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Student Skills Team  – Spirit4you, studiejaar 2020/2021 
 

 
Het project in beeld 

 
Het afgelopen jaar heeft Spirit4you de samenwerking met de opleiding HRM van De Haagse Hogeschool als zeer 
prettig en constructief ervaren. Spirit4you heeft veelvuldig gebruik gemaakt van de expertise en inzet van de 
HRM-studenten. Zij hebben met name een bijdrage geleverd aan het begeleiden van vo-leerlingen en mbo-
studenten met de overstap naar het hbo.  
 
Voor het schooljaar 2020/2021 streven we naar een structurele samenwerking, zodat het voor zowel Spirit4you 
als voor HRM duidelijk en voorspelbaar is welke bijdrage zij dit studiejaar kunnen leveren aan het verbeteren van 
de overstappen vmbo-mbo, havo-hbo en mbo-hbo. 
 
Samenwerking  
Spirit4you maakt elk schooljaar twee jaarprogramma’s, één voor vo-mbo en één voor havo-mbo-hbo. In deze 
programma’s komen alle projecten en activiteiten te staan waaraan HRM-studenten kunnen deelnemen. Het 
streven is om aan het begin van het schooljaar een poule van ongeveer 5-10 HRM studenten te hebben, die het 
hele jaar inzetbaar zijn voor S4y-activiteiten.  
Deze activiteiten zijn er opgericht om te overstappen vmbo-mbo, havo-hbo en mbo-hbo te verbeteren met 
behulp van de inzet van hbo-studenten. De activiteiten vormen samen een subprogramma in de 
jaarprogramma’s van vo-mbo en havo-mbo-hbo. Studenten die zich hiervoor aanmelden worden door experts 
van S4y inhoudelijk getraind om zodoende ingezet te kunnen worden als ervaringsdeskundigen. Doordat ze 
getraind, gecommitteerd en geselecteerd zijn, kunnen ze deze uren wegzetten voor hun vrije keuzedeel.  
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De opdracht voor de hbo-studenten is vooral om leerlingen/studenten mbo,- of hbo-(studie)vaardigheden bij te 
brengen. 
Deze vaardigheden worden o.a. door middel van masterclasses, trainingen op scholen, lesmateriaal en bijdragen 
aan events bijgebracht, zodat de leerling/mbo-student sterker naar zijn/haar vervolgopleiding gaat. Daarnaast 
kunnen de hbo-studenten ingezet worden om ouders, middels presentaties op scholen, meer te laten weten te 
komen over de vaardigheden die nodig zijn op het mbo en het hbo. Spirit4you wil meer investeren in 
ouderbetrokkenheid; met de genoemde activiteiten kunnen ook ouders meer betrokken raken bij de overstap 
van hun kind.  
 
Het programmamanagement van Spirit4you streeft ernaar om ook studenten -van andere opleidingen- te 
benaderen. Niet elke opleiding heeft het curriculum zo ingericht dat er een vrij keuzedeel aanwezig is. Andere 
vormen van inzet zijn ook denkbaar; studenten zijn vrij zich voor een of meer onderdelen van het programma 
aan te melden. Ook het Global Certificate behoort tot de mogelijkheid.  
 
Spirit4you en HRM willen de samenwerking uitbreiden met de lectoraten Inclusive Education en 
Wereldburgerschap. Het sluit mooi aan op de ambities van De Haagse Hogeschool, dat zij hun studenten meer 
willen inzetten voor activiteiten m.b.t. wereldburgerschap. Het begeleiden van leerlingen past hier heel mooi bij.  
 
Lesmateriaal 
Allereerst wordt in het jaarprogramma’s van Spirit4you de focus gelegd op het onderwerp ‘Hbo- en mbo-
vaardigheden ontwikkelen en versterken bij vmbo- en havo-leerlingen en mbo-studenten’. Niet de activiteiten, 
maar het onderwerp is het doel. De activiteiten zijn het middel om het doel te bereiken. Het bestaande 
lesmateriaal, ontwikkeld door Spirit4you, wordt aangepast en uitgebreid. Deze aanpassing kan gedaan worden 
door studenten (HRM en/of opleiding Toegepaste Psychologie). Het bestaande lesmateriaal is met name voor 
de leerling/student, die dit zelfstandig en/of met de mentor/slb’er uitvoert. Uitbreiding van het lesmateriaal is 
ook van belang om trainingen op locatie, masterclasses, presentaties en andere vormen van overdracht mogelijk 
te maken. 
 
Programma-aanpak 
Net voor de zomervakantie 2020 wordt een wervingstekst voor de studenten uitgezet om zich aan te melden 
voor het programma. Diegenen die geselecteerd zijn (beschikbaarheid, affiniteit, enthousiasme, motivatie etc), 
worden getraind en komen in een poule. De studenten hebben met de projectleider van het programma contact 
voor welke activiteiten en wanneer zij worden ingezet.  
 
Voor en door jongeren 
Het programma gaat uit van het gegeven, dat hbo-studenten zelf het beste weten wat de aankomend student 
nodig heeft om zich het beste voor te bereiden. Zij hebben kortgeleden zelf voor die keuze gestaan, voelen de 
jongeren goed aan en spreken de ‘taal’. Daarnaast zijn studenten de grootste rolmodellen voor de leerling/mbo-
student. In de programma’s van Spirit4you staat de jongere centraal en bij het vaststellen hiervan laten de 
programmamanagers zich graag adviseren door en werken samen met de studenten in de poule. Het programma 
moet vernieuwend en verfrissend zijn in aanpak, methode en vormgeving. 
 
Contact Student Skills Team 
Projectleider: Mascha Westgeest 
m.westgeest@spirit4you.nl 
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Wervingsplaat voor hbo-studenten 

 


