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Over Spirit4you

Spirit4you bestaat uit de twee programma’s vo-mbo en havo-mbo-hbo en 

valt onder de inhoudelijke verantwoordelijkheid van 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.

Eind 2019 lanceerde Spirit4you een nieuwe website (www.spirit4you.nl)  

en een nieuw logo. De website werd gebruiksvriendelijker gemaakt en geactualiseerd 

om bezoekers zo goed mogelijk te kunnen bedienen en informatie toegankelijk aan te 

bieden. Ook maakte Spirit4you een communicatieplan om via social media informatie 

te delen en om leerlingen en hun ouders meer te betrekken bij de activiteiten.

In 2020 wordt een webapplicatie ontwikkeld met handzame informatie over zowel het 

mbo als het hbo in de regio Haaglanden, zowel voor leerlingen als voor ouders. Met 

aandacht voor thema’s als sterker naar het mbo en hbo, wegwijs in het mbo en hbo, 

open dagen, proefstuderen en de verschillende events die Spirit4you organiseert. De 

webapplicatie is uiteraard verbonden met de site bekijkjetoekomstnu.nl. 
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vo-mbo

Bewust en op tijd kiezen voor een nieuwe opleiding 
is belangrijk voor het toekomstig arbeidsperspectief 
van leerlingen en helpt schooluitval voorkomen. 
Dit betekent dat er op school, maar ook zeker 
door de ouders, aandacht besteed moet worden 
aan loopbaanoriëntatie, een doorlopende leerlijn, 
een soepele overstap, werknemersvaardigheden, 
werkervaringsplekken en stages. Hiermee kan 
de leerling een weloverwogen keuze voor een 
vervolgopleiding kan maken. 

Toch kan het gebeuren dat het de leerling niet lukt 
om (op tijd) een opleiding te kiezen. De overgang van 
vmbo naar mbo wordt versoepeld door de leerlingen 
die de overstap gaan maken vroeg in kaart te brengen 
en waar nodig te begeleiden. De overstap van v(mb)o 
naar mbo, werk of dagbesteding is voor jongeren 
vaak risicovol. Voor kwetsbare leerlingen leidt dit 
helaas soms tot voortijdig schooluitval. Deze overstap 
verloopt soepeler wanneer de leerling zicht heeft op 
eigen talenten en wensen en samen met de ouders 
goed weet wat een vervolgopleiding inhoudt en er een 
realistisch beeld bestaat van het toekomstige beroep.

Met de activiteiten en producten van Spirit4you 
gericht op loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het 
praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en 
vmbo, kunnen scholen (decanen, mentoren, studie- en 
loopbaanbegeleiders) hun leerlingen ondersteunen in 
het proces om te komen tot een succesvolle overstap 
naar een vervolgopleiding, werk of dagbesteding. De 
activiteiten en producten van Spirit4you zijn erop 
gericht om leerlingen zo breed mogelijk kennis te laten 
maken met de beroeps- en opleidingsmogelijkheden in 
de regio Haaglanden. Leerlingen ontwikkelen stap voor 
stap een beeld over welke opleidingen en beroepen 
het beste passen. Ook ondersteunt Spirit4you 
scholen bij de overstap van leerlingen van vo naar 
vervolgonderwijs, werk of dagbesteding. Hiermee 
wordt de instroom in het mbo verbeterd en voortijdig 
schooluitval vanwege verkeerde studiekeuze zoveel 
als mogelijk voorkomen. 

In deze rapportage over het jaar 2019 wordt 
een overzicht gegeven van de belangrijkste 
activiteiten en producten van Spirit4you, gericht op 

loopbaanoriëntatie en -begeleiding en de overstap.
Er is een overzicht van aantallen, tevredenheid en 
bijzonderheden per activiteit opgenomen, alsook een 
schema van deelname aan activiteiten van Spirit4you 
per school.

