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Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan! Begin deze maand zijn de meeste mbo opleidingen al gestart en
ook bij Opleiding Binn’stad zijn onze leerlingen al een paar weken aan de slag. Op alle ROC’s moeten nieuwe leerlingen vóór 1 oktober zijn ingeschreven in verband met een peildatum voor bekostiging, maar bij Binn'stad hebben we het gehele schooljaar flexibele instroom. In zowel de Pre-Entree als Educatieklas is er nog ruimte voor
nieuwe leerlingen en elke dinsdagmiddag kunnen jongeren met hun begeleider(s) op voorlichting komen om te
horen wat wij in onze trajecten aanbieden. Hiervoor kunt u hen aanmelden via onze website (klik) door op de
‘direct aanmelden’ knop te drukken!

Op stagebezoek bij... Aurelie!
Aurelie is achttien jaar en is bij het Pre-Entree traject terechtgekomen omdat zij de
Entreeopleiding zorg en dienstverlening niet heeft kunnen afronden. Het is voor
haar belangrijk om een schoolritme op te bouwen, haar presentie te verbeteren en
een stageplek te kunnen behouden om aan te tonen dat ze schoolbaar is, want
anders kan ze geen reguliere opleiding voltooien. Bij het Pre-Entree traject kan ze
hieraan werken om vervolgens door te stromen naar de Entreeopleiding als ze
hiervoor klaar is.
Afgelopen dinsdag is Aurelie gestart met haar stage bij de Albert Heijn Oude Ebbingestraat. Er is voor deze stageplek gekozen omdat we goede ervaring hebben met
de begeleiding en zij bekend zijn met de behoeften van onze stagiaires, waardoor
we de stagetijden, begeleiding, basiswerknemersvaardigheden en taken goed met
elkaar kunnen afstemmen. Voor Aurelie zijn vooral de basiswerknemersvaardigheden belangrijk, omdat ze moeite heeft met op tijd komen, presentie, afspraken nakomen en duidelijke kaders nodig heeft. Ondanks dat Aurelie nog maar net is begonnen, heeft ze al verschillende klanten geholpen en dat vindt ze erg leuk om te
doen. Haar overige taken zijn vakkenvullen, spiegelen en het netjes houden van de winkel en dat bevalt haar
goed.
Na het behalen van een Entree zorg diploma wil Aurelie de kappersopleiding gaan volgen, omdat ze uiterlijke verzorging en haarstyling leuk vindt. Haar droom is om over vijf jaar een eigen kapsalon te hebben!

Bijbanen Project
Wij bieden in opdracht van de Gemeente Groningen, Armoedebeleid, gratis sollicitatietraining
en bemiddeling om scholieren v.a. 16 jaar te helpen een zakcentje te verdienen en op deze
manier kennis te laten maken met het werknemerschap.
Kent u scholieren (16-18 jr) die op zoek zijn naar een bijbaantje en wel wat hulp kunnen gebruiken? Meld hen dan aan via de website!

Even voorstellen… Lisa (Pre-Entree)
Lisa is een jonge meid van zestien jaar, afkomstig van het Woldborg, een vmbo school in Grootegast. Hier heeft zij
haar vmbo diploma vanwege persoonlijke problematiek niet kunnen behalen. Het Pre-Entree traject is voor Lisa
een nieuwe start; bij Binn’stad kan ze zich verder ontwikkelen en wordt ze voorbereid op het mbo, om vervolgens
door te stromen naar een reguliere Entreeopleiding. Omdat Lisa langere tijd niet naar school is geweest is het
voor haar belangrijk weer in een schoolritme te komen en structuur aan te brengen in haar dagelijks leven. Ook
heeft ze tot nu toe geen werkervaring opgedaan en kan ze door middel van stage ervaring en basiswerknemersvaardigheden opdoen. Bij aanmelding bij een mbo opleiding is het namelijk een goed teken als een jongere al
werkervaring heeft en kan aantonen een stageplek te kunnen behouden.
Eén van haar hobby’s is koken voor het hele gezin, maar Lisa vindt het ook leuk om met kleine kinderen om te
gaan. Ze overweegt dan ook om de zorg in te gaan, zodat ze later in een kinderopvang kan werken.
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Op stagebezoek bij… Sharon!
Sharon woont in Zuidlaren en is zestien jaar. Voorheen zat ze op het Dr. Aletta Jacobs College
in Hoogezand maar er is, in overleg met genoemde school, voor gekozen om het Pre-Entree
traject te gaan volgen. Gezien haar schoolverleden en problematiek lijkt een voorbereidend
traject met meer praktijk en minder lesuren met extra ondersteuning in de vorm van een jongerencoach beter bij Sharon te passen. Ze heeft al stappen gezet door binnen een week met
stage te starten! Sharon loopt namelijk stage bij de Subway in het centrum van Groningen. Ze
gaf zelf aan dat ze het liefst de hele tijd druk bezig is op haar stage en ook steekt ze graag de
handen uit de mouwen. Uit eerdere ervaringen van Binn’stad was er al contact met de Subway en aangezien de stagetijd mooi aansluit op drukke tijd van de lunch/namiddag, leek dit
een ideale plek voor Sharon. Zij was meteen enthousiast en het kennismakingsgesprek verliep dan ook goed.
Sharons eerste werkdag verliep goed en ze had het ook naar haar zin. Helaas werd ze daarna ziek en heeft ze een
paar dagen met griep thuisgezeten. Sharon heeft zich toen wel netjes afgemeld, maar vond het daarna moeilijk
om weer aan de slag te gaan. Haar stagebegeleider Emma was echter op de hoogte van Sharons problematiek en
toonde zich begripvol, wat voor Sharon een opluchting was. Sharon is daarna weer vol goede moed gestart en zet
zich goed in, aldus Emma.

