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Voortijdig schoolverlaters
Op 17 november heeft Binn'stad een voorlichting over voortijdig schoolverlaters gegeven voor verwijzers.
Er werd informatie gedeeld over Binn’stad en de Gilde opleidingen in de provincie. De Gildes zijn gebaseerd op het oude leermeester-gezel format: leerlingen hebben op één locatie zowel lessen en stage onder leiding van een leermeester. Dat geeft meer ruimte voor extra begeleiding, komt beter overeen met de
praktijk omdat ze dezelfde tijden aanhouden als op de werkvloer en de jongeren zijn praktisch bezig in plaats
van hele dagen in de schoolbanken zitten. Mocht u het gemist hebben dan kunt contact opnemen met
Sanny Veerkamp via 06-46240216 of sanny.veerkamp@groningen.nl om informatie in te winnen.
Binn’stad door de ogen van… Merel (Pre-Entree)
Merel is nieuw op de Pre-Entree opleiding. Via een voormalig buurmeisje is zij terecht gekomen bij Opleiding Binn’stad. Merel is 17 jaar en gek op voetbal. Ze traint twee keer per week en in het weekend
speelt ze vaak wedstrijden. Ze heeft twee zusjes en met de oudste gaat ze ook vaak even sporten bij de
sportschool.
Merel is dus een sportieve meid en wil hierna graag doorstromen naar Entree Sport en Discipline. Ze
heeft dan ook een stageplek bij Basic Fit gekregen, zodat ze daar kan werken aan haar werknemersvaardigheden en stageopdrachten en tegelijkertijd (werk)ervaring op kan doen. Verder houdt Merel van
koken en haar vrije tijd spendeert zij het liefst met haar vrienden.
Op stagebezoek… Michelle (Educatieklas)
Michelle zit bij Binn’stad in de Educatieklas. In de nieuwsbrief van september is zij al eens voorgesteld. Inmiddels zijn we twee maanden verder
en loopt Michelle al zeven weken stage bij de Vero Moda aan de Vismarkt. Dit bevalt haar erg goed. De samenwerking met haar collega’s is
erg prettig en ook de kleding en accessoires die in de modewinkel worden
verkocht zijn helemaal haar stijl. Ook sluit de stageplek goed aan bij haar
toekomstdroom: een eigen kledingwinkel opzetten.
De begeleiding bij Vero Moda is er goed en Michelle voelt zich er helemaal op haar plek. Dit straalt ze ook uit naar klanten toe. Een belangrijk
onderdeel van Michelles stage is om haar Nederlandse taalvaardigheid
en vocabulaire te verbeteren en ze heeft de afgelopen weken al veel
vooruitgang gemaakt.
“Michelle is heel goed met klanten,” aldus Daisy, de assistent-filiaalmanager van de Vero Moda. Ondanks haar taalachterstand is Michelle niet bang om op klanten af te stappen en hen te adviseren over
hun aankopen. “Ze is erg spontaan en een goede verkoopster.”
Update Sollicitatieclub
Op de avond van 11 november vond Sint Martinus’
Pronkjewailn plaats in de Martinikerk. Dit stond in het
teken van armoede (één op de vijf kinderen in Groningen komt uit een arm gezin) naar de gedenkdag van
St. Martinus, patroonheilige van de stad, die de helft
van zijn mantel afstond aan een arme bedelaar. Het
moest echter geen avond vol kommer en kwel worden
vandaar dat het thema dit jaar jongeren was die juist
hun kracht en talenten toonden!
Opleiding Binn’stad was aanwezig met een stand over
ons Bijbanen Project om jongeren te stimuleren hun
eigen (zak)geld te verdienen. Dat is een goede start op
weg naar economische zelfstandigheid! Jongeren kunnen iedere vrijdag gratis bij Binn’stad hulp krijgen met het vinden van een bijbaan, het opstellen van een
goed cv en hulp bij het schrijven van een motivatiebrief. Verder kunnen ze een gratis knipbeurt en een
nieuwe outfit krijgen als ze uit een minimagezin komen. Het was een geslaagde en gezellige avond.