Deelname aan projecten en activiteiten
Vanwege de financieringsconstructie zijn de 
activiteiten en producten van Spirit4you beschikbaar 
voor alle vo-scholen in Den Haag, Rijswijk en 
Leidschendam-Voorburg. Daarnaast zijn voor vo-
scholen in de gemeenten Zoetermeer, Westland, Delft, 
Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland en Wassenaar de 
volgende activiteiten en producten beschikbaar:
• Website www.bekijkjetoekomstnu.nl
•  Het open huis van de Bekijk Je Toekomst Nu beurs
•  Wegwijs in het mbo (mbo-gids, opendagenposter 

en lesmateriaal)
• VOROC
• LOB-paspoort
• Professionalisering en netwerken
• Monitoring

Samenwerking
Spirit4you werkt graag met organisaties en bedrijven 
samen om de activiteiten en producten zo optimaal 
mogelijk te kunnen aanbieden. Spirit4you werkt onder 
andere samen met het Expertisepunt LOB, World 
Forum, JINC, SBB, STOHA (Sterk Techniek Onderwijs 
Haaglanden), Platform Bedrijfsvakopleidingen.
De jarenlange samenwerking met de stichting 
Champs on stage op het gebied van bedrijfsbezoeken 
en gastlessen is tot een einde gekomen in verband 
met het beëindigen van het voortbestaan van deze 
stichting.

Aantal activiteiten van Spirit4you vo-mbo  
in 2019 uitgelicht

Bekijkjetoekomstnu.nl en Wegwijs in het mbo
De website www.bekijkjetoekomstnu.nl ondersteunt 
scholen met loopbaanoriëntatie door jongeren in 
de regio Haaglanden op een laagdrempelige manier 
informatie aan te bieden over de doorstroom van 
het voortgezet onderwijs naar vervolgopleidingen 
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in het mbo en het hbo. In 2019 is de website 
aangevuld met onder andere nieuw lesmateriaal ter 
voorbereiding op en afronding van de beurzen en een 
nieuw voorlichtingsfilmpje voor leerlingen over het 
aanmelden in het mbo.
Daarnaast is de mbo-gids Wegwijs in het mbo ook 
weer op alle scholen geleverd, gezamenlijk met de 
opendagenposter, het bijbehorende lesmateriaal in de 
lobbox en de Leerroutekaart Haaglanden. 
Met financiële ondersteuning van LOWAN is er een 
speciale (digitale) editie van de mbo-gids specifiek 
voor ISK uitgebracht.

Spots en de Bekijk Je Toekomst Nu beurs
In januari en maart van 2019 zijn de beurzen Spots 
on Jobs (voor leerjaar 3 en 4 van het vmbo) en 
Spots Special (voor pro en vso) georganiseerd door 
Spirit4you. Scholen, bedrijven en organisaties voor 
dagbesteding uit de regio presenteerden n zich op 
deze beurzen. Vakmensen lieten zien wat hun werk 
inhoudt en voorlichters en studenten van vmbo- en 
mbo-scholen informeerden over de opleidingen. 
In overleg met het onderwijs is de periode van de 
beurzen aangepast, wat ertoe geleid heeft dat 
Spirit4you op 9 en 10 december 2019 wederom de 
grootste opleidingen- en beroepenbeurs van de 
regio Haaglanden heeft georganiseerd voor vmbo-
leerlingen van leerjaren 2, 3 en 4 en praktijkonderwijs. 
De beurs is omgedoopt tot de Bekijk Je Toekomst 
Nu beurs én het World Forum opende haar deuren 
voor deze beurs. Deze samenwerking wordt in 2020 
voortgezet. Klik hier voor een impressie van de beurs: 
bjtnbeurs.nl

Leerroutekaart Haaglanden
In 2018 is de Leerroutekaart Haaglanden ontwikkeld 
en gelanceerd. Iedere school heeft de Leerroutekaart 
ontvangen. In 2019 is de Leerroutekaart op vraag 
van (met name het praktijk)onderwijs op een aantal 
onderdelen aangepast, zodat deze nog beter 

toepasbaar is voor de loopbaangesprekken met 
leerlingen. De Leerroutekaart Haaglanden biedt 
inzicht in het Nederlands onderwijssysteem en vormt 
voor alle soorten van onderwijs een basis voor het 
loopbaangesprek met leerlingen en studenten. De 
leerroutekaart is aangevuld met lesmateriaal in de 
lobbox voor de onderbouw en bovenbouw vmbo, met 
instructie voor leraren en ondersteuning van scholen. 

Professionalisering
Ook in 2019 was professionalisering een 
belangrijke activiteit. Professionalisering op 
verschillende manieren: het LOB-netwerk voor 
vmbo-decanen, studiemiddagen en workshops 
voor decanen, mentoren, stagecoördinatoren 
en uitstroomcoördinatoren en andere 
onderwijsprofessionals, in de context van 
loopbaanoriëntatie en de overstap. Ook is gestart met 
symposia havo-mbo-hbo, waarin aandacht is geweest 
voor de specifieke overstap havo-mbo. Tot slot is er 
maatwerk geleverd met trainingen op scholen, in 
samenwerking met het Expertisepunt LOB. 

