
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We kunnen terugblikken op een productief jaar. Samen met onze partners in het vmbo, ROC van Twente en 

Hogeschool Saxion hebben we een aantal mooie zaken gerealiseerd. In 2022 ontmoetten we elkaar weer 

minder online en meer ‘live’. We hebben verschillende bijeenkomsten georganiseerd waarin samenwerken 

en kennis delen centraal stonden. 

Toplands 

Op woensdag 25 mei jl. vond de eerste editie plaats van Toplands, het festival voor alle Toptraject-leerlingen en 

-studenten in het vmbo, mbo en hbo. Gastspreker op deze dag was Carlos Platier Luna (winnaar Expeditie 

Robinson 2017). Vervolgens konden leerlingen en studenten in twee ronden kiezen uit een ruim aanbod 

educatieve, sportieve en creatieve workshops. Tijdens het festival was er volop gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten, lekker te eten en te genieten van optredens van studenten van de Podiumacademie.  

Kijk het filmpje voor een sfeerimpressie! 

Toptraject voor vmbo-kader 

In schooljaar 2022-2023 zijn het Stedelijk Alpha (Enschede) en het Alma College (Almelo) in een pilot gestart 

met het aanbieden van Toptraject onderwijs voor Kaderleerlingen. Een mooie groep leerlingen in leerjaar 3 is 

op deze scholen gestart met dit aanvullende en verdiepende onderwijs. Ook andere scholen in Twente hebben 

inmiddels interesse geuit in het opstarten van een Toptraject voor vmbo-kader leerlingen.  

Nieuwe animaties Toptraject 

Met gepaste trots presenteerden we twee nieuwe animaties van het Toptraject, waarin het Toptraject wordt 

gevisualiseerd als een treinreis: een animatie over het Toptraject TL en een animatie over Toptraject Kader. 

Deze animaties kunnen worden ingezet bij het voorlichten van leerlingen, ouders en docenten.  

Werkplaats Toptraject 

De werkplaats ROC Toptraject heeft het eerste keuzedeel ‘Oriëntatie en voorbereiding hbo’ zo goed als in de 

steigers staan. In februari 2023 start de pilot van dit keuzedeel. 

100 dagen-programma 

In 2022 hebben bijna 250 studenten deelgenomen aan het 100 dagen-programma bij Saxion. Dit jaar is er 

gestart met een pilot van een gepersonaliseerd 100 dagen-programma: een programma op maat, aangepast op 

de wensen en behoeften van de student. Aankomend jaar gaan we dit voor alle studenten beschikbaar stellen.  
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https://youtu.be/ExoISPozk-Y
https://www.youtube.com/watch?v=Plv2zm3OVMc
https://www.youtube.com/watch?v=FUQRme1spdw


Waarderende audits 

Het afgelopen jaar hebben ook weer fysiek de audits plaatsgevonden. We zijn in de keten als ‘critical friends’ bij 

elkaar op bezoek geweest. Dit jaar vonden de waarderende audits plaats in het vo bij TCC Losser en Canisius 

Almelo, op het ROC van Twente bij het College CI&I en het bovenschoolse programma Toptraject en tot slot 

Saxion Hogeschool bij het 100 dagen programma op. We hebben zo bij alle lagen van onze Toptraject-keten 

weer kennis opgehaald en gedeeld. 

Leerwerkbijeenkomst ‘Reflectie in het onderwijs’ 

Op donderdag 17 november vond voor het eerst in 2 jaar tijd weer een Leerwerkbijeenkomst plaats, waarbij 

we elkaar ‘live’ konden ontmoeten. In deze bijeenkomst in de Gieterij stond het thema ‘reflectie’ centraal.  

De key note was door dr. Kariene Mittendorff, Associate lector van het Lectoraat Innovatief & Effectief 

Onderwijs. Kariene ging in op het concept reflectie en hoe we het kunnen inzetten in het onderwijs. 

Aansluitend zijn drie praktijkvoorbeelden rondom het thema ‘Reflectie’ vanuit het vmbo, mbo en hbo 

gepresenteerd: 

• Vmbo: zelfreflectiedocument (Michiel Duesman en Nicole de Mönnink) 

• Mbo: Positieve Gezondheid (Ellen Bulthuis)  

• Hbo: toegepaste reflectiemethode in het 100 dagen-plus-programma (Rilana Prenger)) 

We kijken terug op een zinvolle en inspirerende middag. Een greep uit de reacties van de deelnemers:  

• “Super relevant thema! Mooi om eerst met een keynote te starten en daarna naar voorbeelden te 

kijken” 

• “Workshop mbo was ‘ervaren’, erg leuk! Ervaren mag nog meer ruimte krijgen” 

• “Mooi, de zichtbare samenwerking tussen vo-mbo-hbo” 

Nieuwe website 

Nog heel even geduld, maar in januari lanceren we de nieuwe website voor het Toptraject! 

Vooruitblik 2023 

In 2023 gaan we met veel enthousiasme door met de programma's binnen de vo-mbo-hbo keten en zullen we 

steeds weer werken aan verbeteringen voor onze leerlingen en studenten. Dit natuurlijk graag steeds in 

samenwerking met jullie. Hartelijk bedankt voor de samenwerking in het afgelopen jaar en op naar een mooie 

samenwerking in 2023. 

We wensen jullie prettige kerstdagen en een gelukkig en gezond nieuw jaar. Tot ziens in 2023!  

Groeten, 

Programmateam Toptraject Twente 

 

 

 


