
 November 2017  Nieuwsbrief Opleiding Binn’stad  

Zalina is onlangs bij ons gestart, nadat ze wegens omstandigheden enige tijd niet naar school is geweest. Bij het Pre-Entree 

traject kan zij haar lesstof op peil krijgen, wennen aan het schoolritme, structuur opbouwen, basis werknemersvaardigheden 

opdoen door middel van stage en zich voorbereiden op het mbo. Zalina woont samen met haar moeder in de stad en houdt 

zich in haar vrije tijd bezig met kickbocksen en paardrijden. 

Het is Zalina’s wens om of beveiliger te worden of het leger in te gaan. Al voor ze bij ons kwam had ze uitgezocht welke we-

gen zij hiervoor moet bewandelen. De eerste stap zou de Entreeopleiding Sport en Discipline zijn, maar helaas is hier (en bij 

de andere sport opleidingen van het Alfa-college) geen tussentijdse instroom omdat ze een volledig jaarprogramma hebben. 

Je kunt alleen in september met deze sportopleidingen starten. Dit was uiteraard een teleurstelling voor Zalina, maar ze gaat 

nu haar pijlen richten op een andere richting binnen de Entreeopleiding. Via die opleiding kan ze dan instromen in de niveau. 

2 opleiding tot beveiliger of Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) van Defensie. 

Even voorstellen… Zalina (Pre-Entree)!  

Het einde van het jaar nadert alweer en daarom zijn wij druk bezig onze jongeren keuzes te laten maken voor hun vervolgop-

leiding. Aanmelden voor een vervolgopleiding doen we het liefst uiterlijk eind november, zodat de jongere mogelijk al voor 

de kerstvakantie op een intake kan komen. Mocht de gewenste opleiding dan toch niet helemaal aansluiten bij de leerling, 

dan is er nog voldoende tijd om in januari bij een andere opleiding op intake te komen en kan iedereen uiterlijk 1 februari 

instromen! 

Op de websites van de ROC`s kunt u nagaan welke opleidingen in februari een instroommoment hebben en kunnen jongeren 

zich direct digitaal aanmelden. 

Ayhan is kortgeleden gestart in de Educatieklas. Hij is twintig jaar en woont samen met 

zijn ouders en zus in Delfzijl. Ayhan komt van het Noorderpoort in Appingedam, hier is hij 

in eerste instantie gestart met een niveau 2 opleiding Detailhandel. Wegens gezondheids-

problemen heeft hij hier na het eerste jaar moeten stoppen en hij weet nog niet of hij 

terug wilt keren naar de detailhandel. Zijn toekomst ziet Ayhan namelijk voor zich in de 

muziekwereld. Dat hij muzikaal is, is ook niet te missen! Ayhan speelt namelijk gitaar, 

basgitaar, piano en drums en zit in maar liefst drie bands. Ook doet hij in zijn vrije tijd 

ervaring op bij een muziekstudio in Appingedam.  

Ayhan heeft nog niet een duidelijk beeld van wat hij hierna graag wil doen qua school. Hij 

heeft dan ook hulp nodig bij het oriënteren op een vervolgopleiding. Jongerencoach Fran-

sien gaat hem hier bij helpen. Voor Ayhan is het belangrijk dat er een duidelijke structuur 

zit in de begeleiding die hij krijgt en dat hij weet wat er van hem verwacht wordt.  

Even voorstellen… Ayhan (Educatieklas) 

Een maand geleden is Thomas gestart met het Pre-Entree traject, omdat hij zich te laat had 

aan-gemeld voor de entreeopleiding. Thomas krijgt bij Opleiding Binn'stad de kans om weer 

in het school-ritme te komen en om zijn werknemersvaardigheden te ontwikkelen. Het laat-

ste doet hij door middel van stagelopen, bij de Kruidvat.  

Thomas is enkele dagen na zijn start op ons traject al begonnen met stage en heeft het hier 

erg naar zijn zin. Zijn taken zijn spiegelen, schoonmaken en vakkenvullen. De stagebegeleider 

van Thomas is positief: “Thomas leert snel, doet wat hem gevraagd wordt en is lekker 

nieuwsgierig.” 

