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Volgt u ons al op Twitter? Klik hier!   

Melissa Dagelet door naar BBL; hoe gaat het met haar? 
Melissa kennen we nog uit de nieuwsbrief van februari. Ze liep toen nog stage bij 
de Op=Op Voordeelshop. Inmiddels is ze overgestapt van de BOL-opleiding naar 
de BBL-opleiding (leren en werken).  
Melissa is begonnen als zaterdagkracht bij de Xenos in Paddepoel. Door het ver-
trek van een paar collega’s kwam er plek vrij voor een BBL-er. Melissa werd door 
haar baas gevraagd voor deze plek en ze zei natuurlijk ‘ja’! Dit was voor haar een 
droom die in vervulling ging. ‘Het lijkt me heel fijn als je geld kunt verdienen met 
werk dat je erg leuk vindt en helemaal ideaal als je dat kunt combineren met leren’ 
zegt ze. Melissa vertelt dat ze al heel veel weet van de winkel. Ze draait vaak kas-
sa en helpt klanten in de winkel. Ze moet ook regelmatig vakken vullen. Haar werk-
zaamheden verschillen niet van die bij haar stages van het afgelopen schooljaar. 
Ze werkt nu, net zoals op stage, 20 uur in de week. Na de zomer gaat ze meer 
uren werken. Melissa is heel benieuwd wat ze nog meer kan leren bij de Xenos! 
Project Binn’stad feliciteert haar van harte met haar BBL-baan! 

Binn’stad op RTV Noord 
Op woensdag 9 mei jl. had project Binn’stad bezoek van Okkie Smit van RTV Noord. In het programma “Vroeg 
op Noord” gaat Okkie Smit dagelijks op pad om live verslag te doen van het wel en wee in Groningen. Tussen 
6.45 en 9.45 uur is project Binn’stad met een aantal sprekers in de uitzending geweest. Als eerste vertelde pro-
jectleider Lieke Brons aan Okkie in het kort waarom er op de buitenkant van Leerhonk Binn’stad staat. In het vol-
gende item heeft Sanny Veerkamp, zoals Okkie het mooi zegt: de geestelijk moeder van het project, verteld wat 
het project inhoudt; waarom het project vanuit de Gemeente Groningen is gestart en hoe je als beleidsmedewer-
ker een project start. Vanaf 8.15 uur hadden we bezoek van wethouder Elly Pastoor en zij heeft verteld over 
werkprojecten in de gemeente Groningen, waarom zij heilig gelooft in deze projecten en de kracht van Maat-
schappelijk Ondernemen. In de laatste paar items zijn drie leerlingen van de niveau 1 klas aan het woord ge-
weest: Stefan, Babet en Melissa. Zij hebben verteld over hoe ze bij Binn’stad terecht kwamen en wat ze nu zoal 
in de praktijk doen. Twee leerlingen van de niveau 2 klas, Marco en Tisa, hebben verteld hoe zij hun toekomst in 
de detailhandel zien. We hopen dat we voor een interessante en gevarieerde 
“Vroeg op Noord” hebben kunnen zorgen en de luisteraars een “kijkje” hebben 
kunnen laten nemen in de keuken van project Binn’stad. 

Verbeterpunten enquête 
In de vorige nieuwsbrief is er een oproep geplaatst, om 
een enquête over verbeterpunten in te vullen. We hebben 
veel van uw suggesties voor verbeteringen ontvangen en 
gaan hier zeker mee aan de slag. Wanneer u heeft aange-
geven een uitgebreidere bijdrage te willen leveren, dan 
nemen we in de loop van de maand juni contact met u op. 
Iedereen heel hartelijk dank voor het invullen! 

