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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 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.

Spirit4you heeft een klankbordgroep. Deze klankbordgroep wordt gevormd 

door vertegenwoordigers vanuit de scholen in de regio Haaglanden voor vmbo, 

havo, mbo, hbo en gemeenten. Ongeveer vier keer per jaar denken de leden 

van de klankbordgroep vanuit hun expertise en betrokkenheid mee met de 

concretisering van het programma van Spirit4you.

In deze rapportage over het jaar 2022 wordt een overzicht gegeven van de 

belangrijkste activiteiten en producten van Spirit4you, gericht op 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.

In 2022 zijn alle voorgenomen activiteiten, zoals beschreven in het 

jaarprogramma, uitgevoerd. Ook zijn er nieuwe projecten gestart. De  

onderdelen behorende bij professionalisering en netwerken zijn zowel  

fysiek als online aangeboden. 
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 Het is voor leerlingen en studenten in vo, mbo en 

hbo een hele zoektocht om een passende opleiding 

te kiezen of de juiste keuze te maken. Hoe doe je 

dat, jongeren ondersteunen in hun loopbaantraject 

en daarmee studievertraging, uitval of vastlopen 

in de beroepspraktijk voorkomen? Spirit4you 

vindt dat iedere leerling en student in de regio 

Haaglanden recht heeft op een passende route 

naar mbo/hbo en werk. Waar Spirit4you voor staat, 

hoe hieraan gewerkt wordt en met welke partners, 

is vastgelegd in een kort en krachtig filmpje over 

Spirit4you. 

Samenwerking programma’s Spirit4you

De programma’s vo-mbo en havo-mbo-hbo trekken in 
diverse projecten steeds meer samen op. Voorbeelden 
hiervan zijn: het Student Skills Team, versterking 
van het platform Bekijk Je Toekomst Nu en de 
coachingstrajecten mbo4you en hbo4you. Verderop 
in de rapportage wordt dit nader toegelicht. Dit 
versterkt de samenwerking en komt ten goede aan 
de verschillende overstappen. Dit heeft geresulteerd 
in de eerste bijeenkomst van Spirit4you Connects! 
Een bijeenkomst voor het hele netwerk van Spirit4you 
over het versterken van de begeleiding van leerlingen 
en studenten die de overstap gaan maken. Het was 
een geslaagde middag met een inspirerende spreker 
en mooie uitwisselingen tussen de aanwezige 
onderwijsprofessionals. De uitkomsten zijn vastgelegd 
in de onderstaande visual. Spirit4you Connects krijgt 
een vervolg in 2023.

https://www.youtube.com/watch?v=Uuu6P3trRSA
https://www.youtube.com/watch?v=Uuu6P3trRSA
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Communicatie en social media
Spirit4you geeft bekendheid aan het aanbod via:
•  www.spirit4you.nl 
•  www.bekijkjetoekomstnu.nl
•  www.scholenwijzer.denhaag.nl (info voor ouders 

over het mbo)
•  nieuwsbrieven vo-mbo, pro en vso, VOROC en 

bekijkjetoekomstnu
•  volg ons ook op Linkedin , Facebook  en 

Instagram 

Gezamenlijke speerpunten 2023

Naast Spirit4you Connects, het Student Skills 
Team en de coaching mbo4you en hbo4you, gaan 
de programma’s vo-mbo en havo-mbo-hbo in 2023 
samen aan de slag met de volgende speerpunten:

•   Vernieuwingsproces van het digitale platform 
bekijkjetoekomstnu.nl. Voor de doorstroom naar 
het mbo en het hbo krijgen vmbo’ers, havisten 
en mbo’ers op het juiste moment passende tools 
aangereikt voor een bewuste opleidings- en 
doorstroomkeuze en vaardigheden die in het 
vervolgonderwijs nodig zijn. De Overstapp wordt 
geïntegreerd in het nieuwe platform, zodat deze 
app een toegevoegde waarde heeft ten opzichte 
van het platform. 

•  Intensiveren van de samenwerking met 
prof.dr. Marinka Kuijpers op het gebied van 
loopbaanontwikkeling en begeleiding van 
leerlingen.

•  Intensiveren van de samenwerking met Centrum 
16-22 op het gebied van motivatie en welbevinden 
van leerlingen en studenten.

•  Professionalisering gericht op kansrijke 
arbeidsmarkt-sectoren waar tekorten zijn.

•   In gesprek met scholen over de verbetering/
intensivering van de monitoring van de 
doorstroom, switch en uitval.

https://spirit4you.nl/
https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/
https://scholenwijzer.denhaag.nl/
https://www.linkedin.com/company/spirit4you/
https://www.facebook.com/Spirit4you-103777984657299/
https://www.instagram.com/spirit4you.insta/
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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 door 
de ouders, aandacht besteed moet worden aan 
loopbaanoriëntatie, een doorlopende leerlijn, de 
overstap, werkervaringsplekken en stages. Hiermee 
kan de leerling een weloverwogen keuze voor een 
vervolgopleiding maken. 

Toch kan het gebeuren dat het de leerling niet lukt om 
(op tijd) een opleiding te kiezen. De overgang van vo 
naar mbo wordt verbeterd door de leerlingen die de 
overstap gaan maken tijdig in beeld te hebben en waar 
nodig te begeleiden. De overstap kan voor jongeren 
risicovol zijn. 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 
vmbo, maar ook in het praktijkonderwijs en voortgezet 
speciaal onderwijs, kunnen scholen (decanen, 
mentoren, studie- en loopbaanbegeleiders) hun 
leerlingen ondersteunen in het proces om te komen 
tot een goede 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 
opleidings- en beroepsmogelijkheden in de regio 
Haaglanden. Leerlingen ontwikkelen stap voor stap 
een beeld over welke opleidingen en beroepen er zijn. 
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 de volgende paragraaf zijn recente cijfers op een 
rijtje gezet.

Cijfers in beeld 
De cijfers hebben betrekking op regio Haaglanden,  
het werkgebied van Spirit4you.

