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Het is herfst
In de herfstperiode zijn de leerlingen bij Binn´stad druk aan het werk. Velen lopen al stage en doen
relevante werkervaring op. In deze herfsteditie van de nieuwsbrief leest u hoe het is om stage te lopen bij
de Hema, komt u meer te weten over coaching bij Binn´stad en stelt een leraar zich voor. Fijne
herfstvakantie!

Stagebezoek bij Hema Westerhaven
Rico, leerling van Opleiding Binn’stad, loopt stage bij
de Hema aan de Westerhaven in Groningen. Het
filiaal aan de Westerhaven bestaat sinds 2010.
Evelien Veltman werkt vanaf april van dit jaar als leidinggevende en stagebegeleider in dat filiaal en vertelt over de Hema als stagebedrijf.
“Iedereen kent de winkel. Wij zijn verrassend en vernieuwend. Het is een gewone winkel waar bijna alles
te krijgen is tegen een goede prijs. Dit is een klein
filiaal dat minder druk is dan de grote filialen, zoals
die in de Herestraat. Dit betekent dat ik meer tijd heb
voor klanten en personeel.” Stagiaires krijgen van
Veltman afwisselende werkzaamheden te doen. Achter de schermen, maar ook gewoon in de winkel.

Stagiaires mogen bij de Hema spiegelen, de winkel netjes houden, schoonmaken, producten
aanvullen en artikelen prijzen. Veltman hoopt dat
zij een stagiaire enthousiast kan maken voor het
winkelwerk. “Ik bedenk passende taken voor de
stagiaire zodat hij of zij gemotiveerd raakt. Tegelijkertijd moet de stagiaire, net als iedereen, de
klant tevreden houden. Een stage bij de Hema
geeft genoeg uitdaging. De meeste meiden vinden bijvoorbeeld vooral de make-up en mode
erg leuk. Kleding hangen ze recht en make-up
sorteren ze op kleur.”

Wat betekent de extra coaching bij Binn’stad?
Een jongerencoach bij Opleiding Binn’stad biedt begeleiding aan leerlingen ter
aanvulling van de leerkracht. Geen dag is hetzelfde. De coach probeert regelmaat te creëren door constant te controleren hoe het met een leerling gaat.
Voor, tijdens en na de lessen volgt een coach de ontwikkelingen van leerlingen
en achterhaalt redenen bij problemen die zich voordoen. Een coach helpt waar
dat nodig is. Contact onderhouden met begeleiders van de leerlingen staat ook
centraal. Daarnaast is het belangrijk om mee te kijken vanuit het perspectief van
de leerlingen. Door middel van motiverende gesprekken en het aanreiken van
handvatten begeleidt een coach de leerling richting zijn of haar doel.
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Wie kom je tegen bij Opleiding Binn’stad?
Rinze Stel (56) uit Haren is docent van het Alfa-college en geeft op
vrijdag het vak rekenen bij Opleiding Binn’stad. Hij werkt inmiddels
tien jaar bij het Alfacollege en sinds twee jaar geeft hij les aan leerlingen op AKA niveau (mbo 1). “Rekenen is een vak dat de meeste
leerlingen niet echt leuk vinden. Begrijpelijk. Ik geef de lessen daarom met veel enthousiasme, zodat ze nog een beetje plezier aan
het vak beleven en inzien dat rekenen nut heeft.”
Rinze ziet het liefst dat de leerlingen een diploma halen en door
kunnen stromen naar een mbo-opleiding waar zij zich goed bij voelen. “Naast lesgeven werk ik ook nog
regelmatig als verpleegkundige in de psychiatrie en weekends ga ik graag met mijn zoon naar de thuiswedstrijden van FC Groningen.”

AGENDA
Sollicitatieclub
Elke donderdag om 13:00
Voorlichting
Elke maandag om 14:00
Herfstvakantie
19 t/m 27 oktober
Leerhonk blijft geopend

Vacature: jobhunter voor 32 uur (werkervaringsplek)
Per direct zijn wij op zoek naar een jobhunter (minimaal hbo-niveau)
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, een prettige werksfeer waarbij je de mogelijkheid wordt
geboden om ervaring op te doen en veel te leren.
Project Binn’stad is een opleiding op AKA niveau van het mbo onderwijs. Naast de opleiding heeft Binn’stad ook een Sollicitatieclub.
De Sollicitatieclub is een wekelijks trainingsprogramma dat jongeren
motiveert en activeert om een BBL-baan of stage te krijgen.
De werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit de directe bemiddeling van leerlingen die de Sollicitatieclub volgen naar een arbeidsplaats. Dit op basis van de mogelijkheden die de leerlingen
hebben. Als jobhunter benader je (potentiële) werkgevers in de regio, met als doel de leerling uit de Sollicitatieclub te laten stromen.
Hiervoor wordt veel telefonisch acquisitie gedaan. Eén of meerdere
dagdelen per week wordt er training gegeven aan een groep jongeren. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten wordt maatwerk acquisitie gedaan.

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

Wij zijn op zoek naar iemand die commercieel is ingesteld, resultaatgericht werkt en stressbestendig is. Daarnaast ben je zelfstandig, ondernemend en beschik je over goede communicatieve en
schriftelijke vaardigheden. Voor deze functie heb je toestemming
nodig van de instantie die je uitkering verstrekt.
Interesse in deze functie? Neem dan contact op met beleidsmedewerker onderwijs/arbeidsmarkt mevrouw S. Veerkamp via
sanny.veerkamp@groningen.nl.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief! 

