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Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie staat weer om de hoek! De scholieren in het noorden hebben van 20 tot en met 26
februari vakantie, zo ook de leerlingen van Binn’stad. Wij zijn echter wel geopend in de vakantie en activiteiten zoals de wekelijkse voorlichting voor potentiële leerlingen, de Sollicitatieclub en het Bijbanen Project gaan gewoon door.
Doorstroom Pre-Entree!
In onze vorige nieuwsbrief (link) hebben we al kort verteld over een aantal leerlingen die
zijn doorgestroomd naar een reguliere Entreeopleiding. Afgelopen week hebben we ook
afscheid genomen van Demi en Daniëlle, die beiden zijn doorgestroomd naar Entree
Handel op het Alfa-college!
Daniëlle wil graag meer leren over detailhandel en ziet zichzelf later wel in een winkel
werken. Ze heeft daarom besloten om na het behalen van haar Entree diploma nog verder te gaan
naar niveau 2 detailhandel. Aan haar motivatie zal het zeker niet liggen. Goed gedaan, Daniëlle!
Demi weet nog niet precies wat ze na Entree wil gaan doen. Er is dan ook een beroepskeuzetest voor
haar aangevraagd zodat ze een beter beeld kan krijgen over wat er precies bij haar past. Ook heeft ze
een capaciteitentest ondergaan, in de hoop dat ze na het behalen van haar Entree diploma zelfs door
kan naar niveau 3.
Werkervaringsplekken
Bij Opleiding Binn’stad bieden wij werkervaringsplekken aan recent afgestudeerden of mensen die een
carrièreswitch willen maken en relevante werkervaring willen opdoen. Een werkervaringsplek (WEP) houdt
in dat men relevante ervaring op gaat doen, soms in combinatie met een opleiding. Dit duurt maximaal zes
maanden of korter waarna de kandidaat uitstroomt naar betaald werk. Wij bieden de WEP’ers werkervaring, dagelijkse begeleiding, een netwerk en één op één sollicitatietraining. Daarnaast stellen we gezamenlijk leerdoelen op, voeren we elke week voortgangsgesprekken en bieden we ze cursussen (op onze
kosten) aan. Ook helpen we hen oriënteren op hun (toekomstige) loopbaan en helpen we hen te bemiddelen naar regulier werk.
In 2016 hebben we tien werkervaringsplekken gevuld en acht mensen zijn binnen zes maanden doorgestroomd naar regulier werk in het werkveld waar zij voor geleerd hebben. Helaas bleken twee kandidaten
toch nog niet klaar te zijn om de arbeidsmarkt (weer) te betreden en zijn terug verwezen richting een zorgtraject.
In onze vorige nieuwsbrief (link) hadden we al kort vermeld dat we inmiddels ook al afscheid hebben genomen van Lynn, onze secretaresse in opleiding. Zij was al begonnen met een deeltijd opleiding tot secretaresse aan het Alfa-college en moest hiernaast in dit vak werken. Echter lukte dit niet en zou ze misschien met de opleiding moeten stoppen omdat ze geen relevant werk kon bemachtigen wegens haar gebrek aan ervaring. Er zijn namelijk veel jongeren die de opleiding doen of al een diploma hebben behaald
waardoor zij veel concurrentie had. Lynn heeft bij Binn’stad ervaring opgedaan, aanvullende cursussen
gevolgd, sollicitatietraining gekregen en meer zelfvertrouwen en kennis opgedaan. Hierdoor is ze na drie
maanden bij ons uitgestroomd naar een (BBL) baan bij de Rijksuniversiteit Groningen.
Noortje Akkermans, onze jobcoach, heeft ook een goede start in het nieuwe jaar gemaakt. Zij is per februari doorgestroomd naar een betaald traineeship bij de gemeente Groningen! Op 1 november was zij bij
ons gestart omdat ook zij wegens gebrek aan ervaring niet aan de slag kwam (zie nieuwsbrief: link) en nu
gaat zij haar HRM kwaliteiten verder ontwikkelen en kennis van arbeidspsychologie toepassen in haar traineeship.
Binn’stad door de ogen van… Sophia (Pre-Entree)
Sophia is een jonge meid van 17 jaar, die onlangs bij ons in het Pre-Entree traject is gestart. Drie jaar geleden heeft zij vanwege problematiek in de privésfeer veel verzuim gehad op de middelbare school en sindsdien is ze eigenlijk niet meer naar school geweest.
