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Het programma van S4y havo-hbo richt zich op drie fasen: Voorbereiding op het hbo, sterker naar het hbo en sterker op het hbo. Bij de
begeleiding van de overstap naar het hbo zijn de volgende thema’s van belang: loopbaanoriëntatie (LOB), gelijke kansen en ouderbetrokkenheid.
Deze thema’s zijn uitgewerkt in activiteiten en producten. Voorwaardelijk voor het programma zijn het hbo-cv, docentprofessionalisering,
monitoring en communicatie.

VOORBEREIDING OP HET HBO
Bekijkjetoekomst in het hbo - event

Digitaal lesmateriaal voor havisten

Rolmodellen inzetten

Oriënteren op het hbo voor leerlingen en ouders. Zowel in klassenverband als individueel.
Opmaat naar de open dagen van de hbo-instellingen.
Doel: ontdekken van kwaliteiten en interesses, zicht krijgen op opleidingsmogelijkheden,
wegwijs worden in het hbo
1 oktober 2019
Hbo-vaardigheden / Wegwijs in het hbo / Zicht krijgen op eigen kwaliteiten en interesses
/ Opleidingskeuze / Films over overstappers havo-hbo / Handreiking voor docenten /
LOBBOX mbo-hbo
september - juli
Inzetten op kansengelijkheid en het vergroten van wereldburgerschap
- Studenten gaan in gesprek met havisten over de keus voor de juiste
hbo-opleiding en presenteren “wegwijs in het hbo”
- Studenten gaan in gesprek met startende studenten en wijzen de weg. Extra begeleiding
waar nodig
september - april

STERKER NAAR HET HBO
Masterclasses met betrekking tot wegwijs in het hbo en hbo-vaardigheden
Monday’s Masterclasses voor havisten / ouders /
maandag 18 november 2019 / maandag 20 januari 2020 / maandag 6 april 2020 /
mbo / docenten
maandag 8 juni 2020 van 15.00 – 16.30 uur
Masterclasses op locatie, voor ouders / mentoren
op maat, volgens afspraak
/ leerlingen van een havo-school

STERKER OP HET HBO
Versterken van begeleiding op het hbo

- Activiteiten m.b.t. begeleiding en ondersteuning
- Professionalisering rond kansengelijkheid en kwaliteit van onderwijs
- Activiteiten m.b.t. versterking van wereldburgerschap
september - juli

VOORWAARDELIJK
hbo-cv

Docentprofessionalisering havo-mbo-hbo

Monitoring

Communicatie

Een cv ten behoeve van de overstap naar het hbo:
- Onderdeel van het lob programma op havo/mbo
- Leerling is eigenaar
- Wordt gebruikt bij de intake/matching en de start van het hbo
september - juli
Symposia voor havo / mbo / hbo
donderdag 14 november 2019 / donderdag 19 maart 2020 / donderdag 4 juni 2020
Gegevens over doorstroom naar het hbo en switch en uitval tijdens het eerste jaar in
kaart brengen
1x per jaar
In gesprek met vo-en hbo scholen over de cijfers, delen van good practices en
benoemen van acties
januari/februari
Voor onderwijsgevenden/begeleiders:
- 1x per maand een nieuwsbrief
- Social media
Voor leerlingen en ouders:
- In gesprek met schoolleiders / decanen / slb’ers
september - juli

