Programma 2021 - 2022
havo-mbo-hbo
Spirit4you vindt dat iedere leerling/
student in de regio Haaglanden recht
heeft op een passende route naar mbo/
hbo en werk. We zetten in op het
faciliteren van de samenwerking tussen
havo-mbo-hbo, het verder profes
sionaliseren van onderwijsprofessionals
en het uitwisselen van kennis om scholen
sterker te maken. Ook werken we aan het
scherp krijgen van de vraag en behoeften
van scholen, om focus aan te brengen. We
zetten in op monitoren en signaleren én
op het activeren van belanghebbenden in
de regio Haaglanden.
Ons aanbod is bestemd voor alle scholen
in de regio Haaglanden. Het is aan de
school hoe en wanneer de verschillende
activiteiten en producten het beste ingezet kunnen worden, passend bij de visie
en het beleid van de school.

Overstapp
In 4 stappen naar het hbo

Dé app voor jongeren in Haaglanden
bewandel je eigen pad naar het hbo,
van de start van het keuzeproces tot
je aanmelding. De Overstapp past in
elk LOB-programma.

Event Bekijkjetoekomst
in het hbo

Bekijkjetoekomstnu.nl
en de LOBBOX

LOB-cv

Met aandacht voor de sectoren in
het hbo, kwaliteiten en interesses
van de jongere en wegwijs worden
in het hbo.

Dé vindplaats voor de voorbereiding
op de overstap naar het hbo.
Alle hbo-opleidingen met extra
info, filmpjes van studenten die
terugkijken, lesmateriaal over hbovaardigheden en wegwijs in het hbo
én het LOB-cv.

Het LOB-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.
Monitoring wordt verzorgd
vanuit Spirit4you.

Voor havoscholen:
dinsdag 5 oktober 2021
Voor mbo-scholen:
2 nader te bepalen data

Voor leerlingen, studenten,
docenten en ouders.

Student Skills Team

Netwerken en
professionaliseren

Directeurenbijeenkomst

Trainingen voor groepen havisten en
mbo’ers op maat, op aanvraag
door scholen, door rolmodellen
uit het hbo, ook in relatie tot het
profielwerkstuk en het keuzedeel.
Rond de thema’s hbo-vaardigheden
en wegwijs worden in het hbo.
De trainingen worden van oktober
tot mei verzorgd door hbostudenten, die hiervoor speciaal zijn
opgeleid.

Voor collega’s van havo, mbo en hbo
workshops, werksessies en informatiebijeenkomsten over LOB, doorstroom naar het hbo, hbo-vaardigheden, 1e 100 dagen, begeleiding op
het hbo en onderwijs-arbeidsmarkt.
Met oog voor ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt en in het onderwijs.

Een interactieve bijeenkomst voor
directieleden havo, mbo en hbo.
Om op managementniveau de
doorstroom naar het hbo te
bespreken vanuit een gezamenlijke
verantwoordelijkheid.
Datum:
Dinsdag 9 november 2021
Van 16.00 tot 18.00 uur.

Meer informatie vind je hier.

Donderdagen van 10.00 tot 11.00 uur:
4, 11 en 18 november, 2 en 9 decem
ber 2021, 13 en 20 januari, 3 en 10
februari, 10 en 17 maart 2022

Netwerk havo-hbo
(ook route naar mbo)

Netwerk mbo-hbo

Keuzedeel mbo-hbo

Professionalisering
slb/lob in het hbo

Voor decanen havo en vertegen
woordigers hbo-instellingen in de
regio. Over onderwijsontwikkelingen,
doorstroom naar het hbo of naar
het mbo, LOB-cv, samenwerken,
uitwisseling en delen van good
practices.

Voor vertegenwoordigers van mboen hbo- instellingen in de regio. Over
onderwijsontwikkelingen, keuzedeel
mbo-hbo, LOB-cv, doorstroom,
samenwerken, uitwisseling en delen
van good practices.

In samenwerking met de mbo- en
hbo- instellingen in de regio, ter
voorbereiding op het hbo. Spirit4you
werkt samen, ondersteunt en
zorgt voor de relatie met LOBBOX,
Overstapp en LOB-cv.

Versterking van de begeleiding van
startende hbo-studenten met o.a.
aandacht voor een doorlopende
(LOB) leerlijn, in samenwerking
met het management van hboinstellingen in de regio.

Data: 23 september en 25 november
2021, 27 januari, 24 maart en 16 juni
2022. Van 15.00 tot 16.00 uur.

Data:
4 november 2021, 24 februari en
19 mei 2022.
Van 15.00 tot 16.00 uur.

Monitoren en
signaleren

NPO

Communicatie

Samenwerking

De monitoring van de overstappen
havo- hbo en mbo-hbo in de regio
wordt aangeboden aan bestuurders,
management, opleidingsmanagers,
teamleiders, decanen en mentoren/
slb’ers. 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.

Waar mogelijk en wenselijk
ondersteunt Spirit4you bij projecten
die voortkomen uit NPO-plannen
in de regio Haaglanden in het
kader van een passende route
voor leerlingen en studenten
naar het hbo met aandacht voor
studentenwelzijn, coaching en
tutoring.

Met regelmaat komt de nieuwsbrief
Spirit4you havo-mbo-hbo uit. Op
Instagram en LinkedIn worden
wekelijks nieuws, tips en weetjes
gepost.
Op scholenwijzer.denhaag.nl is veel
relevante informatie over het hbo te
vinden, vooral bestemd voor ouders.

Spirit4you havo-mbo-hbo werkt
graag samen met en wordt
ondersteund door o.a. hboinstellingen, Expertisepunt LOB en
Regionaal Ambitie Plan Haaglanden.

Instagram

LinkedIn

Contact?
Graag via info@spirit4you.nl