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Aan het woord… Natacha Schrik (Leerplichtambtenaar)
Natacha Schrik is een leerplichtambtenaar in de gemeente Groningen. Een leerplichtambtenaar houdt
toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Natacha geeft bijvoorbeeld voorlichting aan jongeren over
waarom het belangrijk is om naar school te gaan en wat er gebeurt als leerlingen en ouders de Leerplichtwet overtreden. Ook als leerlingen vaak te laat komen of meer dan 16 uren ongeoorloofd afwezig
zijn komt de leerplichtambtenaar in actie.
Soms is een reguliere opleiding op het ROC (nog) niet haalbaar voor jongeren. Er kunnen hiervoor verschillende redenen zijn. Een leerplichtambtenaar gaat dan samen met de school en de leerling op zoek
naar een alternatief. Opleiding Binn’stad is een van de aanbieders van alternatieve trajecten voor jongeren met meervoudige problematiek. Natacha heeft goede ervaring met ons, “Er zijn al veel leerlingen
heel goed op weg geholpen door Binn’stad!”
Wat is de reden dat er voor Opleiding Binn’stad wordt gekozen? “Omdat Binn’stad op veel verschillende
manieren leerlingen kan helpen om zich goed voor te bereiden op een reguliere mbo opleiding,” aldus
Natacha Schrik. Natacha en haar collega’s kijken altijd de achtergrond van een leerling, onder welke
omstandigheden het niet gelukt is om een (v)mbo diploma te behalen en wat de leerling nodig heeft om
wél weer naar een reguliere opleiding kan gaan.
“Jongeren die een achterstand op Nederlands of rekenen hebben kunnen in de Educatieklas terecht,
zodat ze vervolgens naar een mbo niveau 2 opleiding kunnen gaan en hun startkwalificatie kunnen behalen.” Samen met haar collega’s van het Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten (RMC) is Natacha ervoor verantwoordelijk dat jongeren scholing krijgen en minimaal een startkwalificatie (mbo niveau 2, havo, vwo diploma) behalen. Met een startkwalificatie hebben leerlingen een betere
kans op de arbeidsmarkt en zo economisch zelfstandig te worden!
Op dit moment heeft Natacha drie van haar leerlingen op de Pre-Entree opleiding van Opleiding Binnstad zitten en in het verleden heeft ze ook regelmatig jongeren naar ons doorverwezen. De reden verschilt per leerling. “Soms gaat het om simpele dingen zoals leren op tijd te komen en een goed dag/
nachtritme opbouwen.” Dit is vooral het geval als ze vanwege veel verzuim een lange tijd niet naar
school zijn geweest, bij Binn’stad starten ze met relatief weinig lesuren in de ochtend en lopen ze ’s middags stage. Er zijn ook jongeren die op het moment van aanmelden als “niet schoolbaar” zijn bestempeld. Dat betekent simpelweg dat ze niet in regulier onderwijs in een klas kunnen meedraaien, ze vertonen bijvoorbeeld verstorend gedrag en willen geen opdrachten maken. “Ze moeten leren omgaan met
verschillende zaken, zoals autoriteit (docenten) en niet direct ruzie maken met klasgenoten.”
Natacha werd ook gevraagd waarin Binn’stad voor haar onderscheidend was. “Er is veel aandacht voor
de leerlingen, omdat er kleine klassen zijn met extra aandacht van de docenten en de coaches. Er wordt
goed gekeken naar wat een leerling nodig heeft en wat bij hem/haar past.” Ze vindt het ook belangrijk
dat leerlingen bij Opleiding Binn’stad fouten mogen maken. “Soms gaat er eens iets mis op school of
stage, wat altijd kan. Dat is dan geen probleem, er volgt een gesprek en worden goede afspraken gemaakt.”
Even voorstellen… Lynn (Secretaresse)
Hallo, ik ben Lynn Bakker, en ik ben 2 weken geleden begonnen bij Binnstad als secretaresse. Ik ben 23 jaar en kom uit Winschoten. Dit jaar ben
ik begonnen met de BBL opleiding tot secretaresse aan het Alfa-College
in Groningen.
Toen ik bij opleiding Binn’stad begon, kwam er ineens heel veel informatie op me af. Dit was best spannend. Ik merkte dat ik nog veel moet leren
want dit terrein is nog nieuw voor mij. Naast mijn opleiding, start ik volgende week met een cursus Excel.
Ik heb nu mijn draai gevonden, en vind het erg leuk. Ik leer elke dag iets
nieuws. Er is bijna altijd wel iets te doen, dus ik hoef me nooit te vervelen.
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