MBO4you
Leerlingen die er niet goed uitkomen welke 
vervolgopleiding het beste bij zijn of haar talenten 
past, kunnen gebruik maken van MBO4you. MBO4you 
is een coachingsproject waarmee leerlingen in het 
vierde leerjaar van het vmbo met behulp van een 
professionele coach soepeler de overstap naar het 
mbo kunnen maken. De coach helpt de leerling om 
te gaan met belemmeringen, zodat de leerling niet 
vastloopt. De coach gaat mee naar open dagen, oefent 
samen met de leerling het intakegesprek voor het 
mbo en bereidt hem of haar voor op de start van het 
schooljaar op het mbo. De coaching loopt door in het 
eerste leerjaar van het mbo. De aanmelding gebeurt 
door de vo-school. In 2019 hebben 109 leerlingen (vo 
en mbo) gebruikt gemaakt van een coach.

Monitoring
Door middel van monitoring is instroom, switch en 
uitval van vmbo naar mbo in de regio Haaglanden 
over het schooljaar 2018-2019 in beeld gebracht. DUO 
heeft hiervoor de basisgegevens aangeleverd. Deze 
monitoringsrapportage biedt inzicht in de al dan niet 
succesvolle overstap van vmbo naar mbo in de regio 
Haaglanden. 
Ook werden er tweewekelijks rapportages vanuit 
VOROC op schoolniveau gegenereerd en is het 
VOROC-jaar afgesloten met een eindrapportage.
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Speerpunten 2020

De hiervoor genoemde activiteiten worden 
doorgezet in 2020. Daarnaast wordt er ingezet op 
onder andere:
•  Het aanbieden van bliksemstages voor vmbo-

leerlingen in samenwerking met JINC;
•  De doorontwikkeling van de mbo-gids en een 

bijbehorende webapplicatie die uiteraard 
samenhangt met www.bekijkjetoekomstnu.nl; 

•  Het materiaal in de lobboxen wordt omgevormd 
tot lob-leerroutes, waarbij het LOB-paspoort beter 
digitaal gebruikt kan gaan worden;

•  Het netwerk voor pro en vso gaat van start;
•  Workshops mbo-vaardigheden voor vierdejaars 

vmbo-leerlingen, gegeven door HRM-studenten 
van de Haagse Hogeschool die eerst een mbo-
opleiding gedaan hebben;

•  De website www.scholenwijzer.denhaag.nl 
zal gebruikt worden om informatie over 
vervolgopleidingen verder te ontsluiten richting 
ouders. 

•  De doorontwikkeling van de samenwerking met 
World Forum voor de Bekijk Je Toekomst Nu beurs, 
te beginnen met de Bekijk Je Toekomst Nu beurs 
voor leerlingen van voortgezet speciaal onderwijs 
in april 2020.
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In welke mate voldeed de professionaliserings-
bijeenkomst aan uw verwachtingen? 

onvoldoende matig voldoende volledig

0% 3% 56% 41%

Hoe beoordeelt u de informatie die u heeft gekregen 
tijdens de professionaliseringsbijeenkomst?

0% 2% 31% 67%

Professionaliseringsbijeenkomsten: drie bijeenkomsten per jaar over thema’s als scholing LOB, doorlopende 
leer- en zorglijnen, overdracht leerlinggegevens, stage en onderwijs-arbeidsmarkt.

VOROC: het digitale systeem dat de overstap van leerlingen van het vo naar vervolgonderwijs ondersteunt.
Het is van belang dat vo-scholen op tijd de doorstroomformulieren correct invullen en aangeven welke leerlingen naar een 
school buiten de regio of een havo-school gaan. Het is ook van belang dat mbo-scholen tijdig terugkoppelen in welke fase van 
het intakeproces de leerling zich bevindt, zodat het vo de leerlingen goed kan monitoren. Naast de overstap van vmbo naar mbo 
en havo, wordt VOROC ook gebruikt voor de doorstroom van praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs naar arbeid en 
dagbesteding. 

van 79 scholen die overstapten naar

mbo / havo / arbeid /
 dagbesteding

VOROC telde

Bekijk Je Toekomst Nu beurs 2019: dé beurs voor opleiding & beroep in de regio Haaglanden.
Bij de Bekijk Je Toekomst Nu beurs gaat iedere leerling met een opdrachtkaart, na een zorgvuldige voorbereiding op school (met 
behulp van lesmateriaal op bekijkjetoekomstnu.nl), zijn/haar eigen route volgen over de beurs. De betrokkenheid van ouders is 
van belang, dit heeft ook actie vanuit de school gevraagd.  

