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We zijn weer van start gegaan!
Het nieuwe schooljaar is begonnen en onze klassen stromen al aardig vol. Op dit moment hebben we
nog ruimte bij zowel Pre-Entree als de Educatieklas, maar vol = vol! Aanmelden kan zoals gewoonlijk via
onze website.
In deze nieuwsbrief komen 3 nieuwe leerlingen aan het woord, is er aandacht voor de sollicitatieclub en
kunt u lezen over de zeer geslaagde jongerenbeurs!
De Jongerenbeurs!
Wij zijn gestart met het organiseren van een beurs, specifiek voor jongeren. Op
20 augustus heeft Binn’stad in samenwerking met Sociale Zaken en Werk een
pilot jongerenbeurs georganiseerd. Vanwege het grote succes gaan we dit
waarschijnlijk vaker organiseren; houd onze nieuwsbrief in de gaten. De
jongerenbeurs was gericht op jongeren met of zonder startkwalificatie die graag
willen leren, werken of leren en werken. Niet alleen Binn’stad was
vertegenwoordigd, ook waren er stands van het Leerwerkloket, GOA Publiek en
het Accountteam WERK. Het aanbod was dus zeer gevarieerd:
toeleidingstrajecten, Entreeopleidingen, Educatie en verschillende (BBL) banen.
Gewapend met posters, flyers en heuse Binn’stad pennen togen wij op donderdag
20 augustus richting het Harm Buiterplein. We hadden er veel zin en keken uit
naar de opkomst. Net als de mensen die de overige stands bemanden vonden we het een lekker drukke
middag. In totaal zijn er zo’n 80 jongeren en 30 begeleiders, coaches, leerplichtambtenaren, RMC
medewerkers en ouders vanuit heel Groningen bij de jongerenbeurs geweest.
Een deel van de jongeren dat graag wilde werken en leren heeft hun kans gegrepen door zich bij GOA
Publiek in te schrijven, heeft gereageerd op de BBL vacatures van het Accountteam WERK of zich
aangemeld bij de Sollicitatieclub van Binn’stad. De jongeren die nog geen diploma hebben behaald en
een Entreeopleiding willen doen hebben hun pijlen gericht op de Hortus of GHC gilde. Degenen die nog
niet klaar waren voor een Entreeopleiding en enige voorbereiding nodig hebben, zijn aangemeld bij het
Pre-Entree traject van Binn’stad. Ook was er veel interesse in de Educatieklas van Binn’stad en de
Educatie mogelijkheden bij het Noorderpoort. En als klap op de vuurpijl stuurde OOGtv een
cameraploeg. Voor een kleine sfeerimpressie kunt u terecht op: https://youtu.be/A-mN3gmgMH0.
Wilt u ook een uitnodiging krijgen voor de eerstvolgende jongerenbeurs? Stuur dan een mail naar
leerhonk@opleidingbinnstad.nl.
Voorlichting voor begeleiders over mogelijkheden voor jongeren zonder startkwalificatie!

Op 8 oktober van 14.00-16.00u is er een voorlichting over trajecten en (niet-beroeps)opleidingen voor
jongeren zonder startkwalificatie. Binn’stad, het Alfa-college, Noorderpoort en Gildes komen aan bod en
voor u is er de mogelijkheid vragen te stellen. Kijk voor meer informatie op onze website.
Wilt u ook komen? Stuur dan een mail naar leerhonk@opleidingbinnstad.nl met ‘voorlichting 8 oktober’
als onderwerp en vermeld daarin uw naam, functie en organisatie.
Binn’stad door de ogen van… Dillon (Pre-Entree)

