
 

 
5e LANDELIJKE BIJEENKOMST 

Loopbaanleren in VSO & PrO 
Woensdag 13 februari 2019  – 09.30-14.30 uur 

We zijn te gast bij: Kentalis College – Boadreef 2 te  Utrecht 
 

Twee belangrijke programma’s voor de pioniers in Nederland! 
1. Mijn-Methoden voor algemene vaardigheden 

2. BorisLijn voor werkprocessen 
 

 
 

Inmiddels organiseren wij alweer de 5e Landelijke bijeenkomst LOB (Loopbaanleren). De voorgaande 4 bijeenkomsten zijn 
door de ruim 250 bezoekers iedere keer hoog gewaardeerd. Ook nu is het centrale onderwerp weer Loopbaanleren. Graag 
laten wij u kennis maken met een aantal effectieve methoden om leerlingen in het VSO en PrO toe te leiden naar arbeid. 
 
Arbeid steeds belangrijker … 
Hoe kunnen we leerlingen in het VSO en PrO daar waar mogelijk nog beter toeleiden naar (gedeeltelijk) betaalde arbeid? 
En hoe kunnen zorgorganisaties hun cliënten ondersteunen daar waar mogelijk door en uit te stromen naar ’n baan? 
Kunnen we hen zo begeleiden dat de door branche en Ministerie van OCW erkende Praktijkverklaring tot de 
mogelijkheden gaat behoren? 
En tenslotte, hoe kunnen scholen en zorgorganisaties een volwaardig partner worden van de Gemeenten? 
 
Onze visie! 
De visie van de BorisLijn is dat VSO- & PrO-scholen verdraaid goed zijn in het aanleren van sociale en 
werknemersvaardigheden aan jongeren. Vaak ook beschikken zij over een uitstekend aan netwerk aan stagebedrijven. De 
BorisLijn wil scholen en zorgorganisaties ondersteunen bij de transitie naar een echte baan m.b.v. ‘Duurzaam Begeleiden 
& Beoordelen’ op basis van de mbo-kwalificatiestructuur.  
 

“Wij geloven in: Arbeid als het kan, dagbesteding als het moet.” 
“Wij geloven niet in een kansloze doorstroom van PrO-leerlingen naar het mbo.” 

“Wij geloven in de mbo-kwalificatiestructuur voor leerlingen met leerroute 2 en hoger.”  
 
Aanmelden en details 
Op woensdag 13 februari 2019 wordt de 5e bijeenkomst georganiseerd op het Kentalis College, Boadreef 2, 3563 EP te 
Utrecht. U bent van harte uitgenodigd om hier aan deel te nemen. Deze informatiebijeenkomst wordt u kosteloos 
aangeboden door de BorisLijn. Wij kunnen maximaal 50 deelnemers welkom heten. 
U kunt zich tot uiterlijk 5 februari 2019 aanmelden via de site: www.borislijn.nl/bijeenkomst. 
 
Programma 
Deel 1: Inloop deelnemers     09.30 uur – 10.00 uur 
 Opening      10.00 uur – 10.15 uur 
 Mijn SoVa, Mijn WeVa en Mijn Werk  10.15 uur – 11.30 uur 
 Mogelijkheid tot vragen en inzage Mijn-methoden 11.30 uur – 12.00 uur 
Deel 2: Lunch en netwerken    12.00 uur – 12.45 uur 
 De BorisLijn in uw organisatie   12.45 uur – 14.00 uur 
 Mogelijkheid tot vragen en inzage de BorisLijn 14.00 uur – 14.30 uur 

Afsluiting (niet centraal georganiseerd  14.30 uur 
 
Let op! 

• Net als de vorige keren: vol = vol! Wij kunnen maximaal 50 deelnemers welkom heten! 
• Mocht u na aanmelding onverhoopt toch niet kunnen komen, wilt u dan annuleren vóór woensdag 6 februari 

2019? Dat kan via een mailtje aan info@borislijn.nl. 
• Voor afmeldingen ná dinsdag 5 februari 2018 brengen wij € 25,- p.p. in rekening i.v.m. gemaakte kosten. 

 
Programmaoverzicht 
Op de volgende pagina vindt u gedetailleerde(re) informatie over de 5e Landelijke Bijeenkomst LOB. 
 