Een dagje naar het Student Hotel!
Veel van onze leerlingen weten nog niet precies welke richting zij op willen in
hun vervolgopleiding of wat zij van een opleiding en bijbehorende baan kunnen verwachten. Een bedrijfsbezoek is daarom een ideale oplossing om te
ervaren wat voor soort werk er in de praktijk bij hoort! Omdat de zorg een
veelvoorkomende gewenste richting is, is er gekozen voor een bezoek aan
het Student Hotel dat tegenover ons zit. Waarom? Omdat veel jongeren zich
niet realiseren dat een Entreeopleiding Zorg en Dienstverlening zich vooral
richt op de facilitaire aspecten; zij verwachten mensen (niveau 2) of soms
zelfs kinderen (niveau 3) te mogen verzorgen. In eerste instantie is dat een teleurstelling voor hen en een deel
knapt dan ook af op de richting, terwijl het facilitaire werk veel minder ‘saai’ of ‘stom’ is dan zij denken.
Sophie, de assistent-hotelmanager van het Student Hotel, was graag bereid om onze leerlingen kennis te laten
maken met de taken en werkzaamheden die allemaal worden verricht in een hotel. Ze kregen een uitgebreide
rondleiding van de faciliteiten (zoals de gym, gedeelde woonkamer, twee fietsenkelders, keuken, wasserette, kamers, restaurant) met toelichting op het werk dat als het ware achter de schermen plaatsvindt, zodat de gasten
hier geen last van ondervinden. Ook konden ze vragen stellen die ze van tevoren hadden voorbereid. Het was
voor de leerlingen een verrassing om te horen hoe afwisselend de taken kunnen zijn, hoeveel personeel er werkt
en wat voor opleiding zij hebben gedaan, maar ook het aantal gasten en het werk dat erbij komt kijken om hen
een goede ervaring aan te bieden hadden zij niet verwacht. Het bezoek werd afgesloten met een kopje koffie of
thee in het restaurant en een afsluitende opdracht over wat ze hadden geleerd en wat hen was opgevallen.

Sollicitatieclub
Bij de Sollicitatieclub is iedereen tijdens de zomer druk aan de slag geweest en dit heeft tot goede resultaten geleid! Wessel en Christel hebben beide een BBL plek, respectievelijk niveau 3 en 2, bij verschillende Jumbo filialen
bemachtigd. Ook Tjerk heeft een BBL plek als timmerman bij Roozen van Hoppe gekregen. Dat betekent dat zij
alle drie een goede start met hun nieuwe BBL opleiding hebben kunnen maken in september! Tim heeft een reguliere baan bij een Jumbo vestiging gekregen, terwijl Elco bij Transcom aan de slag is gegaan en Marije is nu
werkzaam bij de BelSimpel.
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? Meld hen dan nu aan via onze website!

Wist u dat...
... wij dit schooljaar twee nieuwe jongerencoaches hebben? Iris Mooy en Fransien Reisiger begeleiden onze jongeren.
… wij dinsdag 26 september a.s. weer een voorlichting geven aan u, de verwijzers. Zie onze site of linkje?
… de jongerencoach van vorig schooljaar, Lotte Steenstra, inmiddels aan het werk is bij Leerlingzaken in Blok Westerkwartier?

