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Aanmelden vervolgopleiding
Het einde van het schooljaar is alweer in zicht want op 16 juli beginnen de schoolvakanties! De tijd begint te dringen voor jongeren om zich aan te melden bij de ROC’s, voordat hun gewenste opleiding al vol zit! Een aantal opleidingen heeft een beperkt aantal plekken en vol is vol, dus wie zich het eerst aanmeldt maakt de meeste kans toegelaten te worden op hun voorkeur opleiding. De jongeren die wachten tot het laatste moment lopen het risico
hun intake pas na de zomervakantie te kunnen doen en dan is het maar de vraag of er nog plek is…
Wij zijn dan ook druk geweest met het aanmelden van onze leerlingen en een aantal hebben zelfs al een intake
gehad! Nu is het afwachten of ze worden aangenomen. De jongeren gaan dus nog een spannende tijd tegemoet!
Even voorstellen… Giovanni (Educatieklas)
Net na de meivakantie is Giovanni in onze schoolbanken aangeschoven. Giovanni is
25 jaar oud en zit in de Educatieklas. Voordat hij bij Binn’stad kwam heeft hij diverse
opleidingen gedaan, zoals Zorg & Welzijn niveau 2 op het Noorderpoort College, maar
hij heeft nog geen opleiding afgerond.
Giovanni vindt het leuk om bezig te zijn met verzorging en houdt van kinderen. Later
wil hij dan ook graag werken bij een kinderopvang en daarom gaat hij na de zomer de
opleiding Zorg & Dienstverlening doen bij het Alfa College. Giovanni heeft al werkervaring in de horeca, voor zijn stage wil hij zich echter iets meer richten op zorg en tegelijkertijd toch ook met klanten omgaan. Deze week gaat hij op gesprek bij de Kruidvat Vismarkt voor een stageplek. Spannend!
Update oud-deelnemer Sollicitatieclub
Kent u Tjerk nog? Hij was kort genoemd in de nieuwsbrief van oktober toen
hij druk bezig was met zijn sollicitatietraining bij de Sollicitatieclub van Binnstad. Hij was nog een beetje zoekende en twijfelde tussen beveiliging en
schilder. Tjerk had al enige ervaring als schilder en toen een gastspreker
van Prima Personeel in december bij de Sollicitatieclub kwam is hij hernieuwd onder de aandacht gebracht. De Gemeente Groningen en Prima
Personeel waren op dat moment net gestart met een nieuw schilderstraject
voor jongeren en dankzij de bemiddeling van het Accountteam WERK mocht
Tjerk alsnog instromen bij het traject. Tjerk heeft toen de kans om bij Prima
Personeel het vak in de praktijk te leren als leerling-schilder met beide handen aangegrepen. En nu heeft hij zijn certificaat behaald en een halfjaar
contract gekregen! Lees er meer over in de aankondiging van Prima Personeel!
Wij zijn trots op Tjerk en wensen hem veel succes toe met zijn carrière als schilder!
Even voorstellen… Annika (Pre-Entree)
Annika is een bescheiden en creatieve jonge meid van 16 jaar die in
Zuidlaren woont en van knutselen houdt. Eind mei is ze bij het PreEntree traject van Binn’stad gestart en dit bevalt haar goed. Na ’s
ochtends les te hebben gehad loopt ze ’s middags stage bij de Kruidvat in de Herestraat. De stageplek bevalt Annika goed! Ze heeft goede begeleiding en vindt de werkzaamheden leuk en afwisselend. De werkervaring die ze opdoet bij haar
stageplek kan ze ook weer toepassen bij de Jumbo Zuidlaren waar ze een bijbaantje heeft gekregen!
Annika’s droom voor de toekomst is om een eigen kinderopvang te beginnen. Ze heeft al een heel plan
opgesteld om dit te bereiken. Op 15 juni heeft ze haar intake gehad bij het Noorderpoort dus ze wacht
nu nog in spanning af om te horen of ze is aangenomen. Als ze wordt aangenomen kan ze na de zomervakantie starten met de Entreeopleiding assistent dienstverlener en zorg of de niveau 2 opleiding Helpende zorg en welzijn, afhankelijk van de uitslag van haar capaciteitentoets. Annika wil doorleren tot ze
haar diploma pedagogisch medewerker op niveau 4 heeft behaald om haar droom van een eigen kinderopvang te kunnen realiseren.