In het schooljaar 2020-2021 slaagden 5192 leerlingen 
voor een hun vmbo-diploma. Dit is ruim 200 leerlingen 
minder dan het schooljaar daarvoor. De theoretische 
leerweg kent het grootst aantal geslaagden (2646), 
gevolgd door kaderberoepsgerichte (1396), basis-
beroeps gerichte (944), gemengde leerweg (194) 
en leerwerktrajecten (12). In vergelijking met 
het schooljaar daarvoor daalt de theoretische 
leerweg absoluut en relatief het meest, terwijl de 
kaderberoepsgerichte leerweg relatief het meest stijgt. 
De andere leerwegen blijven min of meer constant.

Naar richting groeit het aantal geslaagden in de 
economiesector het meest en blijven de andere 
sectoren min of meer constant.

Van de bijna 5200 vmbo-geslaagden gaan er 
in schooljaar 2021-2022 ruim 4450 door in het 
bekostigde mbo, een daling van ruim 350 leerlingen in 
vergelijking met het jaar daarvoor. Ruim 600 leerlingen 
gaan door naar het havo, ook een groei van bijna 100 
ten opzichte van een jaar eerder. Een wat grotere 
groep ten opzichte van vorig jaar verlaat het onderwijs 
(92) of gaat naar het niet-bekostigde mbo (14).

De mbo-instellingen waar de leerlingen van de vmbo-
opleidingen uit Haaglanden het meest naar toe 
doorstromen zijn: ROC Mondriaan (2407 studenten), 
mboRijnland (910), Albedacollege (180), Lentiz (159), 
het Grafisch Lyceum Rotterdam (78) en Zadkine (56). 
Ook is er een stroom ongediplomeerden (vanuit alle 
jaren van het vmbo) die verder gaan in het mbo (456). 
Een vrij groot deel gaat naar het havo of vwo (355), 
verdwijnt uit het onderwijs (204) of gaat naar het 
speciaal/praktijkonderwijs (161 leerlingen). Leerlingen 
van de basisberoepsgerichte leerweg gaan vooral naar 
niveau 2, kaderberoepsgericht en theoretisch naar 
niveau 4. Opvallend is de daling van het percentage 
geslaagden dat vanuit de kaderberoepsgerichte 
leerweg naar niveau 3 in het mbo verder gaat, zij 
beginnen steeds vaker direct op niveau 4.

Daarnaast blijkt dat 17,4% van de geslaagden van de 
gemengde en theoretische leerweg doorleren naar 
havo (en vwo). Dat is een groei van 3,6% ten opzichte 
van een jaar eerder.
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Het aantal studenten dat na 1 jaar nog steeds een 
opleiding volgt in het mbo is enigszins gedaald ten 
opzichte van het jaar daarvoor toen zij direct het mbo 
instroomden. De meeste wisselaars stromen naar 
categorie overig door, wat betekent dat zij zijn gaan 
werken, particulier onderwijs zijn gaan volgen of een 
sabbatical nemen of geen onderwijs meer volgen. 
Bij de basisberoepsgerichte leerweg is deze groep 
switchers het grootst met bijna 9%. Enkele mogelijke 
verklaringen voor het huidige doorstroompatroon 
vmbo-mbo

Hoe valt het huidige doorstroompatroon te 
begrijpen? Onderstaande verklaringen kunnen rol 
spelen:
•  Corona heeft geleid tot een langer verblijf in het 

onderwijs. Bij de overgang naar de arbeidsmarkt 
blijkt dat er 4 groepen jongeren zijn die relatief 
lagere baankansen hebben: jongeren zonder 
startkwalificatie, jongeren met maximaal een 
mbo-2 opleiding, jongeren met een niet-westerse 
migratieachtergrond en jongeren met een 
gezondheidsbeperking. Er lopen nog diverse 
onderzoeken naar corona en de effecten daarvan 
op de onderwijsloopbaan.

•  Het aantal doorleerders vanuit vmbo-gtl naar 
vooral het havo is gegroeid en varieert vrij sterk 
per vmbo-school. Dit hangt voor een deel samen 
met de aanwezigheid van een havoopleiding 
binnen dezelfde school.

•  Leerlingen vanuit de beroepsgerichte leerwegen 
leren massaal (97%) door naar het mbo.

•  Het niveau verhogen na een diploma binnen het 
vmbo komt amper voor. Verreweg de meesten 
kiezen direct voor doorleren naar het mbo, 
wellicht omdat dit de snelste route is naar een 
startkwalificatie.

•  Nieuwe samenwerkingsprojecten tussen vmbo 
en mbo kunnen er toe leiden dat leerlingen 
binnen de leerroute vmbo-mbo beter en soms 
ongediplomeerd kunnen en mogen doorstromen 
naar het mbo. Dat laatste lijkt nu nog niet of 
amper het geval.

Bron: Doorstroomrapportage Spirit4you 2021-2022

N.B.: In deze rapportage wordt met het mbo of met 

mbo-scholen, de afzonderlijke mbo-instellingen in de 

regio Haaglanden bedoeld.

Deelname aan projecten en activiteiten in  
de regio Haaglanden
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, inclusief de 

lobboxen
• Het open huis van de Bekijk Je Toekomst Nu beurs
•  Wegwijs in het mbo (mbo-gids papieren versie en 

online, opendagenposter en lesmateriaal)
•  VOROC
•  LOB-paspoort
•  Professionalisering en netwerken 
•  Monitoringsrapportages

Samenwerking
Spirit4you werkt graag samen met organisaties en 
bedrijven om de activiteiten en producten zo optimaal 
mogelijk te kunnen aanbieden. Spirit4you werkt 
onder andere samen met de Loopbaangroep van 
prof.dr. Marinka Kuijpers, Expertisepunt LOB, World 
Forum, JINC, SBB, STOHA (Sterk Techniek Onderwijs 
Haaglanden), de Haagse Hogeschool, Centrum 1622, 
Studio LEFF, de gemeente Den Haag en het ministerie 
van OCW.

Een aantal activiteiten van Spirit4you  
vo-mbo in 2022 uitgelicht

In deze paragraaf is een aantal activiteiten van 
Spirit4you vo-mbo uitgelicht. Na deze paragraaf 
volgt het gedeelte met de infographics voor het 
volledige beeld. 