Leerlingen Uitslag Volwassenen Uitslag 

Stellingen

TOTAAL 
van de 

twee dagen

De Bekijk Je Toekomst Nu beurs helpt mij bij 
het kiezen van een sector/profiel/opleiding. 74%

Dankzij de Bekijk Je Toekomst Nu beurs 
heb ik een duidelijker beeld van beroepen/
opleidingen gekregen.

80%

De Bekijk Je Toekomst Nu beurs moet 
volgend jaar weer georganiseerd worden.  81%

Op school was de voorbereiding op de 
Bekijk Je Toekomst Nu beurs goed. 63%

Het gemiddelde cijfer van de 
Bekijk Je Toekomst Nu beurs

Stellingen

TOTAAL 
van de 

twee dagen

De Bekijk Je Toekomst Nu beurs is een 
waardevolle activiteit. 94%

De Bekijk Je Toekomst Nu beurs is 
voldoende informatie te vinden over 
beroepen/opleidingen.

89%

De sfeer en de organisatie waren goed. 93%

Op school was de voorbereiding op de 
Bekijk Je Toekomst Nu beurs. 62%

Het gemiddelde cijfer van de 
Bekijk Je Toekomst Nu beurs7,6 7,4

6 8 5 6
leerlingen

onvoldoende matig voldoende goed
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Bekijkjetoekomstnu: website over beroepen, opleidingen en stages in de regio Haaglanden.

Over het hele jaar

4.034
bezoekers

23.200
bezoekers

LOBBOX vmbo

LOBBOX Pro

1.845
bezoekers

LOBBOX VSO

MBO4you: coachingsproject voor leerlingen van 4 vmbo tot en met het eerste leerjaar op het mbo.
Na aanmelding vanuit de school wordt tijdens een intake zorgvuldig bekeken of het MBO4YOU traject zinvol is voor een leerling. 

Aanmeldingen

67

leerlingen

109

leerlingen

219

leerlingen

126

leerlingen

Warme overdracht: relevante gegevens over leerlingen worden door het vo mondeling overgedragen aan het mbo. 
Tijdens het aanmeld- en intakeproces is er veel overleg over leerlingen, waardoor het aantal leerlingen dat besproken moet 
worden tijdens de Week van Warme overdracht terugloopt. In de Week van de Warme overdracht worden scholen gefaciliteerd 
om elkaar te vinden over leerlingen die nog warm overgedragen moeten worden. 

Besproken vóór 
de Week van de

Warme overdracht:

Besproken tijdens 
de Week van de 

Warme overdracht:

vo

112.000
bezoekers

Bekijkjetoekomstnu.nl

vo/mbo
in traject

345

leerlingen

Totaal 
aangemeld:

Er zijn 345 leerlingen aangemeld, 126 leerlingen zijn tijdens de Week van de Warme overdracht besproken.



Aan 280 leerlingen, verdeeld over 37 scholen, is loopbaanadvies aangeboden.

loopbaanadvies
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66%

Loopbaanadvies: leerlingen worden ondersteund in hun keuzeproces richting een vervolgopleiding.

36
scholen

Masterclass: eenmaal aangeboden in het tweede kwartaal van 2019. Deelnemers ervaren de praktijk van kansrijke en
innovatieve branches en kunnen met deze ervaringen de leerlingen weer een stukje beter begeleiden op het pad van LOB.

LOB-netwerk: 5 maal aangeboden in 2019. Tijdens de bijeenkomsten van dit netwerk voor decanen wordt informatie ge-
deeld over ontwikkelingen op het gebied van doorstroom vo-mbo, nieuwe mbo-opleidingen, LOB-activiteiten en LOB-aanpak.

Deelname van scholen aan activiteiten Spirit4you

Tweede kwartaal van 2019 op 8 vo-scholen

8
vo-scholen

5 x
Bijeenkomsten per jaar

11 
vo-

vertegen-
woordigers

Het aantal scholen (in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg) dat aan minimaal vijf activiteiten heeft deelgenomen: 

278

leerlingen
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Overzicht deelname aan activiteiten van Spirit4you in 2019
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Het Palmhuis ●

