
Beste lezer,

Op dinsdag 6 oktober organiseert Spirit4you havo-mbo-hbo voor  
de tweede keer het interactieve event Bekijkjetoekomst in het hbo!

Door een -op school goed voorbereid- bezoek te brengen aan dit event krijgen uw leerlingen/studenten 
een duidelijker beeld hoe zij een hbo-opleiding kunnen kiezen die het beste bij hen past én welke 
vaardigheden nodig zijn om een hbo-opleiding succesvol te doorlopen. 

Wat kunt u verwachten?

Komt u met een groep leerling/studenten?  
U kunt zich hier aanmelden. Graag ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk eind mei.

Meer informatie over Bekijkjetoekomst in het hbo volgt in juni 2020. Natuurlijk hopen wij dat het event 
doorgang kan hebben op de manier zoals hierboven beschreven. Mochten er op 6 oktober nog geen grote 
evenementen georganiseerd kunnen worden, dan zorgen wij voor een (deels) virtuele bijeenkomst, waarin 
alle elementen van het event op een inspirerende wijze aan bod zullen komen!
Heeft u vragen? U bent welkom contact op te nemen via info@eventhbo.nl.

Vriendelijke groeten,
Team Spirit4you havo-mbo-hbo

MELD JE AAN! 
Graag ontvangen wij  uw aanmelding uiterlijk 

eind mei

>  De leerling/student krijgt een interactief 
programma gericht op kwaliteiten en interesses 
(wie ben ik en wat kan ik?);

>  Het event toont een duidelijk beeld van de 
sectoren binnen het hbo in de regio Haaglanden;

>  Direct na de zomer is digitaal lesmateriaal 
beschikbaar, ter voorbereiding op het bezoek 
aan Bekijkjetoekomst in het hbo;

>  Studiekeuzeadviseurs en studenten zijn 
aanwezig voor persoonlijke gesprekken;

>  Er worden korte ‘losse’ workshops aangeboden, 
over o.a. financiën, begeleiding en vaardigheden.

>  Het programma wordt aangepast aan de 
doelgroep; havo 4, havo 5 en mbo4;

>  U kunt vanuit een vo-school met 1 leerjaar 
deelnemen, havo 4 of havo 5. 

Het event wordt georganiseerd in samenwerking 
met de volgende hbo-instellingen: De Haagse 
Hogeschool, Inholland Den Haag, Inholland Delft, 
Hogeschool Leiden, Koninklijke Academie voor 
Beeldende Kunst, Koninklijk Conservatorium en 
Hotelschool The Hague, Hogeschool Leiden en 
lerarenopleiding Hogeschool Rotterdam. De opzet 
is neutraal: het gaat erom dat leerlingen/studenten 
voorbereid worden op het hbo. De keus voor een 
hbo-instelling volgt later. 
U bent hartelijk welkom met uw leerlingen/
studenten naar Bekijkjetoekomst in het hbo te 
komen!

  Dinsdag 6 oktober

 9.00 > 17.30  
Locatie: Inholland Den Haag

https://spirit4you.nl/form/bekijkjetoekomst-in-het-hbo-dinsdag-6-oktober-2020
https://spirit4you.nl/form/bekijkjetoekomst-in-het-hbo-dinsdag-6-oktober-2020