Digitaal platform Bekijk Je Toekomst Nu 
De website www.bekijkjetoekomstnu.nl en  
de OverstAPP ondersteunen leerlingen en scholen 
met loopbaanontwikkeling in de regio Haaglanden 
door op een laagdrempelige manier informatie en 
lesmateriaal aan te bieden over de doorstroom van 
het voortgezet onderwijs naar vervolgopleidingen in 
het mbo. In 2022 is de website volop aangevuld met 
nieuwe filmpjes over onder andere mbo-vaardigheden 
en het gebruik van de OverstAPP.
Ook zijn de opdrachtkaarten mbo-vaardigheden weer 
breed gedeeld; opdrachten waarmee vierdejaars 
vmbo-leerlingen zich kunnen voorbereiden op het 

https://spirit4you.nl/upload/files/download/S4Y%20Doorstroomrapportage%20VMBO%20MBO%202021-2022.pdf
https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/
https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/
https://bekijkjetoekomstnu.nl/overstapp
https://spirit4you.nl/upload/files/download/opdrachtkaarten%20mbo-vaardigheden.pdf
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mbo. Scholen zijn hiermee met de leerlingen aan de 
slag gegaan.

 

LOB-portfolio en LOB-paspoort
Het LOB-paspoort is geheel vernieuwd. Naar 
aanleiding van de wens vanuit het onderwijsveld 
is een nieuwe, digitale omgeving ontwikkeld waar 
alle opdrachten en verslagen betreffende LOB-
activiteiten van alle leerjaren op één plek opgeslagen 
kunnen worden. Leerlingen kunnen vanaf leerjaar 1 
alle opdrachten en verslagen opslaan in hun eigen 
LOB-portfolio. Op deze manier vullen zij gaandeweg 
hun schoolloopbaan op het vo het LOB-portfolio met 
LOB gerelateerde documenten. 

Leerlingen die de overstap gaan maken naar het mbo 
kunnen vervolgens het LOB-paspoort invullen en 
mailen naar de vervolgopleiding ten behoeve van het 
intakegesprek. 

Wegwijs in het mbo 
De mbo-gids Wegwijs in het mbo is weer op 
alle scholen geleverd, gezamenlijk met de 
opendagenposter, het bijbehorende lesmateriaal in de 
lobbox en de Leerroutekaart Haaglanden. 
De mbo-gids is ook volledig online beschikbaar.  

 

2023
WEGWIJS

IN HET

MBO
REGIO HAAGLANDEN

 Welkembo- opleidingkies jij?

MBOVMBO

De Bekijk Je Toekomst Nu beurs
Drie jaar na de laatste fysieke beurs openden het 
World Forum op 14, 15 en 16 december 2022 de 
deuren voor de ontvangst van duizenden leerlingen 
van het vmbo, pro en vso op de Bekijk Je Toekomst 
Nu beurs! De leerlingen hebben kennis gemaakt met 
opleidingen en mbo-scholen, bedrijven, dagbesteding 
en werk en zijn op weg geholpen met het maken van 
een opleidingskeuze en wegwijs gemaakt in de wereld 
van het mbo. Voor een impressie van de beurs, bekijk 
hier de filmpjes. Beurs vmbo en beurs pro vso. 

 

Sterker naar het mbo: Student Skills Team 
Sterker naar het mbo door voorlichting, coaching 
en begeleiding ter bevordering van de ontwikkeling 
van mbo-vaardigheden bij vmbo-leerlingen die 
de overstap naar het mbo gaan maken. Hiervoor 
heeft Spirit4you in 2020 een Student Skills Team 
samengesteld: studenten van de opleiding HRM van 
de Haagse Hogeschool, met een mbo-achtergrond, 
die aan de slag gaan met vmbo-leerlingen. De 
studenten kunnen ook op ouderavonden ingezet 
worden om ouders te informeren en mee te nemen in 
de wereld van het mbo. Het Student Skills Team werd 
in 2022 voor de derde keer met een nieuwe groep 
van 12 hbo-studenten opgestart. Zij zijn een rolmodel 
én ambassadeur voor vmbo’ers die de overstap gaan 
maken naar het mbo. De Student Skills Team-leden 
hebben naast hun aanbod van workshops over 

https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/dossier/lobbox/lobbox-vmbo/mbo-gids-2023
https://www.youtube.com/watch?v=_w8oodg7OcA
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wegwijs in het mbo en mbo-vaardigheden, het aanbod 
ook uitgebreid naar het voeren van intakegesprekken 
voor vmbo’ers en workshops over financiën 
(bijvoorbeeld studiefinanciering en geld lenen). In 
totaal hebben 16 vmbo-, havo en mbo-scholen 
hieraan mee gedaan.

Professionalisering
Ook in 2022 was professionalisering een belangrijke 
activiteit. Professionalisering op verschillende 
manieren: het LOB-netwerk voor vmbo-decanen, 
professionaliseringsmiddagen en workshops voor 
decanen, mentoren, stage- en LOB-coördinatoren 
en andere onderwijsprofessionals, in de context van 
loopbaanoriëntatie en de overstap.
 
In het gedeelte van de infographics is een overzicht 
opgenomen van de diverse onderwerpen die in 2022 
aan de orde zijn gekomen. 

MBO4you
Leerlingen die er zelf niet goed uitkomen welke 
vervolgopleiding passend is, kunnen gebruik maken 
van MBO4you. MBO4you is een coachingstraject 
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 ondersteunt de leerling zodat de leerling 
niet vastloopt. De coach gaat mee naar open dagen, 
oefent samen met de leerling het intakegesprek voor 
het mbo en bereidt de leerling 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 2022 hebben coaches 
en leerlingen deels online contact gehad met elkaar, 
indien mogelijk was de coaching live. 
In de periode september 2021 - december 2022 waren 
er 71 vo-leerlingen in traject en 67 mbo-studenten.
In samenwerking met Centrum 1622 zijn er 
intervisiebijeenkomsten voor de coaches 
georganiseerd, zodat zij zich blijven ontwikkelen. 

