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Eerste leerlingen stromen door
Vol trots kunnen we melden dat na de herfstvakantie de eerste leerlingen zijn doorgestroomd van
Opleiding Binn’stad naar het reguliere Alfa-college. In deze editie van de nieuwsbrief wordt daar meer
over uitgelegd. Verder leest u hoe het is om stage te lopen bij Gamma en vertellen leerlingen wat ze van
onze opleiding vinden.
Binn’stad door de ogen van leerlingen Vallentino en Simon
Vallentino is kort geleden met de opleiding begonnen. Het is een jongen van weinig woorden, maar hij is
goed te spreken over Binn’stad. “Die paar uur les per dag werkt goed. Zo hoef je niet heel lang geconcentreerd te blijven en je mag daarna naar stage. Niet alle lessen vind ik leuk, maar door de vele uitleg
die de docenten geven is het wel te volgen en raak ik gemotiveerder om mijn diploma te halen.” Zijn stage loopt Vallentino bij de Mediamarkt. Hij mag daar werkzaamheden uitvoeren als sjouwen en producten
beveiligen. “Laten zou ik wel beveiliger willen worden. Het liefst bij discotheken en evenementen.”
Automonteur worden. Dat is wat Simon graag wil later. “Ik wil graag zo snel mogelijk mijn diploma halen.
De opleiding is leuk en met de klasgenoten is het gezellig.” Het vak Nederlands trekt de meeste interesse
bij Simon. “Al moet ik rekenen eigenlijk ook wel leuk vinden, want dat heb ik later wel nodig als ik automonteur wil worden. Ik moet dan goed kunnen opmeten en aftekenen.” Woorden als spoilers, bumpers,
subwoofers, neonlichten, velgen en blinderen maken Simon helemaal blij. “Auto’s tunen lijkt mij nog het
meest leuke naast het monteren.”

Stagebezoek bij Gamma Groningen Oost
Bij Gamma Groningen Oost aan de Osloweg loopt
Milan, leerling van Opleiding Binn’stad, stage. Het is
één van de 165 Gamma’s die Nederland telt. “De vestiging aan de Osloweg heeft de nieuwste lay-out qua
inrichting en kenmerkt zich door de inspiratie en beleving die je bij ons krijgt”, aldus Peter Mulder
(bouwmarktmanager).
Mulder is verantwoordelijk voor de stagiaires die bij
Gamma binnenkomen. Hij laat de stagiaires vaak met
verkoopmedewerkers meelopen. Zo leren ze de winkel het beste kennen. “De stagiaires krijgen bij ons
veel vrijheid. Ze mogen vakkenvullen, schoonmaken
en spiegelen. Kan een persoon meer? Dan krijgt diegene ook meer verantwoordelijkheden.”
Bij Gamma Oost houdt het personeel rekening met de vaardigheden van een stagiair. Ze hoeven niet
alles te weten en worden niet veroordeeld. Mulder wil de leerlingen graag iets meegeven. “Het is belangrijk dat ze zich in een nieuwe groep kunnen manifesteren en sociaal ontwikkelen. Op de werkvloer gaat
het er toch anders aan toe dan in de klas. We geven stagiaires naar gelang hun niveau opdrachten. Als
ze op niveau 1 zitten doen we bijvoorbeeld één opdracht per keer. Presteren ze goed? Dan krijgen ze
ook meer verantwoordelijkheden.”
Over Opleiding Binn’stad is Mulder goed te spreken. “Het is een goed initiatief van Binn’stad dat zij jongeren die anders nergens meer terecht kunnen helpen. Deze jongeren verdienen een kans. Zo laten wij
bij Gamma Oost ook graag ons sociale gezicht zien. Gemakkelijker zou zijn om een stagiaire van mboniveau 3 of 4 aan te nemen, maar wij voelen een maatschappelijke verantwoordelijkheid om ook jongeren van niveau 1 stage te laten lopen. Dit kost misschien meer tijd, maar daar hebben we in dit kleinere
filiaal ook de mogelijkheden voor.”
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Overstap van Binn’stad naar het reguliere Alfa-college
De eerste vier leerlingen zijn klaar bij Opleiding Binn’stad aan het Boterdiep. Ze zijn september jongstleden allemaal begonnen en hebben naast de lessen elke dag stage gelopen. Een hele prestatie, maar
hoe gaat het daarna?
Bij Opleiding Binn’stad hebben de leerlingen een voortraject gevolgd dat 10 tot 20 weken kan duren. Ze
worden voorbereid op het reguliere onderwijs, omdat ze vaak een afstand hebben tot de ‘gewone’
school. Als de leerling heeft voldaan aan de eisen van de overgang mag hij of zij over naar het reguliere
gebouw van het Alfa-college aan de Admiraal de Ruyterlaan.
Belangrijkste eisen zijn dat de leerlingen een aantal weken achter elkaar stage hebben gelopen, zich aan
de gemaakte afspraken houden en de lessen hebben gevolgd. Daarna vindt een warme overdracht
plaats. De begeleider bij Binn’stad en de begeleider van het Alfa-college hebben een gesprek met de
leerling. In dit gesprek worden de behaalde resultaten overgedragen en de gegevens van de stage uitgewisseld. Ook wordt besproken waar de school, wat betreft de leerling, rekening mee moet houden. Dit
kan bijvoorbeeld gaan over problemen thuis.
De leerling kan na het gesprek per direct de opleiding vervolgen op het Alfa-college. In plaats van vijf dagen in de week ’s ochtends les en ’s middags stage, moet de leerling nu twee dagen naar school en drie
dagen naar stage voor de rest van het schooljaar. Na de overdracht blijft de jongerencoach van Binn’stad
op de achtergrond beschikbaar voor vragen.

