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Nieuwsbrief Opleiding Binn’stad

Oeps….. geen school gevonden? Fijn, straks herfstvakantie! Maar wat als je elke dag vakantie hebt? De meeste schooldeuren
zijn nu gesloten (i.v.m. een teldatum van het Ministerie) dus wat te doen als jongeren nog geen opleiding hebben? Binn’stad
heeft dagelijkse instroom en bereidt jongeren voor op het reguliere onderwijs. Het reguliere onderwijs laat weer toe, afhankelijk van de vakrichting, v.a. november of februari.
Ook bij de groen, fietsenmaker/techniek, logistiek en productie Gildes (ENTREE opleidingen) kun je al terecht ondanks dat ze
pas in februari starten (klik).

Even voorstellen… Jesse (Pre-Entree)
Jesse is de nieuwste leerling in ons Pre-Entree traject. Hij is achttien jaar en komt uit Amsterdam,
maar woont nu (tijdelijk) bij zijn oom en tante in Groningen om een frisse start te maken in een nieuwe omgeving. Hij wil graag naar school om een diploma te behalen. Bij het Pre-Entree traject kan
Jesse zijn lesstof weer op peil krijgen, schoolritme opbouwen en structuur aanbrengen in zijn leven
zodat hij in februari kan starten met de Entreeopleiding. Het is zijn droom om later een eigen boerderij met vee te hebben, waar hij ook zijn eigen groente kan verbouwen.
Jesse is op 2 oktober gestart en drie dagen later had hij al zijn eerste stagedag! Jesse wil graag geld
verdienen en als hij zich een maand lang goed inzet op stage, krijgt hij bij hen een bijbaantje aangeboden. Houd onze nieuwsbrieven in de gaten voor een stagebezoekje bij Jesse!

Op stagebezoek bij Lisa (Pre-Entree)
In onze vorige nieuwsbrief (klik) hebben wij Lisa al kort voorgesteld. Inmiddels heeft Lisa ook een stageplek! Zij loopt stage bij
de Albert Heijn aan de Oude Ebbingestraat, waar ze wordt begeleid door Michelle en Nikky die in de loop der jaren al veel ervaring hebben opgedaan met onze doelgroep. De winkel is niet groot voor een supermarkt en het team is relatief klein. Daardoor is er veel overzicht en voldoende ondersteuning voor Lisa.
Omdat Lisa langere tijd niet naar school is geweest is het voor haar belangrijk weer in een (school)ritme te komen en structuur
aan te brengen in haar dagelijks leven. Na de les heeft ze een half uurtje pauze voor ze bij de AH start en dan loopt ze tot vier
uur stage, inclusief een middagpauze. Lisa heeft nog moeite met de lange dagen die zij maakt, ook in combinatie met haar problematieken. Hierdoor ervaart ze vaak spanningen en dan is het voor haar moeilijk om het de hele dag vol te houden. Ze probeert het wel naar haar beste kunnen en dat is het belangrijkste volgens haar stagebegeleiders. “Als Lisa er is, zet ze zich goed
in en werkt ze netjes,” aldus Nikky. Om Lisa wat meer afwisseling en uitdaging te geven, hebben ze haar ook de mogelijkheid
gegeven om extra taken uit te voeren. “Lisa werkt nu vaak bij de frisdrank of groente; ze mag kiezen uit de bakkerij, versafdeling of bijvoorbeeld 35% korting stickers plaatsen en prijs- reclamebordjes maken.”

Even voorstellen… Melanie (Educatieklas)
Melanie is onlangs gestart bij de Educatieklas. Zij is achttien jaar en woont in Vinkhuizen. Melanie komt
van het ROC Menso Alting, waar zij in eerste instantie was gestart met een niveau 3 opleiding Maatschappelijke Zorg maar vervolgens is afgestroomd naar de opleiding Facilitair Medewerker op niveau 2.
Tijdens de opleidingen is Melanie erachter gekomen dat zorg en dienstverlening eigenlijk niet echt bij
haar past. Ze heeft wat tijd voor zichzelf genomen om aan haar eigen ontwikkeling te werken en voelt
zich nu klaar om weer over een opleiding na te gaan denken. Maar… na enige tijd niet naar school te
zijn geweest, heeft Melanie behoefte aan structuur en een (school)ritme. Daarom heeft ze gekozen voor de Educatieklas.
Haar Nederlands is al goed op niveau voor een mbo 2 opleiding, maar voor haar rekenvaardigheden kan ze nog wat lessen
gebruiken.
Melanie heeft nog niet een duidelijk beeld van welke opleiding ze precies wil doen, maar wel iets praktisch want ze is graag
met haar handen bezig. Ze houdt er niet van om in de schoolbanken te zitten. Jongerencoach Fransien gaat Melanie helpen
zich te oriënteren zodat ze in februari met een vervolgopleiding kan starten, mogelijk in de BBL-variant.

