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Een bekend gezicht… Patrick
Patrick Staalsmid is een van de huidige docenten van de PreEntree klas bij Binn’stad. Hij heeft ondertussen al meer dan
zeven jaar ervaring met het lesgeven op het mbo Entree
niveau (voorheen AKA) en heeft ook bij jeugdzorg en Het
Poortje lesgegeven. Tegenwoordig werkt hij voornamelijk bij
Entree Detailhandel van het Alfa-college en geeft hij een aantal
ochtenden
per
week
les
bij
Binn’stad.
De Pre-Entree leerlingen van Binn’stad kunnen zich dankzij
Patrick’s ervaring goed voorbereiden op doorstroom naar een
reguliere Entreeopleiding. Bij Detailhandel neemt Patrick
namelijk ook intakes af en dus weet hij wat belangrijke
kwaliteiten en eigenschappen zijn voor leerlingen die een
Entreeopleiding willen beginnen. Grote kans dus dat de Binnstad leerlingen die voor Handel en Logistiek van het Alfacollege kiezen, ook daar les zullen krijgen van Patrick!
Binn’stad door de ogen van Marleen (Pre-Entree)
Marleen is 17 jaar en volgt bij Opleiding Binn’stad de PreEntree opleiding. Na de Pre-Entree opleiding wil ze graag
doorstromen naar een Entreeopleiding en daarna verder leren.
Ze weet nog niet precies welke richting ze gaat kiezen. Tot
die tijd doet wil ze graag veel werkervaring opdoen en loopt
nu met veel plezier stage bij de Hema in de Westerhaven.
In haar vrije tijd vindt ze het leuk om te koken. Daarnaast
sport ze graag en houdt ze van muziek. Haar droom voor de
toekomst? Kok of binnenhuisarchitect worden!

Stagebezoek bij La Regina
Aan de Paterswoldseweg loopt Mohammed op dit moment stage bij pizzeria La Regina. Zijn begeleider
is de eigenaar Hamid. Bij La Regina worden vooral veel pizza’s en pasta’s gemaakt. Mohammed werkt
in de keuken en neemt daarnaast bestellingen op. Zijn taken zijn o.a. het snijden van groente, kaas en
vleeswaren maar ook afwassen hoort erbij. Mohammed vindt zijn stageplek erg leuk en leerzaam en is
nog lang niet uitgeleerd. Zo wil hij nog beter worden in het maken van pasta’s en pizza’s; die zijn best
lastig!
Hamid houdt toezicht op de werkzaamheden van Mohammed en begeleidt hem op de werkvloer. Daarnaast geeft hij feedback op de uitgevoerde werkzaamheden. Hamid is sinds vijf jaar eigenaar van de
pizzeria. Het in contact komen met allerlei soorten mensen vindt hij een van de leukste aspecten van zijn
werk.
De reden dat hij stagiaires aanneemt is omdat hij jongeren graag wil helpen. Hij heeft Mohammed onder
andere aangenomen omdat hij hem graag wil helpen om de Nederlandse taal beter te leren en zo te laten integreren in de Nederlandse samenleving. Daarnaast vindt hij het leuk om zijn kennis over de Italiaanse keuken over te dragen. Hamid is erg tevreden over de werkzaamheden van Mohammed:
“hij doet het goed, wil graag leren en wordt steeds beter”.
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Groen/Techniek-Gilde in de Hortus
Jongeren van minimaal 16 jaar, die nog geen VMBO
diploma hebben, kunnen zich aanmelden voor een unieke
Entreeopleiding: het Groen/Techniek-Gilde in de Hortus!
Alle theorie- en praktijklessen vinden plaats in de Hortus te
Haren, de lijnen tussen docent en leerling zijn kort, er vindt
extra begeleiding plaats vanuit een jongerencoach en de
prachtige tuinen van de Hortus zijn beschikbaar gesteld om
praktijklessen in uit te voeren.
Recent vond een voorlichting van het Groen/Techniek-Gilde
plaats in het mooie Chinese Theehuis in de Hortus. Zowel
jongeren als vertegenwoordigers van organisaties zoals
Elker, Humanitas, de Bolster en het Kopland woonden de
voorlichting bij. Er was ruimte voor het stellen van vragen en jongeren konden zich inschrijven voor het
Gilde. Siebe Westendorp van Terra Next en Nelleke Stegeman van het Alfa-college hielden daarnaast
een uitgebreide presentatie over de inhoud van het Gilde.
Aangezien we met twee groepen starten is er nog plek! Je kunt je nog tot 7 januari 2015 aanmelden via
de mail op: opleiding@hortusgilde.nl. Telefonisch kun je contact opnemen met Opleiding Binn’stad
(050 – 318 94 49) en vragen naar Lieke Brons.

Wist u dat?
… Arbeidsmarkt Groningen heeft geluncht met onze Educatieklas?
… Wij ook in de Kerstvakantie (gedeeltelijk) geopend zijn?
… Het Alfa-college, Noorderpoort en wij samen in december een gezellige
kerstlunch hebben?
… Het programma Heel Holland Bakt aansluit op de centrale interesse van
de werknemers van opleiding Binn’stad: bakken en koken?
… de leerlingen van onze Pre-Entree klas een gezellig
klassenuitje hebben gehad en zijn wezen wokken?
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