Wist u dat…?
“Het
Boris
certificaat
is
een
initiatief
van
het
SBB
(samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).” Het gaat
over de volgende taken:
✓
✓
✓

✓

BIJZONDERHEDEN:
•

Erkennen en begeleiden leerbedrijven
Onderhouden mbo kwalificatiestructuur
Informatie verzorgen over de arbeidsmarkt,
beroepspraktijkvorming (stages en leerbanen) en de
doelmatigheid van het opleidingsaanbod
Ministers van OCW en EZ adviseren over de aansluiting van het
onderwijs op de arbeidsmarkt.

De Carnavalsvakantie is van
maandag 4 maart tot en met
vrijdag 8 maart 2019.
Leerlingen hoeven dan geen
stage te lopen.

U kunt erkenning krijgen als leerbedrijf voor het Boris certificaat.

•

•

MET en Boris certificaten
Meer dan de helft van onze leerlingen is niet in staat om een
startkwalificatie te halen op mbo-niveau. We willen dat deze leerlingen hun
praktische vaardigheden kunnen bewijzen. Het Boris certificaat kan hier bij
ondersteunen:
-

-

-

Het bedrijf moet erkend zijn en de leerling moet al gedurende
langere tijd stage lopen. We willen perspectief meegeven voor de
toekomst van ‘deze kwetsbare jongeren’.
De leerling kan praktische vaardigheden oefenen en aftoetsen op
niveau 2. Het gaat alleen om deel certificaten. Geen theorie, maar
alleen praktijk.
De belangrijkste doelstellingen;
o Efficiënte en effectieve route van onderwijs naar de
arbeidsmarkt
o Meer economisch zelfstandige jongeren, minder
uitkeringen
o Extra mogelijkheid voor bedrijven om jongeren te
werven
o Betere positie van jongeren met een beperking in de
maatschappij

•

•

•

Begeleidingstips:
Maak samen met de leerling
elke week 1 doel concreet.
Dan kan je hier samen op
richten.
Probeer in een pauze samen
een gesprekje op gang te
brengen met een leerling.
Betrek hem of haar erbij.
Ondersteun de leerling bij
een bedrijvenborrel of -uitje.
Ga vooraf met de leerling in
gesprek. Zodat u de leerling
bewust leert maken over hoe
gedraag je je op deze middag.
Wat kan wel/niet.
Als ze geen 18 zijn, geen
alcohol.
Wees
daarvan
bewust.
Er zijn leerlingen die niet
durven om op een uitje mee
te gaan met het bedrijf. Laat
ze bv met iemand meerijden.

