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1 LINX College 
 

C. Terlouw & R. van Asselt 
Universiteit Twente en Saxion Hogescholen 

 

1.1 Inleiding 
Zowel de Universiteit Twente als de Saxion Hogescholen voeren aansluitingsactiviteiten met het 
voortgezet onderwijs uit. Onder aansluitactiviteiten worden verstaan alle activiteiten gericht op (a) 
een optimale studieloopbaanbegeleiding, (b) een voldoende doorlopend programmatische en pe-
dagogisch/didactische leerweg, en (c) een studeerbare continuïteit in leeromgevingen. 
In deze notitie doen wij het voorstel alle aansluitingsactiviteiten te organiseren in een speciaal op 
te richten interinstituut – beter wellicht een interorganisatie tussen instellingen van het hoger on-
derwijs en het voortgezet (beroeps)onderwijs onder de naam LINX College en onder de vlag van 
het LINX samenwerkingsverband. In het nu volgende zal daartoe op het volgende worden inge-
gaan: 

- Waartoe dient de oprichting van een LINX College, welk(e) proble(e)m(en) lost het op? 
- Aan welke eisen moet een LINX College voldoen? 
- Welke middelen (= activiteiten) worden ingezet om de aansluiting tussen vo en ho te be-

vorderen, en er sprake is van een doorlopende studieloopbaan? 
- Hoe ziet het LINX College er in ontwerp uit? 

Deze eerste uitwerking is vooral gebaseerd op een deel van het interinstituut dat zich richt op de 
verdere stimulering van de gestructureerde samenwerking VO-HO. In een tweede notitie zal de 
samenwerking tussen MBO en HBO in de beoogde organisatorische kaders worden geplaatst, 
waarbij het accent meer zal liggen op de samenhang in de Beroepskolom en de samenwerkings-
vormen binnen ‘de vertikale school’ mbo-hbo.  
 

1.2 Waartoe een LINX College? 
 HO- en VO-instellingen in het LINX-samenwerkingsverband hebben in de afgelopen jaren vele 
initiatieven ondernomen om de aansluiting tussen vo en ho te bevorderen. Op basis van ervaring 
kunnen de volgende knelpunten worden genoemd bij de uitvoering van de aansluitingsactivitei-
ten: 

1. Er is sprake van een sterke groei van diverse activiteiten die een goede afstemming be-
hoeven, gelet op de bestaande structuur van taken en bevoegdheden in betrokken on-
derwijsorganisaties, 

2. Er worden nieuwe initiatieven ondernomen vanuit onderdelen van de instellingen waarbij 
te weinig coördinatie wordt uitgevoerd op overlap of op herhaling van activiteiten en doel-
stellingen, 

3. Zowel in het vo als in het ho is de onderwijsorganisatie in beginsel niet ingespeeld op 
aansluitingsactiviteiten, 

4. De middelen voor een gestructureerde inzet van docenten in vo en ho ontbreekt voor een 
duurzame uitvoering van aansluitingsactiviteiten. Aan beide kanten ontbreekt bij het ma-
nagement het urgentiebesef voor een goede aansluiting en een daarmee gepaard gaande 
bereidheid elk jaar maar weer tijd te investeren, 

5. Examens in het vo en de tentamengerichtheid in het ho frustreren een aanpak waarin een 
doorlopende studieloopbaan centraal staat, 

6. De werkhouding en motivatie van leerlingen om zich te oriënteren op een verdere school-
loopbaan en een beroepsperspectief heeft niet altijd het gewenste niveau, en 

7. “Aansluiting” is nog geen object van kwaliteitszorg van vo en ho, en daarmee ook geen 
punt van onderwijsbeleid en aansturing in de meeste instellingen van vo en ho; incentives 
ontbreken. 
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Een belangrijke oorzaak voor deze knelpunten ligt waarschijnlijk in de inertie van de staande or-
ganisaties om met interne veranderingen adequaat te reageren op nieuwe externe vragen. Der-
halve is een mogelijke aanpak van de knelpunten het oprichten van een speciale interorganisatie 
tussen de vo- en ho-instellingen die op gedragen, meer zelfstandige en herkenbare wijze pro-
beert de doorlopende studieloopbaan te bewerkstellingen. Deze interorganisatie heet het LINX 
College. 
 

