Juli 2017

Nieuwsbrief Opleiding Binn’stad

Officieel begint de zomervakantie in onze regio pas op 22 juli, maar de meeste ROC’s hebben hun schooljaar vorige week al beëindigd. Dit betekent echter niet dat zij niet meer bereikbaar zijn voor vragen van ouders en/of
(nieuwe) leerlingen! Het Alfa-college is de gehele zomervakantie bereikbaar op het gratis informatienummer
0800-8100. Van het Noorderpoort is de vestiging aan de Verzetsstrijderslaan van 13 juli-14 augustus geopend en
u kunt hier klikken voor meer informatie.
Opleiding Binn’stad is de eerste drie weken van augustus gesloten, daarvoor en daarna kunt u jongeren aanmelden: er is nog plek. Wij zijn bereikbaar op 050-3189449.

Doorstroom Pre-Entree
De laatste twee weken voor de zomervakantie waren voor de Pre-Entree leerlingen duidelijk aan vakantie toe
maar het is hen dankzij de ondersteuning van onze coach gelukt om zich toch nog even in te zetten op school en
stage. Op hun laatste schooldag, vorige week woensdag, hebben de leerlingen het traject succesvol afgesloten en
een mooi certificaat gekregen!
Na een zomervakantie gaan de leerlingen starten
met hun vervolgopleiding. Sommige zullen zelfs
weer bij elkaar in de klas komen, aangezien meerdere leerlingen voor dezelfde opleiding hebben gekozen. Hieronder een kort overzicht van de vervolgopleidingen:
•
•
•
•
•

Entree mobiliteitsbranche (w.o. het Fietsgilde)
Detailhandel (Entree en niveau 2)
Toerisme
Entree Handel & Logistiek
Entree Zorg en Dienstverlening (w.o. het UMCG Gilde)

Doorstroom Educatieklas
Afgelopen vrijdag was de laatste schooldag voor de leerlingen van de Educatieklas en genieten van hun zomervakantie voordat ze starten met hun vervolgopleiding.
Hieronder de resultaten van de laatste jongeren: Gianno, die ook in de nieuwsbrief van april (klik) stond, twijfelde
tussen zorg en detailhandel. Uiteindelijk is de keus gevallen op zorg en gaat hij in september starten bij het UMCG
Gilde!
Ook Martijn (klik) twijfelde nog of hij de zorg in wilde of toch liever een logistieke opleiding wilde doen. Hij heeft
toch gekozen voor de zorg en, na een capaciteitentest, mag na de vakantie starten met de opleiding tot pedagogisch medewerker niveau 3!
Urvin (klik) daarentegen heeft wel voor de logistieke sector gekozen: hij is aangenomen voor een opleiding in de
mobiliteitsbranche bij het Noorderpoort!
Voor Anish (klik) is het nog even afwachten: hij heeft afgelopen vrijdag een capaciteitentest gedaan en krijgt pas
begin september te horen wat hiervan de uitslag is. Afhankelijk van het resultaat mag hij in zorg starten op niveau 2 of met de niveau 3 opleiding verzorgende IG/Begeleider maatschappelijk werk.
Amando wist al langere tijd welke opleiding hij wilde gaan doen: International Business Studies op niveau 4. Hij
had hier al de juiste papieren voor en nadat hij zijn schoolbaarheid en beheersing van taal en rekenen heeft bewezen bij Binn’stad, werd hij dan ook meteen aangenomen.
In mei (klik) en juni (klik) hebben we al over onze bakker in spe, Jolanda, gesproken en zij is inmiddels aangenomen bij de BBL bakkersopleiding op het Noorderpoort! Zij heeft het schooljaar afgesloten door haar klasgenoten,
docent en het personeel van Binn’stad te trakteren op een heerlijke worteltjestaart die ze helemaal zelf had gemaakt.
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Bijbanen uitstroom
Elke vrijdagmiddag hebben we een bijeenkomst van het Bijbanen Project,
waarbij we jongeren van 16 -18 jaar gratis sollicitatietraining geven en
bemiddelen naar een bijbaantje.
Muhamed en Hamid zijn twee gemotiveerde jongens die graag aan de slag
wilden om een zakcentje te verdienen, maar ook om hun Nederlands te
verbeteren en vriendenkring uit te breiden. Na de sollicitatietraining is er
vanuit Binn’stad contact gezocht met ’t Feithhuis en daar waren ze wel
geïnteresseerd in twee harde werkers. Onlangs mochten Muhamed en Hamid een dag meedraaien en zij zijn allebei aangenomen!
Afgelopen vrijdag zijn we met Suliman, Mohammed en Mohamad naar de barbecue van JIJ Uitzend en dit was
een groot succes! Suliman is meteen aangenomen voor een baantje bij Martini Plaza en de andere twee jongens
zijn voorgesteld en worden binnenkort uitgenodigd voor een gesprek.
Kent u ook nog jongeren die een zakcentje willen verdienen en wat extra ondersteuning kunnen gebruiken bij het
solliciteren? Meld hen dan nu aan via de website.