Nieuwsbrief 55 - Juni 2016

Opleiding Binn’stad

Sollicitatieclub
De Sollicitatieclub is drie jaar geleden opgezet om jongeren te helpen aan een
BBL plek of baan te komen. Veel jongeren weten namelijk niet goed hoe ze moeten beginnen of hebben nooit enige lessen in solliciteren gehad. Op de huidige
arbeidsmarkt wordt het voor hen daardoor nog moeilijker om een baantje of leerwerkplek te bemachtigen.
Bij de Sollicitatieclub leren onze jongeren allerlei zaken die belangrijk zijn om de
arbeidsmarkt te betreden. Een van de basiszaken is een curriculum vitae (cv) opstellen. Jongeren weten
vaak wel dat ze hier hun persoonsgegevens en werkervaring in moeten noteren, maar veel verder komen ze niet. Vooral als ze weinig tot geen werkervaring hebben,. Wij helpen de jongeren hun kwaliteiten
te ontdekken en de vertaalslag te maken van hun dagelijkse leven waardoor zij toch een CV kunnen vullen.
Daarnaast heeft onze doelgroep vaak moeite met het uitdrukken van hun motivatie. Veel verder dan dat
ze graag willen werken, bezig willen zijn of geld willen verdienen komen ze niet, terwijl dat niet de enige
redenen blijken te zijn. Door middel van een elevator pitch kunnen de jongeren leren om zichzelf als het
ware te verkopen tijdens een gesprek of, zoals de naam al suggereert, tijdens een ritje in de lift.
Voor dit en meer kunnen jongeren terecht bij onze gratis Sollicitatieclub! Ga nu naar de website en meld
de jongere aan! De Sollicitatieclub is elke woensdag van 13.30-16.00 uur.
Binn’stad door de ogen van… Raymon (Pre-Entree)
Eerder deze maand is de 16-jarige Raymon bij de Pre-Entree klas ingestroomd.
Raymon is een gemotiveerde en enigszins drukke jongen die het erg naar zijn zin
heeft in de klas. Bij Binn’stad werkt hij vooral aan zijn schoolritme en motivatie
zodat hij straks kan doorstromen naar een Entreeopleiding. Ook is Raymon onlangs begonnen met een stageplek bij de Lake Side als onderdeel van ons traject, want het leek hem
leuk om ervaring op te doen in een kledingzaak. Hij is een harde werker en blijft graag bezig. In zijn
woonplaats, Hoogezand, heeft hij een bijbaantje bij de Gamma.
Raymon weet goed wat hij wil: hij heeft zich al aangemeld voor de opleiding Sport en Discipline voor na
de zomervakantie. Op deze manier wil hij zijn droom om gymleraar te worden te realiseren.
Nieuwe collega!
Bij Binn’stad hebben we onlangs ons team uitgebreid met een nieuwe jobcoach!
Marion Reitsema is een enthousiaste en ondernemende jonge vrouw met een achtergrond in rechten en sociaal juridische dienstverlening.
Ook heeft ze ervaring met werving en selectie, waardoor ze goed weet waar werkgevers behoefte aan hebben. Deze kennis gaat ze toepassen bij de Sollicitatieclub
en het Bijbanen Project om de jongeren goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt!

Bijbanen Project
Evita heeft een bijbaantje bij de Primark! Gefeliciteerd! Ook wordt Evita een ambassadeur voor ons Bijbanen Project om andere jongeren te stimuleren ook een bijbaantje te nemen.
Marijke is een leuke jonge meid die medio mei via de straatcoaches van o.a. Beijum bij het Bijbanen
Project is gekomen. Bij ons heeft ze een goed cv leren opstellen en sollicitatiegesprekken kunnen oefenen. En, hoe snel kan het gaan, per 7 juni begonnen op een bijbaan bij Lake Side!
Wist u dat...?
… we nog plek hebben bij de Educatieklas, Sollicitatieclub en het Bijbanen Project?
… onze collega’s van het Accountteam WERK jongeren zoeken voor BBL niv. 3 bij Jumbo (klik)?

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief! 

