Kansen voor jongeren met
een beperking

WERKVERKENNER EN PRAKTIJKLOKET

Elk jaar komen 10.000 leerlingen uit het

van het werkend leren uit het middelbaar

voortgezet speciaal onderwijs en prak-
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tijkonderwijs op de arbeidsmarkt. Deze

bijna een eeuw in de onderwijswetgeving

jongeren zijn niet in staat om een start-

is verankerd.

kwalificatie te halen op mbo-niveau. Samen
met erkende leerbedrijven kunt u deze leer-
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de kwalificatiestructuur van het mbo.

Boris-leerbedrijven loopt de leerling
gedurende langere tijd stage. Het bedrijf

“Jesse is gewoon een collega.
Hij krijgt, net als iedereen, op
zijn lazer als hij iets verkeerd
doet. Soms moeten we dingen wat rustiger uitleggen en
opletten dat hij niet ondergesneeuwd raakt. Het is toch
prachtig om mensen een kans
te geven!”

Met de Borisaanpak draagt SBB eraan

kneedt hem op de werkvloer, waarna hij

bij, dat ook jongeren met een beperking

een baan krijgt voor werk naar vermogen.
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zich in te zetten op de arbeidsmarkt. De

en producerende werkzaamheden. Daar-

aanpak is gebaseerd op de systematiek

mee hebben deze kwetsbare jongeren
perspectief.

“Het bleek lastig om mijn
diploma te halen. Daarom
ben ik horecavaardigheden
gaan doen. Ik heb mijn
eerste praktijkverklaring
al gehaald. Nu werk ik bij
hotel NH Amsterdam aan de
hygiënecode en bestellingen.”

De aanpak voor jongeren met een beper-

Praktijkverklaring

king is bedoeld voor leerlingen van het

Elke leerling heeft zijn eigen talenten en

voortgezet speciaal onderwijs en praktijk-

vaardigheden waarmee een bedrijf ook

onderwijs.

echt geholpen is. Met een praktijkverklaring – die door veel brancheorganisaties

Doelstellingen

wordt gedragen – kan de leerling aan an-

De belangrijkste doelstellingen zijn:

deren laten zien wat zijn mogelijkheden

•

zijn en kan hij dus beter deelnemen aan de
maatschappij.

Murat

Voor wie is het?

Efficiënte en effectieve route van
onderwijs naar de arbeidsmarkt

•

Meer economisch zelfstandige jongeren, minder uitkeringen

•
•

Extra mogelijkheid voor bedrijven om

Kenmerken

jongeren te werven

De kenmerken van de aanpak zijn:

Betere positie van jongeren met een

•

Oriëntatie op beroep en loopbaan

beperking in de maatschappij

•

Een opleidingstraject op maat

•

Leren in een bedrijf

•

Afsluiten met een praktijkverklaring
SBB werkt aan deze producten voor het project
‘Boris brengt je bij ‘n baan.

“Mark heeft een verstandelijke
beperking. Ik heb hem aangenomen onder de voorwaarde dat hij al onze klanten
gedag zou zeggen. Zo hebben
we een extra aanspreekpunt
in de winkel. Hij kan niet alle
vragen beantwoorden, maar
hij kan bijvoorbeeld wel een
collega inschakelen.”
Paul Kales
Praxis Noordwijk

SBB WERKVERKENNER
Ook jongeren met een beperking willen graag een plek op de
arbeidsmarkt. Maar welke werkprocessen passen bij ze? SBB
Werkverkenner geeft antwoord.

Buiten de kaders
SBB Werkverkenner brengt u op nieuwe gedachten voor passend
werk, buiten de kaders van opleidingen of afdelingen op scholen. Met een eenvoudige test op de website van SBB vindt u de
werkprocessen die aansluiten bij de persoonlijke kenmerken van
de leerling.

Hoe werkt het?
•

Maak een profiel van de leerling aan de hand van zeven
kenmerken

•

Zoek de werkprocessen die bij dit profiel passen

•

Bepaal met welk werkproces u verder wilt

•

Zoek een erkend leerbedrijf in de buurt

•

Maak een afspraak met de praktijkopleider om de mogelijkheden te bespreken

•

Stel samen met de praktijkopleider een maatwerktraject op

“Theo is graag bezig met trekkers en kranen.
We hebben bekeken welke onderdelen uit de
kwalificatiedossiers van het mbo haalbaar
waren. Daarbij richtten we ons op loonwerk,
arbeidsvaardigheden en houding. Hij scoorde
op vele onderdelen meer dan voldoende.”

www.s-bb.nl/werkverkenner
Marten de Vries
J.J. Boumanschool

BORIS PRAKTIJKLOKET
De Praktijkverklaringen voor uw leerlingen kunt u aanvragen bij
het Boris Praktijkloket. Daarop staan de werkprocessen binnen
het maatwerktraject van de leerling die hij aantoonbaar beheerst in de praktijk. Ook kunt u er beoordelingsformulieren per
werkproces downloaden.

Paspoort naar de arbeidsmarkt
Door het ondertekenen van de Praktijkverklaring geeft het leerbedrijf aan dat de leerling de werkprocessen voldoende beheerst.
De leerling kan met zijn verklaring aan anderen laten zien wat
zijn mogelijkheden zijn. Als paspoort naar de arbeidsmarkt, worden de verklaringen door de brancheorganisaties erkend als een
bewijs van vakbekwaamheid.

Sander Kooistra uit Burgum neemt met gepaste trots bij Siersmederij
Easterhei in Sumar zijn praktijkverklaring in ontvangst.

Ruim 4.000 erkende Borisleerbedrijven
Al meer dan 200 scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet
speciaal onderwijs gebruiken het Boris Praktijkloket. Dankzij de
goede samenwerking tussen deze scholen en het bedrijfsleven,

Meer weten?

kunnen leerlingen stage lopen bij ruim 4.000 erkende Boris-

Hebt u een vraag? Het Boristeam staat voor u klaar. Ga

leerbedrijven.

naar de website van SBB en vind uw Borisadviseur in de
regio. Of bel met de Servicedesk: 088 338 00 00.

www.s-bb.nl/praktijkloket
www.s-bb.nl/aanpak

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken in SBB samen
met als doel: 1) Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan. 2) Bedrijven beschikken
nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig
hebben. SBB verbindt beroepsonderwijs en bedrijfsleven op sectoraal, regionaal en landelijk niveau.
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