Schakenbosch College ●

College van Bestuur Pleysier College

Pleysier College Delft ● ● ● ●

Pleysier College Transvaal ● ●

Pleysier College Westerbeek ● ● ● ●

Pleysier College Zefier ● ● ●

Pleysier College Zoetermeer ●

De Haagse Scholen

Inspecteur S. de Vriesschool ●

Piramide College ● ● ● ●

Laurentius Stichting

Laurentius Praktijkschool ● ●

Lentiz onderwijsgroep

Dalton Mavo ● ● ●

Floracollege ● ● ● ●

Lentiz Maasland vmbo ● ●

Lucas Onderwijs

Bernardusschool ●

Christelijk College de Populier ● ● ● ● ●

Christelijk Lyceum Zandvliet ●

College St. Paul ● ● ● ● ●

Corbulo College ● ● ● ● ● ●

Diamant College ● ● ● ●

Edith Stein College ● ● ● ● ● ● ●

Esloo College ● ● ● ●

Heldring College ● ● ● ● ● ● ● ●

Hofstad Mavo Havo ● ● ● ● ● ● ●

Hofstede Praktijkschool ● ● ●

ISW Hoge Woerd ● ● ● ● ● ●
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ISW Hoogeland ● ● ● ●

ISW Irenestraat ● ● ●

ISW Lage Woerd ●

ISW Sweelincklaan ● ●

Montaigne Lyceum ● ● ● ●

Stanislascollege Praktijkonderwijs ●

Stanislascollege Rijswijk ● ● ● ● ● ● ● ●

Stanislascollege Krakeelpolderweg ● ● ● ● ●

Stanislascollege Pijnacker ● ● ● ● ● ●

Stanislascollege Reinier de Graafpad ● ● ● ●

‘t Kraaienest ●

ROC Mondriaan

ROC Mondriaan VAVO ● ● ● ●

Samenwerkingsverband Zuid Holland West

Flex College ● ● ● ● ● ●

Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden

Koetsveldschool ●

Praktijkschool de Poort ● ● ● ●

Stichting RESPONZ

Maurice Maeterlinckschool ●

Tyltylcentrum De Witte Vogel ●

Stichting S. Adelbert College

Adelbert College ● ● ● ●

Stichting Samenwerkingsscholen Voortgezet Onderwijs te Zoetermeer

Erasmus College ● ●

Stichting Scholengroep Spinoza

Dalton Voorburg ● ● ● ●

François Vatelschool ● ● ● ●

's Gravendreef College ● ● ● ● ● ●

's Gravendreef College Leidschendam ● ● ● ●

Sint-Maartenscollege ● ● ● ● ●

Veurs Lyceum Leidschendam ● ● ● ● ● ● ●

Veurs Voorburg ● ● ● ● ●

Stichting SG Den Haag Zuid-West

Roemer Visscher College ● ● ● ● ● ●

Wateringse Veld College ● ● ● ● ● ●

Zuid-West College ● ● ● ● ● ● ●

Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer

Atrium PRO/Beroepscollege Zoetermeer Praktijk ●

Picasso Lyceum ● ● ●

Stedelijk College ● ● ●
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Stichting VO Haaglanden

De Einder, school voor Praktijkonderwijs ● ● ● ● ●

Haags Montessori Lyceum ● ● ●

Johan de Witt Hooftskade ● ● ●

Johan de Witt Zusterstraat ● ● ● ●

Lyceum Ypenburg ● ● ● ● ● ●

Maris College Bohemen ● ● ● ● ●

Maris College Houtrust ● ● ● ● ● ●

Maris College Kijkduin ● ● ● ● ● ● ● ●

Maris College Statenkwartier ● ● ● ●

Maris College Waldeck ● ● ● ● ●

Rijswijks Lyceum ● ● ● ● ● ● ●

Segbroek College Goudsbloemlaan ● ● ● ● ● ● ●

Segbroek College Klaverstraat ● ●

Van Vredenburch College ● ● ● ● ●

Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Delft

Grotius College ISK ●

Grotius College Juniusstraat ● ● ● ● ● ●

Grotius College Van Bleyswijckstraat ● ●

Grotius College Praktijkschool ●

Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland (ZWN)

De Vrije School Den Haag ● ● ● ●

Stichting Wellant

Wellantcollege Madestein ● ● ● ● ● ●

Wellantcollege Westvliet ● ● ● ●

Unicoz Onderwijsgroep

Oranje Nassau College Clauslaan ● ● ● ● ●

Oranje Nassau College Parkdreef ● ● ●

Vereniging van Gereformeerd VO

Gereformeerde Scholen-gemeenschap Randstad ● ●

Vereniging voor Protestants-Christelijk Voortgezet Onderwijs te Delft e.o.