1.3 Te stellen eisen aan het LINX College 
Het LINX College moet aan de volgende eisen voldoen: 

1. Het college moet gericht zijn op het bevorderen van een doorlopende studieloopbaan van 
de leerlingen, en daarmee bijdragen aan de ontschotting en vervlechting van voortgezet 
onderwijs en hoger onderwijs, 

2. Het beleidvoerend en aansturend vermogen moet aanwezig zijn om aansluitingsactivitei-
ten van leerlingen, docenten, decanen, studieadviseurs, en management te initiëren, te 
ontwikkelen, uit te voeren, te evalueren, en te verbeteren, 

3. Er moet sprake zijn van vraagsturing van de kant van de leerlingen – leerlingen moeten 
zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk zijn voor hun studieloopbaan - die daarin worden 
begeleid door decanen, mentoren, en docenten, 

4. De organisatorische en technische infrastructuur moet zodanig zijn dat aansluitingsactivi-
teiten (deels) op afstand kunnen worden uitgevoerd, 

5. Kwaliteitszorg is van toepassing op de input, throughput, en output van het college. Daar-
toe worden indicatoren ontwikkeld aan de hand waarvan aan de deelnemende instellin-
gen wordt gerapporteerd, en 

6. De activiteiten worden afgestemd met alle vo- en ho-instellingen in het gehele LINX-
gebied ondernomen. 

 

1.4 LINX College activiteiten 
Nogmaals zij er op gewezen dat er sprake moet zijn van vraagsturing van de kant van de geïnte-
resseerden en gemotiveerde leerlingen en onderwijsorganisaties. Dit heeft als consequentie dat 
er dan per definitie ruimte is voor een eigen initiatief van leerlingen, docenten, decanen vo, stu-
dieadviseurs ho, en management. Het kan echter noodzakelijk zijn met name leerlingen te bege-
leiden om tot een voor hen passend initiatief te komen. In ieder geval moeten deze begeleiders 
van een handzaam “tool” worden voorzien om leerlingen tot een goed initiatief te laten komen. 
Maar ook voor andere geïnteresseerden kan enigerlei vorm van intake zinvol zijn.  
Aan welk soort van activiteiten is te denken? 
Vanuit de leerlingen: LOB2-modules, profielwerkstukken, praktische opdrachten, trajecten voor 
zeer begaafde leerlingen, e-learning, zonder-diploma-alvast-studeren, meeloop- arrangementen, 
masterclasses, etc. 
Vanuit de docenten: wederzijdse bezoeken, gemeenschappelijke vakontwikkeling (bv. voortge-
zette wiskunde, natuurkunde), gastlessen, wederzijdse aanstellingen, afstemming eindtermen vo 
/ begintermen bachelor, studium generale, gezamenlijke professionalisering aangaande aanslui-
ting, vaknetwerken, etc. 
Vanuit decanen vo en studieadviseurs ho, optredend namens de instellingen: gestructureerd 
werkoverleg, gezamenlijke professionalisering, thematische bijeenkomsten, overleg over door-
stroming en uitval, terugkoppeling van studieresultaten, etc. 
Vanuit het management: kwaliteitszorg en ketenbeheer, aansluitingsbeleid, terugkoppeling stu-
dieresultaten, terugkoppeling resultaten regiomonitor “Aansluiting”, etc. 
 

1.5 Ontwerp van een LINX College  
In het nu volgende wordt aan de hand van een aantal componenten de hoofdlijnen van het LINX 
College aangegeven: 
 

  6 



M.E. Florijn, (2006). LINX College 
 

1.5.1 Missie 

Het LINX College is gericht op de ontwikkeling van een doorlopende studieloopbaan voor alle 
leerlingen van het voortgezet onderwijs op weg naar het hoger onderwijs. Daartoe wordt samen-
gewerkt tussen docenten, decanen, studieadviseurs, en management van alle instellingen van 
het voortgezet en hoger onderwijs in het Oostelijke landsdeel. 
 

