Rapportage 2020
SPIRIT4YOU
havo-mbo-hbo

Over Spirit4you
Spirit4you bestaat uit de twee programma’s vo-mbo en havo-mbo-hbo en
valt onder de inhoudelijke verantwoordelijkheid van het VO Platform: de
bestuurders van de vo-scholen, ROC Mondriaan en De Haagse Hogeschool.
Vanuit dit platform is de voorzitter van het College van Bestuur van Lucas
Onderwijs portefeuillehouder van Spirit4you.
De klankbordgroep van Spirit4you wordt gevormd door vertegenwoordigers
vanuit de scholen in de regio Haaglanden voor praktijkonderwijs, vso, vmbo,
havo, mbo en hbo. Vier maal per jaar denken de leden van de klankbordgroep
vanuit hun expertise en betrokkenheid mee met de concretisering van het
programma van Spirit4you, zowel voor vo-mbo als voor havo-mbo-hbo.
In deze rapportage over het jaar 2020 wordt een overzicht gegeven van de
belangrijkste activiteiten en producten van Spirit4you, gericht op loopbaan
oriëntatie en de overstappen vo-mbo, havo-hbo en mbo-hbo. Er is een overzicht
van aantallen, tevredenheid en bijzonderheden per activiteit opgenomen, alsook
een schema van deelname aan activiteiten van Spirit4you per school. Waar
mogelijk is een vergelijking gemaakt met de resultaten van voorgaande jaren.
Het jaar 2020 stond vanaf halverwege maart in het teken van coronamaatregelen.
Ondanks de beperkingen zijn alle voorgenomen activiteiten van Spirit4you
doorgegaan. Ook zijn er nieuwe projecten gestart. De onderdelen behorende bij
professionalisering en netwerken zijn online aangeboden en uitgevoerd. Hiermee
is dan ook ruimschoots ervaring opgedaan wat zeker van toegevoegde waarde is
voor de toekomst.
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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 meer eigen moeten maken
en andere eisen die docenten aan ze stellen.
Corona
In 2020 brachten de coronamaatregelen een totale
omwenteling voor jongeren. Onderzoek wijst uit
dat voor veel jongeren de coronamaatregelen
invloed hebben op hun sociale leven. Zij hebben
hun vrienden lang niet gezien, waren bang om af te
spreken en door het ontbreken van school, sport en
feesten lag het sociale leven buitenshuis stil. Het
maken van de juiste studiekeuze werd bemoeilijkt:
de studiekeuzeactiviteiten konden alleen online
aangeboden worden. Spirit4you havo/mbo-hbo
speelde sinds de eerste lockdown zo goed mogelijk in
op de gewijzigde situatie: geen enkel onderdeel van
het voorgenomen programma werd gecanceld, alle
activiteiten werden online aangeboden en het totale
aanbod werd zelfs vergroot.
Cijfers
Van de hbo-studenten die in 2014 aan een voltijd
bacheloropleiding zijn begonnen, heeft 50,3% een
diploma behaald na 5 jaar. Een jaar eerder was dit
percentage 49,9%. Na 8 jaar is dit percentage (voor
instroomcohort 2010) 67,5%, evenveel als het jaar
ervoor.

Uitgesplitst naar sectoren is te zien dat studenten het
vaakst wisselen van opleiding in de sector
economie (22,5% na 1 jaar voor cohort 2018). Ook een
jaar eerder was economie met 21,8 % de sector met
de grootste studiewissel. Het grootste deel hiervan
wisselt naar een andere opleiding binnen deze sector.
Uitval na 1 jaar is het grootst in de sector sociale
studies (18,0%). Het jaar hiervoor was dit nog 18,9%.
Studenten aan een kunstopleiding zijn na 1 jaar het
minst vaak uitgevallen (13,6%) en het minst vaak
gewisseld van opleiding (5,9%). Het jaar hiervoor was
dit 13,2% en 6,4%.
(Bron: Vereniging Hogescholen, factsheet studiesuccesuitval 2020)

