
Wegwijs met de OverstAPP 

Korte beschrijving gebruik app voor onderwijsprofessionals 

 
Beste lezer, 

Spirit4you heeft een nieuwe app ontwikkeld: de OverstAPP. 

Aan de hand van vier logische opeenvolgende stappen is de app behulpzaam in het keuzeproces van 

de leerling/student voor een vervolgopleiding in het mbo of het hbo. 

 

Waarom de OverstAPP? 

Doel is dat de leerling/student een passende opleidingskeuze kan maken, waarbij alle relevante 

informatie op het gebied van het keuzeproces in 1 overzichtelijke app te vinden is. Met de app wordt 

de content zo aangeboden dat deze aansluit bij de fase waarin de leerling/student zich bevindt.  

 

Voor wie? 

De app is ontwikkeld voor de volgende doelgroepen: 

1) vmbo-leerlingen (3e en 4e jaars) die de overstap naar het mbo gaan maken 

2) havo-leerlingen en mbo-studenten die de overstap naar het hbo gaan maken 

 

De app bestaat dan ook 2 delen: Naar het mbo en Naar het hbo. Bij de start maakt de leerling of 

student een keuze hierin. 

 

Over de app 

De content van de app is voornamelijk afkomstig van www.bekijkjetoekomstnu.nl. De infomatie 

wordt zodanig aangeboden dat het past in het tijdpad van het keuzeproces van de leerling/student. 

De app is gestructureerd aan de hand van de hieronder genoemde vier onderdelen. De 

leerling/student kijkt per onderdeel filmpjes en maakt opdrachten. De resultaten van de opdrachten 

worden opgeslagen bij Mijn uitslagen. Zo kan deze informatie ook gebruikt worden voor het invullen 

van het LOB-paspoort (voor het mbo) of het LOB-CV (voor het hbo) en voor het voeren van een 

loopbaangesprek. 

Jezelf leren kennen                                                  Bereid je voor 

                

Oriënteer en vergelijk                                            Maak je keuze 

               

http://www.bekijkjetoekomstnu.nl/


Wanneer starten? 

Voor 3e jaars vmbo-leerlingen kan er op ieder gewenst moment in het schooljaar gestart worden met 

het gebruik van de app. Voor 4e jaars vmbo-leerlingen wordt geadviseerd om hiermee bij de start van 

het schooljaar aan de slag te gaan. Zo past het goed in de LOB-acitiviteiten richting de daadwerkelijke 

keuze van de leerling, die zich vóór 1 april op het mbo moet hebben ingeschreven. Voor vmbo-

leerlingen wordt geadviseerd om in de klas met de app aan de slag te gaan, om zo het gebruik te 

stimuleren. 

 

Havisten kunnen de app zowel in het 4e als in het 5e jaar gebruiken. De leerlingen (en ouders) kunnen 

de app gebruiken ter ondersteuning van het studiekeuzeproces. Uiteraard kan de app ook gebruikt 

worden in een lob- of mentorles.  

 

Mbo’ers kunnen de app zelfstandig gebruiken ter ondersteuning van het studiekeuzeproces en/of 

tijdens het keuzedeel. 

 

Denk met ons mee! 

De app is zo gebruiksvriendelijk mogelijk gemaakt. Toch kan het zijn dat er onderdelen beter kunnen 

of dat er aanvullingen nodig zijn. Laat dit weten via info@spirit4you.nl onder vermelding van 

OverstAPP. 

 

mailto:info@spirit4you.nl