 



 
Deel 1: Mijn-Methoden & Algemene Vaardigheden (10.00 uur tot 12.00 uur) 
Om werk te vinden, en ook te behouden, zijn algemene vaardigheden van onmiskenbaar groot belang. Zeker voor 
leerlingen van VSO- en PrO-scholen geldt dat zij zonder goede sociale- en werknemersvaardigheden weinig kans maken op 
het vinden van duurzame arbeid. Hetzelfde geldt voor cliënten in zorgorganisaties die door- en uit willen stromen. Tijdens 
het eerste deel van de bijeenkomst maakt u kennis met 3 effectieve methoden die leerlingen helpen bij het aanleren van 
deze cruciale vaardigheden: Mijn SoVa, Mijn WeVa en Mijn Werk. Kijk ook op www.onderwijstraining.nl/mijn-methoden 
voor meer informatie over de Mijn-Methoden! 

Deel 2: BorisLijn  & Werkprocessen (12.45 uur tot 14.30 uur) 
Om succesvol te zijn in (het vinden van) werk is het belangrijk dat leerlingen (en cliënten van zorgorganisaties) niet enkel 
algemene vaardigheden bezitten, maar dat zij ook diverse (onderdelen van) werkprocessen beheersen. De BorisLijn is, kort 
gezegd, een methodiek voor arbeidstoeleiding om VSO- en PrO-leerlingen te begeleiden en beoordelen op de 
werkprocessen zoals die in de branche gelden om vervolgens de beheerste werkprocessen in beeld te brengen. De 
relevante werkprocessen zijn afgeleid uit de kwalificatiestructuur van mbo niveaus 1 t/m 4. Maar de BorisLijn doet méér 
dan het in beeld brengen van deze werkprocessen. 
De kracht zit hem er namelijk in dat leerlingen vanaf het eerste voortgezette leerjaar tot het moment dat zij de  school 
verlaten wegwijs worden gemaakt met deze werkprocessen. Voor cliënten van zorgorganisaties geldt dat van het moment 
van instroom t/m uitstroom. Dit omvat processen zoals “op tijd komen”, “ordelijk werken”, “actief luisteren” en 
“afmelden”. Al zulke werkprocessen worden geoefend tijdens de praktijkvakken en alle stagevormen op uw school en/of 
bij (h)erkende bedrijven en instellingen. De beheerste werkprocessen kunnen, in geval van externe stages, resulteren in 
(door de branche erkende) Praktijkverklaringen op mbo-niveau. Uiteindelijk dragen praktijkverklaringen bij aan grotere 
kansen op arbeidsparticipatie nadat een leerling de school of de cliënt de zorgorganisatie verlaat. 

Ministerie van OCW 
De Inspectie van het Ministerie van OCW heeft in december 2016 de methodiek van 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.” 

Met de BorisLijn wordt de kans vele malen groter dat jongeren een door het MinOCW én door de branche(s) erkende 
Praktijkverklaring kunnen behalen op een mbo-niveau. U gaat middels door de branche erkende werkprocessen uw 
leerlingen (of cliënten) klaar stomen voor een door de branche erkende Praktijkverklaring, en daardoor vergroot de 
leerling zijn kans op een rechtmatige arbeidsovereenkomst. 
 
De BorisLijn 
De BorisLijn is onderdeel van AHHA Onderwijstraining en ondersteunt de scholen en zorgorganisaties met de Boris 
Aanpak. De BorisLijn is officieel project partner van SBB Boris en heeft toestemming gekregen om onderwijsinstellingen en 
zorgorganisaties te mogen scholen. Op www.borislijn.nl vindt u alvast meer informatie over de BorisLijn! 
 
Met vriendelijke groet van Freerk Steendam en Paul Abma 
 
 
 
Contactgegevens Contactpersonen 
Kentalis College  Paul Abma     Freerk Steendam 
Boadreef 2  paul@borislijn.nl     freerk@borislijn.nl 
3563 EP Utrecht  06 28860983     06 55561504 
Parkeren in de wijk  Projectpartner van SBB Boris    Projectpartner van SBB Boris  

http://borislijn.nl/      http://borislijn.nl/   
http://www.onderwijstraining.nl/mijn-methoden   

  
 
 


