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PROGRAMMA
2017 - 2018

MONITORING VAN SUCCESVOLLE OVERSTAP NAAR EN UITVAL IN HET
MBO/WERK/DAGBESTEDING MET ADVIEZEN, BESTEMD VOOR VO- EN
MBO -BESTUREN/SCHOLEN EN GEMEENTEN IN DE REGIO HAAGLANDEN
1.	Monitoring vo- en mbo- scholen met veel uitval/switch, 1x per jaar, met als resultaat handelingsadviezen voor besturen,
directies en teams vo en mbo, met betrekking tot het verminderen van voortijdig schoolverlaten (vsv).
2. Monitoring van het totale pakket van Spirit4you, 1x per jaar, voor alle betrokkenen, als input voor een nieuw jaarprogramma
3.	Toegankelijk maken van informatie van (relevante) landelijke ontwikkelingen op het gebied van LOB, overstap en relatie
onderwijs-arbeidsmarkt
4. Eindrapportage overstap naar mbo, werk en dagbesteding, als afronding van het overstaptraject

LOOPBAANORIËNTATIE
1.	Bekijkjetoekomstnu en LOBBOX met o.a. nieuw lesmateriaal over een sterke start in het mbo, aandacht voor gebruiks
vriendelijkheid, statistieken, aandacht voor overstap havo 3 en -4 naar mbo, relatie onderwijs-arbeidsmarkt. September
2017-juli 2018
2. Wegwijs in het MBO (MBO-gids)- inclusief opendagenposter, films en lesmateriaal. September 2017
3.	Spots on Jobs - programma voor leerjaar 2 en 3, open huis voor leerjaar 4 en ouders alle leerjaren, toegespitst op het maken
van de goede sector-, profiel en opleidingskeus. 17 en 18 januari 2018.
4.	Spots Special, beurs voor pro- en vso- leerlingen en hun ouders, ter voorbereiding op de overstap naar mbo, werk en
dagbesteding. 15 maart 2018
5.	Overige activiteiten: werken vanuit loopbaancompetenties, kennismaking met bedrijven, ondersteuning stage als
loopbaaninstrument, versterken netwerk, informatie kansrijke beroepen.

AANDACHT VOOR KWETSBARE JONGEREN
1. BBL-workshops, in samenwerking met de Leerwerkmakelaar, 3 x in februari, maart en april 2018
2.	MBO4YOU, coaching voor 75 kwetsbare leerlingen op het vmbo en 50 op het mbo, als ondersteuning bij o.a. de keuze voor
het mbo, begeleiding in de zomer en extra aandacht bij de start op het mbo.
3. Ontwikkeling LOB-programma havo 3 en 4, als opmaat naar een betere start op het mbo
4. Extra loopbaanadvies voor leerlingen, op aanvraag van decanen/mentoren
5. Activiteiten op maat voor pro en vso, op vraag van scholen, besturen, gemeenten
6. Activiteiten in het kader van netwerken overstap vo-mbo/werk/dagbesteding
7. Activiteiten op maat voor vmbo-leerlingen zonder diploma

BEGELEIDING VAN DE OVERSTAP, OVERDRACHT EN ZORG
1. Ondersteuning netwerken pro en vso, isk en vavo
2. VOROC: procedure en ondersteuning van scholen bij de begeleiding van leerlingen
3. LOB-paspoort en doorstroomformulier, warme overdracht
4. Samenstellen netwerk havisten 3 en 4, ter verbetering van de overstap van leerlingen van havo 3 en 4

NETWERKEN EN PROFESSIONALISERING
1.	LOB-netwerk, 5 x per jaar, donderdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur op wisselende locaties, 14 september,
9 november, 11 januari, 8 maart, 21 juni
2.	Ondersteuning van directies en teams van vo-scholen als het gaat om lob-visie en-missie en de uitwerking daarvan,
op maat en op vraag
3.	Netwerk-/professionaliseringsbijeenkomsten LOB en overstap, 3x per jaar op donderdagmiddag op wisselende locaties,
2 november, 22 maart, 21 juni
4. Netwerk -LOB-coördinatoren havo 3 en 4, 3x per jaar, data nader af te spreken
5. Verbindende rol bij gezamenlijke intake vo-mbo, met betrokkenen
6.	Advisering op vraag van derden (gemeenten, schoolbesturen) Spirit4you handelt vanuit de functie van denktank en
expertisepunt.

