
 

Murat loopt stage in de keuken van het NH-hotel, 
waar hij na zijn stage aan de slag kan. 
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Werkend leren 
        volgens Boris

De Borisaanpak stimuleert scholen meer arbeidsgeoriënteerd op te 
leiden. Monique Mol: “Dat betekent een verandering voor scholen. Ze 
moeten verbinding leggen met bedrijven en arbeid een centrale plek 
geven in het onderwijsprogramma.” 
In de eerste schooljaren van vso en praktijkonderwijs ligt de focus op 
de eigen kracht van leerlingen en hoe je die kunt vertalen
naar arbeid. De school onderzoekt en bespreekt vroegtijdig de com-
petenties en kwaliteiten van leerlingen. De nadruk ligt op wat een 
leerling goed doet en het hanteerbaar maken van mindere punten. 
Otto Ritsema: “Je investeert eerst aan de voorkant, in wat de jon-
geren kunnen om later meer kans te hebben op de arbeidsmarkt.”
Monique: “Wij ondersteunen daarbij, bijvoorbeeld door snuffelstages 
te faciliteren. We geven informatie aan scholen over de 
beroepskansen op de regionale arbeidsmarkt, zodat de jongeren een 
kansrijke beroepskeuze maken. De scholen krijgen beroepsinformatie, 
passend bij de wensen van jongeren. We kijken naar wat reëel is.” 

 Paspoort voor de arbeidsmarkt De eigen kracht van leerlingen 
wordt verder ontwikkeld in de praktijk van een leerbedrijf. Boris ver-
groot de arbeidspotentie van kwetsbare jongeren door werkend leren. 
Het succes is, dat onderwijs en bedrijfsleven samenwerken om leer-
lingen de best passende praktijkopleiding te geven. 
Monique: “We brengen als SBB een heel netwerk van erkende 
leerbedrijven mee. We vragen bedrijven om jongeren van vso en 
praktijkonderwijs op te leiden, omdat ze naar verwachting geen 
mbo-diploma zullen behalen. De intentie van de werkgever is om de 
jongeren klaar te stomen, zodat ze na de opleiding bij hen (of elders) 
in dienst kunnen komen. SBB inventariseert samen met de onder-
nemers welke werkzaamheden de leerlingen kunnen uitvoeren. De 
school bespreekt de mogelijkheden met de leerlingen. Het is maat-
werk. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben 
en de kansen voor de jongeren worden vergroot.”
Otto: “Deze preventieve aanpak helpt jongeren bij het vinden en 
houden van een passende plek op de arbeidsmarkt.” 

SBB heeft afspraken met brancheorganisaties gemaakt. Na afloop 
van hun leerwerkperiode ontvangen leerlingen een Praktijkverklaring 
voor de behaalde werkprocessen na afloop van hun leerwerkperiode. 
De werkprocessen zijn onderdeel van de kwalificatiestructuur en 
beschrijven welke beroepstaken de leerling beheerst. Deze worden 
door de gehele branche erkend. Monique: “Hiermee vermarkt je de 
waarde van de jongeren. Ze krijgen hierdoor een ‘paspoort voor de 
arbeidsmarkt’.” 

 De samenwerking Het Borisproject is actief in de arbeidsmarkt-
regio Nijmegen. Daar wordt gewerkt aan een goede samenwerking 
tussen de scholen, de leerbedrijven, SBB, Jobstap en het Werkbedrijf. 
Leerbedrijven en scholen krijgen ondersteuning van SBB om jonge 
vakmensen in de praktijk op te leiden. SBB is verantwoordelijk voor 
het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, het onderhouden van 
de kwalificatiestructuur en het verzorgen van informatie over arbeids-
markt en beroepspraktijkvorming. 
Jobstap is de vliegende keep in het project: aanspreekpunt voor 
docenten met vragen over het doelgroepenregister of de Participa-
tiewet. Jobstap ondersteunt docenten ook bij de benadering van de 
bedrijven. Als een jongere meer ondersteuning nodig heeft, bijvoor-
beeld in de vorm van een no-risk polis voor bedrijven of loonkosten-
subsidie, dan is de samenwerking met het Werkbedrijf van belang. 
Het Jongerenteam van het Werkbedrijf participeert in het scholen-
netwerk met de vso- en praktijkscholen, en heeft zo een aardig 
beeld van welke jongeren welke ondersteuning nodig zouden kunnen 
hebben. 

“De verbindende aanpak tussen school, 

leerbedrijf en overheid en het uitwisselen van 

praktijkervaringen, biedt handvatten om 

arbeidspotentie en arbeidstoeleiding 

goed te organiseren.” 

(Monique Mol)

Monique Mol, projectleider Boris van de Samenwerkingsor-
ganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) 
Otto Ritsema, beleidsadviseur onderwijs, gemeente Nijmegen
Boris is ontwikkeld door SBB in opdracht van het Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, met steun van de 
werkgevers- en werknemersorganisaties. De afgelopen jaren 
liepen pilots bij scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en 
praktijkonderwijs.

‘Boris’ is een aanpak die jongeren uit het voortgezet speciaal 
onderwijs en het praktijkonderwijs kansrijker maakt. Onder-
wijs, overheid en ondernemers werken samen om kwetsbare 
jongeren beter toe te leiden naar de arbeidsmarkt.


