
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via deze eerste nieuwsbrief van het schooljaar houden we u graag op de hoogte van de recente 

ontwikkelingen binnen Toptraject Twente. In deze nieuwsbrief: 

• Nieuwe collega’s 

• Werkplaats Toptraject en de keuzedelen 

• Stand van zaken 1e, 2e en 3e jaars Toptraject studenten. 

• Leerwerkbijeenkomst 17 november 

• Uitkomsten waarderende audits 

• Artikel: Naar het hbo? Een goede voorbereiding is het halve werk 

• Toptraject Twente in de media 

Nieuwe collega’s 

Mijn naam is Ryklof Dijkstra en ik werk sinds september 2022 voor het Toptraject als 

projectleider MBO. In mijn inwerkperiode voer ik veel gesprekken met de verschillende 

partijen die aangesloten zijn bij het Toptraject. Mijn werkzaamheden zijn voorlopig 

vooral gericht op het organiseren van de verschillende Toptraject activiteiten voor de 

studenten op het mbo. In de toekomst ga ik mij ook inzetten voor het Twents Model. 

Ik woon in Delden samen met mijn partner en onze 3 kinderen. In mijn vrije tijd ben ik 

op het voetbalveld te vinden als jeugdtrainer en leider. Voordat ik begon als 

projectleider bij het Toptraject was ik ruim 10 jaar werkzaam als docent bouwkunde aan het mbo. De laatste 2 

jaar was ik ook deelnemer van de OR binnen het ROC van Twente. Mijn aandachtspunten waren ARBO, 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzame mobiliteit. Ik kijk er naar uit om kennis te maken met 

de betrokkenen van het vmbo, mbo en hbo om samen het Toptraject uit te voeren en verder te ontwikkelen.  
 

Mijn naam is Marije Blokzijl en ik werk dit schooljaar voor het Toptraject, waar 

ik het administratief aanspreekpunt ben. Daarnaast ondersteun ik de 

projectleiders bij diverse werkzaamheden.  

Samen met mijn man en 2 dochters woon ik in Almelo. In mijn vrije tijd mag ik 

graag concerten/festivals bezoeken. Daarnaast ben ik actief in de ouderraden 

van school en de BSO.  

Naast mijn werkzaamheden bij het Toptraject ben ik ook sinds 2016 werkzaam 

bij Twents Aansluitingsnetwerk.  
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Werkplaats Toptraject en de keuzedelen  

In de Werkplaats Toptraject is in het afgelopen schooljaar door Toptraject en vier colleges van ROC van Twente 

(M&G, OS&W, C&O en CI&I) gewerkt aan de (door)ontwikkeling en integratie van het Toptraject binnen de 

colleges. Het doel hiervan is om meer draagvlak voor het Toptraject te creëren en meer studenten de 

mogelijkheid te bieden om zich goed te oriënteren en voor te bereiden op een hbo-opleiding. 

Eén van de resultaten van de Werkplaats is het plan om het Toptraject op het mbo in keuzedelen om te zetten. 

Dit schooljaar wordt deze ontwikkeling door drie colleges (M&G, OS&W, C&O) voortgezet. Allereerst wordt op 

dit moment het keuzedeel ‘Voorbereiding HBO’ verrijkt met het bovenschoolse Toptraject programma van het 

eerste jaar. Vanaf februari 2023 wordt een pilot van een ROC-breed keuzedeel ‘Voorbereiding HBO’ 

aangeboden. Dit keuzedeel is gericht op oriëntatie op het hbo en het oefenen van hbo-vaardigheden. Dit 

keuzedeel is in de pilot alleen toegankelijk voor studenten van de drie colleges die deelnemen aan de 

Werkplaats en de 1e jaars Toptrajectstudenten en wordt aangeboden op de woensdagmiddag. Vanaf 

november kunnen studenten zich aanmelden. 1e jaars studenten die dit keuzedeel niet willen doen, krijgen dit 

schooljaar nog de mogelijkheid om het bovenschoolse programma van het Toptraject te volgen. De Werkplaats 

richt zich vanaf januari op het ontwikkelen van een keuzedeel die in schooljaar ‘23/’24 wordt aangeboden en 

die gericht is op een verdieping van hbo-vaardigheden.  

1e jaars Toptrajecters ROC van Twente  
Dit schooljaar zijn we blij verrast met een grotere aanmelding dan voorgaande jaren, namelijk 126 én 

studenten in alle colleges. Ook hebben we dit jaar een grotere groep zij-instromers. 22 studenten zijn gestopt 

of niet begonnen aan het Toptraject bij de overstap van vmbo naar ROC van Twente.  

