
Het Toptraject is een samenwerking in 

Twente in de vorm van een doorlopende 

leerroute op 12 vo-scholen, ROC van Twente 

en Saxion. Inmiddels is hetzelfde traject ook 

gestart in de regio Achterhoek & Liemers, en de 

Stedendriehoek (Deventer, Apeldoorn, Zutphen). 
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Uitdagingen
Het Toptraject heeft zich ontwikkeld tot een good practice van een 

ketensamenwerking waarin het belang van een optimale ontwikkeling 

van de student echt centraal staat. Dit vraagt om voortdurend onder-

houd. Daarnaast zijn er extra uitdagingen waar we de komende tijd mee 

aan de slag gaan: 

      Inzet van rolmodellen om de ondervertegenwoordigde doelgroep        

      van eerstegeneratiestudenten en studenten met een migratie-

      achtergrond te bereiken. 

      Start de pilot Toptraject voor kaderleerlingen.

 

      Ontwikkeling van een nieuwe leerlijn Technologie i.s.m. 

      Sterk Techniek Onderwijs (STO).

      Onderzoek naar meer maatwerk in een 100dagen-PLUS-programma.

 

Inmiddels telt het Toptraject 

Twente gemiddeld 1000 studenten 

per jaar en zijn ervaringen van studenten 

positief, voornamelijk met betrekking tot de 

binding met het hbo en relevante studievaardigheden. 

Er is zeker nog een weg te gaan, maar het fundament is 

gelegd. De eerste grote groep Toptrajectstudenten is 

afgelopen jaar gestart op het hbo. We hopen dat er 

nog velen succesvol hun onderwijsloopbaan 

mogen afronden!
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Toptraject in vogelvlucht
Het Toptraject richt zich op het vormgeven van een kansrijke en 

succesvolle onderwijsloopbaan voor vmbo-leerlingen die via het mbo 

een hbo-diploma willen halen. Vanaf het derde jaar vmbo (gemengde/ 

theoretische leerweg) krijgen leerlingen gedurende deze route 

verdiepend en soms extra onderwijs aangeboden tot en met het eerste 

jaar hbo.

Dit wordt gedaan in de vorm van doorlopende leerlijnen voor: 

      studieloopbaanbegeleiding

      studievaardigheden

      taalvaardigheid

      rekenen/ wiskunde

Deze leerlijnen worden vormgegeven in studentgericht onderwijs, 

waarin het niveau, tempo en binding met het hbo centraal staat.
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Kansengelijkheid
Het doel van het Toptraject is om alle leerlingen die doorstromen naar 

het hbo gelijke kansen te bieden op een hbo-diploma. Het wil leerlingen 

bereiken voor wie een loopbaan richting het hbo minder vanzelfsprekend 

is (vanuit bijvoorbeeld de sociale omgeving), het wil uitval en switch als 

gevolg van aansluitingsproblemen voorkomen, het wil leerlingen er ook 

vroegtijdig van bewust maken als het hbo niet bij hen past.

Onderzoek
Het Toptraject is gebaseerd op een literatuurstudie naar de succes-

factoren in de doorstroom van het vmbo naar het hbo, beschreven in 

de zogeheten ‘Bouwstenennotitie’. Op basis van de bouwstenennotitie 

is er een leerplankader ontwikkeld waarin de ontwerprichtlijnen en de 

uitstroomprofielen per fase voor de verschillende bouwstenen beschreven 

zijn.

Het voortdurend monitoren van interventies in de leerroute van het 

Toptraject door kwantitatief en kwalitatief onderzoek heeft een centrale 

rol in het Toptraject. Daardoor kunnen we steeds beter inspelen op de 

behoeften van de student.

Ketensamenwerking
In de regio Twente bestaat inmiddels een jarenlange samenwerking

op bestuurlijk, managerial en in grote mate ook op uitvoerend niveau. 

Cruciaal bij ketensamenwerking is het formuleren van een gezamenlijk 

belang. Het is belangrijk dat hier voortdurend naar gehandeld wordt. 

Cruciaal is ook het besef dat samenwerking de bereidheid van afzon-

derlijke partijen vraagt een deel van de autonomie op te geven in het 

vertrouwen hier meer voor terug te krijgen. In het Toptraject is het 

gezamenlijk belang de individuele jongere die een droom heeft.

Deelnemende scholen

Het Assink Lyceum, CSG Het Noordik (Almelo en Vriezenveen), Het 

Erasmus, Bonhoeffer College Enschede (locatie Geessinkweg), Twents 

Carmel College (Oldenzaal en Losser), Stedelijk Lyceum locatie Zuid, 

Pius X College, CT Stork College, Canisius (Almelo en Tubbergen), 

ROC van Twente, Hogeschool Saxion.


