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Inleiding
Het nieuwe jaar is voor onze leerlingen goed van start gegaan! Een aantal zijn al doorgestroomd naar
een vervolgopleiding en anderen zijn nu druk bezig met hun intakes. Mocht u jongeren begeleiden die
klaar zijn om te starten met een mbo opleiding, zorg er dan voor dat zij zich z.s.m. aanmelden op het
ROC. De intakes vinden plaats vóór 1 februari en een aantal opleidingen zit nu al vol!
Is de arbeidsmarkt beter geschikt voor uw kwetsbare cliënt? Per 1 januari zijn alle ex-deelnemers van
praktijkonderwijs geregistreerd in het doelgroepregister en komen zij in aanmerking voor een loonwaardebepaling, vanwege de loonkostensubsidie. Het UWV kan deze loonwaardebepaling voor uw cliënt uit
laten voeren! Meer weten? Neem contact op met het UWV.
Even voorstellen… Rachid (Educatieklas)
Rachid is eind november bij de Educatieklas begonnen. Al van begin af aan wist hij wat
zijn doel was: zijn Nederlands en rekenen bijspijkeren, in het schoolritme komen, én
werkervaring en werknemersvaardigheden opdoen door middel van stage zodat hij later
kan doorstromen naar Sport en Bewegen bij het Alfa college. Hij is voor de kerstvakantie al geslaagd voor zijn sporttest en heeft vorige week een intakegesprek gehad. In
principe is hij aangenomen, maar omdat er geen instroommoment in februari is betekent dit dat hij na de zomervakantie pas kan starten. In de tussentijd kan hij zijn tijd bij
Binn’stad gebruiken om zijn presentie te verbeteren en (werk)ervaring bij stage opdoen!
De stageplek van Rachid is bij de Basic Fit. Hier werkt hij hard en heeft er veel plezier in. Zijn werkzaamheden bestaan uit schoonmaken, klanten helpen met vragen (over inschrijvingen e.d.) en is het visitekaartje voor de sportschool. Zijn stagebegeleider is erg over hem te spreken en doordat hij veel kennis
over sommige apparaten heeft, mag Rachid ook klanten begeleiden op sommige fitnessapparaten.
Rachid is erg gemotiveerd en doet zijn best om bij de Educatieklas zijn niveau taal en rekenen op te halen, een goed schoolritme op te bouwen en zijn presentie te verbeteren. Wij hebben er vertrouwen in dat
dit gaat lukken!
Doorstroom Pre-Entree
Tyeishya, Nabil en Fabian maken een nieuwe start in het nieuwe jaar; zij zijn na de kerstvakantie meteen doorgestroomd naar de KlasseStore BOL ENTREE van het Alfa-college. Op deze opleiding moeten
zij twee dagen intern stagelopen en daarnaast lopen zij stage bij een extern bedrijf.
Tyeishya is verantwoordelijk voor de marketing en de social media van de KlasseStore. Zij heeft het erg
naar haar zin en kan deze ervaring toepassen als zij in de toekomst haar eigen bedrijf start. Nabil liep
stage bij Nazar en heeft tevens de wens om in de toekomst een eigen bedrijf op te zetten. Na een moeizame start is hij nu toch zover om door te stromen naar de Entreeopleiding.
Nabil heeft bij opleiding Binn’stad geleerd dat hij zich aan regels dient te houden, kon bij ons in het
schoolritme komen en structuur in zijn dagelijks leven opbouwen.
Wij wensen Nabil en Tyeishya heel veel succes met hun eigen bedrijf in de toekomst
Fabian had net als Nabil, moeite met op tijd komen en zich houden aan afspraken. In een korte periode
heeft Fabian ontzettend grote stappen gemaakt. Hij heeft met het advies van zijn jongerencoach zelf
een stageplaats geregeld bij een slijterij en werkt hier met veel plezier. Fabian wil graag een diploma
behalen, zodat hij daarna door kan leren voor docent. Hij wil andere jongeren graag helpen om de volgende stap te zetten, net zoals hij bij opleiding Binn’stad geleerd heeft. Wij wensen Fabian veel succes
met zijn vervolgopleiding en het allerbeste voor in de toekomst!
Cherissa stroomt maandag door naar een reguliere Entreeopleiding! Zij was een van onze eerste leerlingen dit schooljaar en vond het in het begin allemaal erg spannend. In haar schoolverleden heeft ze
vanwege verscheidene redenen veel ongeoorloofd verzuim gehad. Bij Binn’stad duurde het even voordat Cherissa haar draai had gevonden, maar uiteindelijk was ze vrijwel elke dag present en ging ze na
de les zelfs met plezier naar stage! Ze heeft echt een enorme vooruitgang getoond en als ze op deze
manier doorgaat heeft ze binnen no-time haar diploma op zak!
