
Het nieuwe jaar is weer van start gegaan! Mocht u jongeren begeleiden die klaar zijn om te starten met een mbo opleiding, 

zorg er dan voor dat zij zich direct aanmelden bij de ROC’s.  De intakes vinden nu plaats en een aantal opleidingen zit al vol! 

Voor de intakes is het belangrijk dat jongeren zich goed voorbereiden. Zie ons bericht ‘een intake op het mbo’ voor tips.  
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Op 15 februari geven wij van 14.30-16.00 uur een voorlichting over onze trajecten. De voorlichting is bedoeld voor professio-

nals die werken met (kwetsbare) jongeren met of zonder startkwalificatie die weer school- en leerbaar gemaakt moeten wor-

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

plek te bemachtigen. 

Aanmelden voor de voorlichting kan tot en met maandag 12 februari. Wees er snel bij, want er zijn maar een beperkt aantal 

plekken beschikbaar en onze voorlichtingen worden altijd druk bezocht! 

Geïnteresseerd? Klik hier voor meer informatie.  

Jesse volgt sinds oktober 2017 het Pre-entree traject bij Opleiding Binn’stad. Hij loopt stage bij croissan-

terie Du Nord, waar je kunt genieten van heerlijke sandwiches en smoothies. Jesse werkt het liefst met 

de koffiemachine en maakt graag een lekker cappuccino voor je klaar. Ook kent hij bijna de hele menu-

kaart uit zijn hoofd! Jesse houdt zich bezig met voorbereiden van de lunch, bedienen van klanten en het 

schoonhouden van de keuken.  

Tijdens de lunch kan het erg druk zijn bij Du Nord, waardoor Jesse goed aan een van leerdoelen kan wer-

ken: omgaan met stress. Jesse heeft het erg naar zijn zin op stage en ook zijn stagebegeleider is over 

hem te spreken. Jesse heeft er zelfs een bijbaan aan overgehouden in het weekend en in de vakanties! 

  Op stagebezoek bij … Jesse (Pre-entree) 

  Voorlichting voor verwijzers! 

Jarich is een jongeman van 19 jaar en opgegroeid op Curaçao. Sinds vier maanden is hij in Nederland en woont hij bij zijn 

oom. Jarich heeft nog geen diploma’s en heeft op Curaçao een tijdje in de bouw gewerkt. Nu hij in Nederland woont, wil hij 

graag alsnog een opleiding volgen. Om hier een start mee te maken is Jarich begonnen in de Educatieklas. Omdat Jarich nog 

maar kort in Nederland is en hierdoor de Nederlandse taal nog niet goed beheerst, zoekt de coach van Opleiding Binn’stad 

een stage voor Jarich waarbij hij de taal extra kan oefenen, bijvoorbeeld in een supermarkt. Wat betreft een vervolgopleiding 

wil Jarich het liefst iets technisch gaan doen. Hij denkt aan een opleiding Elektrotechniek. 

  Even voorstellen … Jarich (pre-entree) 

Bij Opleiding Binn’stad bieden wij werkervaringsplekken (WEP) aan recent afgestudeerden 

of mensen die een carrièreswitch maken. In augustus was Iris gestart met haar WEP bij Op-

leiding Binn’stad. Na haar opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening wilde zij graag werk-

ervaring op doen. Zelf zegt ze hierover: ‘Ik kwam vers uit de schoolbanken en wilde graag 

aan de slag met het coachen van jongeren, maar wist ook dat ik hier nog veel over kon le-

ren. Een WEP is een mooie kans om werkervaring op te doen en ook nog extra begeleiding 

te krijgen.’ Iris wilde na haar WEP graag aan de slag als leerplichtambtenaar. Om dit moge-

lijk te maken heeft Opleiding Binn’stad haar BOA opleiding (mede) gefinancierd die zij nu 

kon volgen omdat ze bij ons een relevante werkplek had. Iris heeft hiermee haar kansen op 

de arbeidsmarkt enorm vergroot. Aan het eind van de opleiding solliciteerde Iris op leer-

plicht vacatures en met succes! Iris is deze week gestart als leerplichtambtenaar bij de Ge-

meente Borger-Odoorn. Team Binn’stad wenst Iris veel succes met haar nieuwe baan! 

  Afscheid coach Pre-entree 

https://www.linkedin.com/in/opleidingbinnstad/
https://www.opleidingbinnstad.nl/nieuws/15-februari-voorlichting-verwijzers/


… onze werkervaringsplek office manager weer open staat (klik)? 

… wij graag langs komen om uw team over onze opleidingen te vertellen? 

