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Zomervakantie! 
De zomervakantie is in onze regio op 18 juli begonnen! Het nieuwe schooljaar 2016-2017 start op 5 september. 
Echter, een aantal ROC’s heeft wel een zogeheten ‘zomer bereikbaarheid’ voor ouders en/of leerlingen die vragen 
hebben. Dit betekent dat er één vestiging open is voor vragen over alle opleidingen van dat ROC. De Bouma Bou-
levard van het Alfa-college is de gehele zomervakantie open; u kunt hier klikken voor verdere informatie. Van het 
Noorderpoort is de vestiging aan de Verzetsstrijderslaan van 13 juli-14 augustus geopend en u kunt hier klikken 
voor meer informatie. Onze leerlingen hebben sinds eind vorige week ook zomervakantie en staan te popelen om 
te starten met hun nieuwe opleiding. Binn’stad is de gehele zomervakantie open en bereikbaar, met uitzondering 
van 1 tot  en met 12 augustus.  

 
Het schooljaar 2015/2016 is voorbij! Onze leerlingen hebben nu een welverdiende vakantie voordat zij in 

september met hun vervolgopleiding starten. We hebben een variëteit aan interesses voorbij zien komen 

bij Binn’stad en dat is ook terug te zien aan de opleidingen waar onze leerlingen naartoe doorstromen! 

Een aantal leerlingen gaat naar dezelfde opleiding, terwijl anderen een totaal andere richting op gaan. 

Sommige jongeren van het Pre-Entree traject en de Educatieklas mogen na een capaciteitentoets en 

bijzondere toelating op een hoger niveau starten!  

De keuzes die de leerlingen hebben gemaakt variëren van Entree Sport & Discipline, Helpende Zorg en 

Welzijn, Entree Metaal, Entree Horeca, Entree Detailhandel, Metaal en Constructiemedewerker, Veilig-

heid en Vakmanschap (VeVA), Medewerker (financiële) administratie, Pedagogisch Medewerker en de 

BBL opleidingen Fietsmonteur, Werk en Vakmanschap en de Culinaire Vakschool. Een zeer brede uit-

stroom dus, naar verschillende ROC’s, zelfs in Friesland. 

Wij wensen de leerlingen veel succes met hun nieuwe opleiding! 

Doorstromen leerlingen Pre-Entree en Educatieklas 

 
Marieke van Dijk heeft het afgelopen half jaar bij Binn’stad een werkervaringsplek als jongerencoach 
gehad. Zij heeft hierbij onze leerlingen ondersteund en veel contact met verwijzers en begeleiding ge-
had. Een werkervaringsplek is altijd tijdelijk en Marieke heeft hier destijds voor gekozen omdat zij, met 
haar communicatie achtergrond, een andere richting op wilde in haar loopbaan. Het werk bij Binn’stad 
heeft haar erg enthousiast gemaakt voor onze doelgroep en dit kan zij voortzetten in haar nieuwe baan 
als Casemanager Onderwijs in de gemeente Hoogezand!   

Marion Reitsema is al in een eerdere nieuwsbrief (< klik) voorgesteld, zij is de jobcoach die in samen-
werking met Benno Stavenuiter de jongeren van de Sollicitatieclub en het Bijbanen Project de laatste tijd 
heeft voorbereid op de arbeidsmarkt! Marion had een werkervaringsplek bij Binn’stad omdat zij meer 
ervaring op wilde doen met acquisitie en jongeren die voor het eerst de overstap maken naar de ar-
beidsmarkt. Dus zat ze bij Binn’stad op  het juiste adres! Ook Marion heeft een nieuwe baan, zij is na-
melijk bij Adecco als Consultant MKB  aan de slag gegaan! 
 
Wij willen beide dames bedanken voor hun inzet bij Binn’stad en wensen hen veel succes met hun nieu-
we baan!  

Afscheid Marieke en Marion 

 
“Een positieve ervaring, ik ben veel verder gekomen voor een opleiding” – Leerling 
Pre-Entree  

“Ik heb veel geleerd, soms heb je gewoon wat hulp nodig” – Jongere Bijbanen Project 

“Het is fijn dat er bij jullie snel geschakeld kan worden en jongeren op deze manier 
direct worden geholpen” – Verwijzer over de samenwerking met Binn’stad  

“Ik vind Opleiding Binn’stad heel leuk want je kunt goed aan jezelf werken, daarom is het ook heel leer-
zaam. Ik zou het iedereen aanraden!” – Jongere van de Educatieklas en Sollicitatieclub 

“Ik heb veel steun gekregen van klasgenoten, docenten en de jongerencoach” – Leerling Pre-Entree  

Feedback op onze dienstverlening 

http://www.opleidingbinnstad.nl/
http://www.twitter.com/binnstad
http://www.alfa-college.nl/overons/nieuws/paginas/2015/bereikbaarheid-tijdens-zomervakantie.aspx
http://www.noorderpoort.nl/nieuws/Paginas/Noorderpoort-.aspx
http://www.opleidingbinnstad.nl/wp-content/uploads/2011/10/Nieuwsbrief-juni-2016.pdf
https://www.facebook.com/Binnstad


 
De Sollicitatieclub gaat in de zomervakantie gewoon door! Elke woensdagmiddag 
(behalve 3 & 10 augustus vanwege onze zomersluiting) is er van 13.30-16.30 uur 
een bijeenkomst voor jongeren die  sollicitatietraining en bemiddeling naar regulier 
werk of een BBL plek nodig hebben. Aanmelden kan via de website (< klik), zodat 
wij meteen de contactgegevens van de jongere en verwijzer hebben. We hebben 
nog plek voor nieuwe kandidaten want de laatste weken gaat het hard met de  uitstroom! 