Dillon uit Zuidlaren is 19 jaar en zit bij ons in de Pré-Entree klas. Omdat hij graag de opleiding Sport en
Bewegen wil doen, zoekt hij een stageplek om daar werkervaring in op te doen. Eerder heeft hij al bij de
gymlessen op de Bladergroenschool geassisteerd.
Hij houdt van sport, waaronder American Football, basketbal en voetbal, muziek en natuurlijk op zijn tijd
chillen met vrienden. Vriendelijk en ‘awesome’, zo beschrijft Dillon zichzelf. Op de vraag wat zijn toekomstdromen zijn, antwoordt hij: “Met mensen werken, veel sporten en veel plezier hebben”.
Heeft u een stageplek voor Dillon? Neem dan contact met ons op via leerhonk@opleidingbinnstad.nl of
bel 050-3189449.
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Binn’stad door de ogen van… William (Educatieklas)
William is een jongeman van 26 jaar, die bij de Educatieklas aan zijn Nederlands en rekenen werkt. Hij wil namelijk de mbo niveau 2 opleiding tot chauffeur goederenvervoer aan het Noorderpoort gaan volgen in december en in de
tussentijd spijkert hij bij Binn’stad zijn niveau bij tot 2F.
De afgelopen paar jaar heeft William veel werkervaring opgedaan in winkels
en supermarkten. Het leukste van zijn taken vond hij het laden en lossen. Hierdoor is hij er ook van overtuigd geraakt dat hij chauffeur goederenvervoer wilt
worden. Dat lijkt hem echt leuk werk.
Op dit moment is William nog op zoek naar een BBL plek chauffeur goederenvervoer. Hij houdt ervan om bezig te zijn, is een echte doorzetter en wil graag zijn mbo diploma behalen
zodat hij trots kan zijn op wat hij heeft bereikt.
Heeft u informatie over een BBL plek voor William? Neem dan contact met ons op via 050-3189449 of
mail naar leerhonk@opleidingbinnstad.nl
Het effect van de Sollicitatieclub!
In de afgelopen paar weken heeft Mark bij Binn’stad deelgenomen aan de Sollicitatieclub. Hij was al enige tijd op zoek naar een baan, maar het lukte hem niet op eigen kracht. Onder leiding van Benno Stavenuiter heeft hij gewerkt aan zijn cv, motivatiebrieven en sollicitatievaardigheden en ook heeft hij nuttige gesprekken gevoerd met Benno Telgenhof van het Accountteam WERK van de gemeente Groningen over
zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
Na de coaching van beide Benno’s is er voor Mark een gesprek geregeld bij Muelink &
Grol, een Gronings bedrijf dat marktleider in rookgasafvoer is binnen Europa. Mark
heeft alle tips van de sollicitatietraining toegepast, zowel in zijn brief als het gesprek en
is aangenomen! Hij is de Sollicitatieclub zeer dankbaar en heeft aangegeven dat hij het
zonder het advies van de Benno’s niet had kunnen doen. Toen hij Benno Telgenhof onlangs tegenkwam
heeft hij hem uit dankbaarheid omhelsd!
Naast Mark hebben we onlangs nog vijf mensen bemiddeld, waardoor er weer plek is in de Sollicitatieclub. Mocht je geïnteresseerd zijn, bel dan 050-3189449 of meld je aan via de website.
Binn’stad door de ogen van… Rilana (Pre-Entree)
Rilana is ook één van onze nieuwe Pre-Entree leerlingen. Bij Binn’stad wordt ze door middel van lessen en stage
voorbereid op regulier onderwijs. Ze wil na de Entreeopleiding de mbo niveau 2 Helpende Zorg en Welzijn opleiding doen, omdat ze het leuk vindt om mensen te helpen.
Ze heeft al werkervaring opgedaan bij Scapino en loopt nu stage bij
het Centrum voor Jeugd en Gezin, ter voorbereiding op haar toekomstige opleiding. De taken en werkzaamheden bij haar stage
bevallen haar erg goed en zorgen ervoor dat Rilana nog gemotiveerder is om in de zorg te gaan werken.
Rilana houdt van muziek en films en omschrijft zichzelf als vrolijk en
spontaan. Haar toekomstdroom is om een goede baan te hebben.

Wist u dat...?
… u met al uw vragen over kwetsbare jongeren bij ons terecht kunt?
… er in december een gilde start bij het groothandelscentrum? Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Sanny Veerkamp: 06-46240215.
… u zich als ondernemer altijd bij ons kunt melden als u een stagiair
zoekt?
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Meld je hier aan voor de nieuwsbrief! 