Succesverhaal… John!
John is een oud-leerling van ons die in februari 2015 bij ons is gestart in de Educatieklas. Hij komt oorspronkelijk
uit Kongo en heeft daar vrijwel geen onderwijs genoten. Eenmaal in Nederland kwam hij in een compleet andere
wereld terecht: niet alleen de taal was anders, maar ook de cultuur en er waren allerlei instanties die hem wilden
helpen. Dat was een hele omschakeling. Naar school gaan was nieuw en spannend, maar John was vastberaden
om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen en een diploma te behalen. Nadat hij zijn inburgering had voltooid en de basis van de Nederlandse taal beheerste, is hij dan ook aangemeld bij de Educatieklas. Hij is destijds
ook voorgesteld in onze nieuwsbrief (klik) en een paar maanden later stond hij er weer in met een stagebezoek
bij de Albert Heijn (klik).
Tijdens zijn tijd bij Binn’stad heeft John veel geleerd, zowel over de Nederlandse taal en rekenen als de cultuur en
bedrijfswereld. In september 2015 is hij gestart met zijn vervolgopleiding detailhandel niveau 2, met behoud van
zijn stageplek bij de Albert Heijn én kreeg hij zelfs een bijbaantje aangeboden vanwege zijn goede inzet. Op die
manier kon John zichzelf onderhouden terwijl hij verder ging leren, want hij wilde liever geen geld lenen bovenop
zijn studiefinanciering.
De afgelopen twee jaar hebben we contact gehouden met John en hij is een paar keer langs geweest als hij ergens tegenaan liep, maar ook om deel te nemen aan het promotiefilmpje op onze website! Hij heeft het niet altijd
even makkelijk gehad; de opleiding was best pittig en hij heeft ook nog last van gezondheidsproblemen gehad
waardoor hij een paar weken in het ziekenhuis heeft gelegen. Maar John is niet iemand die zomaar opgeeft, hij
voelde zich gesteund door zijn vrienden, opleiding, collega’s bij de AH en het contact met Binn’stad en het is hem
gelukt om zijn opleiding succesvol af te ronden! Hij heeft nu zijn niveau 2 diploma op zak én heeft een baan bemachtigd bij het Universitair Medisch Centrum Groningen! Wij zijn echt super trots op John en wat hij heeft bereikt!

Sollicitatieclub
Ook afgelopen maand zijn er weer jongeren uitgestroomd bij de Sollicitatieclub met een BBL plek of baan!
Ryan was op zoek naar werk en is aan de slag gegaan bij Slagerij ’t Gildehuus, een specialist in voorverpakt vlees
uit eigen slagerij, dat bij ons om de hoek zit. Charlotte zocht een parttime baan in de facilitaire wereld en heeft
deze gevonden bij CSU.

Wist u dat...
... wij een WEP vacature voor een facilitair medewerker (klik) open hebben staan?
… onze wekelijkse voorlichtingen, Sollicitatieclub en Bijbanen Project gewoon doorgaan in de zomervakantie?
Met uitzondering van de eerste drie weken van augustus.
… er in september vijf nieuwe Gildes (BOL ENTREE) starten: Fietsverda en GHC in Groningen en Groen, Logistiek
en Retail in Assen. Toegankelijk voor hele regio en overal is nog plek. Klik hier voor meer informatie.