In onze volgende nieuwsbrief kunt u lezen wie er verder nog allemaal in februari zijn doorgestroomd!
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De komende paar weken zijn nog spannend voor paar van onze leerlingen. Zij hebben zich aangemeld
voor hun vervolgopleidingen en hopen per 1 februari te starten; sommigen zijn nog in afwachting van
hun intakes!
Deo gaat een opleiding in de mode volgen aan het Friesland college in Leeuwarden. Mode is helemaal
zijn ding en hij heeft hier al veel ervaring mee, zowel in zijn thuisland als met stages in Nederland. De
intake vindt hij nog best spannend en daarom gaat zijn coach, Noortje, met hem mee. Michelle wil later
haar eigen winkel beginnen en start per één februari met een opleiding in de detailhandel bij Noorderpoort. Verder loopt ze stage bij de Vero Moda (zie nieuwsbrief november) en hier zijn ze zo tevreden
over haar, dat ze hier mag blijven tijdens haar vervolgopleiding.
In de nieuwsbrief van februari kunt u updates over onze andere leerlingen lezen!
Op stagebezoek bij… Cherissa (Pre-Entree)
Toen Cherissa net bij ons is gestart, heeft ze ook al eens in de nieuwsbrief gestaan om zichzelf voor te stellen. Inmiddels zijn we een paar maanden verder en
heeft Cherissa enorme stappen gemaakt! Ze loopt nu ook al een tijdje stage bij de
Albert Heijn in de Nieuwe Ebbingestraat. Deze vestiging hebben we speciaal voor
haar uitgekozen omdat er een klein team werkt dat goede begeleiding biedt. Cherissa heeft het er dan ook erg naar haar zin!
Ook bij de Albert Heijn zijn ze erg tevreden over Cherissa. “Ze is een klantgerichte
en klantvriendelijke jongedame, die snel door heeft hoe zaken werken en hard
haar best doet,” aldus stagebegeleider Sandra Adelerhof.
Uit bovenstaande blijkt wel dat Cherissa haar tijd bij Binn’stad heeft gebruikt om
zichzelf verder te ontwikkelen en dat wordt dan ook beloond: ze mag doorstromen
naar een reguliere Entreeopleiding! Deze week is ze voor het laatst bij ons, volgende week maakt ze een nieuwe start op het ROC. Wij wensen haar veel succes!
Sollicitatieclub
Wij vinden dat een combinatie van leren en werken heel goed is voor iedereen die zichzelf wil ontwikkelen. Onze sollicitatieclub helpt bij het vinden van banen voor jongeren die een BBL (leren en werken)
opleiding willen beginnen of een baan zoeken: alle MBO niveaus.
Het afgelopen kalenderjaar hebben we meer dan 70 jongeren aan een BBL plek of regulier werk geholpen! In onze nieuwsbrieven geven we dan ook regelmatig een update over de uitstromende kandidaten.
In de afgelopen twee maanden hebben bijvoorbeeld de onderstaande jongeren een BBL plek/reguliere
baan gekregen:
Zo is Aart-Jan uitgestroomd naar VanBoeijen, zijn Maurice en Lian als facilitair medewerkers aan de
slag gegaan en werkt Raymond als fotograaf/cameraman bij 112Groningen! Kevin en Judesca zijn beiden in de detailhandel begonnen, bij de Xenos respectievelijk de Kruidvat. Ella geeft webhulp bij de Nuon, Wouter is bedrijfsleider bij de Kroeg van Klaas geworden en Robbie heeft een BBL plek bij de Albert
Heijn!
Wekelijkse instroom, geen wachtlijsten! Aanmelden kan via de website (klik).
Wist u dat:
… We op 16 januari weer een voorlichting hebben gegeven voor professionals over voortijdig schoolverlaters? Begin april hebben we een nieuwe voorlichting, dus houd de website en onze nieuwsbrief in
de gaten!
… Het GHC Gilde heeft een (BOL) Entreeopleiding assistent dienstverlening - facilitair en er is nog
ruimte! Het start per 1 februari, dus meld nu uw kandidaten aan! (klik)
… Wij afscheid nemen van onze secretaresse Lynn (zie nieuwsbrief november)? Zij heeft een (BBL)
baan bemachtigd bij de Rijksuniversiteit!
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