- Bouw & Vervoer:    2 studenten  

- Commercie & Ondernemen:   13 studenten  

- Creatieve industrie & ICT:   11 studenten  

- Hospitality & Wellness:                 4 studenten  

- Mens & Gezondheid:    45 studenten  

- Onderwijs, Sport & Welzijn:  24 studenten  

- Technologie:     7 studenten  

- Zakelijke dienstverlening & veiligheid:  22 studenten  

Maandag 24 oktober is het Toptraject gestart met een informatieavond voor de studenten en hun ouders en/of 

verzorgers. Op donderdag 27 oktober hebben de 1e jaars een introductiedag gehad bij het Outdoor 

Challengepark. Op 1 december hebben de 1e jaars een activiteit bij de Wilgenwaerd in Nijverdal. In januari volgt 

een informatiebijeenkomst voor de studenten die na 24 oktober zijn aangemeld en in februari start de pilot van 

het Keuzedeel ‘Voorbereiding HBO’.   

2e jaars Toptrajecters in het ROC van Twente  

De 2e jaars studenten starten in februari met het bovenschoolse programma van het Toptraject. Studenten 

ontvangen binnenkort het vraagstuk waar zij een half jaar in projectvorm mee aan de slag gaan. Dit project 

wordt aangeboden in samenwerking met het Ondernemerslab en het vraagstuk wordt verstrekt door de 

gemeente Hengelo. De begeleiding van de projectgroepjes ligt in handen van studentcoaches van Saxion en het 

Toptraject.  
Studenten die als zij-instromer willen deelnemen aan het Toptraject kunnen zich tot de kerstvakantie 

aanmelden.  

3e jaars Toptrajecters in het ROC van Twente  

Vanaf januari 2023 kunnen derde jaars Toptraject studenten deelnemen aan een nano- challenge van het 

EnschedeLAB. Het EnschedeLAB is een samenwerking tussen vier onderwijsinstellingen (UT, Saxion, Artez en 

ROC van Twente) en werkt met échte vraagstukken. Inwoners en samenwerkingsverbanden in Enschede en/of 

Hengelo kunnen vragen formuleren voor teams van studenten, die ze aanpakken in zogenaamde ‘nano-

challenges’. De oplossingsrichtingen die daaruit komen worden gepresenteerd aan de opdrachtgever van het 

vraagstuk. ROC van Twente studenten in het 3e jaar van een vierjarige opleiding zullen in januari 2023 met HBO 

en UT studenten een Nano Challenge (met de bijbehorende methodiek) gaan doen met een vraagstuk die bij 

het Enschede Lab binnengekomen is.  



Vorig schooljaar besloeg deze nano-challenge zes avondbijeenkomsten, op steeds wisselende locaties. De 

Toptraject studenten werkten, samen met HBO studenten, aan het vraagstuk ’Events in Nature op vliegveld 

Twente’ die verstrekt was door de Stichting Lonnekerberg en Landschap Overijssel. Kijk een interview over dit 

project terug via: Nano-challenge ‘Events in Nature’ leuker dan gedacht | EnschedeLAB 

 

Leerwerkbijeenkomst 17 november 

De Leerwerkbijeenkomst met als thema ‘Reflectie in het onderwijs’ vindt plaats op donderdag 17 november 

2022 van 14:00 tot 16:30 uur op ROC van Twente (locatie Gieterij, Hengelo) en is toegankelijk voor iedereen uit 

het vmbo, mbo en hbo die betrokken is bij het Toptraject (of gewoon geïnteresseerd is in het thema). 

Gastspreker is dr. Kariene Mittendorff, Associate lector van het Lectoraat Innovatief & Effectief Onderwijs. 

Kariene zal ingaan op het concept reflectie en hoe we het kunnen inzetten in onderwijs. Wat is reflectie 

eigenlijk en wat is het verschil met evaluatie? Wat mogen we van onze leerlingen verwachten, en hoe kunnen 

we reflectie in onderwijs goed inbedden en begeleiden?  

Aansluitend worden er drie praktijkvoorbeelden rondom het thema 'Reflectie' vanuit het vmbo, mbo en hbo 

gepresenteerd en gaan deelnemers uiteen voor een intervisie-ronde over de gepresenteerde onderwerpen. 