Spirit4you havo-mbo-hbo zet in 2020 in op een
versterking van de overstap naar het hbo en de juiste
start op het hbo, zowel voor vo-leerlingen als voor
mbo-studenten in de regio Haaglanden.
Op drie hoofdthema’s werd ingezet:
• Voorbereiding op het hbo
• Sterker naar het hbo
• Sterker op het hbo
Activiteiten en producten in 2020

Van de havisten die instroomden in cohort 2018 is na
1 jaar 12,5% uitgevallen. Bij cohort 2017 was dit 12,3%.
23,4% van de studenten die in 2018 instroomden
stonden het jaar daarop ingeschreven in een andere
opleiding (studiewissel). Een jaar eerder wisselde
22,2%.
Van de mbo-ers die instroomden in cohort 2018 is na
1 jaar 20,9% uitgevallen. In het jaar hiervoor was
dit 21,5 %. 14,8% van de studenten die in 2018
instroomden stonden het jaar daarop ingeschreven in
een andere opleiding (studiewissel). Een jaar eerder
bedroeg dit percentage 14,5%.

Spirit4you in 2020

1	Event Bekijkjetoekomst in het hbo: in oktober
wordt voor de tweede keer een hbo-event in
nauwe samenwerking met hbo-instellingen in de
regio Haaglanden georganiseerd, als start van het
keuzeproces op het hbo, dit keer geheel online,
met films en chatboxen om in gesprek te gaan met
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studenten. Het event biedt op een groot virtueel
festivalterrein in diverse ‘tenten’ informatie over
de hbo-sectoren, wegwijs in het hbo en hbovaardigheden en studiekeuze. Vo-scholen en
mbo-opleidingen melden zich van tevoren aan. Het
event trekt ruim 2700 bezoekers, meer dan in 2019.
2	LOB: de lobbox havo-hbo én de lobbox mbohbo worden in overleg met professionals vanuit
vo-, mbo- en hbo-scholen verder uitgebreid met
kiezen voor een hbo-opleiding, wegwijs in het hbo,
het hbo-cv en met filmpjes van overstappers die
terugkijken op hun keus voor het hbo.
3	In september 2020 start een nieuw project: het
Student Skills Team. 14 studenten van de hboopleiding HRM van De Haagse Hogeschool zetten
zich elk ruim 80 uur tijdens het studiejaar in
als ambassadeur van Spirit4you. De studenten
geven lessen over hbo-vaardigheden en thema’s
m.b.t. wegwijs in het hbo aan havo-klassen en
mbo-studenten. Scholen melden zich via een
inschrijfformulier aan en in overleg wordt een
maatwerk-programma aangeboden. Ook zijn
er online contactmomenten met aankomende
studenten, over alle vragen die zij hebben over
studeren aan het hbo.
4	Online aanbod professionalisering docenten,
mentoren, slb’ers: vanaf half maart worden
vrijwel iedere week workshops, werksessies,
netwerkbijeenkomsten en trainingen
georganiseerd rond thema’s als begeleiding &
coaching, LOB en sterker naar het hbo.
5	Monitoring: op regionaal niveau wordt inzichtelijk
gebracht welke percentages leerlingen vanuit
zowel de havo als het mbo doorstromen naar welke
hbo-opleiding en hoe succesvol de jongeren zijn in
het hbo. De rapportages worden opgesteld vanuit
een neutrale, regionale blik en worden ingezet om
het gesprek aan te gaan binnen havoscholen, mboopleidingen, hbo-opleidingen en in overleggen
havo-hbo en mbo-hbo.
6	In de lente van 2020 is een start gemaakt met
een extra ondersteuning van scholen rond het
versterken van hbo-vaardigheden, gekoppeld aan
het maken van het profielwerkstuk. De uitkomsten
hiervan waren positief en zijn verwerkt in het
Spirit4you-programma 2020-2021.
7	Hbo-cv: een online cv dat voor jongeren die
zich aanmelden voor een hbo-opleiding de
basis vormt voor een goede start. In 2020 wordt
ingezet op verbreding van het cv; een uitbreiding
naar hogescholen in Rotterdam. Vanuit een
intensieve samenwerking tussen de deelnemende
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hogescholen wordt een bovenregionaal in te zetten
cv ontwikkeld. Dit zal in 2021 in gebruik genomen
worden.
8	Social media: in 2020 stijgt het aantal Spirit4youvolgers op Instagram met 50% en op LinkedIn met
