
 

Mijn Werkprocessen 
Onmisbaar voor VSO- en PrO-scholen die arbeidstoeleiding prioriteit geven! 
Van de makers van de BorisLijn 

 
Wat de branche (van) ons vraagt … 

De branches in Nederland hebben samen met SBB alle werkprocessen opgesteld waaraan stagiair(e)s dienen te 
voldoen om een Praktijkverklaring te kunnen behalen. De branches willen samen met u optrekken om de medewerkers 
van de toekomst goed op te leiden en toe te leiden naar arbeid. 
Praktische vaardigheden worden centraal gesteld door de branches. Zij vragen ons (PrO en VSO) dan ook om: 

• Veel tijd uit te trekken om stagiair(e)s bekend te maken met het taalgebruik betreffende de werkprocessen; 

• Stagiair(e)s op school al voor te bereiden op de werkprocessen die zij zullen tegenkomen bij een stage in de 
branche. 

 
De BorisLijn is inmiddels op een flink aantal scholen (PrO en VSO) geïmplementeerd en geeft een goede ondersteuning 
op wat de branches van ons vragen. Maar toch vinden wij dat we de PrO- en VSO-leerlingen nog beter kunnen 
ondersteunen m.b.v. het kaart- en bordspel 'Mijn Werkprocessen'. 

 
Kaart- en bordspel Mijn Werkprocessen 
Het kaart- en bordspel is ontwikkeld voor leerlingen in PrO en VSO met de richting (beschutte) arbeid. Met name zij 
kunnen (een aantal) werkprocessen behalen op mbo-niveau 1 en/of hoger. Het spel is volledig gebaseerd en afgestemd 
op de werkprocessen op mbo-niveau 1, zoals opgesteld door de branches zelf. 
  
Het kaart- en bordspel is direct inzetbaar en vereist amper voorbereiding. Door het gebruik van peer review zullen de 
resultaten in de praktijk en tijdens stages snel verbeteren. Jongeren gaan zelf nadenken over hun toekomst en praten 
over hun vaardigheden. Beoordelingen worden een normaal onderdeel van de arbeidstoeleiding. 
 
Door gebruik te maken van het kaart- en bordspel ‘Mijn Werkprocessen’ gaan de leerlingen/studenten: 

1. De taal van de branche- en Mbo entree leren begrijpen en hanteren; 
2. Leren welke werkprocessen de branche belangrijk vindt en leren omgaan met beoordelingen/peer-review; 
3. Ontdekken waar ze staan op het gebied van branchevaardigheden, leerdoelen en resultaten; 
4. Meer kans maken op een erkende Boris Praktijkverklaring. 

 
Bestellingen 
De volgende series kaartspellen kunnen (los van elkaar) worden besteld: 

1. AW3 3 sets  Algemene Werkprocessen 

2. AT 7 sets   Algemene Technieken 

3. DZ 3 sets   Dienstverlening & Zorg 

4. HVV 4 sets  Horeca, Voeding en Voedingsindustrie 

5. M 3 sets  Mobiliteitsbranche 

6. PgL 4 sets  Plant of (groene) Leefomgeving 

7. PP 5 sets   Product & Proces 

8. VR 3 sets  Verkoop/Retail 

 
Geïnteresseerd, of direct bestellen? 
Ga dan direct naar het bestelformulier! 
 
Meer weten over het kaart- en bordspel 'Mijn Werkprocessen'? 
Of over de BorisLijn? Neem contact op via info@borislijn.nl, bel Paul Abma via 
06-28860983, of ga naar borislijn.nl. 

https://www.s-bb.nl/
https://kwalificaties.s-bb.nl/
https://www.borispraktijkloket.nl/resources/v1568281637/uploads/files/Aan_de_slag_met_Boris_Praktijkloket_okt15.pdf
http://borislijn.nl/
http://borislijn.nl/kaartspel-mijn-werkprocessen/
mailto:info@borislijn.nl
http://www.borislijn.nl/