 

Uitkomsten waarderende audits 

Vorig studiejaar (2021/2022) zijn wederom een aantal scholen bezocht in het kader van onze waarderende 

audits. Met een wisselende commissie van afgevaardigden uit vo, mbo en hbo hebben we dit jaar Canisius 

Almelo, TCC Losser, college CI&I ROC van Twente, het bovenschoolse Toptraject-programma ROC van Twente 

en het 100 dagen-programma van Saxion besproken. Het was goed te zien dat er ondanks de gevolgen van 

corona in het onderwijs, toch zoveel werk is verzet in het kader van het Toptraject. Thema’s die veel aan de 

orde kwamen tijdens deze ronde waren de beeldvorming, de borging van het Toptraject, en de 

toegankelijkheid voor álle studenten.  

  

Artikel: Naar het hbo? Een goede voorbereiding is het halve werk 

Doorstroom en aansluiting van voorliggend naar hoger onderwijs blijft een actueel vraagstuk. We ontwikkelen 

routes, leerlijnen en programma's om studentsucces in de onderwijsketen te bevorderen. Studenten zijn 

enthousiast, maar zijn deze kansen er voor iedereen? En wanneer is het effectief? 

Dit artikel is gepubliceerd in Thema hoger onderwijs 2022. 

Prenger, R. & Tijhuis, E. (2022). Naar het hbo? Een goede voorbereiding is het halve werk. Thema hoger 

onderwijs, 4, 26 – 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.enschedelab.nl/ganzenborden-en-responsible-design-thinking/
https://www.enschedelab.nl/nano-challenge-events-in-nature-leuker-dan-gedacht/
https://www.themahogeronderwijs.org/


Toptraject Twente in de media  

Webinar: De eerste honderd dagen in het hoger onderwijs 

Woensdag 30 november 13:30 – 14:30 uur, online en helemaal gratis!  

 

Hoger onderwijsonderzoek en praktijk ontmoeten elkaar in dit webinar over de eerste honderd dagen in het 

hoger onderwijs. Wat veroorzaakt studie uitval? Hoe kun je studenten helpen om een goede start te maken? 

Luister en praat mee over wat onderzoek en onderwijspraktijk hierover te vertellen hebben. 

Een goede start in het hoger onderwijs begint niet op de hogeschool of universiteit, maar al daarvoor. 

Interventies rondom de overgang van het voortgezet onderwijs of mbo naar het hoger onderwijs kunnen 

helpen om studie uitval in het eerste jaar te beperken. Te denken valt aan loopbaanoriëntatie en -begeleiding, 

proef studeren en coaching. Wat werkt volgens onderzoek? Wat wordt er al in de praktijk gedaan en wat zijn 

de ervaringen? 

Onder leiding van moderator Aliye Altintaş-Çelik, expert in organisatie- en diversiteit/inclusievraagstukken bij 

de Hogeschool van Amsterdam en lid van de Expertgroep Toegankelijkheid Hoger Onderwijs (ETHO), schuiven 

tijdens het webinar de volgende gasten aan tafel: 

• Bianca Leest (onderzoeker bij KBA Nijmegen) publiceerde in 2022 samen met Annemarie van Langen 

‘De eerste 100 dagen in het hoger onderwijs; een overzichtsstudie’. Tijdens het webinar zal Bianca 

ingaan op de bevindingen van hun onderzoek. 

• Michaéla Schippers (hoogleraar Behaviour & Performance Management aan de Erasmus Universiteit 

Rotterdam) heeft als Comenius Senior Fellow een project uitgevoerd waarin studenten werkten met 

goal setting. Het doel van het project is het verhogen van studentenwelzijn en studiesucces. Met dit 

praktijkvoorbeeld wil zij de uitdagingen en successen van deze interventie bespreken. 

• Elke Tijhuis (hoofddocent en onderzoeker bij Saxion) licht het 100-dagen programma op Saxion toe. 

Het programma biedt aankomende studenten ondersteuning en begeleiding om de overstap van 

havo, vwo of mbo naar het hbo te maken. Daarbij spelen onder andere binding met de opleiding – al 

vanaf het moment van inschrijving – en studentcoaching een belangrijke rol. 

Dit webinar wordt aangeboden door het NRO, Onderwijskennis.nl en het ComeniusNetwerk. 

 

Meld je aan voor dit webinar 

 

https://www.nro.nl/aanmeldformulier-webinar-de-eerste-honderd-dagen-het-hoger-onderwijs