80%. Social media vormen een laagdrempelige
manier van communiceren voor zowel ouders als
leerlingen. Ook de onderwijsprofessionals weten
Spirit4you steeds meer te vinden op Instagram en
LinkedIn.
9	Binnen mbo- en hbo- instellingen wordt
gewerkt met het keuzedeel mbo-hbo. Spirit4you
is betrokken bij de doorontwikkeling van dit
keuzedeel en werkt aan het digitaal toegankelijk
maken van het programma.
10	Managementcongres: in samenwerking met de
hogescholen in de regio Haaglanden wordt een
congres voorbereid voor het management van
havo, mbo en hbo, waarbij de samenwerking in
de regio ten behoeve van een versterking van de
overstap naar het hbo centraal staat.
Samen optrekken
Samenwerken in de regio is van belang. Spirit4you
havo-mbo-hbo wordt ondersteund door en werkt
graag samen met diverse partijen.
•	Hbo-instellingen in de regio denken en werken mee
met activiteiten als het event Bekijkjetoekomst in
het hbo, professionaliseringsbijeenkomsten en de
ontwikkeling van digitale middelen als de LOBBOX.
•	Het Expertisepunt LOB richt zich op het versterken
van LOB in het vo en mbo. Spirit4you havombo-hbo maakt gebruik van haar expertise en
tools. In samenwerking met Young Works en het
Expertisepunt wordt onderzoek verricht naar
succesfactoren ten behoeve van de doorstroom.
•	In het netwerk mbo-hbo ontmoeten
vertegenwoordigers van mbo- en hbo-instellingen
in de regio Haaglanden elkaar over enerzijds de
uitwerking van het programma van Spirit4you
havo-mbo-hbo, anderzijds de contacten mbo-hbo
als het gaat om overstap en begeleiding.
•	Het netwerk havo-hbo komt vier maal per jaar
bijeen met zo’n 30 deelnemers vanuit havo en
hbo met als voornaamste thema’s uitwisseling
en netwerken, good practices, informatie over
studiekeuzeactiviteiten en hbo-sectoren,
voorbereiding op de overstap en de begeleiding
tijdens de eerste 100 dagen.
•	Een intensieve samenwerking met het
Regionaal Ambitie Plan Haaglanden draagt
bij aan o.a. professionalisering van docenten
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en de totstandkoming van digitaal aanbod ter
ondersteuning van mbo’ers die doorstromen naar
het hbo.
•	In afstemming met Leerlingzaken Den Haag wordt
voor de RMC-casemanagers een scholing verzorgd
ten behoeve van een betere begeleiding van
jongeren richting het hbo.
•	In samenwerking met BOVO wordt een uitbreiding
van informatie over het hbo op de Scholenwijzer
Den Haag gerealiseerd.
Bevindingen
•	De uitbreiding mbo-hbo bij het werk van Spirit4you
havo-hbo werkt positief, De betrokkenheid
vanuit partijen vanuit mbo en hbo levert op dat
er snel slagen gemaakt kunnen worden m.b.t. de
ontwikkeling van producten en materialen.
•	De betrokkenheid van ouders blijkt van groot
belang en vraagt om een gevarieerd aanbod
van producten en communicatie op meerdere
manieren.
•	De ingezette versterking van het gebruik van social
media werkt gezien het aantal volgers positief
en wordt doorgezet, om naast professionals ook
jongeren en hun ouders meer te bereiken. Ook de
website Scholenwijzer.denhaag.nl draagt bij aan
de verdere ontsluiting van informatie over het hbo,
met name richting ouders.
•	De arbeidsmarkt vraagt zowel landelijk als in de
regio Haaglanden om heldere communicatie en een
podium waar het gaat om zeer kansrijke sectoren
als onderwijs, zorg en techniek.
•	De monitoring van de overstap van mbo naar hbo
in de regio Haaglanden is een welkome aanvulling
op de al eerder verschenen monitoring havo-hbo.
Deze monitoringsrapportages bieden jaarlijks een
discussiestuk voor bestuurders, management,
opleidingsmanagers, teamleiders, decanen en
mentoren/slb’ers.
•	Uit evaluaties van activiteiten, ingezet door de
studenten van Student Skills Team blijkt dat de
inzet van rolmodellen positief gewaardeerd wordt
door havisten en mbo-studenten en hun docenten.

