De BorisLijn voor VSO & PrO
’n (nog) Betere aansluiting op de arbeidsmarkt vóór en dóór het VSO en PrO
Het onderwijs bereidt jongeren voor op maatschappelijke participatie. Voor jongeren in het VSO en PrO is dat niet
vanzelfsprekend. Om de aansluiting naar de arbeidsmarkt voor deze jongeren te verbeteren is de Boris Aanpak ontwikkeld door
SBB. Deze methode is gebaseerd op de methode werkend leren uit het middelbaar beroepsonderwijs. De BorisLijn is een van de
Projectpartners van de Boris Aanpak en mag de scholingen verzorgen aan onderwijsinstellingen.
Met de Entree opleidingen van de ROC’s wordt een kansloze doorstroom van jongeren in het VSO en PrO naar het MBO
voorkomen. Entree opleidingen binnen het MBO moeten voldoen aan wettelijk eisen. Deze eisen zijn voor veel jongeren uit het
VSO en PrO niet of nauwelijks haalbaar. Daarmee is het onderwijs voor deze jongeren in het VSO en PrO met het profiel arbeid
steeds vaker ook eindonderwijs. Mede om die reden gaan scholen voor VSO en PrO werken aan een steeds betere aansluiting op
de regionale arbeidsmarkt. Immers, een jongere in het VSO of Pro die geen volledige MBO startkwalificatie kan behalen kan zich
misschien wel kwalificeren voor een (aantal) MBO werkproces(sen).
Precies daarover gaat de BorisLijn en de Boris Aanpak.

De Boris Aanpak
Vooropgesteld: de Boris Aanpak is geen doel maar een middel. De Boris Aanpak draagt bij aan een betere aansluiting tussen
onderwijs in het VSO en PrO en de arbeidsmarkt. De Boris Aanpak is verdeeld in 3 fasen, te weten:
1. de oriëntatie van de jongere op zijn loopbaan,
2. het volgen van een leerwerktraject en
3. het begeleiden en behouden bij het vinden van een passende werkplek.

De BorisLijn
Vooropgesteld: de BorisLijn is ook geen doel maar een middel én tegelijkertijd een product. Dit product ondersteunt u met alle
instrumenten die u nodig hebt om de transitie te maken om jongeren (nog) beter toe te rusten en leiden naar de MBO
Werkprocessen én daarmee naar de arbeidsmarkt. Alle instrumenten kunnen naar eigen behoefte en situatie worden aangepast.
De BorisLijn kan (indien gewenst) de scholen ondersteunen bij het implementeren van de Boris Aanpak. Alle instrumenten van
de Boris Aanpak staan gratis ter beschikking (www.borisbaan.nl). Aan de dienstverlening van de BorisLijn zijn wel kosten
verbonden (zie achterkant van deze flyer). Op www.borislijn wordt u uitgebreid geïnformeerd.

De instrumenten van de BorisLijn zijn o.a.:
§ ‘n volledig uitgewerkt beleidsplan en een volledig uitgewerkte procesbeschrijving
§ alle formats van alle onderliggende documenten voor alle praktijkvakken en vormen van stages
§ formats van uitgewerkte (en aan te passen) studiedagen voor uw team
§ opleiding en stappenplan voor de BorisLijn ambassadeurs (2-3 medewerkers van uw eigen team)
§ 3 studiedagen (waarvan drie o.l.v. de ambassadeurs en de eerste mede o.l.v. Freerk en/of Paul)
Alle instrumenten van de BorisLijn zijn verkrijgbaar op een USB stick en kunnen naar wens worden aangepast.

Projectpartners
De makers van de BorisLijn zijn officieel projectpartners van SBB Boris om de scholing van docenten en managers van
onderwijsinstellingen te mogen verzorgen.

Beoordeling Inspectie van OCW op een school die met de BorisLijn werkt
“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.”

