
Programma 2020 - 2021
havo - mbo - hbo

Wat betekent het om van de havo of het mbo naar het hbo te gaan? Voor de meeste jongeren is dat geen geringe stap. Ze belanden in een compleet andere 
wereld, met een ander pedagogisch klimaat, vaardigheden die ze zich (nog) meer eigen moeten maken en andere eisen die docenten aan ze stellen. 

Spirit4you havo-mbo-hbo zet zich in op de hoofdthema’s:

Voorbereiding op het hbo
Spirit4you ondersteunt en adviseert havo- en mbo-scholen met de implementatie en uitvoering van een degelijk en praktisch programma LOB, 
gebruik makend van de expertise die in de regio Haaglanden en daarbuiten ontwikkeld is. Hiermee kunnen scholen de overstap van hun leerlingen 
naar het hbo zorgvuldig voorbereiden.

Sterker naar het hbo
Bij de overstap naar het hbo lopen veel studenten tegen problemen aan. Verwachtingen komen niet uit en de vervolgstudie sluit vaak nauwelijks 
aan. Er is met regelmaat sprake van een gebrek aan motivatie en inzet bij de startende hbo-student. Samenwerking/ervaring tussen havo/mbo-hbo 
is van belang bij het welslagen van de overstap naar het hbo. Spirit4you maakt gebruik van ervaringen van huidige studenten en past deze toe bij  
het realiseren van de activiteiten. 

Sterker op het hbo
De overstap van vo/mbo naar het hoger onderwijs is voor de leerling in veel gevallen niet altijd makkelijk. De transitie naar het hbo vormt voor  
Spirit4you de basis voor een aanpak om ervoor te zorgen dat studenten in het eerste jaar van hun hbo-studie goed en stevig landen en de tools  
in handen krijgen om met vertrouwen hun studie te vervolgen, waarbij zij kunnen rekenen op de juiste begeleiding van o.a. hun studieloopbaan-
begeleider.

Aanbod voor leerlingen, mbo-studenten en ouders
Online event Bekijkjetoekomst in het hbo, voor havo 4, havo 5 en mbo4 op 6 oktober 2020. Met aandacht voor de sectoren in het hbo, kwaliteiten en 
interesses van de jongere en wegwijs worden in het hbo.
Dit schooljaar wordt een aantal keren (online) een Masterclass aangeboden, met thema’s rond keuze voor de opleiding, arbeidsmarktinformatie, wegwijs in 
het hbo. De masterclasses zijn bestemd voor havisten, mbo-studenten en hun ouders.
Gedurende het schooljaar zet Spirit4you in op het aanbieden van hbo-vaardigheden en keuzeprocessen. Dit aanbod wordt verzorgd door hbo-studenten 
voor leerlingen, ouders en mbo-studenten. Ook worden er trainingen hbo-vaardigheden in relatie tot het maken van het profielwerkstuk aangeboden.
Bekijkjetoekomstnu.nl met de LOBBOX (havo-hbo / mbo-hbo) is dé vindplaats voor de voorbereiding op de overstap naar het hbo en wordt dit jaar 
uitgebreid met extra info, filmpjes van studenten die terugkijken, lesmateriaal over hbo-vaardigheden en wegwijs in het hbo en het hbo-cv.
Het hbo-cv wordt verder verankerd in het onderwijs, zowel op havoscholen, mbo-opleidingen als op hbo-opleidingen, ten behoeve van een soepeler 
overgang naar het hbo en een betere start op het hbo.

Communicatie en social media
Op De Scholenwijzer (www.scholenwijzer.denhaag.nl) is veel relevante informatie over het hbo te vinden, vooral bestemd voor ouders. 

Overst-app naar het hbo! Bekijk de app vanaf september 2020 en bewandel je eigen pad naar het hbo, van de start van het keuzeproces tot je aanmelding. 

 Instagram,   LinkedIn,  Facebook en de website: wekelijks nieuws, tips en weetjes.

Netwerken en professionaliseren
Voor collega’s van havo, mbo en hbo worden online symposia georganiseerd over o.a. onderwijsontwikkelingen, LOB, doorstroom naar het hbo,  
hbo-vaardigheden, 1e 100 dagen, begeleiding op het hbo en onderwijs-arbeidsmarkt. Hou de nieuwsbrief en de agenda op de website in de gaten!
Directeurenbijeenkomst: 1 á 2x in het schooljaar: een interactieve bijeenkomst voor directieleden havo, mbo en hbo. Om op managementniveau de 
doorstroom naar het hbo te bespreken vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Netwerk decanen havo-hbo: een aantal keren door het jaar heen, online of live, voor decanen havo en vertegenwoordigers hbo-instellingen in de regio. Over 
onderwijsontwikkelingen, doorstroom, samenwerken, uitwisseling en delen van good practices. Hou de nieuwsbrief en de agenda op de website in de gaten!
Netwerk mbo-hbo: een aantal keren door het jaar heen, online of live, voor vertegenwoordigers van mbo-en hbo- instellingen in de regio. Over 
onderwijsontwikkelingen, doorstroom, samenwerken, uitwisseling en delen van good practices. Hou de nieuwsbrief en de agenda op de website in de gaten!
Aanbod: het geven van (online) op maat-trainingen op scholen aan professionals (train-de-trainer) om het oefenen van hbo- vaardigheden een steviger plek 
te geven op havoscholen en mbo-opleidingen.
Aanbod: het geven van (online) op maat-trainingen op hbo-opleidingen, rond thema’s als LOB, rol van de studieloopbaanbegeleider,. hbo-vaardigheden en 
wegwijs in het hbo.

Monitoren en samenwerken
De monitoring van de overstap naar het hbo vanuit de havo en vanuit het mbo in de regio wordt 1x per jaar aangeboden aan bestuurders, management, 
opleidingsmanagers, teamleiders, decanen en mentoren/studieloopbaanbegeleider. Het doel van de monitoring is het gesprek aan te gaan met vo, mbo en 
hbo, hoe de doorstroom naar het hbo en de start op het hbo te verbeteren. 
Samenwerken in de regio is van belang. Spirit4you havo-mbo-hbo wordt ondersteund door/werkt samen met o.a. hbo-instellingen/opleidingen, 
Expertisepunt LOB, Regionaal Ambitie Plan Haaglanden, lectoraat Inclusieve Education, lectoraat Wereldburgerschap.
We hebben oog voor ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs, bijvoorbeeld de vakhavo.

https://spirit4you.nl/department/havo-hbo/sterker-naar-het-hbo
https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/
https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/dossier/lobbox/lobbox-havo-hbo
https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/dossier/lobbox/lobbox-mbo-hbo
https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/dossier/lobbox/lobbox-havo-hbo/hbo-cv
https://scholenwijzer.denhaag.nl
www.instagram.com/spirit4you.insta
https://www.linkedin.com/company/spirit4you/
http://www.facebook.com/spirit4you
http://www.spirit4you.nl

