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SBB Boris praktijkverklaringen voor oud-leerlingen 
 
De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkent de leerbedrijven 
waar studenten, werkenden en werkzoekenden terechtkunnen voor een stage of leerbaan van 
goede kwaliteit. Voor leerlingen van het VSO en PRO voorzien zij in een route (Boris) waarbij 
de leerlingen enkel op hun praktijkvaardigheden worden beoordeeld. Wanneer zij bewijzen 
bepaalde MBO-werkprocessen te beheersen krijgen zij daarvoor een praktijkverklaring van het 
stagebedrijf.  Die Praktijkverklaring is erkend door de brancheorganisaties als bewijs van vak-
bekwaamheid. Daarmee kan de jongere dus laten zien wat hij of zij allemaal kan. Dat geeft een 
stevige start op de arbeidsmarkt. 
 
In de praktijk komt het voor dat leerlingen vooral na hun stage, wanneer zij in een bedrijf wer-
ken, zich nog verder ontwikkelen. Omdat zij dan geen scholier meer zijn kunnen zij officieel 
gezien geen Boris-praktijkverklaringen meer behalen. Dat is zuur en onlogisch. 
 
Deze situatie vraagt om een oplossing. Dat was aanleiding voor Margreet van Kemenade (SBB), 
Jack van Nieuwenhuijzen (ZSM) en Rene Boer (GORS) om de koppen bij elkaar te steken. Rene 
zat bij dit gesprek omdat hij een project begeleidt waarbij oud VSO-leerlingen in samenwerking 
met Auris College Goes met groot succes gebruik maken van de SBB Boris-praktijkverklaringen. 
 
De conclusie van dit overleg was dat het officieel niet kan, maar dat er gezocht gaat worden 
naar een werkwijze die dit officieel wel mogelijk maakt. Ondertussen kunnen lopende trajec-
ten worden voortgezet. SBB ziet en erkent de meerwaarde voor deze oud-leerlingen om op 
deze manier een grotere kans op de arbeidsmarkt te krijgen. Het geeft hen soms zelfs de mo-
gelijkheid uit de kaartenbak van de gemeente te komen en hopelijk te blijven! 
SBB houdt ons op de hoogte van de te ontwikkelen werkwijze. 
 
Lees hier meer over: 
SBB:  https://www.s-bb.nl/  
Boris praktijkverklaring: https://www.s-bb.nl/aanpak 
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