Christelijk Lyceum Delft - Delfland ● ● ●

Christelijk Lyceum Delft - Hof van Delft ● ● ● ●

VierTaal

Viertaal College ● ●
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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.  

Cijfers
Van de hbo-studenten die in 2013 aan een voltijd 
bacheloropleiding zijn begonnen, heeft 49,8% een
diploma behaald na 5 jaar. Na 8 jaar is dit percentage 
(voor instroomcohort 2010) 67,5%. 
Van de studenten die in 2017 begonnen aan een 
opleiding is 15,7% na 1 jaar uitgevallen. Dit is een lichte 
toename ten opzichte van voorgaande jaren. 
Van de havisten die instroomden in cohort 2017 was 
na 1 jaar 12,7% uitgevallen. 17,8% van de studenten 
die in 2017 instroomden stonden het jaar daarop 
ingeschreven in een andere opleiding (studiewissel).  
Uitgesplitst naar sectoren is te zien dat studenten het 
vaakst wisselen van opleiding in de sector economie 
(21,7% na 1 jaar voor cohort 2017). Het grootste deel 
hiervan wisselt naar een andere opleiding binnen 
deze sector. Uitval na 1 jaar is het grootst in de 
sectoren agro en food en sociale studies (beide 19,0%). 
Studenten aan een kunst opleiding zijn na 1 jaar het 
minst vaak uitgevallen (12,8%) en het minst vaak 
gewisseld van opleiding (5,9%).
(Bron: Vereniging Hogescholen, factsheet studiesucces-uitval 2018)

Spirit4you havo-mbo-hbo heeft in 2019 ingezet op 
een verbetering 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 2019
1  LOB: de lobbox havo-hbo én de lobbox mbo-hbo 

werden in overleg met professionals vanuit vo-, 
mbo- en hbo-scholen samengesteld, met daarin 
aandacht voor de keus voor een hbo-opleiding, 
wegwijs in het hbo, het hbo-cv, filmpjes van 

overstappers die terugkijken op hun keus voor het 
hbo en meer.

2  Professionalisering docenten, mentoren, 
slb’ers: verdeeld over het jaar werden drie maal 
netwerkbijeenkomsten/symposia georganiseerd 
rond thema’s als begeleiding & coaching, LOB en 
sterker naar het hbo.

3  Aanbod havisten en mbo-studenten en hun 
ouders: in 2019 werd vier keer een masterclass 
aangeboden, bestemd voor aankomend hbo-
studenten, hun ouders en hun docenten.

4  Event Bekijkjetoekomst in het hbo: in oktober werd 
voor de eerste keer een event georganiseerd als 
start van het keuzeproces op het hbo. Het event 
bood op drie pleinen informatie over de hbo-
sectoren, wegwijs in het hbo en hbo-vaardigheden 
en studiekeuze. Vo-scholen konden zich van 
tevoren aanmelden en tijdens het open huis waren 
ook ouders van vo-leerlingen en mbo-studenten 
met ouders welkom. Het event trok zo’n 2300 
bezoekers. Het was voor het eerst dat de hbo-
instellingen in de regio samen optrokken om een 
dergelijk event te organiseren.
 
 
 
 
 
 
 
 

logo met specificaties

Menno van der Veen | grafisch ontwerp & art direction

  Dinsdag 1 oktober 

 9.00-20.00 uur  

  

Locatie: De Haagse Hogeschool    

  
>>

  Bekijk je 

   toekomst 

 in het hbo!
 

5  Hbo-cv: in november werd het hbo-cv gelanceerd: 
een online cv - dat voor jongeren die zich 
aanmelden voor een hbo-opleiding - de basis vormt 
voor een goede start. De jongere is eigenaar van 
het cv, hij/zij kan het uploaden bij de aanmelding 
voor het hbo en kan het gebruiken als gesprekstool 
in de gesprekken met de slb’er op het hbo, met 
name in de eerste 100 dagen. Vanuit havoscholen 
en mbo-opleidingen is het van belang dat het 
hbo-cv aandacht krijgt, dat begeleiding aangereikt 
wordt en dat er contact is met ouders over het 
cv. Vanuit het hbo is het van belang dat het cv 
gebruikt wordt als tool voor een goede start van de 

havo-mbo-hbo
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jongere op het hbo, tijdens het aanmeldproces en 
tijdens de eerste 100 dagen op het hbo.

