verwelkomen we een aantal nieuwe leerlingen in zowel de
Pre-Entree- als de Educatieklas. We hopen dat zij bij Opleiding Binn’stad een goede tijd zullen
hebben en het als springplank kunnen gebruiken naar een mooie toekomst.
In deze nieuwsbrief stellen wij een paar leerlingen aan u voor.
Hoezee! We gaan naar de Entree!
Wesley en Prashant hebben te horen gekregen dat ze mogen
doorstromen naar de Entreeopleiding. Wij zijn trots op ze en
wensen ze heel veel succes! Ryan weet nog niet helemaal zeker
of hij door kan stromen omdat hij nog op zijn intake moet
wachten. Op de zaken vooruitlopend hebben we ze toch alvast
alle drie gevraagd hoe ze terugkijken op hun tijd bij Opleiding
Binn’stad.
De structuur die Binn’stad hen geboden heeft, heeft ze goed
gedaan. Ze geven aan er geleerd te hebben op tijd te komen en
gemotiveerd te worden om hun best te doen. Ze kijken positief
terug op hun tijd bij Binn’stad omdat ze er nieuwe dingen hebben
geleerd en leuke mensen hebben ontmoet. Eigenlijk was er
weinig dat gemist werd. Wesley had wel meer lesstof willen
behandelen, Ryan miste Engelstalige boeken en Prashant vond
het vooral erg jammer dat er geen gymles bij zat (grapje).
Zowel Wesley, Prashant als Ryan stromen door naar de Entreeopleiding Detailhandel. Wesley heeft hiervoor gekozen omdat hij
het een leuke studie vindt en Ryan omdat het hem een
interessante opleiding lijkt. Prashant heeft ook gekozen voor Detailhandel en heeft hier heel veel zin in.
“Hoop en veel sterkte”, “Alleen maar het beste” en de wens “dat de anderen ook snel mogen doorstromen naar een Entreeopleiding” is wat ze hun klasgenoten wensen voor de toekomst.
Mooie woorden en we zijn het er helemaal mee eens!

Sollicitatieclub
Elke donderdag om 13.15 uur is er Sollicitatieclub bij Opleiding Binn’stad.
Bij de Sollicitatieclub helpen we jongeren tot 27 jaar gratis met het trainen van
sollicitatievaardigheden en helpen wij hen met het zoeken naar BBL-plekken
(niveau 1 - 4).
Op dit moment is er een grote vraag naar BBL-plekken in de Detailhandel en
Zorg & Welzijn. Heeft u plaats voor een jongere? Stuur dan een e-mail naar:
jobhunter@opleidingbinnstad.nl of bel ons op telefoonnummer: 050 - 318 94 49.
Kent u een jongere die hulp nodig heeft bij het solliciteren? Zij zijn van harte
welkom bij de Sollicitatieclub en kunnen zich via onze website aanmelden.
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Binn’stad door de ogen van John (Educatieklas)
John is een leuke en bescheiden jongeman van 21 jaar die dit jaar bij
de Educatieklas begonnen is. John komt oorspronkelijk uit Kongo en
is bij de Educatieklas terechtgekomen omdat hij de Nederlandse taal
graag beter onder de knie wil krijgen. Hij hoopt bij de Educatieklas zijn
taalvaardigheid zodanig te kunnen verbeteren dat hij door kan stromen naar een niveau 2 opleiding richting Detailhandel.
Voordat John begon bij de Educatieklas liep hij een halfjaar stage bij
de Makro. Deze stage beviel hem erg goed en bevestigde hem in zijn
gevoel door te willen gaan in de richting Detailhandel. Hij werkte er
onder andere in het magazijn, maakte er schoon, was vakkenvuller en
hielp klanten in de winkel. Vooral dat laatste vond hij erg leuk om te
doen. Bij de Makro kreeg hij de kans om veel nieuwe dingen te leren
en hij vond het fijn om nieuwe collega’s te leren kennen en samen te
werken.
John is een harde werker, hij is betrouwbaar en enthousiast. In zijn
vrije tijd reist hij graag en houdt van voetballen en zwemmen. John is nu op zoek naar een stage in een
winkel. Het soort winkel maakt hem niet uit als hij zich er maar verder kan ontwikkelen.
Weet u voor John een leuke stageplek? Laat het ons weten!
Binn’stad door de ogen van Patricia (Educatieklas)
Patricia James is een sympathieke en gemotiveerde jongedame die in januari bij de Educatieklas is
begonnen. Ze is geboren in 1997 en opgegroeid op St. Maarten. Op St. Maarten heeft ze een niveau 1
opleiding Zorg en Welzijn gevolgd en dat is haar zo goed bevallen dat ze zich in de toekomst graag in
die richting verder wil ontwikkelen.
Patricia is bij de Educatieklas terechtgekomen omdat ze haar Nederlandse taalvaardigheid zodanig wil
verbeteren dat ze uiteindelijk door kan stromen naar een niveau 2 opleiding. Daar stopt het trouwens
waarschijnlijk niet, haar grote droom is namelijk om door te kunnen en mogen leren.
Naast het volgen van les lopen de leerlingen van Educatieklas ook stage zodat ze werknemersvaardigheden op kunnen doen en de Nederlandse taal in de praktijk kunnen leren. Patricia is op zoek
naar een stage in de zorgsector. Ze heeft er ondertussen al flink wat werkervaring in opgedaan.
Zo heeft ze op St. Maarten onder andere gewerkt in een bejaardentehuis, waar ze dementerende
ouderen begeleidde en daarnaast hielp met koken en schoonmaken. Op haar toekomstige stageplek wil
ze dan ook het liefste werken met ouderen of met kinderen.
Haar hobby’s zijn zingen, dansen en koken. Ze is enthousiast, geduldig en goed in samenwerken. Hebt
u, of kent u iemand die een stageplek heeft voor Patricia? Schroom dan niet om contact met ons op te
nemen!
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Wist u dat?
… Het Pre-Entree traject tot deze zomer nog kosteloos is?
… Deelname aan de Sollicitatieclub mogelijk is voor Stadjers maar ook
voor jongeren uit de provincie Groningen?
… Er nog ruimte is voor leerlingen bij de Educatieklas?
… Defensie nog steeds veel BBL-vacatures heeft?

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief! 