Speerpunten voor 2021
•	Het regelmatig (vaak wekelijks) aanbieden van
professionalisering zetten we door in 2021. De
interesse en de waardering zijn groot.
•	Overstapp: in het begin van 2021 wordt de
Overstapp gelanceerd, dé app voor overstappers
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naar het mbo en het hbo in de regio Haaglanden.
De app geeft in vier handige stappen op
interactieve wijze alle informatie over oriënteren
en voorbereiden op en aanmelden voor
vervolgonderwijs. We zetten in op het breed laten
landen van de Overstapp bij havoscholen en mboopleidingen.
•	Het geven van trainingen op scholen aan
professionals (train-de-trainer) over het oefenen
van hbo- vaardigheden op havoscholen en mboopleidingen kon door de corona-maatregelen niet
uitgevoerd worden in 2020. In 2021 wordt dit, zodra
er ruimte voor is, hernieuwd opgepakt.
•	Het event Bekijkjetoekomst in het hbo zal na het
succes van de online variant in 2020, op basis van
de evaluaties en afhankelijk van de mogelijkheden/
covid-maatregelen in oktober 2021 opnieuw
georganiseerd worden, inspelend op de behoeften
van de aankomend hbo-student. Met het mbo
wordt overlegd aan welk programma en welke vorm
mbo-studenten het meeste behoefte hebben. Het
mbo wordt nauw betrokken bij de organisatie van
het event.
•	Het lob-cv wordt in een bredere regio, in
samenwerking met o.a. Hogeschool Rotterdam,
verder verankerd in het onderwijs, zowel op
havoscholen, mbo-opleidingen als op hboopleidingen, ten behoeve van een soepeler
overgang naar het hbo en een betere start op het
hbo.
•	We organiseren zodra de covid-maatregelen
dat toelaten een fysiek directeurencongres
voor het management van havo, mbo en hbo:
een inspirerende en informatieve bijeenkomst,
met ruimte voor netwerken, uitwisseling over
ontwikkelingen aangaande de doorstroom naar
het hbo en de aanpak op het hbo, in relatie
met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en
samenwerking binnen de regio.
•	We onderzoeken het jongerenperspectief op LOB
en overstap in de regio Haaglanden: wat zijn de
wensen en behoeften van havisten en eerstejaars
hbo- studenten, over wensen en behoeften m.b.t.
voorbereiding op het hbo en de begeleiding daarbij,
en de start en begeleiding op het hbo? Wat kan het
onderwijs beter doen?
•	We zetten in op een versterking van de
samenwerking met de regiegroep keuzedeel mbohbo, met als doel het keuzedeel Voorbereiding op
het hbo beter toegankelijk te krijgen op het mbo.
We organiseren hierbij de professionalisering die
wenselijk is.
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Bekijk je toekomst in het hbo event: op 6 oktober 2020 wordt het event Bekijkjetoekomst in het hbo online
georganiseerd. Tijdens dit online hbo-festival maken de bezoekers kennis met drie verschillende ‘werelden’: hbo-sectoren,
kwaliteiten & interesses en wegwijs in het hbo.
Deelnemers aan het online hbo event

