
 
 
 

Informatie voor zorgcoördinatoren, decanen, mentoren, vertrouwenspersonen 
en leerlingbegeleiders 
 
Vmbo-scholen in Den Haag, Rijswijk, Leidschendam en Voorburg kunnen leerlingen in het 
laatste jaar van het vmbo aanmelden voor het project MBO4YOU. Het project is bedoeld voor 
scholen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs, met als doel het 
voorkomen van voortijdig schoolverlaten om kwetsbare jongeren voor het onderwijs te 
behouden. Iedere MBO4YOU-leerling krijgt een professionele coach. De coach begeleidt de 
leerling tot en met december in het eerste jaar op het MBO. 
 
Leerlingen zijn kwetsbaar zijn wanneer ze de overstap maken naar het middelbaar 
beroepsonderwijs. Het maken van de overstap naar een vervolgopleiding brengt veel 
onzekerheden met zich mee. Ook eerder is begeleiding nodig: bij de keus voor de juiste mbo-
opleiding, bij de aanmelding op het mbo en bij de voorbereiding op het examen. 
Door leerlingen in het laatste jaar van het vmbo een coach aan te bieden, is de kans op een 
duurzame plaatsing op het mbo aanzienlijk groter. Onderzoek heeft aangetoond, dat het 
hebben van een coach positief effect heeft op schoolprestaties van leerlingen. 
 
Een coach kan, op basis van kennis en ervaring, de jongere persoonlijke en individuele 
begeleiding bieden. De coaches gaan mee naar open dagen, oefenen samen met de leerling 
het intakegesprek voor het mbo en bereiden leerlingen voor op de start van het schooljaar op 
het mbo. 
 
In maart 2012 is het coachingsproject MBO4YOU van Spirit4you in Den Haag en omgeving van 
start gegaan. Het coachingsproject wordt gefinancierd door de Gemeente Den Haag. 
 



De aanmelding dient te gebeuren op basis van één van de volgende criteria: 

 
 

 De leerling twijfelt aan het behalen van het vmbo diploma 

 De leerling weet wel wat die wil kiezen, maar ervaart niet (altijd) de juiste steun 

 De leerling is niet moeilijk, maar heeft het soms wel moeilijk 

 De leerling heeft onvoldoende kennis over de mogelijkheden op het mbo 

 De leerling kan moeilijk kiezen omdat er zoveel keuze is aan opleidingen 

 De leerling kan zich moeilijk concentreren en wil soms stoppen met school 

 De leerling heeft slechte schoolprestaties 

 De leerling is niet meer op zijn plek op het vmbo en de zorg over vervolgtraject is groot 

 De leerling wil steun na het vmbo op het mbo 

 De leerling heeft een duwtje in de goede richting nodig 
 
 
Niet in aanmerking komen: 
Leerlingen die in begeleiding zijn bij meerdere hulpverlenende instanties, waardoor extra begeleiding 
overbodig is. 
 
Voorwaarde voor start coaching: 

 de aanmelding voldoet aan de gestelde criteria 

 de leerling zegt vrijwillig ‘ja’ tegen coaching 

 de leerling is gemotiveerd tot het aangaan van een overeenkomst met de coach 

 de ouders zijn op de hoogte en geven toestemming 
 
Na ontvangst van de aanmelding draagt de projectleider zorg voor een match tussen coach en 
leerling. De match wordt gedaan op basis van informatie met betrekking tot achtergrond, 
interesses en toekomstbeeld van de leerling. Het coachen kan pas van start gaan, als zowel de 
leerling als de coach in een persoonlijk gesprek met de projectleider akkoord gaan en de 
overeenkomst ondertekend is. 
 
Aanmelden kan digitaal via https://spirit4you.nl/form/aanmeldformulier-mbo4you  
 
 
Contactpersoon MBO4YOU: 
R’kia Azattam  
Projectleider MBO4YOU 
r.azattam@spirit4you.nl 
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