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WADDINXVEEN - Leerlingen uit het praktijkgerichtonderwijs
kunnen via een speciaal traject een plek in de schildersbedrijfstak vinden.
Daarvoor heeft de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
de zogeheten ‘Boris-aanpak’* ontwikkeld. “Je moet dan denken aan
leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) of
het praktijkonderwijs (pro)” legt Aad Buller uit. Hij is manager van
de sector Opleidingen en Onderwijsbeleid van OnderhoudNL.
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‘Uit elke leerling het beste halen’

“Al tijdens hun schoolperiode draaien leerlingen die geïnteresseerd zijn in het schildersvak,
enkele dagdelen mee in onze werkplaats. Ook zorgen we voor s
 tageplekken. Zodra ze van
het praktijkonderwijs komen, kunnen ze bij ons starten met de entree-opleiding. We hebben
ze dan al anderhalf jaar in beeld. Ze krijgen de basisvaardigheden van het schildersvak

De contacten met de praktijkscholen en vmbo-scholen v
 erlopen goed.
“We ontzorgen de onderwijsinstellingen met onze maatwerktrajecten, ze weten ons
uitstekend te vinden. Uniek is ook de samenwerking met het ROC Aventus. Dat heeft onder
andere als voordeel dat we kunnen b
 eschikken over een zorgcoördinator.”
*B
 oris is een geleidehond die symbool staat voor het ondersteunen van de jongere met een beperking
bij het realiseren van zijn deelname aan de arbeidsmarkt.
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