Even voorstellen… Jëdien (Educatieklas)
Jëdien is 23 jaar, opgegroeid in Groningen en hier nog steeds woonachtig. Hij is dan ook een fanatieke
FC Groningen supporter. Op 9 oktober is hij gestart in de Educatieklas. Hiervoor heeft hij de opleiding
mbo-1 Horeca afgerond. Op rekenen en Nederlands scoort hij al goed maar toch start hij in de Educatieklas. Hij krijgt hier namelijk extra begeleiding bij het maken van toekomstplannen en het kiezen
van een nieuwe opleiding. Jëdien geeft namelijk aan dat hij niet verder wil in de horeca. Hij wil zich
graag oriënteren op de mogelijkheden die hij na het traject van de Educatieklas allemaal heeft. De
stage die hij tijdens ons traject gaat lopen is een mooie kans om te ontdekken waar hij graag mee verder wil.
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Stadswandeling
Onze doelgroep, kwetsbare jongeren, loopt een groter risico om in aanraking te
komen met bijvoorbeeld financiële- of verslavingsproblematieken. Als waarschuwing en ook om de stad Groningen eens vanuit een ander oogpunt te leren
kennen hebben de leerlingen van de Pre-Entree klas een Stadswandeling gemaakt
met John als gids. Hij staat dagelijks op zijn vaste plek voor het Grand Theatre om
De Riepe te verkopen. John is een voormalig dakloze en kampt al jaren met verslavingsproblematieken. Inmiddels woont hij beschermd met 24-uurs begeleiding. Voor € 10,- per persoon geeft hij rondleidingen door de stad en vertelt hij over het leven dat hij en veel van zijn lotgenoten leiden. Waar is het misgegaan in hun leven?
Hoe overleven zij op straat? Wat voor voorzieningen zijn er allemaal in Groningen voor daklozen? Waarom kiezen sommigen
ervoor om deze leefstijl te behouden wanneer hen de optie wordt geboden om bijvoorbeeld zelfstandig te gaan wonen?
John heeft onder andere nachtopvang het Kopland laten zien, waar hij ten tijde van zijn daklozenbestaan ’s nachts kon verblijven. Ook heeft hij de kapel van De Open Hof laten zien. Dit is een gedenkplek voor gestorven/overleden daklozen. John
heeft de groep ook meegenomen naar het Leger des Heils, waar hij De Riepe ophaalt om deze vervolgens op straat te verkopen (van de opbrengst mogen de verkopers € 0,80 per Riepe houden).
Tijdens de stadswandeling mochten leerlingen vragen stellen aan John. Hij is heel open over zijn eigen problematieken en hij
hoopt op deze manier anderen te behoeden dezelfde fouten te begaan. Het bijzondere verhaal van John maakte indruk, aldus de leerlingen en begeleiders. Als u ook geïnteresseerd bent in een Stadswandeling en de verhalen van John, spreek hem
dan gerust aan op zijn vaste plek voor het Grand Theatre.

Sollicitatieclub
Vorige maand hebben we al een update gegeven van jongeren die een baan of BBL plek hebben bemachtigd, maar in de tussentijd hebben we nog meer mensen kunnen helpen!
Corien is, net als de eerder genoemde Marije (klik), nu fulltime werkzaam bij de BelSimpel aan de Vismarkt. Marco werkt bij
de Action in Haren als verkoopmedewerker, John heeft een werkervaringsplek bij de Mama Mini als logistiek medewerker in
het magazijn en Naïza is verkoopster bij de Kruidvat geworden.
De detailhandel en logistiek zijn echter niet de enige sectoren waar jongeren naartoe zijn uitgestroomd. Tim heeft een baan
bij La Scala bemachtigd, een pizzeria waar hij in de keuken en als bezorger werkt. Dawit wilde ook graag een baan waarbij hij
veel kon autorijden en hij zit nu in zijn proefperiode bij Maaltijdverzorging De Jacobijn!
Kent u ook een jongere die op zoek is naar een BBL plek of reguliere baan en wel wat hulp kan gebruiken bij het solliciteren?
Ze zijn van harte welkom om elke woensdag van 13.30-16.00 uur deel te nemen aan de Sollicitatieclub. U kunt ze via de website aanmelden (klik)!

Bijbanen Project
Naast de reguliere vrijdagmiddagbijeenkomsten van het Bijbanen Project, geven we na de herfstvakantie ook een keer les
aan alle vierdejaars vmbo studenten van het Werkman College. Dit is een nieuwe pilot vanuit het Armoedebeleid van de gemeente Groningen, om jongeren alvast warm te maken voor een bijbaantje naast school of straks naast hun vervolgopleiding.
Ter voorbereiding gaan de jongeren eerst een curriculum vitae (cv) maken met hun docenten en krijgen zij te horen over het
programma dat wij aanbieden. Elke klas krijgt één les met een huiswerkopdracht die ze digitaal moeten inleveren en daar
ook digitaal feedback op krijgen. De jongeren krijgen een soort spoedcursus sollicitatietraining, waarbij ze onder andere een
motivatiebrief leren schrijven, hen het belang van netwerken wordt bijgebracht en ze middels een rollenspel sollicitatiegesprekken gaan oefenen.
De lessen zijn precies zo gepland dat deze plaatsvinden voordat de leerlingen starten met stagelopen. Ze kunnen hun nieuwe
vaardigheden dus meteen toepassen bij het bemachtigen van een stageplek. En wie weet, als ze zich goed inzetten kunnen ze
daar misschien wel een bijbaantje bij krijgen. Lukt het niet, dan zijn ze van harte welkom om aan te sluiten bij onze wekelijkse
bijeenkomsten voor verdere ondersteuning.

Wist u dat...
... wij in de herfstvakantie (23-29 oktober) aangepaste openingstijden hebben? Onze leerlingen hebben vakantie, maar de
voorlichting, Sollicitatieclub en het Bijbanen Project vinden gewoon plaats.
… onze leerlingen onlangs een les Empowerment hebben gehad van psycholoog, socioloog, trainer en schrijfster Wendy van
Mieghem?