Bliksemstages JINC
Vanaf 2020 worden in samenwerking met JINC 
bliksemstages aangeboden. In 2022 zijn er 500 
leerlingen bereikt met Bliksemstages in het vmbo. 
Het gaat hierbij specifiek om de bevordering van de 
loopbaanoriëntatie voor vmbo-leerlingen in wijken 
met sociaal-economische achterstand. Het doel is 
om jongeren te helpen met een eerlijke start op de 
arbeidsmarkt.

Monitoring
De doorstroom, switch en uitval van vmbo naar mbo 
is in de regio Haaglanden over het schooljaar 2021-
2022 in beeld gebracht. De monitoringsrapportage 
biedt inzicht in overstap van vmbo naar mbo in de 
regio Haaglanden. Ook werden er tweewekelijks 
rapportages vanuit VOROC op schoolniveau 
gegenereerd en is het schooljaar afgesloten met een 
VOROC-eindrapportage. 
In totaal maakten 5478 leerlingen (van 75 scholen) de 
overstap. 

Spirit4you vo-mbo in 2023

De hiervoor genoemde activiteiten worden door-
gezet in 2023. Naast de genoemde gezamenlijke 
speerpunten voor 2023 op pagina 4, wordt voor de 
overstap vo-mbo ook ingezet op:
•  Uitbreiden van de bliksemstages in samenwerking 

met JINC. 
•  De doorontwikkeling van de samenwerking met 

World Forum voor de Bekijk Je Toekomst Nu beurs.

https://spirit4you.nl/upload/files/download/Spirit4you%20Doorstroomrapportage%20vmbo-mbo%202019-2020.pdf
https://www.voroc.nl/documenten-rapportages
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Bekijk Je Toekomst Nu beurs: dé beurs voor opleidingen & beroepen in de regio Haaglanden.
Op maandag 12 en dinsdag 13 december 2022 werden de derde en vierdejaars vmbo-leerlingen ontvangen in World Forum 
the Hague. De leerlingen hebben kennis gemaakt met opleidingen en scholen, worden op weg geholpen met het maken van 
een opleidingskeuze en worden wegwijs gemaakt in de wereld van het mbo. Op woensdag 14 december waren de leerlingen 
en ouders van het praktijkonderwijs en de voortgezet speciaal onderwijs welkom die uitstromen richting entree-opleiding, 
(beschermd) arbeid en dagbesteding.

Bekijk Je Toekomst Nu beurs

Bekijkjetoekomstnu: website over beroepen, opleidingen en stages in de regio Haaglanden, vol met filmpjes en 
lesmateriaal.

Over het hele jaar

22.560
bezoekers

LOBBOX vmbo

3453
bezoekers

LOBBOX Pro

1972
bezoekers

LOBBOX VSO

94.000
bezoekers

Bekijkjetoekomstnu.nl

Student Skills Team: vmbo-leerlingen worden door studenten voorbereid op de overstap naar het mbo.

Aangeboden workshops

16

Mbo
vaardigheden

Intake gesprekken 
oefenen 

Wegwijs 
in het mbo

Financiën

Aantal scholen
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MBO4you: coaching voor leerlingen vanaf leerjaar 4 in het vmbo tot en met december in het eerste leerjaar op het mbo, 
die een steuntje in de rug nodig hebben. Na aanmelding door de school wordt tijdens een intakegesprek zorgvuldig bekeken of 
het MBO4YOU traject zinvol is voor de betreffende leerling. 

Aantal leerlingen in traject: deze getallen hebben betrekking op de periode september 2021 t/m december 2022. Van 
september 2021 - juli 2022 zit deze groep leerlingen op het vo en van september - december 2022 op het mbo.

71

leerlingen

67

studenten

vo-
leerlingen

in traject

mbo-
studenten

in traject

Professionaliseringsbijeenkomsten: er zijn verschillende onderwerpen aan de orde gekomen, zoals een 
presentatie Hacking women into tech om meer meiden en vrouwen te boeien voor een opleiding en loopbaan in de 
techniek, webinars over kansen op de arbeidsmarkt en de sector zorg en welzijn en een bijeenkomst over wat er nodig is om 
de samenwerking en verbinding tussen het vo en mbo te verbeteren en presentaties: workshops over het vmbo, niveaus in 
het mbo en de doorstroom. 

Aangeboden thema’s

Webinars en 
workshops

De Gebouwde 
Omgeving

Over de sector
zorg en welzijn

Kansen op de 
arbeidsmarkt

Samenwerking 
en verbinding 

tussen vo en mbo

Hacking women 
into tech 

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

34
scholen

271

leerlingen

Aan 271 leerlingen, verdeeld over 34 scholen, is loopbaanadvies aangeboden.

Management 
Drives
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LOB-netwerk: vijfmaal aangeboden in 2022. Bij de interactieve bijeenkomsten van dit netwerk voor decanen en 
LOB-coördinatoren zijn de mbo-scholen in de regio Haaglanden ook vertegenwoordigd en wordt informatie uitgewisseld over 
ontwikkelingen op het gebied van nieuwe opleidingen, loopbaanontwikkeling, overstap vo-mbo, stage en arbeidsmarkt. 

