
NAAR 'N BAAN VOOR JONGEREN VSO & PRO 

3E LANDELIJKE BIJEENKOMST 

1 November 2017 - Ede 

 

Op veler verzoek organiseren wij alweer een 3e landelijke BorisLijn Bijeenkomst op woensdag 1 november 

2017! Het thema van de bijeenkomst is "Naar 'n baan voor jongeren VSO & PrO". 

BORISLIJN IN HET KORT 

Op naar een praktijkverklaring in het VSO en/of PrO? Moet u dan uw hele onderwijsaanbod veranderen? Gaat alles 

intern op de schop in uw school? Ons antwoord is: “Nee, niet doen! Blijf gerust werken zoals u doet, maar ga wel 

anders beoordelen!” De Boris Aanpak en BorisLijn zorgen voor een focusverschuiving, geen aardverschuiving. U 

gaat uw leerlingen klaarstomen voor een praktijkverklaring middels door de branche erkende werkprocessen, wat 

hun kansen op een rechtmatige arbeidsovereenkomst vergroot! 

GEEN DIPLOMA... DAN EEN PRAKTIJKVERKLARING! 

Steeds meer leerlingen in het VSO en PrO komen in aanmerking voor (deels) betaalde en beschutte arbeid. Scholen 

spelen een sleutelrol in de toeleiding naar zulke arbeid, omdat leerlingen in in het VSO niet meer zo gemakkelijk 

in aanmerking komen voor de Wajong-2015 en dus voor dagbesteding. Steeds vaker komen leerlingen in 

aanmerking voor beschutte arbeid, een garantiebaan of (gedeeltelijk) betaalde arbeid. Hoe kun je de leerlingen (en 

hun ouders) nog beter voorbereiden op die soms onzekere toekomst? En hoe zit dat voor het PrO? Veel leerlingen 

willen vaak maar wat graag naar het mbo, maar halen ze daar dan wel een diploma? En zo ja, hoe krijgt dat een 

vervolg in hun praktijk? 

Met de BorisLijn wordt de kans vele malen groter dat jongeren een Praktijkverklaring op mbo-niveau kunnen 

behalen, die erkend worden door de branche en door het MinOCW. De BorisLijn ondersteunt scholen bij het 

implementeren van de Boris Aanpak, is officieel projectpartner van SBB Boris, en heeft toestemming gekregen om 

onderwijsinstellingen te scholen. 

ARBEID ALS 'T KAN, DAGBESTEDING EN DOORSTROOM MBO ALS 'T MOET 

VSO- en PrO-scholen worden steeds beter in het aanleren van sociale- en werknemersvaardigheden. Maar VSO en 

PrO doen meer dan 'scholen' alleen. Ook de eigenlijke transitie naar werk wordt belangrijker, steeds vaker 

begeleiden zij jongeren naar een heuse werkplek. Op het mbo is arbeidstoeleiding niet aan de orde. Doorstroom 

van jongeren naar het mbo blijkt, op lange termijn, dan ook zelden successvol te zijn. Dat is iets waar we niet alleen 

medewerkers van scholen van willen overtuigen, maar zeker ook de jongeren zelf, en hun ouders! Wij geloven dat 

VSO en PrO dat heel goed zelf kunnen, liever gezegd: beter kunnen! 

BORIS 

"Boris is een aanpak die leerlingen uit het VSO en het PrO helpt bij het vinden van hun plek op de arbeidsmarkt." 

De BorisLijn, in combinatie met de Boris Aanpak, helpt jongeren met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. 

Jongeren die met grote waarschijnlijkheid geen startkwalificatie kunnen behalen krijgen hierdoor een betere 

positie in de maatschappij. Voor deze jongeren geldt vaak: “Geen diploma, dan (misschien) wel ’n 

Praktijkverklaring!” Dit is één van de 4 voordelen van de Boris Aanpak. De 3 andere voordelen 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 en Paul 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, maar dan wel gericht op het hele 

team en voor leerlingen vanaf 12 jaar! Hoewel de instrumenten van de Boris Aanpak gratis ter beschikking worden 

gesteld, dient een doeltreffende implementatie van de Boris Aanpak gedaan te worden door twee of drie 

procesbewakers in uw school. Een directeur van een VSO-school zei letterlijk: 

  

 

INSPECTIE OCW 

De Inspectie van het Ministerie van OCW heeft in december 2016 de BorisLijn als volgt beoordeeld: 

 

 

 
DE BORISLIJN EN BORIS AANPAK IN DE PRAKTIJK 

Op woensdag 1 november 2017 wordt, op veler verzoek, een nieuwe 

landelijke informatiebijeenkomst over de BorisLijn georganiseerd! 

Deze vindt plaats op de VSO-school De Toekomst in Ede. Deelname is 

gratis! Het programma is als volgt: 

Deel 1 

Inloop deelnemers 10.45 uur - 11.15 uur 

Opening 11.15 uur - 11.30 uur 

Rondleiding school door leerlingen 11.30 uur - 12.00 uur 

Lunch en netwerken 12.00 uur - 12.45 uur (kantine) 
   

Deel 2 

Presentatie SBB Boris Aanpak 12.45 uur - 13.15 uur (kantine) 

Presentatie 'BorisLijn in uw School' 13.15 uur - 14.15 uur (kantine) 

Vragen in de plenaire ruimte 14.15 uur - 14.30 uur (kantine) 

Inzage BorisLijn, ruimte voor 
vragen: 

14.30 uur - 15.00 uur 

Afsluiting (niet centraal): 15.00 uur 

REACTIES OP EERDERE BIJEENKOMSTEN: 

Helder! (Sneek) 

Goede presentaties, duidelijke lijn naar arbeid! (Hoogeveen) 

Prima uitleg, inspirerend! (Eindhoven) 

Duidelijk lijn, goed georganiseerd: complimenten! (Oosterbeek 

Inspirerende dag, leuke rondleiding en zeer gastvrij! (Den Haag) 

Duidelijke mooie presentatie, mooie locatie, leuk de leerlingen zo 

enthousiast te zien! (Groningen) 

Prima presentatie, duidelijk verhaal! (Meppel) 

Voldoende algemeen informatief beeld, leuk een kijkje hier te nemen 

op school, bedankt! (Leidschendam) 

Goed, prima, informatief en duidelijk! (Rijs) 

“ 
” 

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. 

AANMELDEN 
De bijeenkomst vindt plaats op 
woensdag 1 november 2017 in Ede.  

Deelname is gratis!  

1) Aanmelden kan tot 16 oktober 2017 
via het online registratieformulier 
(BorisLijn.nl/bijeenkomst). 

2) Of  stuur een mail aan 
info@borislijn.nl met de volgende 
gegevens:  

- Datum: 1 november 2017 
- Naam 
- Email 
- School 
- Arbeidsmarktregio 
- Aantal deelnemers deel 1+2 (lunch) 
- Optioneel: Aantal deelnemers voor 
   alléén deel 2 (geen lunch) 
 

LOCATIE 

VSO De Toekomst 
Asakkerweg 5 
6718 ZE  Ede 
Datum: Woensdag 1 november 2017 

 
MEER INFO & CONTACT 

www.BorisLijn.nl 

Paul Abma 
paul@borislijn.nl – 06-28860983 
 
Freerk Steendam 
freerk@borislijn.nl – 06-55561504 

 

“ 
” 

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. 
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