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Boris in de praktijk!
15 maart 2017 - Ede
“Geen diploma? Dan (misschien wel) ’n Praktijkverklaring!”
Boris is een aanpak die leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs helpt bij het
vinden van hun plek op de arbeidsmarkt.
(Eerste zin op https://borisbaan.nl/het-project.html)
Leerlingen in het VSO en PrO
Het lijkt erop dat steeds meer leerlingen in het VSO en PrO in aanmerking komen en/of toegeleid mogen gaan
worden naar (gedeeltelijk) betaalde (beschutte) arbeid. Leerlingen die vóór de Participatiewet haar intrede deed
(1 januari 2015) nog in aanmerking kwamen voor de dagbesteding zouden in deze tijd wel eens de beoordeling
kunnen krijgen dat zij in aanmerking komen voor beschutte arbeid, een garantiebaan of (gedeeltelijk) betaalde
arbeid. In de flyer van BorisLijn (zie bijlage) meer informatie hierover.
De Boris Aanpak
Jongeren (met een beperking en) met een afstand tot de arbeidsmarkt die met grote waarschijnlijkheid geen
startkwalificatie kunnen behalen kunnen mede dankzij de Boris Aanpak een betere positie krijgen in de
maatschappij. Dit is één van de vier voordelen van de Boris Aanpak. De andere 3 zijn:
2. Efficiënte en effectieve route van onderwijs naar de arbeidsmarkt
3. Meer economisch zelfstandige jongeren, minder uitkeringen
4. Extra mogelijkheid voor bedrijven om jongeren te werven
De BorisLijn
Freerk Steendam Advies en AHHA Onderwijstraining hebben de BorisLijn in de praktijk ontwikkeld. De BorisLijn is
een manier waarop VSO- en PrO-scholen de Boris Aanpak vertrouwd en resultaatgericht kunnen implementeren.
Hoewel de instrumenten van de Boris Aanpak gratis ter beschikking worden gesteld dient een
doeltreffende implementatie van de Boris Aanpak gedaan te worden door minimaal 2 procesbewakers
in uw school. Een directeur van een VSO-school zei letterlijk:
“Als je denkt dat je de Boris Aanpak zo de school binnen kunt halen heb je het mis.
Wat je nodig hebt is ’n goede procesbewaker.”
Inspectie OCW
De Inspectie van het Ministerie van OCW heeft in december 2016 de BorisLijn als volgt beoordeeld:
“Praktijkvorming en stage: De leerkrachten weten heel goed waarvoor er gewerkt wordt met de
praktijkvorming en stage. Invoering van Boris is goed, het proces dat achter de praktijkvorming zit [de
BorisLijn], is indrukwekkend.
De BorisLijn en de Boris Aanpak in de praktijk
Op 15 maart 2017 wordt er op de VSO-school De Toekomst een informatiebijeenkomst georganiseerd.
Programma:
Deel 1: Inloop deelnemers:
11.15 uur – 11.30 uur
Rondleiding school door leerlingen:
11.30 uur – 12.00 uur
Op veler verzoek
Lunch en netwerken:
12.00 uur – 13.00 uur (kantine)
nu eindelijk
Deel 2: Presentatie SBB Boris
13.00 uur – 13.45 uur (kantine)
georganiseerd!
Presentatie ‘Boris in de school’
13.45 uur – 14.30 uur (kantine)
Inzage de BorisLijn (ruimte voor vragen): 14.30 uur – 15.00 uur
Afsluiting:
15.00 uur
Contactgegevens

Contactpersonen

De Toekomst (15 maart 2017)
Asakkerweg 5, 6718 HD Ede
http://borislijn.nl/

Paul Abma
paul@borislijn.nl
06 28860983
Projectpartner van SBB Boris

Aanmelden via de mail naar info@borislijn.nl vóór woensdag 1 maart 2017
 Voornaam: ……  Achternaam: ……
 School: ……
 Arbeidsmarktregio: ……
 E-mailadres: ……
 Aantal personen deel 1 en 2: ……  Aantal personen alléén deel 2: ……

Freerk Steendam
freerk@borislijn.nl
06 55561504
Projectpartner van SBB Boris

