November 2014

Nieuwsbrief Opleiding Binn’stad

Opleiding Binn’stad

Nr. 36

Opleiding Binn’stad doet mee aan Let’s Gro!
Net als bij de eerste editie gaat Let’s Gro in 2014 weer op zoek naar nieuwe ideeën en initiatieven
voor de toekomst van de stad en regio. Onze leerlingen zijn de werknemers van de toekomst,
maar hoe vinden zij hun weg op de arbeidsmarkt?
Op vrijdag 21 november, van 10.30 – 11.30 uur, houden we in het
Leerhonk een speciale Let’s Gro speeddate voor onze leerlingen en
ondernemers in Groningen. In de speeddate gaan zij samen in gesprek. De ondernemers krijgen de kans om te vertellen over hun organisatie, de arbeidsmarkt en datgene waarvan zij denken dat het belangrijk is om te weten voor onze leerlingen. Wat zijn bijvoorbeeld belangrijke werknemersvaardigheden? Hoe kun je netwerken? Hoe ziet
de arbeidsmarkt in Groningen eruit? De leerlingen doen zo belangrijke
kennis op, kunnen vragen stellen en krijgen daarnaast de kans zichzelf
te presenteren door middel van een elevator pitch. We hopen dat de
ondernemers hen op deze manier een handje op weg kunnen helpen
naar het vinden van een BBL-plek, stage of baan!
Voor
meer
informatie
over
het
festival:
www.letsgro.nl
Programmaonderdeel #77: Speeddate MBO – Ondernemer.
Binn’stad door de ogen van Faisel (Educatieklas)
Faisel is een 18 jarige jongeman die lessen volgt in de Educatieklas
bij Binn’stad. Zijn hobby’s zijn koken, honkbal en vechtsport.
Faisel houdt erg van sporten en wil ook graag een actief beroep
uitoefenen waarin hij zijn energie kwijt kan. Daarom is hij van plan om
in 2015 te beginnen aan de BOL opleiding Beveiliger.
In de tussentijd is hij op zoek naar een (bij)baan. Hij ziet zichzelf wel
werken in een supermarkt, bij de post of als schoonmaker. In een
werksituatie omschrijft hij zichzelf als volgt: “Als werknemer kan ik me
snel aanpassen in een nieuwe werkomgeving en presteren onder
druk. Ik kan zelfstandig werken en ben ook een echte teamspeler”.
Hebt u een baan voor Faisel? Neem dan contact met ons op.
Binn’stad door de ogen van Melanie (Pre-Entree)
Melanie komt oorspronkelijk uit Groningen en is 23 jaar oud. Op dit
moment is ze bezig met het Pre-Entree traject van Binn’stad. Zij hoopt
hierna door te kunnen stromen naar een Entreeopleiding, niveau 1.
Melanie is een heel sociaal persoon die goed met andere mensen om
kan gaan. Ze wil graag in de horeca werken en heeft in het weekend al
regelmatig achter de bar gestaan, wat haar goed is bevallen. Ze was op
zoek naar een stage in de horeca en die heeft ze gevonden! In november
is ze op gesprek geweest bij Huize Maas en hier mag ze aan de slag.
Deze werkervaring zal haar goed van pas komen voor haar
toekomstdroom: een eigen café!
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Sophie verlaat Opleiding Binn’stad
Onze zeer gewaardeerde collega, jongerencoach en assistent projectleider, Sophie heeft per 1
november Opleiding Binn’stad verlaten. Zij vertelt over haar tijd bij Binn'stad:
“Nadat ik mijn Master Psychologie had behaald was het erg lastig om aan een baan te komen. Daarom
ben ik na een paar maanden ook gaan reageren op werkervaringsplekken. Zo kwam ik op gesprek bij
Opleiding Binn’stad voor een werkervaringsplek in de functie van jongerencoach en... werd
aangenomen! Voor mij begon daarmee een periode waarin ik ontzettend veel geleerd heb! Ik hield me
voornamelijk bezig met de coaching van de jongeren die bij Opleiding Binn’stad op school zaten. Alle
jongeren heb ik van dichtbij meegemaakt en individueel met ze gekeken naar hun school, persoonlijke
leven en hun ervaringen met werk/stage.
Door de kleine setting van Opleiding Binn’stad heb ik de jongeren goed leren kennen en veel plezier
beleefd aan de begeleiding van hen. Ook heb ik zelf veel geleerd van de jongeren, hun begeleiders,
leerkrachten, reclasserings- en leerplichtambtenaren. Ik vond het fantastisch om een rol te mogen
spelen in het verbeteren van het toekomstperspectief van deze jongeren!”
Na het werkervaringstraject kon Sophie eindelijk uit de uitkering! Zij werd toen namelijk bij Binn’stad
aangenomen, in een gedeelde functie van jongerencoach en assistent projectleider. In die hoedanigheid
heeft ze taken op zich genomen zoals het inwerken van personeel, het leiden van de sollicitatieclub, het
begeleiden van niveau 1-ers naar betaald werk en het uitvoeren van andere ondersteunende
werkzaamheden. Tegelijkertijd werkte ze een periode via de gemeente Groningen als RMC’er. In die
functie voerde ze onder andere preventieve werkzaamheden uit op twee mbo scholen om uitval van
leerlingen te voorkomen. Door haar opgedane werkervaring én door haar enthousiasme over haar werk
bij Opleiding Binn’stad tegenover anderen kreeg ze, in januari 2014, nóg een (deeltijd) baan, als
jongerenwerker in Drachten!
“Opleiding Binn’stad heeft mij geholpen met het ontwikkelen van werknemersvaardigheden en bood mij
de mogelijkheid om een richting te bepalen op de arbeidsmarkt. Ik heb hierdoor, in een tijd van crisis en
in een zeer moeilijk werkveld, geen gaten in mijn CV opgelopen. Ik wil daarom in het bijzonder Sanny
Veerkamp en Lieke Brons heel erg bedanken voor hun hulp aan mij en de prettige samenwerking!
Daarnaast wil ik natuurlijk ook alle andere mensen waar ik mee heb mogen samenwerken bedanken!”
Gezocht: Leerlingen voor Groen en Techniek-Gilde in Hortus
Per januari 2014 (proefweek, daadwerkelijke start in februari) begint het
nieuwe Groen en Techniek-Gilde in de Hortus te Haren. Dit is een Entreeopleiding (BOL). Ben je 16 jaar of ouder, nog niet in het bezit van een
VMBO diploma en wil je leren en werken in het groen of in de techniek,
dan zoeken we jou!
Op 27 november en 2 december, van 14.00 – 16.00 uur, is er een voorlichting over het Groen en Techniek-Gilde. Deze voorlichting is bestemd
voor (toekomstige) leerlingen, ouders en/of begeleiders (max. 1 begeleider
per jongere). Alfa-college en Terra Next geven er uitgebreide informatie
over de inhoud van de opleiding, theorie- en praktijklessen en over de begeleiding. Daarnaast maak je kennis met de Hortus en hoor je wat het
Groen en Techniek-Gilde jouw toekomst te bieden heeft!

Opleiding Binn’stad
Boterdiep 34
9712 LP Groningen
050-3189449
www.opleidingbinnstad.nl

Aanmelden voor de voorlichting kan tot en met dinsdag 1 december. Mail
je CV of naam, adres en telefoonnummer naar opleiding@hortusgilde.nl.
Na ontvangst krijg je van ons te horen voor welke voorlichting je bent
ingedeeld.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief! 