21
deelnemende
havo-scholen

2700

6

9

bezoekers

deelnemende
hogescholen

hbo sectoren

Waardering Bekijkjetoekomst in het hbo online
1

2

3

4

5

Mainstage met de hbo-sectoren
Filmpjes van de hbo-sectoren
Opdrachten van de hbo-sectoren
Chatrooms van de hbo-sectoren
Kwaliteiten en Interesse plein
Wegwijs in het hbo plein

3,61
3,41
3,37
3,56
3,44
3,02

Bekijkjetoekomstnu: website over beroepen, opleidingen en stages in de regio Haaglanden.
Over het hele jaar

LOBBOX havo-hbo

Bekijkjetoekomstnu.nl

6.408
bezoekers

107.000
bezoekers

LOBBOX mbo-hbo
(Gelanceerd in november 2019)

2635

bezoekers

Student Skills Team: Havisten en mbo-studenten worden door hbo-studenten voorbereid op de overstap naar het hbo.
Aantallen havo en mbo- scholen

Aantal bereikte leerlingen/studenten

Aangeboden thema’s
mbo/hbovaardigheden

10
m.b.t. overstap
havo-hbo
Spirit4you in 2020

4
m.b.t. overstap
mbo-hbo

450

Wegwijs in het
mbo/hbo
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Bijeenkomsten/workshops: in 2020 wordt 8 keer een online bijeenkomst voor professionals uit vo, mbo en hbo
georganiseerd.
Aangeboden thema’s bij 7 bijeenkomsten en 1 symposium
het nemen
van een
tussenjaar

effectief
lezen

reflectie- en
loopbaangesprekken

havo-scholen

snellezen

Prototype
You

in gesprek
over LOB

Waardering van de aangeboden thema’s

23

loopbaangerichte
leeromgeving

Aantal deelnemers

4

symposium

Aantal deelnemers symposium

96

mbo-scholen

187

Notities aansluiting havo- hbo en mbo-hbo: in het voorjaar van 2020 worden rapportages opgesteld, waarbij
de doorstroom naar het hbo zowel van havisten als van mbo-studenten in de regio Haaglanden wordt geanalyseerd.
Factoren die bijdragen aan succesvolle samenwerking havo-mbo- hbo en daarmee aan een positieve doorstroom
naar het hbo

Vanuit de verschillende onderwijsorganisaties
samen werken aan verbetering van de doorstroom

Werken vanuit een gezamenlijke visie
met een heldere regie

Realistische planning met
concrete en haalbare doelen

succesvolle
samenwerking
havo-mbo-hbo

Spirit4you in 2020

positieve
doorstroom
naar het hbo

Vind de drive bij alle betrokkenen!

Ruimte en tijd (werkdruk en financiën)

Draagvlak: betrokkenheid vanuit de organisatie van de scholen
bij het vormgeven van loopbaanleren en begeleiding
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Hbo-vaardigheden: om de hbo-vaardigheden meer onder de aandacht te brengen, zijn er 10 posters ontwikkeld waarop
een hbo-vaardigheid op speelse wijze wordt aangeboden.
Deze posters zijn naar 19 scholen - op aanvraag- verstuurd
Feestje organiseren
of werkstuk plannen:
allebei hetzelfde!

Bedenk goede
zoektermen vóórdat
je gaat zoeken!

Train je denkspier
en je fantasie
met veel lezen!

Kritisch denken is
echt niet alleen voor
whizzkids!

Check de opdrachtkaart

Check de opdrachtkaart

Check de opdrachtkaart

Check de opdrachtkaart

Plannen en zelfstandig werken

Informatie zoeken en verwerken

Teksten lezen en leren

Analyseren

van Hbo studievaardigheden in de Lobbox havo-hbo

van Hbo studievaardigheden in de Lobbox havo-hbo

van Hbo studievaardigheden in de Lobbox havo-hbo

van Hbo studievaardigheden in de Lobbox havo-hbo

Zó handig als jij en
je computer elkaar
begrijpen…

Als je weet wat je
wilt onderzoeken,
ben je al halverwege!