Een kijkje in de keuken van Opleiding Binn’stad 
In de bloeimaand mei bloeit en groeit Binn´stad verder: door naar de BBL, 

een nieuwe leerling, in de uitzending van RTV Noord en bij GoudGoed.  

http://www.twitter.com/binnstad
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Leerling in de spotlights: Denise Heinkens 
Denise Heinkes (19) is de laatste leerling die dit 
schooljaar nog start. Sinds een week zit ze in de 
niveau 1 klas bij Opleiding Binn’stad en vindt het 
leuk om met school bezig te zijn. Hiervoor heeft 
ze een opleiding Zorg & Welzijn gedaan, maar 
een baan in de detailhandel lijkt haar een stuk 
leuker. Ze vindt het een goede eigenschap van 
zichzelf dat ze graag andere mensen helpt en een 
luisterend oor biedt. Denise heeft ervaring opge-
daan in de detailhandel, ze heeft in een super-
markt, bij een speelgoedwinkel en een drogist ge-
werkt. Bent u op zoek naar een gemotiveerde en 
klantvriendelijke stagiaire of weet u een geschikte 
stageplek? Geef dit dan door via onze website! 

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

Hoe gaat het nu met Rico en Roy bij … GoudGoed? 
Deze maand een dubbel interview met Rico en Roy. Zij lopen nu bijna 
twee maanden stage bij GoudGoed. Dit is een kringloopwinkel waar je 
gebruikte spullen kunt brengen. Bij deze kringloopwinkel worden alle 
spullen voor een leuke prijs verkocht. Ze vinden het beiden een leuke 
stage, de werksfeer is goed, de band met collega’s ook en er is veel 
afwisseling. Rico vindt het werken in het magazijn het leukst. Vooral om 
met zware spullen te sjouwen. Roy staat het liefst in de winkel om 
mensen te helpen. De jongens hebben allebei de ambitie om later een 
eigen winkel te beginnen. Roy houdt erg van skateboarden en zou later 
graag skate- en snowboardspullen willen verkopen. Rico heeft een 
passie voor muziek en wil graag muziekinstrumenten verkopen. Bent u 
benieuwd hoe Rico en Roy het doen bij GoudGoed? Kom dan snel eens 
langs! Of weet u nog een skate- of muziekwinkel die een gemotiveerde 
medewerker zoekt? Laat het dan weten via onze website! 

Een eigen kracht conferentie: het mobiliseren van 
een sociaal netwerk bij leervragen 
Het mobiliseren van de steun en vindingrijkheid van 
een sociale omgeving staat bij de Eigen Kracht Cen-
trale centraal. Alinda Hegger (regiomanager Eigen 
Kracht Groningen) heeft op 10 mei jl. verteld hoe een 
Eigen Kracht conferentie ingezet kan worden bij leer- 
of onderwijsvragen. Stichting Eigen Kracht Centrale 
streeft een grotere familie- en vriendenbetrokkenheid 
na en faciliteert Eigen Kracht-conferenties. Tijdens 
een conferentie maakt iemand samen met familie en 
bekenden een plan voor de toekomst. Een vraagstuk 
vanuit het onderwijs zou kunnen zijn: “hoe kunnen we 
ervoor zorgen dat deze leerling zijn/haar diploma gaat 
halen”. Kenmerkend bij een leervraag is dat de sa-
menhang tussen school en familie/ netwerk en de 
kwaliteiten van de leerling centraal staan. Een confe-
rentie bij een leervraag kan o.a. gebruikt worden om 
leerlingen extra te motiveren, uitval te voorkomen, re-
sultaten te verbeteren en bij het dagelijkse leven. Bij 
de organisatie van een conferentie is een -hiervoor 
opgeleide- coördinator betrokken. De coördinator gaat 
met de familie- en vriendenkring van de leerling in ge-
sprek om ervoor te zorgen dat het vraagstuk be-
spreekbaar wordt. Daarnaast zorgt de coördinator 
voor een goed verloop van de conferentie. Bij leervra-
gen wordt de Eigen Kracht Centrale vaak ingescha-
keld door een docent, ouder, leerplicht/ RMC, jeugd-
zorg of door de leerling zelf. Wilt u gebruik maken van 
een conferentie? Kijk 
dan op www.eigen-
kracht.nl voor aanmel-
ding en meer informatie. 

AGENDA 

30 mei & 6 juni 2012 

Voorlichting 11:00 uur 

Leerhonk 

14 juni 2012        

Voorlichting 15:00 uur 

Leerhonk                 

20 juni 2012       

Voorlichting 11:00 uur 

Leerhonk 
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