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Een nieuwe lente, een nieuw geluid
In deze nieuwsbrief stellen wij en een nieuwe docent en een leerplichtambtenaar aan u voor.
Daarnaast komt de heer Walstra van More Budget aan het woord over de begeleiding van stagiairs.
Een oud leerling vertelt over Opleiding Binn’stad, en tot slot zoeken we een BBL-plek voor één van
onze leerlingen. Kijk hiervoor op pagina twee.
Ricardo van der Lande

Een nieuwe docente

In februari heeft Ricardo de Proeve van Bekwaamheid gedaan.
De proeve is de afsluitende opdracht van de stage periode. Met
het behalen van de proeve is hij geslaagd voor niveau 1. Dit
betekent dat hij in april zijn diploma in ontvangst mag nemen.
Ricardo is met veel plezier naar Opleiding Binn’stad gegaan.
Het was gezellig, leuk en een
echte aanrader. Vooral de extra
begeleiding heeft hem goed geholpen. Wel is het zo dat de begeleiding wat Ricardo betreft nog
wat strenger had gemogen. Hij
vertelt dat een nog grotere regelmaat en strengere begeleiding
hem goed doet. Taken structureren en goed plannen zijn voor
hem duidelijk struikelblokken geweest. Deze problemen speelden op zijn stageadres, Fair
Back, minder omdat daar de taken duidelijk zijn en er gestructureerd wordt gewerkt. Hij heeft
binnen zijn stage leren werken in een team en om contact te
hebben met klanten. In deze taken is hij goed begeleid door zijn
stagebegeleider van Fair Back. Ricardo is op dit moment werkzoekend en houdt zich bezig met tuinieren en muziek. In de
muziek hoopt hij ooit te werken, ofwel als muzikant, dan wel als
schrijver / auteur.

Met ingang van maart is Liselotte Welling vanuit Werkwijs een
nieuwe docente bij Binn’stad. Op
vrijdagochtend geeft zij het vak
‘werknemersvaardigheden’.
Daarnaast geeft ze ook nog les
op de locatie Pop Dijkemaweg
van het Noorderpoort. Ze volgt
de docentenopleiding en gaat
daarvoor zelf één dag in de
week naar school. Eigenlijk net
hetzelfde als de BBL-leerlingen:
werken en leren tegelijk.

Nina Pichel leerplichtambtenaar
Nina Pichel is leerplichtambtenaar bij de gemeente Groningen. Bij Opleiding
Binn’stad komt ze echter in de rol van RMC traject begeleider. Een RMC trajectbegeleider heeft onder andere een preventieve taak: om ROC leerlingen, vaak
ouder dan 18 jaar, binnenboord te houden, oftewel niet uit te laten vallen. Elke
week is ze op twee vaste momenten aanwezig voor onze leerlingen. Voor haar
staat het belang van de leerling voorop. Nina haar doel is er voor zorgen dat
leerlingen met een diploma niveau 1, dan wel 2, bij Binn’stad weggaan.

Volgt u ons al op Twitter? Klik hier!
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AGENDA
27 maart 2013
Voorlichting 11:00
3 april 2013
Voorlichting 11.00
10 april 2013
Voorlichting 11.00
17 april 2013
Voorlichting 11.00

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

Sinds 1 januari 2012 is de heer Walstra
bedrijfsleider van More Budget op het
Zuiderdiep. In de winkel verkoopt hij
tweedehands goederen en partijgoederen.
Daarnaast worden er ook goederen verpand
en koopt hij goud en zilver in dat later wordt
omgesmolten. Vanuit Binn’stad heeft Marcel
Kosse bij More Budget stage gelopen.
Ondertussen heeft Marcel de Proeve van
Bekwaamheid afgelegd en is hij geslaagd.
Kenmerkend voor
More
Budget
als
stageadres is dat de stagiair in zeer korte tijd
veel moet leren. Het gaat om verkopen,
inkopen en de waarde schatten van de
goederen. Kortom, in korte tijd moet je als
stagiair laten zien dat je een ‘echte’ handelaar
bent.
De
heer
Walstra
laat
de
werkzaamheden van de stageperiode niet al te veel afhangen van de stage
opdrachten. Veel opdrachten zijn namelijk niet van toepassing op de situatie van
More Budget. De stage begint met een dag snuffelen in de winkel, waar ligt wat
en wat is het aanbod. Daarna neemt hij de stagiair op sleeptouw en laat alles
van de winkel zien. Heel belangrijk is dat de stagiair alles leert over het
computersysteem; de administratie en de kassa. In de eerste weken bedenkt de
heer Walstra opdrachten die de stagiair moet uitvoeren. Na deze opstartperiode
moet de stagiair het ‘werk’ zelf zien en zelfstandig uitvoeren. Het belangrijkste is
uiteindelijk dat de stagiair geen onnodige opdrachten hoeft uit te voeren, maar
dat hij iets leert;, er beter van wordt. Als stagebegeleider is hij in eerste instantie
veel tijd kwijt met de begeleiding. Maar….. zit er een echte handelaar in de
stagiair dan betekent het dat hij na de inwerkperiode weer meer zijn eigen werk
kan oppakken. Het betekent ook dat hij veel terugkrijgt van de stagiair. Als
stagiair krijg je alle vrijheid om bezig te zijn met de winkelinrichting of met het
bedenken van acties. Zo is More Budget zelfs op Hyves en Facebook terecht
gekomen. Ben je een handelaar en wil je meer leren over inkoop en verkoop,
dan is More Budget een prima stageadres.

We nemen afscheid van Marloes Vogel.

BBL plek gezocht!

Sinds 1 september 2012 is Marloes Vogel, samen met Lieke Brons,
projectleider bij Project Binn’stad. Echter donderdag 21 maart is
haar laatste werkdag; zij gaat ons verlaten. Marloes gaat in het Wilhelmina ziekenhuis in Assen aan het werk als adviseur werving en
selectie. Met veel plezier kijkt zij terug op de periode bij Binn’stad.
Ze is blij dat zij een bijdrage aan ons project heeft kunnen leveren,
onder anderen door het job-hunten wat zij er een tijdje naast heeft
gedaan. Wij wensen Marloes veel succes in haar nieuwe baan!

Graag stellen wij Karzan
Omer aan u voor. Karzan is
29 jaar, woont in Stadskanaal
en zoekt een BBL-baan op
niveau 3 in de elektrotechniek. Hij is flexibel, sociaal,
spontaan en behulpzaam.
Hebt u voor Karzan een BBLplek? Neem dan contact met
ons op.

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