5 x

Bijeenkomsten per jaar

VOROC: het digitale systeem dat de overstap van leerlingen van het vo naar vervolgonderwijs ondersteunt in de regio 
Haaglanden. 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 
vervolgonderwijs, arbeid en dagbesteding. 

van 75 scholen die overstapten naar

mbo / havo / arbeid /
 dagbesteding

VOROC telde

5 4 7 8

leerlingen

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

65

leerlingen

117

leerlingen

Besproken vóór 
de Week van de

Warme overdracht:

Besproken tijdens 
de Week van de 

Warme overdracht:

182

leerlingen

Totaal 
aangemeld:

Er zijn 182 leerlingen aangemeld, 117 leerlingen zijn tijdens de Week van de Warme overdracht besproken.
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58%

Deelname van scholen aan activiteiten van Spirit4you

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

Bezoekers website Spirit4you

9.113
bezoekers

23.416
paginaweergaven

Spirit4you geeft bekendheid aan het aanbod via o.a. haar website en door het regelmatig versturen van nieuwsbrieven

De nieuwsbrief 

vo-mbo 

is in 2022 

9x 
verstuurd 
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Overzicht deelname aan activiteiten Spirit4you vo-mbo in 2022
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Herman Broeren College ●

Schakenbosch College ● ●

College van Bestuur Yuverta

Yuverta Madestein ● ● ● ● ●

Yuverta Westvliet ● ● ● ● ●

De Haagse Scholen

Inspecteur S. de Vriesschool ●

Piramide College ● ● ● ● ● ● ●

Lentiz onderwijsgroep

Dalton Mavo ● ● ●

Floracollege ● ● ●

Lentiz Maasland vmbo ● ● ● ● ●

Lucas Onderwijs

Bernardusschool ●

Beroepscollege Zoetermeer Praktijk ● ●

Beroepscollege Zoetermeer vmbo /  
Motion Beweegcollege

●

Christelijk College de Populier ● ● ● ● ● ● ●

College St. Paul ● ● ●

Corbulo College ● ● ● ● ● ● ●

Diamant College ● ● ● ●

Edith Stein College ● ● ● ● ● ● ●

Esloo College ● ●

Heldring College / Business School ● ● ● ● ● ● ●

Hofstad Mavo Havo ● ● ● ● ● ● ●

Hofstede Praktijkschool ● ● ● ●

ISW Hoogeland ● ●

ISW Irenestraat ● ● ●

ISW Sweelincklaan ● ●
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ISW Westland Vakcollege ● ● ● ● ● ●

Montaigne Lyceum ● ● ● ● ● ●

Picasso Lyceum ● ● ●

Roemer Visscher College ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Stanislascollege Krakeelpolderweg ● ● ● ●

Stanislascollege Pijnacker ● ● ● ●

Stanislascollege Praktijkonderwijs ● ●

Stanislascollege Reinier de Graafpad ● ●

Stanislascollege Rijswijk ● ● ● ● ● ● ● ●

t Kraaienest ●

Wateringse Veld College ● ● ●

Zuid-West College ● ● ● ● ● ● ● ●

Pleysier College

Pleysier College Delft ●

Pleysier College Oosterbeek ● ●

Pleysier College Westerbeek ● ● ● ● ● ●

Pleysier College Zefier ● ● ●

Pleysier College Zoetermeer ● ●

ROC Mondriaan

VAVO Haaglanden ● ● ● ● ●

Samenwerkingsverband Zuid Holland West

Flex College ● ● ● ● ● ●

Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden

Koetsveldschool ●

Stichting Erasmus College

Erasmus College ● ●

Stichting Resonans 

Maurice Maeterlinckschool ●

Tyltylcentrum De Witte Vogel ●

Stichting S. Adelbert College

Adelbert College ●

Stichting Christelijk Onderwijs Delft (SCOD)

Christelijk Lyceum Delft Delfland ● ● ●

Christelijk Lyceum Delft Hof van Delft ● ● ●

Stichting Scholengroep Spinoza

Dalton Voorburg ● ● ● ● ● ●

François Vatelschool ● ● ● ●

Grotius College Juniusstraat ● ● ● ●

Grotius College Van Bleyswijckstraat ● ● ●

's Gravendreef College ● ● ● ● ● ●

's Gravendreef College Leidschendam ● ● ● ● ● ● ●
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Sint-Maartenscollege ● ● ● ● ● ● ●

Veurs Lyceum Leidschendam ● ● ● ●

Veurs Voorburg ● ● ● ● ●

Stichting VO Haaglanden

De Einder, school voor Praktijkonderwijs ●

Haags Montessori Lyceum ● ●

Johan de Witt Capadosestraat ●

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 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Van Vredenburch College ● ● ● ● ● ● ●

Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland (ZWN)

De Vrije School Den Haag ● ● ●

Unicoz Onderwijsgroep

Oranje Nassau College Clauslaan ● ● ● ● ●

Oranje Nassau College Parkdreef ● ● ●

Vereniging van Gereformeerd VO

Gereformeerde Scholengemeenschap 
Randstad

● ● ● ● ●

Viertaal

Viertaal College ● ● ●
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Wat betekent het om als havist of mbo’er naar het 
hbo te gaan? Voor de meeste jongeren is dat een 
grote 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 aan ze gesteld worden. 

Studentenwelzijn
Ook al hebben we de coronajaren achter de rug, het 
welzijn van jongeren baart nog steeds zorgen. Steeds 
vaker lezen we terug dat de mentale gezondheid en 
het welzijn van zowel leerlingen als studenten niet 
goed is. 

Scholieren ervaren steeds meer druk: van hun 
ouders, van de school, van de maatschappij. Een 
groeiende groep scholieren heeft last van stress en 
prestatiedruk. In het vierjaarlijkse onderzoek Health 

behaviour in School-aged Children, dat het welzijn 
van jongeren meet, spreken de cijfers boekdelen: 
tussen 2001 en 2021 steeg het percentage jongeren 
in Nederland dat druk en stress door school ervaart 
van 16 naar 45 procent (NRC, 2 december 2022). 
Spirit4you wil handvatten bieden om scholen in deze 
zorg te ondersteunen. 

Cijfers
In het schooljaar 2020-2021 slaagden 2937 leerlingen 
voor een havo-opleiding in regio Haaglanden. Dit is 
150 leerlingen minder dan het jaar ervoor maar meer 
dan 150 meer dan 2 jaar geleden. Het is waarschijnlijk 
dat het mindere aantal geslaagden in schooljaar 2020-
21 voor een groot deel te maken heeft met het grote 
aantal geslaagden van het jaar daarvoor als gevolg van 
de aangepaste exameneisen door de coronacrisis.