Met de ondersteuning van haar oom en tante is ze er nu weer klaar voor om naar school
te gaan en wil ze een beroepsopleiding in de zorg gaan volgen.
Bij Opleiding Binn’stad kan ze de lesstof ophalen, een nieuw schoolritme opbouwen, werkervaring opdoen door middel van stage bij de Scapino en zich oriënteren op het pad dat zij moet afleggen om haar
droom van verpleegkundige worden te verwezenlijken!
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Doorstroom Educatieklas!
Eerder heeft u al kunnen lezen over een aantal leerlingen dat is doorgestroomd
(link) naar een reguliere mbo 2 opleiding. We hebben ook afscheid mogen nemen
van Chesney en Christiaan.
Chesney heeft besloten om fulltime te gaan werken, want in de schoolbanken zitten beviel hem niet goed. Hij is liever gewoon praktisch bezig. Chesney werkt bij
het Javaans Eetcafé: heerlijk eten, dus ga hem eens bezoeken.
Christiaan wil wel graag verder leren, om zijn droom van gameontwikkelaar te worden, waar te maken. Hij heeft al een bijbaantje als gametester, wat betekent dat hij
spelletjes uitvoerig test op fouten voordat ze op de markt terecht komen. Hij is aangenomen voor een tussentraject op het Alfa-college, waar hij samen met andere
volwassenen zijn computerkennis kan bijspijkeren (o.a. vanwege de Nederlandse
taal) alvorens na de zomer te starten met een ICT opleiding op niveau 2.
Wij wensen Chesney en Christiaan veel succes in de toekomst!
Binn’stad door de ogen van… Thijn (Pre-Entree)
Thijn is zestien jaar oud en is een week geleden in de Pre-Entree klas gestart.
Tot nu toe bevalt het hem goed. Thijn is graag bezig en wordt rusteloos als hij
de hele dag in de schoolbanken moet zitten. Na de voorjaarsvakantie start Thijn
met zijn stage, wat betekent dat hij elke ochtend tweeëneenhalf uur les zal hebben en vervolgens vijf uren praktisch bezig is op stage.
Thijn heeft een goede band met zijn ouders. Hij woont bij zijn moeder, samen met zijn broers en zusje,
in Bedum. Zijn vader woont echter in Spanje en bezoekt hem in Nederland, of Thijn reist af naar Spanje
om zijn vader te bezoeken. Als vakantiebestemming is Spanje leuk, maar Thijn voelt toch meer een
band met Nederland. Hij wil na het behalen van zijn Entree diploma dan ook een veiligheid en vakmanschap (VeVa)-opleiding gaan volgen, om ons land te dienen.
Even voorstellen… Damucha (Educatieklas)
Deze maand is Damucha in de Educatieklas ingestroomd. Zij is
geboren in Suriname en woont nu ruim tien jaar in Nederland,
maar vanwege privéproblemen heeft zij nog geen startkwalificatie
behaald. Damucha is erg gemotiveerd en wil zich richten op haar
toekomst. Ze wil graag weer naar school om verder te leren en is via het MJD in contact gekomen met
Binn’stad.
Ze start na de voorjaarsvakantie met stage bij de Kruidvat aan de Vismarkt om werkervaring en werknemersvaardigheden op te doen en structuur te krijgen. Damucha zal tot de zomervakantie in de Educatieklas zitten om zo een goed schoolritme op te bouwen en haar schoolbaarheid aan haar vervolgopleiding
te kunnen aantonen. Zij wil naar de opleiding Zorg en Welzijn om later met jongeren te werken.
Wist u dat… ?
… er na de zomer twee nieuwe opleidingen (klik) in de BOL en BBL leerweg bij het Noorderpoort starten?
… er nog ruimte is in beide klassen van Binn’stad? Ze lopen al aardig vol, dus wees er snel bij!
… ons project Bijbanen verlengd is: wij helpen scholieren (uit minima gezinnen) aan een bijbaan!
… er regelmatig vacatures met opleiding, dus voor ongeschoolde jongeren, zijn?. Meld ze bij ons aan!
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Meld je hier aan voor de nieuwsbrief! 