AGENDA
Sollicitatieclub
Elke donderdag om 13:00
Voorlichting
Elke maandag om 14:00

Vacature: jongerencoach voor 32 uur (werkervaringsplek)
Per direct zijn wij op zoek naar een jongerencoach (minimaal hboniveau) die een steentje bij kan dragen in het project Binn’stad. Wij bieden een werkervaringsplek voor 32 uur per week voor een periode van 6
maanden en een prettige werksfeer waarbij je de mogelijkheid wordt geboden om werkervaring op te doen en veel te leren.
Binn’stad is een project voor leerlingen en werkzoekende jongeren van
de laagste niveaus, die moeilijk kunnen meedraaien in het reguliere onderwijs. Deze jongeren zijn jong, hebben een laag niveau en dragen
vaak ook nog sociale problematiek met zich mee waardoor werkgevers
ze niet willen hebben. In het project worden docenten en coaches extra
ingezet voor de begeleiding van deze leerlingen. Hierdoor worden werkgevers ontzorgd en kunnen de leerlingen een startkwalificatie of vakdiploma gaan halen.
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De werkzaamheden bestaan onder andere uit de begeleiding van leerlingen. Je fungeert als een vertrouwenspersoon, motiveert leerlingen,
ondersteunt docenten en onderhoudt contact met ondernemers en stagebegeleiders. Je zorgt voor de verslaglegging van de gevoerde gesprekken in leerlingdossiers. Een extra taak binnen de functie kan de
ondersteuning van de leerlingen bij huis- en/of schoolwerk zijn.
Wij zijn op zoek naar iemand die onder andere planmatig werkt, flexibel
is, zelfstandig te werk gaat en een organiserend vermogen heeft. Voor
deze functie heb je toestemming nodig van de instantie die jouw uitkering verstrekt. Interesse? Neem dan contact op met beleidsmedewerker
onderwijs/arbeidsmarkt mevrouw S. Veerkamp via
sanny.veerkamp@groningen.nl.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief! 