Van de ruim 2900 havo-geslaagden uit schooljaar 
2020-2021 in regio Haaglanden gingen er in schooljaar 
2021-2022 naar schatting ongeveer 2300 door in 
het hbo. De doorstroompercentages naar het hbo 
tussen de verschillende havo-opleidingen variëren 
aanzienlijk, tussen minder dan 50% tot tegen de 90%. 
Zowel De Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland, 
Hotelschool The Hague en de Hogeschool der Kunsten 
zagen de instroom van de studenten een havo 
vooropleiding afnemen.
Na 1 jaar is het percentage studenten met een havo-

vooropleiding dat uit een hbo-opleiding is uitgevallen 
met ruim 10 % ongeveer gelijk gebleven in vergelijking 
met vorig studiejaar. 
Voor de uitvallers geldt dat zij vermoedelijk buiten het 
bekostigd onderwijs terechtgekomen zijn. Hieronder 
vallen categorieën als werken, tussenjaar of een 
particuliere opleiding.

Havisten waren in schooljaar 2020-2021 iets minder 
succesvol in het behalen van een hbo-diploma: na 5 
jaar studie heeft bijna de helft een diploma behaald. 
De Hotelschool The Hague en de Hogeschool der 
Kunsten scoren daarbij relatief beter. 

Het wisselen van een hbo-opleiding is in schooljaar 
2020-2021 iets gestegen, met uitzondering van de 
Hotelschool The Hague. Dat betekent dat minder 
studenten de opleiding blijven volgen van hun eerste 
keuze. Op opleidingsniveau zijn er voor studenten 
met een havo-opleiding wel aanzienlijke verschillen, 
de verschillen bij uitval variëren tussen 0% en 22% en 
voor het wisselen van opleiding lopen de percentages 
uiteen tussen de 0% en 43%.

In schooljaar 2021-2022 zijn 1885 studenten met een 
mbo-vooropleiding gestart met een hbo-opleiding 
op een vestiging binnen de regio Haaglanden. De 
grootste instroom is bij De Haagse Hogeschool met 
1488 studenten, gevolgd door Hogeschool Inholland 
met een instroom van 359 mbo-vooropleiding. Na 
3 studiejaren van gediplomeerde mbo-studenten 
op het hbo is de uitval landelijk 26%. Bij De Haagse 
Hogeschool is dit percentage 26% en bij Hogeschool 
Inholland 27,4%. De uitval is redelijk teruggelopen. Een 
jaar eerder waren de percentages 28,3 (De Haagse 
Hogeschool) en 38,7 (Hogeschool Inholland). Bij 
de Hotelschool The Hague was de uitval 0% en de 
Hogeschool der Kunsten 18,2%.
 
Spirit4you havo-mbo-hbo zette in 2022 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. Dit is 
onder andere bewerkstelligd door een taaltoolbox 
mbo-hbo te ontwikkelen, workshops te geven op 
middelbare scholen over de overstap naar het hbo en 
de doorontwikkeling van het LOB-cv. 

havo-mbo-hbo



Op drie hoofdthema’s werden activiteiten ontwikkeld 
en ingezet:
• Voorbereiding op het hbo
• Sterker naar het hbo 
• Sterker op het hbo 

Activiteiten en producten in 2022

Net als in 2021 speelde Spirit4you havo-mbo-hbo in 
2022 zo goed mogelijk in op de wensen en behoeften 
van de jongeren.

•   LOB: de lobbox havo-hbo én de lobbox mbo-hbo 
werden in overleg met professionals vanuit vo-, 
mbo- en hbo-scholen verder uitgebreid, met 
thema’s als de keuze voor een hbo-opleiding, 
wegwijs in het hbo, het LOB-cv en filmpjes van 
overstappers die terugkijken op hun keuze voor  
het hbo. 

•   Gedurende het hele jaar werd een online en 
ook weer fysiek professionaliserings-/ en 
netwerkaanbod verzorgd voor docenten, mentoren, 
decanen en slb’ers. Bestaande uit workshops, 
werksessies, netwerkbijeenkomsten en trainingen 
rond thema’s zoals begeleiding en coaching, LOB, 
kansrijke hbo-sectoren en sterker naar het hbo met 
hbo-vaardigheden. 

•   Het Student Skills Team werd in 2022 voor de derde 
keer met een nieuwe groep van 12 hbo-studenten 
opgestart. Zij zijn een rolmodel én ambassadeur 
voor vmbo’ers, havisten en mbo’ers die de overstap 
gaan maken naar mbo en hbo. In 2022 is er een 
verkenning gedaan om deze groep hbo-studenten 
uit te breiden met mbo-studenten die deze 
voorbeeldfunctie gaan vervullen naar het vmbo 
toe. In 2022 hebben de Student Skills Team leden 
naast hun aanbod van workshops over wegwijs 
in het mbo/hbo en mbo/hbo-vaardigheden, 
hun aanbod ook uitgebreid naar het voeren van 
intakegesprekken voor vmbo’ers en workshops over 
financiën (bijvoorbeeld studiefinanciering en geld 
lenen). In totaal hebben er 16 vmbo-, havo en mbo-
scholen hieraan mee gedaan.

•   De studenten van het Student Skills Team 
zijn gedurende het jaar betrokken geweest bij 
symposia, bijeenkomsten, doorontwikkeling 
van LOB-lesmateriaal en zijn zij als expert op 
het gebied van doorstroom ingezet. Ook heeft 
Spirit4you gedurende het laatste half jaar in 
2022 een stagiair van de opleiding Toegepaste 
Psychologie begeleid.

