Spirit4you havo-hbo

In de overstap havo-hbo lopen studenten tegen de volgende problemen op:
 Verwachtingen komen niet uit. Dat kan zijn op inhoud van de studie, maar ook op
het studieklimaat dat veel meer een beroep doet op zelfstandigheid en eigen
verantwoordelijkheid van de student.
 Aansluiting is verre van naadloos. Taal en rekenen is een bekend probleem. Maar
ook het pedagogisch klimaat, de gevraagde studievaardigheden en de wijze van
toetsing vragen grote aanpassing en competenties die studenten vaak nog
(on)voldoende bezitten.
 Gebrek aan motivatie en dus inzet. Dit hangt voor een deel samen met
verwachtingen en aansluiting. Als de studie tegenvalt, om wat voor reden dan ook,
dan daalt de motivatie in veel gevallen.
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De belangrijkste factoren voor een succesvolle overstap zijn:





De aankomend student met meer zekerheid laten kiezen;
De aankomend student beter voorbereiden;
De student snel goed integreren (sociaal en academisch) in zijn nieuwe opleiding;
De student helpen en steunen.

Waar wil Spirit4you zich samen met havo en hbo zich op richten?
Implementeren van een samenwerkingsstructuur havo-hbo:
 Samenstellen van een stuurgroep havo-hbo met vertegenwoordigers op
directieniveau van havo-scholen per bestuur en hbo-instellingen in de regio.
 Samenstellen en inrichten netwerk havo-hbo samenstellen met vertegenwoordigers
(bijvoorbeeld decanen) van alle havo-scholen en hbo-instellingen, waarbij de
communicatie havo-hbo en de ontwikkelingen in beide onderwijssectoren centraal
staan.
 Organiseren van professionaliseringsbijeenkomsten rond thema’s als loopbaanleren,
hbo-vaardigheden, doorlopende leer- en zorglijn, arbeidsmarktoriëntatie.
 Een communicatieplan opzetten en uitwerken, waardoor een community of practice
ontstaat.
Ondersteunen van havo-scholen
 De start maken met een opzet voor een degelijk programma loopbaanleren,
gebruikmakend van de expertise die de laatste jaren in de regio Haaglanden en
daarbuiten ontwikkeld is. Hiermee kunnen scholen de overstap naar het hbo
zorgvuldig voorbereiden. Reflectie vormt een belangrijk element van het
loopbaanleren.
 Er kan per school gekozen worden uit een aantal activiteiten, zowel op de school zelf
als op een hbo-instelling.
Ondersteunen van hbo-scholen
 Werken aan een betere start op het hbo, waarbij het hbo leert anticiperen op de

situatie van de havoleerling, met aandacht voor de sociaal-culturele achtergrond, de
nationaliteit, de leeftijd en de ervaringen van de jongere. Van belang is om de
transitie van voortgezet onderwijs naar hoger onderwijs op een positieve manier te
benutten, daar waar deze in de eerste honderd dagen van het hbo-onderwijs cruciaal
is om studiesucces te optimaliseren.