6  Monitoring: op regionaal niveau is inzichtelijk 
gebracht welke percentages leerlingen vanuit 
de havo doorstromen naar welke hbo-opleiding 
en hoe succesvol de jongeren zijn in het hbo. De 
rapportage monitoring is opgesteld vanuit een 
neutrale, regionale blik en wordt ingezet om het 
gesprek aan te gaan binnen havoscholen, binnen 
hbo-opleidingen en in overleggen havo-hbo.

Samen optrekken
Samenwerken in de regio is van belang. Spirit4you 
havo-mbo-hbo wordt ondersteund door/werkt 
samen met o.a.
•  Hbo-instellingen in de regio denken en 

werken mee met activiteiten als het event 
Bekijkjetoekomst in het hbo, symposia en 
andere 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 
havo-mbo-hbo maakt gebruik van hun expertise 
en tools.

•  In de Denktank mbo-hbo denken 
vertegenwoordigers van mbo- en hbo-
instellingen in de regio Haaglanden mee met de 
uitwerking van het programma van Spirit4you 
havo-mbo-hbo.

•  De Denktank havo-hbo, een groep van zes 
decanen en vier hbo-vertegenwoordigers, heeft 
dezelfde rol voor het programma havo-hbo.

•  Het Lectoraat Inclusive Education van De 
Haagse hogeschool denkt en werkt mee met de 
uitvoering van het programma Spirit4you havo-
mbo-hbo, met name als het gaat om de thema’s 
kansengelijkheid en wereldburgerschap.

•  Een intensieve samenwerking met het 
Regionaal Ambitie Plan Haaglanden draagt 
bij aan o.a. professionalisering van docenten 
en de totstandkoming van digitaal aanbod ter 
ondersteuning van mbo’ers die doorstromen naar 
het hbo.

Bevindingen
•  De uitbreiding mbo-hbo bij het werk van 

Spirit4you havo-hbo werkt positief, de 
betrokkenheid bij de partijen vanuit mbo en hbo 
levert op dat we snel slagen kunnen maken m.b.t. 
de ontwikkeling van producten en materialen. 

•  De betrokkenheid ouders blijkt van groot 

belang en vraagt om een gevarieerd aanbod 
van producten en communicatie op meerdere 
manieren. 

•  Het gebruik van social media is in ontwikkeling, 
het draagt bij aan een verbetering van de 
communicatie en zichtbaarheid van activiteiten 
naar verschillende doelgroepen.

•  De arbeidsmarkt vraagt zowel landelijk als in de 
regio Haaglanden om heldere communicatie en 
podium waar het gaat om zeer kansrijke sectoren 
als onderwijs, zorg en techniek.

•  Het is van belang dat we open oog en oor hebben 
voor onderwijsontwikkelingen, zoals de vakhavo.

Speerpunten voor 2020

•  We willen meer inzetten op het geven van 
trainingen op scholen aan professionals (train-de-
trainer) om het oefenen van hbo- vaardigheden 
een steviger plek te geven op havoscholen en 
mbo-opleidingen.

•  Het event Bekijkjetoekomst in het hbo zal meer 
inspelen op de behoeften van de verschillende 
doelgroepen: havo 4- leerlingen, havo 5- leerlingen 
en mbo-studenten. Het mbo wordt nauw betrokken 
bij de organisatie van het event.

•  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.

•  We willen meer inzetten op het gebruik van social 
media, om naast professionals ook jongeren en hun 
ouders meer te bereiken.

•  De website Scholenwijzer.denhaag.nl willen we 
in nauw overleg met betrokken gremia gebruiken 
om mbo- en hbo- informatie verder te ontsluiten 
richting ouders. 

•  De denktank havo-hbo wordt omgevormd tot het 
decanennetwerk havo-hbo, een netwerk van havo-
decanen en hbo-vertegenwoordigers dat drie maal 
per jaar bijeenkomt.

•  De directeuren van havoscholen en mbo-
opleidingen in de regio Haaglanden willen we 
een of twee maal per jaar uitnodigen voor  een 
inspirerende en informatieve bijeenkomst, samen 
met vertegenwoordigers van hbo-instellingen. Zo 
kan op managementniveau uitgewisseld worden 
m.b.t. de 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 willen naast de monitoring van de overstap 
naar het hbo vanuit havoscholen in de regio 
Haaglanden ook werken aan de monitoring van 
de overstap van mbo naar hbo, met als resultaat 
een discussiestuk voor bestuurders, management, 
opleidingsmanagers, teamleiders, decanen en 
mentoren/slb’ers.     
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Bekijk je toekomst in het hbo event: Op 1 oktober 2019 werd voor de eerste keer het event Bekijkjetoekomst  
in het hbo georganiseerd, als start van het keuzeproces op het hbo.  Op drie pleinen werden bezoekers geïnformeerd:  
Hbo-sectoren,  Wegwijs in het hbo en Hbo-vaardigheden en studiekeuze.