Aanbevolen door
LECSO en LVW PrO bevelen u aan met de BorisLijn kennis te maken.

Registeruren
De Onderwijs Coöperatie heeft de studiedag van de BorisLijn erkend en geaccrediteerd met 13 registeruren
en de opleiding Ambassadeurs BorisLijn met 78 registeruren.

In contact komen met de BorisLijn:
AHHA Onderwijstraining

Freerk Steendam Advies

Paul Abma

Freerk Steendam

www.borislijn.nl
paul@borislijn.nl
06 28860983

www.borislijn.nl
freerk@borislijn.nl
06 55561504

Werkwijze en kostenoverzicht de BorisLijn (m.i.v. 01-01-2018):
m.i.v. 01-08-2018 volgt een wijziging van onderstaande tarieven
Werkwijze:
1.

2.
3.

Kostenoverzicht:

Uw 1ste beslissing:
U beslist op basis van onze voorlichting, flyer of informatie dat wij op uw school een voorlichting
van max. 1,5 uur geven aan uw team. Hier zijn wel kosten aan verbonden (€ 295,00).
e
Uw 2 beslissing:
U bestudeert onze achtergelaten informatie en een door u zelf in te vullen QuickScan én …
bespreekt met uw team of u verder wilt gaan met de BorisLijn.
Uw keuzes:
U kunt nu kiezen uit meerdere opties hoe u verder wilt gaan werken met de BorisLijn:
A. U bestelt bij ons de USB-stick met daarop alle instrumenten én …
u hebt ons verder niet nodig
B. U bestelt bij ons het complete aanbod én …
u vraagt twee tot drie van uw medewerkers onze ambassadeurstraining van één dag te volgen én …
zij krijgen de USB-stick met daarop alle instrumenten én …
ste
zij geven samen met Freerk en/of Paul de 1 studiedag op uw school aan uw team én …
( deze studie(dag) is geaccrediteerd voor 13 registeruren) én …
zij geven zelf de andere 2 uitgewerkte studiedagen aan uw team (op USB-stick) én …
zij mogen ons mailen voor advisering. (Het genoemde bedrag geldt voor 2-3 deelnemers van één school)
C. (Indien u voor deze extra optie kiest dient uw school de ontvangende school te zijn waar
de ambassadeurstraining wordt gehouden én voor de catering te zorgen. Ambassadeurs
van andere scholen zijn hierbij aanwezig. De kosten hiervan zijn voor rekening van
de ontvangende school. Deze school krijgt dan een korting van € 500,- aangeboden.)
D. U bestelt bij ons dat wij na één jaar op uw school een eindevaluatie en -advies uitvoeren
E. U hebt zelf een ander idee en/of keuze. Laat het ons gerust weten…

€ 345,00

€ 0,00

€ 1.995,00

€ 4.950,00

€ 4.550,00
€ 345,00

Alle bedragen zijn exclusief BTW en inclusief onze reiskosten.
Ambassadeurs:
•
worden de kartrekkers/procesbewakers en
76 registeruren zijn gehonoreerd
•
Studiedag 1:
•
bevat zelfstudie en opdrachten voor en na de studiedag en
13 registeruren zijn gehonoreerd
•
De BorisLijn:
•
wij geloven dat het eigen maken van de Boris Aanpak door uw eigen mensen gedaan moet worden
•
is inspectieproof
De leerling:
•
ontvangt taakvolwassenheid en
•
(een grotere mate van) zelfstandigheid
Uw team:
•
ontvangt helderheid en focus op arbeidstoeleiding door alle lagen heen en
•
hantering van dezelfde MBO- en bedrijfstaal

In contact komen met de BorisLijn:
AHHA Onderwijstraining

Freerk Steendam Advies

Paul Abma

Freerk Steendam

www.borislijn.nl
paul@borislijn.nl
06 28860983

www.borislijn.nl
freerk@borislijn.nl
06 55561504