•  Het event Bekijkjetoekomst in het hbo werd in 2022 
voor de vierde keer georganiseerd. Na twee jaar 
volledig een online aanbod te hebben gehad, kon 
in 2022 weer een fysiek event aangeboden worden 
(met een online voorbereiding) voor zowel havisten 
als mbo’ers. Dit keer werd het fysieke event vijf 
locaties verspreid waarover de acht sectoren zich 
hadden verdeeld. Bezoekers meldden zich voor een 
sector aan om te bezoeken. Het hbo-event werd 
in nauwe samenwerking met zes hbo-instellingen 
in de regio Haaglanden georganiseerd, als start 
van het keuzeproces op het hbo. Er deden 20 
scholen mee aan het fysieke en online event en 
drie scholen alleen aan het online gedeelte. In 
totaal hebben meer dan 2600 havisten en mbo-
studenten deelgenomen aan het fysieke event en 
maar liefst 5689 online deelnemers. Zij bereidden 
zich voor op het bezoek middels een programma 
dat werd aangeboden via De Overstapp, de 
app voor jongeren in regio Haaglanden, in de 
voorbereiding op de overstap naar het mbo of 
het hbo. Deze is 2325 keer gebruikt, en dat is 
beduidend meer dan het jaar daarvoor. Nieuw dit 
jaar was de online Talkshow voorafgaand aan het 
event. Geheel gehost en georganiseerd door de 
hogescholen. Hier keken 984 bezoekers naar. De 
Talkshow stond in het teken van de overstap en aan 
tafel zaten docenten, slb’ers, studiekeuzeadviseurs 
en studenten. 

•  Dit jaar werd de start gemaakt met het 
coachingstraject hbo4you. Spirit4you vindt dat 
iedere jongere een goede kans moet krijgen voor 
een succesvolle stap naar het hbo. Soms is extra 
begeleiding daarbij nodig. Hbo4you is een traject 
voor de kwetsbare 5-havo leerling, die de overstap 
naar het hbo gaat maken en over wie de mentor/
decaan zorgen heeft, vanwege thuissituatie en/of 
andere problematieken. 

17Spirit4you in 2022
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•   In regio Rijnmond-Drechtsteden en de regio 
Haaglanden werken het voortgezet onderwijs, 
het mbo en het hbo hard aan de implementatie 
van het LOB-cv. Het LOB-cv is een digitaal 
studiekeuze-dossier van jongeren die willen 
doorstromen van het voortgezet onderwijs 
of het mbo naar het hbo. Hiermee geven ze 
uitgebreid informatie over zichzelf en hun 
studiekeuze(activiteiten). In 2022 heeft deze 
nauwe samenwerking geleid tot verbreding van 
het cv. Al meer dan 8 opleidingen van De Haagse 
Hogeschool werken nu met het LOB-cv. Het 
aantal deelnemende vo-scholen stijgt in de regio. 
In totaal zijn er afgelopen jaar 1550 ingevulde 
LOB-cv’s. In een bijeenkomst van Spirit4you van 
20 oktober 2022 zijn best-practices gedeeld van 
zowel het hbo als vo. 

•  De samenwerking mbo-hbo werd versterkt, 
vooral voor het economisch domein van zowel 
ROC Mondriaan als mboRijnland. In 2022 is er een 
taal toolbox mbo-hbo op specifiek woordenschat 
vergroting ontwikkeld. Deze toolbox wordt in 2023 
op Bekijkjetoekomstnu.nl geplaatst.

Samen optrekken

Samenwerken in de regio is van belang. Spirit4you 
havo-mbo-hbo werd in 2022 ondersteund door
en werkte samen met diverse instellingen en 
organisaties. 

•  Hbo-instellingen in de regio werkten mee met 
activiteiten als het event Bekijkjetoekomst in het 

hbo, professionaliseringsbijeenkomsten en de 
ontwikkeling van digitale middelen als de LOBBOX. 

•  In het netwerk mbo-hbo ontmoetten 
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 kwam drie keer bijeen 
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. 

•  Naast de samenwerking met de gemeente Den 
Haag bestaat er ook een intensieve samenwerking 
met het Regionaal Ambitie Plan Haaglanden.

  Deze droeg in 2022 bij aan o.a. professionalisering 

van docenten en de totstandkoming van digitaal 
aanbod ter ondersteuning van mbo’ers die 
doorstromen naar het hbo. 

•  In samenwerking met het Taalcentrum van 
De Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan en 
mboRijnland werd een start gemaakt met het 
ontwikkelen van een aanbod ter versterking van 
taalaardigheden, bestemd voor mbo- studenten 
die de overstap naar het hbo gaan maken. 

•  In afstemming met de Hogeschool van Rotterdam 
werd gewerkt aan de opzet van een gezamenlijk 
aanbod onderwijs-arbeidsmarkt met name gericht 
op informatie over kansrijke hbo-sectoren in 
relatie tot profielkeuze. In 2022 wordt dit aanbod 
geconcretiseerd. 

•  Het Expertisepunt LOB richt zich op het versterken 
van LOB in het vo, mbo en hbo. Spirit4you havo- 
mbo-hbo maakte gebruik van haar expertise en 
tools. 

Spirit4you havo-mbo-hbo in 2023

De hiervoor genoemde activiteiten worden door-
gezet in 2023. Naast de genoemde speerpunten 
voor 2023 op pagina 4, wordt voor de overstap  
havo-mbo-hbo ook ingezet op:

•  Hbo4you wordt uitgebreid en daarmee ook voor 
(kwetsbare) studenten van het mbo. Havisten en 
mbo’ers krijgen een paar maanden een coach, om 
de overstap naar en de start op het hbo extra te 
begeleiden. De leerlingen/studenten worden door 
de scholen aangemeld. 

•  Verdere implementatie van het LOB-cv op havo, 
mbo en hbo, in samenwerking met hogescholen in 
verschillende regio’s. In overleg met betrokkenen 
wordt aandacht besteed aan de implementatie van 
het lob cv op het hbo.

•  De werkgroep Bekijkjetoekomst in het hbo wordt 
uitgebreid met vo en mbo. Speerpunt is om het 
programma nog beter te laten aansluiten op de 
wensen en behoeften van havisten en mbo’ers. 

•  Inzetten op de hbo-vaardigheden. De lobbox 
wordt aangevuld met filmpjes, nieuwe opdrachten 
en lesmateriaal voor zowel de leerlingen 
als mbo-studenten. Studenten worden als 
ervaringsdeskundigen ingezet om deze content 
aan de doelgroep over te brengen.