Masterclasses:  In 2019 werd vier keer een masterclass aangeboden, bestemd voor aankomend hbo-studenten, hun 
ouders en hun docenten, rond thema’s als studiekeuze, wegwijs in het hbo, hbo en arbeidsmarkt en sterker naar het hbo.

Beoordeling Bekijk je toekomst in het hbo event

Deelnemers aan het eerste hbo event

Honderd deelnemers (studenten) verdeeld over 4 dagen Algehele tevredenheid

18

deelnemende 
havo-scholen

2300

bezoekers

5

deelnemende
hogescholen

10

hbo sector
pleinen

heel tevredentevreden

Bekijkjetoekomstnu: website over beroepen, opleidingen en stages in de regio Haaglanden.

Over het hele jaar

4.510
bezoekers

Gelanceerd in 
november 2019

LOBBOX havo-hbo

LOBBOX mbo-hbo 

112.000
bezoekers

Bekijkjetoekomstnu.nl

25 25 25 25

programma organisatie

matig matig

voldoende voldoende

goed goed
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Waardering van de aangeboden thema’s

Vijf redenen voor uitval

Notitie Aansluiting havo hbo Haaglanden: In het voorjaar van 2019 werd een rapportage havo-hbo opgesteld, 
waarbij de doorstroom van havisten in de regio Haaglanden werd geanalyseerd.

Professionalisering/symposia: In 2019 werd drie keer een bijeenkomst georganiseerd voor professionals uit vo, 
mbo en hbo. Thema’s waren o.a. coaching, hbo-vaardigheden, inclusief onderwijs.

Aangeboden thema’s

Aantal bezoekers 

ontmoeten

reflectie-
gesprekken

inclusiviteit

begeleiden

hbo-
vaardigheden

hbo coaching

80
bezoekers

45
bezoekers

90
bezoekers

Tevredenheid programma en organisatie

heel tevredentevreden

Bijeenkomst 1 Bijeenkomst 2 Bijeenkomst 3

Gebrek aan
motivatie

Gebrek aan hbo-
vaardigheden

Gebrekkige 
studiekeuze

Aansluitings- 
problematiek

Verkeerde 
verwachting van 
het hbo
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Overzicht deelname aan hbo activiteiten van Spirit4you in 2019
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College van Bestuur Pleysier College

Pleysier College Westerbeek ●

Kardinaal Alfrink Stichting 

Alfrink College ●

Lucas Onderwijs

Christelijk College de Populier Lyceum ● ● ●

Christelijk Lyceum Zandvliet ● ● ● ●

Edith Stein College ● ● ● ●

Hofstad Lyceum ● ● ● ●

ISW Gasthuislaan 

ISW Hoogeland

Montaigne Lyceum ● ● ● ●

Stanislascollege Pijnacker ● ● ●

Stanislascollege Reinier de Graafpad

Stanislascollege Westplantsoen

MboRijnland

MboRijnland ●

ROC Mondriaan

ROC Mondriaan ● ● ●

VAVO Haaglanden ● ●

Stichting S. Adelbert College

Adelbert College

Stichting Samenwerkingsscholen Voortgezet Onderwijs te Zoetermeer

Erasmus College ● ●

Stichting Scholengroep Spinoza

Dalton Voorburg ● ●

's Gravendreef College ●

's Gravendreef College Leidschendam ●

Sint-Maartenscollege ● ●

Veurs Lyceum Leidschendam ● ●

Stichting SG Den Haag Zuid-West

Wateringse Veld College ● ● ●
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Overzicht deelname aan hbo activiteiten van Spirit4you in 2019

Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer

Picasso Lyceum ●

Stichting VO Haaglanden

Haags Montessori Lyceum ● ● ● ●

Johan de Witt Hooftskade ● ● ●

Johan de Witt Zusterstraat ● ●

Lyceum Ypenburg ● ● ● ●

Maerlant-Lyceum ● ● ●

Maris College Belgisch Park ●

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 ●

Vereniging van Gereformeerd VO

Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad

Vereniging voor Protestants-Christelijk Voortgezet Onderwijs te Delft e.o.

Christelijk Lyceum Delft Delfland ●

Christelijk Lyceum Delft Hof van Delft ●

Christelijk Lyceum Delft Molenhuispad ● ● ●




