PROGRAMMA SPIRIT4YOU
VO-MBO SCHOOLJAAR 2019-2020
www.spirit4you.nl

Met aandacht voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het voortgezet onderwijs en begeleiding van de overstap naar middelbaar beroepsonderwijs en arbeidsmarkt, draagt Spirit4you bij aan het voorkomen en terugdringen van voortijdig schooluitval. Daarvoor wordt ingezet op de
volgende activiteiten, projecten en producten:

LOOPBAANORIËNTATIE EN -BEGELEIDING
1. Doorontwikkeling website www.bekijkjetoekomstnu.nl, inclusief de lobboxen
2. Wegwijs in het mbo: mbo-gids, opendagenposter en lesmateriaal
3. Bekijk Je Toekomst Nu beurs: 9 en 10 december 2019 voor pro en vmbo / maart 2020 voor vso
4. Doorontwikkeling Leerroutekaart Haaglanden
5. Samenwerking met Champs on stage en SBB: ontwikkelen loopbaancompetenties, kennismaking met arbeidsmarkt en kansrijke
beroepen, stage als loopbaaninstrument
6. Activiteiten en ondersteuning op maat op vraag van scholen, schoolbesturen en gemeenten

BEGELEIDING OVERSTAP: SOEPELE OVERGANG VAN VO NAAR MBO/WERK/DAGBESTEDING
1. VOROC: monitoring en ondersteuning van scholen bij de begeleiding van leerlingen
2. P
 roces implementatie Voorziening Vroegtijdig Aanmelden
3. LOB-paspoort
4. MBO4you: coaching voor 125 leerlingen in het vo en het mbo
5. Loopbaanadvies (aanvullend op het reguliere aanbod) van adviseurs van ROC Mondriaan voor vo-leerlingen op aanvraag van decanen/
mentoren
6. B
 BL workshop voor vmbo-leerlingen, in samenwerking met de Leerwerkmakelaar (gemeente Den Haag)
7. Workshop mbo-vaardigheden voor vo-leerlingen
8. Week van de warme overdracht
9. Activiteiten en ondersteuning op maat op vraag van scholen, schoolbesturen en gemeenten

PROFESSIONALISERING EN NETWERKEN VOOR PRO, VSO, VMBO, HAVO EN MBO
1. LOB-netwerk vmbo decanen 12 september 2019 / 14 november 2019 / 9 januari 2020 / 5 maart 2020 / 16 april 2020
2. N
 etwerk onderwijsprofessionals havo/mbo/hbo 14 november 2019 / 19 maart 2020 / 4 juni 2020
3. Opzetten netwerken pro en vso
4. Ondersteunen netwerken isk en vavo
5. Professionaliseringsbijeenkomsten voor decanen, mentoren en andere onderwijsprofessionals 7 november 2019 / 12 maart 2020 / 18 juni 2020
6. M
 asterclasses en workshops voor decanen en mentoren (twee keer per jaar)
7. VOROC informatiebijeenkomst 31 oktober 2019
8. Advisering van schoolbesturen en gemeenten (bijvoorbeeld d.m.v. deelname aan de Kerngroep VSV)
N.B. De onderwerpen van de professionaliseringsbijeenkomsten, masterclasses en workshops worden bepaald met vertegenwoordigers vanuit
het vo en het mbo.

MONITORING
1. Monitor overstap vo-mbo Haaglanden
over schooljaar 2018-2019 (afhankelijk
van de AVG wetgeving)
2. Tweewekelijkse overstaprapportages op
schoolniveau
3. Eindrapportage VOROC, als afronding
van het overstaptraject
4. T oegankelijk maken van informatie over
landelijke ontwikkelingen op het gebied
van LOB, de overstap en de aansluiting
onderwijs-arbeidsmarkt

COMMUNICATIE
Maandelijkse nieuwsbrieven:
vo-mbo
pro-vso
VOROC

De hiervoor beschreven activiteiten en producten zijn beschikbaar voor scholen voor
vo en mbo in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg.
De volgende activiteiten en producten zijn beschikbaar voor scholen voor vo en mbo
in de gemeenten Westland, Delft, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland
en Wassenaar:
1) Website www.bekijkjetoekomstnu.nl
2) Het open huis van de Bekijk Je Toekomst Nu beurs
3) Wegwijs in het mbo
4) VOROC
5) LOB-paspoort
6)	Professionalisering en netwerken (alle bijeenkomsten die bij dit onderdeel vermeld staan)
7) Monitoring
8) Communicatie

