
De zon schijnt, maar de temperatuur blijft iets achter. Tja, “April doet wat ie wil”.  
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Start traject per september 2022 

De meeste jongeren die momenteel een traject volgen bij Opleiding Binn’stad, gaan naar een nieuwe opleiding per 1 septem-

ber 2022. Daardoor is er weer ruimte om jongeren aan te melden voor onze trajecten. Bij ons kunnen jongeren terecht van 16 

jaar tot 27 jaar, die geen startkwalificatie hebben.   Voor de verwijzers; Stel u begeleidt een jongere die niet verder kan op re-

gulier onderwijs of al een tijd niet meer naar school gaat en starten op een reguliere Mbo per 1 september 2022 lukt nog niet 

voor de jongere, dan kan ons traject een mogelijkheid zijn. Wij bieden deze jongere onderwijs en begeleiding  zodat hij/zij kan 

instromen naar een reguliere Mbo-opleiding per februari 2023. Indien u meer informatie wilt over onze trajecten, kijk dan op 

onze site  https://www.opleidingbinnstad.nl  of neem contact op met Monique Zantinga,  Projectcoördinator Opleiding Binn-

stad.  06-46866739 

Bijeenkomsten Sollicitatieclub 

De laatste tijd zijn wij druk bezig geweest om de Sollicitatieclub anders vorm te gaan geven. Voorheen waren wij vooral ge-
richt op individuele begeleiding en kijken wat er op dat moment nodig was. Nu bieden wij een traject van vier bijeenkomsten 
aan met ieder een ander thema. Hierbij gaan we gezamenlijk bezig, maar is er ook nog ruimte om individueel aan de slag te 
gaan. Na de meivakantie op woensdag 11 mei, start de eerste bijeenkomst van het traject. In deze bijeenkomst zullen we 
gaan kennismaken met elkaar en gaan we op zoek naar je kwaliteiten en hoe je deze kunt gebruiken tijdens het sollicitatie-
proces. Tijdens de tweede bijeenkomst besteden wij aandacht aan het maken van een cv. De derde bijeenkomst staat in het 
teken van het maken van een sollicitatiebrief en bij de laatste bijeenkomst gaan we een sollicitatiegesprek oefenen. Uiter-
aard bieden wij ook begeleiding bij het inschrijven van uitzendbureaus, netwerken, presenteren en geven wij tips waar nodig.   

Educatiemeter 

 

De jongerencoaches hebben de leerlingen ondersteund bij het zoeken van een vervolgopleiding die het beste bij hun past. 

Hierbij maken ze onder andere gebruik van de Educatiemeter. Dit is een digitaal begeleidingsinstrument bestaande uit vier 

vragenlijsten die door de jongere  ingevuld kunnen worden. Dit instrument biedt handvatten om een jongere effectief te bege-

leiden en zelf regie te laten voeren over zijn- haar ontwikkeling. De Educatie Meter geeft vanuit vier verschillende invalshoe-

ken informatie over de huidige situatie en het gedrag van de jongere.  

1. Mentale belastbaarheid (mentale fitheid en draagkracht) 

2. Voorkeuren en prioriteitsstelling(inzicht in de belevingswereld) 

3. Persoonlijkheid (drijfveren, talenten, valkuilen en ontwikkelpunten) 

Studie- en beroepsinteresse 
De educatiemeter geeft een richtlijn welke opleiding het beste aansluit bij de interesses van de jongere. Bijna alle jongeren zijn 
inmiddels aangemeld bij een opleiding en de eerste kennismakingsgesprekken zijn al gevoerd. Sommige jongeren hebben zelfs 
al gehoord dat ze zijn aangenomen. Een aantal jongeren heeft zich aangemeld bij een opleiding waar ze wettelijk niet toelaat-
baar voor zijn omdat ze nog geen vmbo-diploma hebben. Zij kunnen dan een capaciteitentest maken. Aan de hand van de-
ze test kunnen opleidingen een goed beeld krijgen van de potentiële studenten. De test bestaat uit een groot aantal vragen, 
waarbij de scores worden vergeleken met een normgroep. School kan aan de hand van deze uitkomst beslissen of de jongere 
aangenomen kan worden op de opleiding. De jongere ervaren de capaciteitentest als spannend, begrijpelijk want hiervan 
hangt af of ze kunnen starten op de opleiding naar keuze.  

https://www.linkedin.com/in/opleidingbinnstad/
https://www.opleidingbinnstad.nl
https://capaciteitentestoefenen.com/gratis-tests/