Sollicitatieclub 

… wij werkervaringsplekken bieden aan uitkeringsgerechtigden? Bekijk onze site voor meer informatie  

… wij SBB erkend zijn voor facilitair medewerker, secretaresse en management assistente?  

… wij nog een goede directiesecretaresse / managementassistente “in de aanbieding” hebben: WO geschoold!  

Nieuwsbrief 56 - Juli 2016  

Wist u dat...? 

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!  

 
Groot nieuws! Ons Pre-Entree traject wordt met ingang van het nieuwe schooljaar een officiële crebo 
opleiding ofwel een erkende Entreeopleiding. Dat brengt een aantal veranderingen met zich mee 
(waarvan u niets hoeft te merken), maar het allerbelangrijkste is dat wij ons blijven richten op onze huidi-
ge doelgroep en flexibele in- en uitstroom behouden! Jongeren die nog niet klaar zijn voor regulier on-
derwijs aan een ROC kunnen bij ons een start maken aan onze vernieuwde Pre-Entree Opleiding, waar 
wij dezelfde ondersteuning bieden als de afgelopen twee jaar bij ons Pre-Entree Traject. Ook blijven de 
tijden van de lessen (8.15-10.45 uur) en stages gelijk, maar komen er bijvoorbeeld extra workshops en 
stageopdrachten bij. Wij kiezen hier bewust voor omdat jongeren in onze doelgroep over het algemeen 
moeite hebben met lang in de schoolbanken zitten, vooral als zij al enige tijd niet meer naar school zijn 
geweest.  
Waarom noemen we het nog steeds Pre-Entree? Omdat ons doel nog steeds is om jongeren hier in 
maximaal 16 weken klaar te stomen voor een reguliere Entreeopleiding in verband met de studieadvie-
zen die worden gegeven bij Entreeopleidingen. Jongeren gaan, bij goede resultaten, na deze periode 
door naar een reguliere Entreeopleiding op bijvoorbeeld het Alfa-college of Noorderpoort. Bij een nega-
tief advies wordt er gekeken naar een alternatief traject of kunnen zij via onze Sollicitatieclub uitstromen 
naar de arbeidsmarkt. 

Let op: deze verandering betekent dat jongeren minimaal 16 jaar moeten zijn op 1 augustus 2016 om in 
aanmerking te komen voor onze Pre-Entree Opleiding. Jongeren van 18 jaar en ouder hebben recht op 
een reisproduct (en vanaf 1 januari 2017 ook 16/17-jarigen) en studiefinanciering bij de vernieuwde op-
leiding. Bekijk de website van DUO voor meer informatie over studiefinanciering en reisproducten.  

Voor overige informatie kunt u onze website en sociale media in de gaten houden; deze worden in de 
zomervakantie bijgewerkt! 

Pre-Entree wordt een officiële opleiding! 

Opleiding Binn’stad 

 
De afgelopen paar maanden hebben we, in opdracht van de gemeente Gronin-
gen, de pilot Bijbanen gedraaid. Tientallen scholieren van 15-19 jaar hebben elke 
vrijdagmiddag sollicitatietraining gekregen en zijn bemiddeld naar een bijbaantje.  

In de meeste gevallen was het niet de kwestie van schaarste op de arbeidsmarkt, 
want er zijn meer dan genoeg baantjes voor jongeren . Veel jongeren hadden nog 
geen curriculum vitae (cv) hoewel een aantal wel wist waar een cv voor dient, om-
dat ze weinig tot geen werkervaring hadden. Weinig werkervaring betekent echter 
niet dat je geen leuk, opvallend of pakkend cv kunt schrijven! Met een beetje stu-
ring en coaching zijn hun kwaliteiten, competenties en motivatie ontdekt en is het 
de jongeren gelukt om een goed cv op te stellen. Daarna was het vooral een kwestie van oefenen! Brie-
ven, elevator pitches, sollicitatiegesprekken… noem maar op!  

Uiteindelijk was het tijd voor een echt sollicitatiegesprek! Dit ging ze na alle training goed af en veel kon-
den al snel starten met hun nieuwe bijbaantje. De meeste jongeren zijn bij supermarkten, kledingwinkels 
of horecagelegenheden aan de slag gegaan. 

Bijbanen Project 

http://www.opleidingbinnstad.nl/sollicitatieclub/
http://www.opleidingbinnstad.nl/opleidingbinnstad/werken/
http://www.opleidingbinnstad.nl/site/project-binnstad/archief-nieuwsbrief/
https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/mbo/Crebo/
https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/mbo/Crebo/
https://duo.nl/particulier/footer/service/studentenreisproduct.jsp
https://duo.nl/particulier/mbo-er/studiefinanciering/studiefinanciering-aanvragen.jsp