Bronvermelding in je
werkstuk, dat doe je
toch gewoon?

Denk na over
wat je gedaan hebt,
want daar leer je van!

Check de opdrachtkaart

Check de opdrachtkaart

Check de opdrachtkaart

Check de opdrachtkaart

ICT gebruiken

Onderzoeken

Verslagen maken

Reflecteren

van Hbo studievaardigheden in de Lobbox havo-hbo

van Hbo studievaardigheden in de Lobbox havo-hbo

van Hbo studievaardigheden in de Lobbox havo-hbo

van Hbo studievaardigheden in de Lobbox havo-hbo

Bibbers en bloopers
worden minder als
je blijft oefenen!

Sámen
een project doen is
het halve werk!

Check de opdrachtkaart
Presenteren

van Hbo studievaardigheden in de

Lobbox havo-hbo

Check de opdrachtkaart

Samenwerken
van Hbo studievaardigheden in de Lobbox havo-hbo
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Student Skills Team

havo-mbo-hbo

Netwerkbijeenkomst

Decanennetwerk havo-hbo

Professionaliseringsbijeenkomsten

Bekijkjetoekomst in het hbo

Overzicht deelname aan activiteiten Spirit4you havo-mbo-hbo in 2020

College van Bestuur Pleysier College
Pleysier College Westerbeek

●

Kardinaal Alfrink Stichting
Alfrink College

●

●

●

●

●

Lentiz onderwijsgroep
Lentiz Dalton Mavo
Lucas Onderwijs
Christelijk College de Populier Lyceum

●

Christelijk Lyceum Zandvliet

●

●

●

Edith Stein College

●

●

●

●

Hofstad Lyceum

●

●

●

●

●

Hofstad Mavo Havo

●

ISW Gasthuislaan

●

Montaigne Lyceum

●

●

Stanislascollege Pijnacker

●

●

Stanislascollege Reinier de Graafpad
Stanislascollege Westplantsoen

●

●

●

●

●

●

●

ROC Mondriaan
VAVO Haaglanden

●

Samenwerkingsverband Zuid Holland West
Flexcollege

●

Stichting Erasmus College
Erasmus College

●

●

Stichting Scholengroep Spinoza
Dalton Voorburg

●

's Gravendreef College

●

●

Sint-Maartenscollege

●

●

Veurs Lyceum Leidschendam

●

●

●

●

●

●

Stichting SG Den Haag Zuid-West
Wateringse Veld College
Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer
Picasso Lyceum
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Stichting VO Haaglanden
Dalton Den Haag
Haags Montessori Lyceum

●
●

●

Johan de Witt Hooftskade

●

Johan de Witt Zusterstraat

●

●

●

●

Lyceum Ypenburg

●

●

●

Maerlant-Lyceum

●

●

●

Maris College Belgisch Park

●
●

●

Maris College Statenkwartier

●

Rijswijks Lyceum

●

●

Segbroek College Klaverstraat

●

●

Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland (ZWN)
De Vrije School Den Haag

●

Unicoz Onderwijsgroep
Oranje Nassau College Parkdreef

●

●

●

●

●

●

Vereniging Het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum Den Haag
Vrijzinnig-Christelijk Lyceum

●

●

Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

mboRijnland

●

●

mboRijnland VAVO

●

●

●

Student Skills Teams

●

havo-mbo-hbo

●

Netwerkbijeenkomst

●

Professionaliseringsbijeenkomsten

●

Bekijkjetoekomst in het hbo

Christelijk Lyceum Delft Molenhuispad

College van Bestuur ROC Mondriaan
ROC Mondriaan

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

College van Bestuur mboRijnland

College van Bestuur De Haagse Hogeschool
De Haagse Hogeschool
College van Bestuur Inholland
Inholland
College van Bestuur Hotelschool The Hague
Hotelschool The Hague
College van Bestuur Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten
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