 -  Extra informatie en scholing voor professionals 
over ontwikkelingen op het gebied van havoP, 
beroepsgerichte havo en praktijkgerichte havo 
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in relatie met LOB.
 -  Een groter aanbod taalvaardigheden voor het 

mbo wordt ontsloten middels een toolbox 
op het nieuwe platform Bekijkjetoekomstnu, 
waarbij vooral gefocust wordt op het vergroten 
van woordenschat. Deze nieuw ontwikkelende 
toolbox wordt in 2023 ook voor de havisten 
geïmplementeerd. 

 -  Intensievere samenwerking met het hbo om 
de overgang van havo/mbo naar het hbo te 
bevorderen en te verbeteren. 
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Bekijk je toekomst in het hbo event: op 11 oktober 2022 werd het event Bekijkjetoekomst in het hbo 
georganiseerd voor havo- en mbo-scholen. Tijdens dit event gingen de bezoekers naar een van de hbo-scholen in de regio 
Haaglanden, om de hbo-sector van zijn/haar keuze nader te onderzoeken door in gesprek te gaan met studenten en kleine 
opdrachtjes te doen die bij deze sector passen.

Deelnemers aan het online hbo event

Algemene waardering Bekijkjetoekomst in het hbo online

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

LOB-cv: het LOB-cv is een goed middel voor havisten en mbo-studenten om zich voor te bereiden op de studiekeuzecheck 
en het intakegesprek op het hbo.

Over het hele jaar

Aantal ingevulde LOB-cv’s:

5.518
bezoekers

4.749
bezoekers

LOBBOX havo-hbo

LOBBOX mbo-hbo 

94.000
bezoekers

Bekijkjetoekomstnu.nl

CV

1.550

hbo sectoren

6

deelnemende
hogescholen

5

bezoekers

2500

deelnemende 
havo-scholen

19

7,2/10

1

deelnemende 
mbo-school

1 2 3 4 5 6 8 9 107
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Aantal deelgenomen scholen Aantal deelnemers

Aantal deelnemers

Bijeenkomsten/workshops: in 2022 werd 8 keer een (online) bijeenkomst voor professionals uit vo, mbo en hbo 
georganiseerd. 

Bijeenkomsten kansrijke sectoren: in 2022 werd 7 keer een online bijeenkomst voor professionals, leerlingen en 
studenten uit vo, mbo en hbo georganiseerd. 

Aangeboden thema’s bij 8 bijeenkomsten

Aangeboden sectoren bij 3 bijeenkomsten: 

30
havo-scholen

4
mbo-scholen

Samen werken 
aan een betere 

overstap

LOB in 
de vakles

Aan de slag 
met het
LOB-cv

Management 
Drives

Social Work 
en (studenten)

welzijn

Carrousel 
van 

onderwerpen

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

Aantallen havo en mbo- scholen Aangeboden thema’s

m.b.t. overstap
havo-hbo

m.b.t. overstap
mbo-hbo

10 4

hbo-
vaardigheden

Wegwijs 
in het hbo

Financiën

40
onderwijs-

professionals

10
leerlingen/
studenten

50
deelnemers

Bekijkjetoekomst
in het

hbo event

Zorg en welzijn
Recht en bestuur
Aarde en milieu

Arbeidsmarkt-
informatie 

gebruiken bij 
loopbaankeuzes

180
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Factoren die bijdragen aan succesvolle samenwerking havo-mbo-hbo en daarmee aan een positieve doorstroom 
naar het hbo

Notities aansluiting havo-hbo en mbo-hbo: in het voorjaar van 2022 werden rapportages opgesteld, waarbij 
de doorstroom naar het hbo zowel van havisten als van mbo-studenten in de regio Haaglanden werd geanalyseerd.

succesvolle 
samenwerking
havo-mbo-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

positieve 
doorstroom
naar het hbo

Draagvlak: betrokkenheid vanuit de organisatie van de scholen
bij het vormgeven van loopbaanleren en begeleiding

Ruimte en tijd (werkdruk en financiën)

Vind de drive bij alle betrokkenen!

Bezoekers website Spirit4you

9.113
bezoekers

23.416
paginaweergaven

Spirit4you geeft bekendheid aan het aanbod via o.a. haar website en door het regelmatig versturen van nieuwsbrieven

De nieuwsbrief 

havo-mbo-hbo 

is in 2022 

10x 
verstuurd 
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Overzicht deelname aan activiteiten Spirit4you havo-mbo-hbo in 2022
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De Haagse Scholen

Piramide College ● ●

Kardinaal Alfrink Stichting

Alfrink College ● ● ● ●

Lucas Onderwijs

Christelijk College de Populier Lyceum ● ●

Christelijk Lyceum Zandvliet ● ● ●

Edith Stein College ● ● ● ● ●

Hofstad Lyceum ● ● ● ●

Montaigne Lyceum ● ● ● ●

Picasso Lyceum ● ● ● ●

Stanislascollege Pijnacker ● ● ● ●

Stanislascollege Reinier de Graafpad ● ● ● ●

Stanislascollege Westplantsoen ● ●

Wateringse Veld College ● ● ● ● ●

Pleysier College

Pleysier College Westerbeek ● ● ● ●

ROC Mondriaan

VAVO Haaglanden ●

Stichting Erasmus College

Erasmus College ● ● ●

Stichting Christelijk Onderwijs Delft (SCOD)

Christelijk Lyceum Delft Molenhuispad ● ● ● ●

Stichting Scholengroep Spinoza

Dalton Voorburg ● ● ●

's Gravendreef College ● ●

Sint-Maartenscollege ● ● ● ● ● ●

Veurs Lyceum Leidschendam ● ● ● ●

Stichting VO Haaglanden

Dalton Den Haag ● ● ● ●
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Haags Montessori Lyceum ● ● ● ●

Johan de Witt ● ● ● ●

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 ● ● ● ●
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College van Bestuur ROC Mondriaan

ROC Mondriaan ● ● ● ● ● ●

College van Bestuur mboRijnland

mboRijnland ● ● ● ● ●

mboRijnland VAVO ● ● ● ● ●

College van Bestuur De Haagse Hogeschool

De Haagse Hogeschool ● ● ● ●

College van Bestuur Inholland

Inholland ● ● ● ●

College van Bestuur Hotelschool The Hague

Hotelschool The Hague ●