Op stagebezoek bij….Thomas (Pre-Entree) 

http://www.opleidingbinnstad.nl/
https://www.linkedin.com/company/2316683/
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Op 12 december geven wij van 14.30-16.00 uur een voorlichting over onze trajecten. De voorlichting is bedoeld voor profes-

sionals die werken met (kwetsbare) jongeren met of zonder startkwalifi-catie die weer school- en leerbaar gemaakt moeten 

worden en gebaat zijn bij een programma met veel stage of jongeren die sollicitatietraining nodig hebben om een baan of 

BBL-plek te be-machtigen. 

Aanmelden voor de voorlichting kan tot en met vrijdag 8 december. Wees er snel bij, want er zijn maar een beperkt aantal 

plekken beschikbaar. Geïnteresseerd? Klik hier voor meer informatie.  

Vorige week is Inas in de Educatieklas gestart. Inas is geboren in Groningen, maar is op jonge 

leeftijd verhuisd naar Frankrijk en is pas enkele jaren weer in Nederland. Ze wil graag haar taal-

vaardigheid en rekenen op peil krijgen en in een schoolritme komen, om hierna een opleiding tot 

pedagogisch medewerker te kunnen volgen. Inas heeft ook al zelf een stage geregeld, namelijk 

bij de kinderopvang van WIJ Korreweg. Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor een stagebezoek 

bij Inas! 

Voorlichting voor verwijzers!  

… wij iedere dinsdag vanaf 13:15 uur een voorlichting hebben voor onze trajecten. 
… u ons nu ook kunt volgen op LinkedIn. 
… wij onlangs hebben geholpen met het vinden van stages voor leerlingen van het Werkman College. 

Wist u dat... 

In oktober zijn we met de jongeren van de Sollicitatieclub naar 

het Ambitie JobCafé in de Martinikerk in Groningen geweest. 

Het JobCafé biedt de mogelijkheid om een match te maken 

tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De week voordat 

het JobCafé plaatsvond hebben we tijdens de sollicitatieclub 

aandacht besteed aan netwerken. Waar doe je dit, met wie en 

wat kun je er mee bereiken?  

Het JobCafé biedt helaas weinig concrete banen maar is wel 

een mooie gelegenheid om het geleerde in de praktijk te bren-

gen! Jongeren hebben gesproken met uitzendbureaus die pas-

sen bij hun baanwensen, zoals Abiant en Randstad. Ook hebben 

ze hun curricula vitae (cv’s) ingeleverd. De jongeren hebben 

inspiratie op kunnen doen op dit gebied door bijvoorbeeld te 

praten met werkgevers die in eerste instantie juist niet bij hun baanwensen passen.  

Nu is het afwachten of het voor onze jongeren ook iets concreets, in de vorm van een mooie baan, oplevert!  

Sollicitatieclub 

Raghed kennen we nog uit de nieuwsbrief van april. Hij is een van de jongeren die succesvol is uitgestroomd bij het Bijbanen 

project. Raghed wilde graag bij een supermarkt aan de slag. Hij is in april aangenomen bij de Albert Heijn Nieuwe Ebbin-

gestraat. In het begin heeft hij het hier even moeilijk gehad. Zijn leidinggevende is daarom met hem een gesprek aangegaan, 

om het werk met hem te bespreken. Raghed dacht toen meteen dat hij moest stoppen.... want directe feedback was hij niet 

gewend. Dit bleek zeker niet het geval, zijn leidinggevende wilde hem juist helpen! Door te bespreken wat Raghed nodig had 

om zijn werk goed uit te voeren, kan zijn leidinggevende hem hier in ondersteunen. En dit bleek na uitleg een cultuurverschil 

te zijn en Raghed is sindsdien de beste werknemer! 

Bijbanen Project 

Even voorstellen… Inas (Educatieklas) 

https://www.opleidingbinnstad.nl/wp-content/uploads/2017/11/Uitnodiging-voorlichting-12-12-2017.pdf
https://www.linkedin.com/company/2316683/

