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Een terugblik en een vooruitzicht.
Het einde van het schooljaar zit er bijna op en daarmee ook 2 jaar Binn’stad. De nieuwsbrief van juni staat
daarom in het teken van een terugblik op de afgelopen jaren en ook een blik in de toekomst ontbreekt
niet. We gaan dieper in op de diplomering van een leerling en nemen afscheid van een collega. Vergeet
ons niet te volgen op Facebook en Twitter!

Eindejaar bijeenkomst

Opleiding Binn’stad, hoe verder?

De pilotperiode van project Binn’stad zit erop! In
deze periode hebben bij Opleiding Binn’stad 48
leerlingen een opleiding Detailhandel op AKA, niveau 1 of 2 gevolgd en stage gelopen in de binnenstad van Groningen. Het Leerhonk van project
Binn’stad is voor de leerlingen een veilige omgeving geweest, waar ze zich op het gemak voelen.
Er is ruimte geweest om fouten te maken maar
ook om ze weer te herstellen. Leerlingen zijn voorbereid om naar een vervolgopleiding te gaan en
hebben zelfvertrouwen gekregen zodat ze dit ook
aankunnen. Ze hebben geleerd dat zij dingen kunnen bereiken en af kunnen maken, zoals een opleiding. Daarnaast zijn zij klaar om de arbeidsmarkt op te gaan. Door een goede match te maken tussen leerling en stage bedrijf hebben leerlingen werkervaring opgedaan op een plek die
voor hen geschikt is. Bij die stage bedrijven hebben een aantal leerlingen de Proeve van Bekwaamheid gedaan en positief afgesloten met een
diploma. Om terug te blikken op de twee schooljaren en om verder vooruit te kijken wordt er op
dinsdag 9 juli een einde schooljaar-bijeenkomst
georganiseerd. De bijeenkomst vindt plaats in het
Leerhonk.

Binn’stad gaat door volgend jaar! Maar er gaat veel
veranderen in vergelijking met de afgelopen twee
jaren. De samenwerkingspartners zijn nog niet bekend; het volgende al wel.
Binn’stad wordt een brede opleiding voor jongeren
op het laagste niveau van het MBO-onderwijs. Stagelopen is mogelijk in alle richtingen, op voorwaarde dat het bedrijf zich in de binnenstad van Groningen bevindt.
Elke dag begint voor de leerling in het Leerhonk
aan het Boterdiep waar zij of hij docenten en jongerencoaches ontmoet. Daar worden stageervaringen uitgewisseld en krijgen de leerlingen les
in rekenen, Nederlands en andere verplichte vakken voor diverse opleidingen. Wanneer het niveau
van de vakken nog niet voldoende is om naar een
vervolgopleiding door te stromen, is er iedere dag
de mogelijkheid om bijles te krijgen in het Leerhonk.
Het Leerhonk wordt nog meer een plek wat “meer
bedrijf dan school” is waardoor leerlingen zich gedurende de hele dag als goede werknemer moeten
presenteren: dus niet alleen tijdens de stage.
Meer details over schooljaar 2013-2014 worden
bekend tijdens de bijeenkomst op dinsdag 9 juli in
het Leerhonk.

Uitnodiging

Einde schooljaar bijeenkomst
Graag nodigen wij u uit op de eindeschooljaarbijeenkomst van Opleiding Binn’stad.
Datum: dinsdag 9 juli
Tijd: 16:00-18:00
Locatie: Het Leerhonk
Boterdiep 34, Groningen
Het Leerhonk:
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Geslaagd! Diplomering Steven
Steven is geslaagd voor zijn Proeve van Bekwaamheid en heeft daarmee
zijn diploma Detailhandel Niveau 2 gehaald! Hij geeft aan dat Opleiding
Binn’stad een positieve ervaring was. Vooral de begeleiding, duidelijkheid
en interessante lessen zijn hem bijgebleven. Ook vertelt hij elke dag goed
te zijn opgevangen in het Leerhonk. Samenkomen voordat de stagedag
begint en de dag te bespreken geeft extra motivatie. ‘Ik vind Project Binnstad een goed initiatief omdat het mij een goede start en een duw in de
juiste richting heeft gegeven’. Zijn stage ziet Stefan als een erg leerzame
ervaring waar hij vooral meer zelfvertrouwen van heeft gekregen. De lange dagen en het omschakelen van school naar werk waren op sommige
momenten zwaar maar de uitdaging had ook positieve kanten. Er werd veel aandacht aan hem besteed
en tijd voor hem vrijgemaakt. Ook was er ruimte voor opdrachten maken en gezelligheid met collega’s.
Het helpen van klanten ligt hem goed; zo is hij zelfs werknemer van de maand geworden. Over zijn stagebedrijf, Scapino, heeft Stefan alleen maar positieve opmerkingen. Ze hebben hem goed begeleid en
geholpen om de punten waar hij moeite mee had te verbeteren. Kassawerk was in het begin niet Stefan’s
favoriete werkzaamheid, maar dankzij de hulp van zijn stagebegeleider en collega’s heeft hij het uiteindelijk goed opgepakt en veel nieuwe dingen geleerd. Voor de Proeve waren de nodige zenuwen en spanningen aanwezig maar zelfvertrouwen ontbrak niet. ‘De week ervoor ging alles ook goed, dus ik had er
wel vertrouwen in’, zegt Stefan. Op dit moment is Stefan op zoek naar werk. Hij staat open voor verschillende mogelijkheden, ook buiten de detailhandel. Daarnaast staat hij open om nieuwe dingen te ontdekken en zijn interesses uit te breiden. Een cursus volgen om zijn kennis te vergroten ziet hij ook zitten. Op
naar de volgende uitdaging!

AGENDA

Collega verlaat Binn’stad

28 juni - Laatste schooldag.
Het Leerhonk is gesloten van
22 juli tot 9 augustus - Zomersluiting.
Er zal geen sollicitatieclub zijn op
25 juli, 1 augustus en 8 augustus.
De sollicitatieclub zal WEL doorgaan op
4, 11 en 18 juli.

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

Jongerencoach Mariëtte heeft een nieuwe baan gevonden
als maatschappelijk werker in Amsterdam. Zij gaat Opleiding Binn’stad eind deze maand verlaten. Mariëtte kijkt erg
uit naar haar nieuwe werk in een andere stad en is druk bezig met de voorbereiding van haar verhuizing. Dit is een
nieuwe fase in haar leven; zij neemt afscheid van haar tijd
als student in Groningen. Haar werk als jongerencoach bij
Opleiding Binn’stad heeft ze positief ervaren. ‘Ik vond het
een gevarieerde en uitdagende werkplek waar het contact
met jongeren centraal staat. Ik heb veel geleerd van de jongeren waar ik mee werkte’, laat Mariëtte weten.
Ze wil aan hen meegeven dat elke dag nieuwe
kansen biedt, dat alles mogelijk is en om altijd
een positieve kijk op de toekomst te houden. De
komende tijd bouwt Mariëtte haar leven op in
Amsterdam en blijft ze werken met mensen. Wij
wensen Mariëtte veel succes met haar nieuwe
baan en leven in Amsterdam!

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

