Even voorstellen…
Ik ben Petra Kalee en vanaf 1 november 2018 ben ik de nieuwe
programmamanager VO-MBO van Spirit4you. Ik heb enorm veel
zin in mijn nieuwe job en de eerste weken zijn mij al heel goed
bevallen.
Tot voor kort was ik programmamanager kwetsbare leerlingen bij
de afdeling Onderwijsbeleid van de gemeente Den Haag. Daarvoor
ben ik een aantal jaren de RMC-coördinator van de regio
Haaglanden geweest. Door deze ervaringen weet ik dat mijn hart
onder andere ligt bij het voorkomen van voortijdig schooluitval.
Daar wil ik mijn steentje aan bijdragen. Ik ga mij inzetten om
Loopbaanoriëntatie en begeleiding nog beter te verankeren in de scholen. Uitval vanwege een
verkeerde keuze is zonde!
Ik ontmoet u graag! Momenteel ben ik aan het kennismaken op de scholen, waarbij ik graag met u in
gesprek ga over LOB op uw school, de producten en diensten van Spirit4you en of deze aansluiten bij
de behoeften en wensen van uw leerlingen en school.
U kunt mij bereiken via Tel: 06-18959280 of
E-mail: p.kalee@spirit4you.nl

Even voorstellen…
Mijn naam is Ellen Heikamp. Vanaf mei 2016 ben ik Hoofd van het Studie en
Loopbaancentrum van ROC Mondriaan. Daarnaast ben ik sinds vorig jaar, voor
één dag per week, ook programma-manager VO-MBO Spirit4You.
Ik heb een docentenachtergrond, maar ben ook werkzaam geweest in
verschillende managementfuncties in de zorg. De overstap maken naar het
MBO is voor V(MB)O-ers (en andere jongeren en jong volwassenen) soms best
moeilijk. Ik vind het een leuke en mooie uitdaging om een bijdrage te leveren
in het maken van de “juiste” studiekeuze en de jongeren te helpen om de
overstap te maken naar het MBO en goed te landen op het MBO. Wat is daar
voor nodig, wat is er allemaal, hoe loopt dat en hoe kan het nog beter, zijn
vraagstukken waar ik me dan ook mee bezig hou. En hier ga ik, samen met
Petra Kalee, graag het gesprek over aan.
U kunt mij bereiken via Tel: 088-6661690 / 06-29222152 of
Email: e.heikamp@spirit4you.nl of e.heikamp@rocmondriaan.nl
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