Programma 2020 - 2021
vo - mbo
Bewust en op tijd kiezen voor een nieuwe opleiding is belangrijk voor het toekomstig arbeidsperspectief van leerlingen en helpt schooluitval voorkomen.
Met het aanbod van Spirit4you gericht op loopbaanoriëntatie en begeleiding van leerlingen in het voortgezet onderwijs, kunnen scholen (decanen,
mentoren, studie- en loopbaanbegeleiders) hun leerlingen ondersteunen in het proces om te komen tot een succesvolle overstap naar een vervolgopleiding,
werk of dagbesteding. Leerlingen maken zo breed mogelijk kennis met de opleidings- en beroepsmogelijkheden in de regio Haaglanden. Ook ondersteunt
Spirit4you scholen bij de overstap van leerlingen van voortgezet onderwijs naar vervolgonderwijs, werk of dagbesteding. Hiermee wordt de instroom in het
mbo verbeterd en voortijdig schooluitval vanwege verkeerde studiekeuze zoveel als mogelijk voorkomen.
In het schooljaar 2020-2021 zet Spirit4you in op:

Loopbaanoriëntatie en begeleiding van leerlingen
Website bekijkjetoekomstnu.nl ondersteunt leerlingen en onderwijsprofessionals in het LOB-proces. Hierbij hoort de nieuwe app Naar het mbo!
waarmee leerlingen hun weg naar het mbo kunnen bewandelen, van keuze tot aanmelding
W
 egwijs in het mbo met de mbo-gids (op papier en in de vorm van een nieuw, interactief onderdeel op bekijkjetoekomstnu.nl), inclusief lesmateriaal,
opendagenposter en Leerroutekaart Haaglanden
Bekijk Je Toekomst Nu beurs voor opleidingen en beroepen / 14 en 15 december 2020 voor pro, vso en vmbo in het World Forum /
meer info: wwww.bjtnbeurs.nl/
Bliksemstages in samenwerking met JINC / meer info: www.jinc.nl/ons-werk/projecten/bliksemstage/
Ondersteuning op maat op vraag van scholen / neem contact op via info@spirit4you.nl

Ondersteuning overstap van leerlingen naar mbo/werk/dagbesteding
Sterker naar het mbo door voorlichting, coaching en begeleiding ter bevordering van de ontwikkeling van mbo-vaardigheden bij vmbo-leerlingen die de
overstap naar het mbo gaan maken, in samenwerking met studenten HRM van de Haagse Hogeschool / info over inhoud, werkwijze en aanmelding
volgt per email
VOROC is het digitale systeem in de regio Haaglanden voor scholen dat de overstap van leerlingen van vo naar mbo ondersteunt /
www.voroc.nl
LOB-paspoort waarin leerlingen hun studiekeuzeactiviteiten kunnen opnemen /
meer info: www.bekijkjetoekomstnu.nl/dossier/lobbox/lobbox-vmbo/lob-paspoort
MBO4you coaching voor leerlingen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken in het overstapproces /
meer info en aanmelden: www.spirit4you.nl/department/vo-mbo/begeleiding-overstap
Loopbaanadvies (aanvullend op het reguliere aanbod) van adviseurs van ROC Mondriaan voor leerlingen op aanvraag van decanen/mentoren /
aanmelden via www.voroc.nl
W
 arme overdracht waarin onderwijsprofessionals van vo en mbo contact hebben over overstappende leerlingen waar zorg over is /
aanmelden via www.voroc.nl

Professionalisering en netwerken voor onderwijsprofessionals van pro, vso, vmbo, havo en mbo
Bijeenkomsten worden ook online aangeboden
 OB-netwerk vmbo decanen regio Haaglanden / 10 september 2020, 12 november 2020, 7 januari 2021, 4 maart 2021, 15 april 2021
L
Professionaliseringsmiddagen / 19 november 2020, 18 maart 2021, 24 juni 2021
Symposia onderwijsprofessionals havo/mbo/hbo / data volgen
Netwerk pro en vso / data volgen
Netwerk isk in samenwerking met Expertisepunt LOB / data volgen
Trainingen van prof.dr. Marinka Kuijpers (bijzonder hoogleraar leeromgeving en leerloopbanen in het (v)mbo) / data volgen
Workshops “Teken je ontwikkelgesprek”, voor het visueel ondersteunen van loopbaangesprekken met leerlingen / data volgen
VOROC informatiebijeenkomst / 29 oktober 2020
Advisering van schoolbesturen en gemeenten (bijvoorbeeld deelname aan de Kerngroep VSV)

Communicatie en social media
 ebsite spirit4you.nl
W
App Naar het mbo! waarmee leerlingen hun weg naar het mbo kunnen bewandelen, van keuze tot aanmelding (hangt samen met bekijkjetoekomstnu.nl)
Website scholenwijzer.denhaag.nl voor informatie voor ouders over het mbo
Nieuwsbrieven vo-mbo, pro en vso, VOROC en bekijkjetoekomstnu
LinkedIn,
Volg ons ook op
Facebook en
Instagram (@spirit4you.insta)

Monitoring
 onitor overstap vo-mbo Haaglanden over schooljaar 2019-2020
M
Tweewekelijkse overstaprapportages op schoolniveau
Eindrapportage VOROC als afronding van het overstaptraject
Het hiervoor beschreven aanbod is beschikbaar voor alle scholen voor vo en mbo in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Beschikbaar voor alle
scholen voor vo en mbo in de gemeenten Westland, Delft, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland en Wassenaar is:
Website www.bekijkjetoekomstnu.nl
Het open huis van de Bekijk Je Toekomst Nu beurs
Wegwijs in het mbo
VOROC
LOB-paspoort
Professionalisering en netwerken (alle bijeenkomsten die bij dit onderdeel vermeld staan)
Communicatie en social media
Monitoring
Spirit4you werkt graag met organisaties en bedrijven samen om de activiteiten zo optimaal mogelijk te kunnen aanbieden. Spirit4you werkt onder andere samen
met Expertisepunt LOB, World Forum, JINC, SBB, STOHA (Sterk Techniek Onderwijs Haaglanden) en Platform Bedrijfsvakopleidingen.

