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Wegens succes nu wekelijks een voorlichting!
De eerste stagedag van … Marco de Weerdt
Marco (19) is aangenomen bij de Halfords in de Oude Ebbingestraat.
Woensdag 6 maart jl. had hij zijn eerste stagedag. Dick de Boer, zijn stagebegeleider en eigenaar van de Halfords, heeft hem eerst kennis laten maken
met de winkel. Marco moest rondkijken om de verschillende producten te leren kennen en te zien waar ze staan.
Nadat hij een goed beeld had gekregen van de winkel is
hij klanten gaan helpen. ‘Je leert toch het beste waar alles
staat door gewoon bezig te gaan’ zegt hij. Hij moest even
op gang komen maar met wat hulp van een collega kon hij
zich in de loop van de dag heel goed redden. Andere
werkzaamheden waren het magazijn opruimen maar ook
een klant met haar fietsslot helpen. Marco heeft als doel
om in de toekomst meer productkennis op te doen. Hij
hoopt dat zijn takenpakket uitgebreid gaat worden met
kassa-werkzaamheden en producten scannen.
Marco schat dat er ongeveer 40 klanten in de winkel zijn geweest. Dit is voor
Halfords een rustige dag. Desondanks voelde hij in de trein naar huis wel dat
hij de hele dag op zijn benen had gestaan, ‘is toch weer even wennen!’ Al
met al ging Marco zijn eerste dag hartstikke goed en hij kijkt tevreden terug.
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Hoe gaat het nu met… Kader bij de Scapino?
Op een zonnige ochtend in maart zijn we op bezoek bij de Scapino aan de Vismarkt. Kader Keita (24) loopt hier sinds 31 januari 2012 stage. Kader en zijn
begeleider Jeroen hebben net bezoek gehad van docent Kicky Heidekamp om
de voortgang van Kader te bespreken. Het gaat erg goed met Kader bij Scapino. Volgens Jeroen zijn alle medewerkers positief over Kader, Kader is een enthousiaste jongen, erg leuk om hem in het team te hebben!” Ook in het klantcontact komt zijn enthousiasme terug; hij helpt waar nodig en maakt praatjes
met de klant, aldus Jeroen.
Kader vindt de begeleiding van Scapino erg prettig. “Jeroen geeft me de tijd die ik nodig heb en
ze benaderen me op een positieve manier, ze
stralen openheid uit”. Scapino werkt veel met stagiaires. Ze vinden dat de stagiaires en de Scapino elkaar veel te bieden hebben. Zelf is Jeroen
ook begonnen als stagiair bij Scapino en is inmiddels assistent filiaalmanager. Jeroen vindt het erg
prettig dat Opleiding Binn’stad veel begeleiding
biedt aan de leerling maar ook veel contact
maakt met de Scapino zelf. Hierdoor laat Opleiding Binn’stad zien betrokken te zijn bij de stagiaires; zo is de kans op een succesvolle stage
groter omdat je kan bijsturen waar dat nodig is.

Volgt u ons al op Twitter? Klik hier!
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Niveau 2 leerling in de spotlights: Bee Fleischer
Bee (19) is sinds donderdag 8 maart gestart bij Opleiding Binn’stad. Ze heeft
haar niveau 1 diploma behaald en wil nu graag niveau 2 halen met als doel een
niveau 4 diploma, zodat ze stewardess kan worden. Bee is erg goed in
badminton en houdt van dansen. Bee heeft al veel stage ervaring. Ze heeft
stage gelopen bij een kapper, basisschool, restaurant en bejaardentehuis.
Kortom, ze is van alle markten thuis! Bee omschrijft zichzelf als klantvriendelijk
en het liefst werkt ze in een parfumerie, schoenenwinkel of kledingwinkel.
Weet u een stageplek voor Bee? Meld u dan aan via de website!
Voorlichting over de leerplicht
Op woensdag 8 februari 2012 was er op het Leerhonk een voorlichting over de leerplicht. Deze voorlichting werd gegeven door Natacha Schrik, leerplichtambtenaar in de gemeente Groningen.
De leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar. Daarna (van 16 tot 18 jaar) geldt een zogenaamde kwalificatieplicht. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of een mbo-niveau 2 diploma.
Met een startkwalificatie vergroot de jongere zijn kans op het vinden van een baan. Tijdens de kwalificatieplicht moet de leerling elke dag naar school of kiezen voor de combinatie leren en werken.
Wanneer een leerling onder de 18 jaar zonder startkwalificatie verzuimt, dan wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. De leerplichtambtenaar zoekt uit om wat voor reden de leerling niet naar
school gaat. Er worden afspraken gemaakt en als de jongere zich daar niet aan houdt, dan kan er
een proces-verbaal worden opgemaakt. Is de leerling tussen de 18 en 23 jaar en nog niet in het bezit van een startkwalificatie, dan wordt door de school bij verzuim of
voortijdig schoolverlaten het RMC ingelicht. De trajectbegeleiders
van het RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt) zetten zich in
om de leerling te ondersteunen bij het behalen van een diploma.

BBL-acquisitie
Opleiding Binn’stad ondersteunt ook niveau 1
en 2 leerlingen bij het zoeken naar BBLplekken in Groningen. Dit zijn leerlingen die
nog geen werkplek hebben, maar wel
ingeschreven staan bij een BBL-opleiding.
BBL betekent Beroeps Begeleidende
Leerweg en is een beroepsopleiding in de
vorm van werkend leren. De leerling werkt als
leerling-werknemer vier dagen per week in
een bedrijf of instelling en gaat in het
algemeen één dag per week naar school.
De ondersteuning vanuit Binn’stad bestaat uit
het zoeken naar vacatures, verbeteren van
een CV, schrijven van een motivatiebrief en
het voorbereiden van sollicitatiegesprekken.
Wilt u hier een handje bij helpen? Mocht u in
uw winkel een BBL-vacature open hebben
staan, laat het ons weten!

Wist u dat?
De afdrachtvermindering onderwijs een fiscale stimuleringsregeling is voor werkgevers met werknemers en
leerlingen in dienst die een opleiding volgen? Voor verschillende groepen werknemers die scholing volgen,
hoeft de werkgever minder loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing af te dragen. Categorieën
waar Binn’stad leerlingen mogelijk in vallen:
Een werknemer die de beroepspraktijkvorming volgt
van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).
Een werknemer die een voormalige werkloze is die
aangewezen scholing volgt die erop gericht is hem op
startkwalificatieniveau te brengen.
Een stagiair die gedurende tenminste 2 maanden een
stage volgt in het kader van een beroepsopleiding in
de beroepsopleidende leerweg (BOL) op mbo-niveau
1 of 2. De stagiair hoeft niet in dienstbetrekking te
zijn.
Bron: www.belastingdienst.nl.

Wilt u de nieuwsbrief voortaan ook ontvangen? Vul het contactformulier in!