… wij een ervaren junior HR (HBO diploma) beschikbaar hebben? 

Wist u dat…? 

Onze twee scholingstrajecten bereiden leerlingen voor op respectievelijk de Entreeopleiding of een mbo niveau 2 opleiding. 

Onze jongerencoach gaat mee met de intake van de vervolgopleiding, zodat er een warme overdracht plaats kan vinden en 

de jongerencoach eventueel vragen kan beantwoorden over hoe de leerling bij Binn’stad heeft gepresteerd. 

 

Maar hoe ziet zo’n intake er nu eigenlijk uit? Belangrijk voor begeleiders is om van tevoren bij de opleiding te informeren of 

zij bij de intake aanwezig mogen zijn; geef aan wat jouw toegevoegde waarde is. In onze ervaring stellen de Entreeopleidin-

gen en niveau 2 opleidingen het juist op prijs als een begeleider de jongere vergezelt, maar bij niveau 3 en 4 opleidingen 

wisselt het omdat er ook een zekere mate van zelfstandigheid van de jongeren wordt verwacht. Een intake duurt gemiddeld 

45 minuten waarin verschillende onderwerpen aan bod komen. Bijvoorbeeld wat er goed en minder goed is gegaan op de 

vorige opleiding, of ze al ervaring hebben met stagelopen en wat hun beeld is van het beroep waar de opleiding op voorbe-

reidt. Ook vragen “intakers” of jongeren zich voor meerdere opleidingen hebben aangemeld. Het is geen slecht idee om een 

jongere zich te laten aanmelden voor twee, maximaal drie verschillende opleidingen maar het is wel belangrijk dat daar uit-

leg bij gegeven kan worden. 

 

Wij vroegen Brenda, uit de Educatieklas naar haar bevindingen. Zij heeft zich aange-

meld voor twee opleidingen: secretaresse op niveau 3 (BBL) en agogisch medewerker 

niveau 4. Voor de eerst genoemde opleiding was de intake december jl. maar pas me-

dio januari voor haar andere keuze. Haar voorkeur gaat uit naar agogisch medewerker, 

secretaresse is haar back-up plan. De jongerencoach is samen met Brenda naar het in-

takegesprek geweest. Brenda vond het best spannend, maar door haar eerdere intake 

wist ze wat ze kon verwachten. Tijdens de intake kwam er veel nieuwe informatie op 

Brenda af over mogelijkheden binnen de opleiding agogisch medewerker. Brenda vond 

het daarom fijn dat de jongerencoach met haar mee was. 
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  Een intake op het mbo 

Bij de sollicitatieclub helpen we jongeren (tot 27 jr.) gratis aan een BBL plek of reguliere baan door middel van sollicitatietrai-

ning en bemiddeling. Deze training bestaan onder andere uit het leren opstellen van een cv en motivatiebrief en het opstel-

len en oefenen van een elevator pitch. 

Heeft of kunt u jongeren die een BBL plek of reguliere baan zoeken? Meld hen dan aan voor de Sollicitatieclub via onze web-

site (klik) 

Elizabeth kwam in november voor het eerst naar het Bijbanen Project. Ze was op zoek naar een bijbaantje, 

maar had nog geen ervaring met solliciteren en het maken van een cv. Elizabeth heeft tijdens de wekelijkse 

bijeenkomsten een mooi cv gemaakt en kon daarmee bij diverse supermarkten solliciteren. Bij de Coop 

mocht zij op gesprek komen. Omdat voor Elizabeth de eerste keer was, vond ze dit best spannend! Ze heeft 

daarom het gesprek goed voorbereid met de coach van het Bijbanen Project. En met succes! Elizabeth is aan-

genomen en in januari gestart als vakkenvuller bij Coop. 

 

In opdracht van de Gemeente Groningen, Armoedebeleid, bieden wij gratis training aan scholieren 16-18 jaar die een zak-

centje willen verdienen. Vacatures in overvloed maar jongeren hebben wel een goed cv nodig. Wij kunnen al snel een af-

spraak voor een sollicitatiegesprek regelen. Kent u jongeren die op zoek zijn naar een bijbaantje en hier graag hulp bij willen? 

Meld hen dan aan via de website (klik)! 

  Bijbanen Project 

Sollicitatieclub 

https://www.opleidingbinnstad.nl/wp-content/uploads/2018/01/WEP-vacature-office-manager-i.o.pdf
https://www.opleidingbinnstad.nl/onze-trajecten/aanmelden/
https://www.opleidingbinnstad.nl/onze-trajecten/aanmelden/