1.5.2 Competenties 

De te bereiken doelstellingen voor leerlingen zijn geformuleerd in te verwerven begincompeten-
ties van het hoger onderwijs waarbij wordt aangesloten bij de eindcompetenties van het voortge-
zet onderwijs. Deze competenties hebben betrekking op algemene vaardigheden en domeinspe-
cifieke vaardigheden (en daarmee samenhangende kennis en attitudes). De algemene vaardig-
heden op het vo-niveau moeten uiteindelijk uitmonden in algemene vaardigheden op academisch 
en hbo-niveau. Voorbeelden zijn plannen, projectmatig werken, probleemstelling formuleren, pre-
senteren, informatie verzamelen en verwerken, leren leren, e.d. Voor de domeinspecifieke vaar-
digheden is het zelfde het geval. Voorbeelden zijn modelleren (wiskunde), spreken van vreemde 
talen, technisch ontwerpen, van domeinspecifieke bronnen gebruik maken (bijvoorbeeld: geogra-
fische informatie systemen), e.d. Zowel voor de algemene vaardigheden als voor de domeinspe-
cifieke vaardigheden worden “leerlijnen” geformuleerd: verticale lijnen in de onderwijsprogram-
ma’s van het vo en ho waarin aan de hand van tussencompetenties een vaardigheid, met de 
daarbij horende kennis en attitudes, wordt verworven. 
 

1.5.3 Programmalijnen 

Het programma van het LINX College bestaat uit een aantal vraaggestuurde trajecten . 
Voor de leerlingen zijn de volgende categorieën van trajecten te onderscheiden: 

(a) Toekomsttraject: hoe ontdek je wat je met jouw lifestyle, aanleg, voorkennis en belangstel-
ling wil en kan gaan studeren? Wat wil je worden en waar in de wereld? 

(b) Talenttraject ontwerpen: technisch en gammawetenschappelijk ontwerpen voor de talentrij-
ken 

(c) Talenttraject onderzoeken: bèta-, technisch-, en gammawetenschappelijk onderzoeken 
voor talentrijken 

(d) Duaal traject: voor de zeer begaafden en de net gezakten het tegelijk volgen van een vo-
opleiding en een ho-opleiding 

(e) Bijspijkertraject: gericht remediëren van hiaten in kennis en vaardigheden 
(f) Zelfgedefinieerd traject: een idee van een leerling. 

 
Voor de docenten, decanen vo en studieadviseurs is aan de volgende categorieën te denken: 

(a) Wederzijds informatieuitwisselingstraject gericht op bovenstaande programmalijnen, nieu-
we ideeën en verdere professionalisering  

(b) Wederzijds werkplaatsuitwisselingstraject 
(c) Onderwijsontwikkelingstrajecten 
(d) Vakdidactische professionaliseringstraject 
(e) Domeinspecifieke professionaliseringstraject 
(f) Ontwerp- en/of onderzoekstraject (inclusief promotie) 
(g) Zelfgedefinieerd traject 

 
Voor het management zijn de volgende categorieën te onderscheiden: 

(a) Beleidsontwikkelingstraject 
(b) Kwaliteitszorgtraject 
(c) Zelfgedefinieerd traject 

 
Voor elk traject uit de leerlingprogramma’s zijn trajectmodulen beschikbaar van tenminste 0,5 
ECTS of veelvouden daarvan. Een aantal voorbeelden: 
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Een toekomsttraject bestaat uit een module “meelopen”op verschillende ho-opleidingen (0,5 
ECTS), een LOB2-module in de vorm van een praktische opdracht (1 ECTS), en een profielwerk-
stuk (4 ECTS)  
Een talenttraject ‘Technisch Ontwerpen’ bestaat uit een module waarin diverse bedrijven worden 
bezocht (0,5 ECTS) en een bedrijfsstage (1 ECTS) om tot een probleemkeuze te komen, een 
praktische opdracht technisch ontwerpen (1 ECTS) om het probleem aan te pakken, en een 
daarop voortbouwend profielwerkstuk technisch ontwerpen (4 ECTS). 
Een wederzijds informatieuitwisselingstraject voor decanen vo en studieadviseurs ho kan be-
staan uit een aantal bijeenkomsten van gestructureerd werkoverleg (totaal 0,5 ECTS), afgewis-
seld door een aantal thematische bijeenkomsten over actuele onderwerpen (totaal 0,5 ECTS). 
Een wederzijds werkplaatsuitwisselingsproject bestaat uit het gedurende een jaar gedurende 1 
dag in de week werken op respectievelijk een instelling van vo of ho. 
 

1.5.4 Werkvormen 

In alle gevallen is er sprake van activerende werkvormen waarbij is te denken aan functionele 
combinaties van projectmatig werken, e-learning, casussen, discussie & debat, probleemge-
stuurd werken, presentaties, interactieve colleges, werkgroepen, etc. ICT-ondersteuning, in het 
bijzonder van electronische leer- en werkomgevingen, maken integraal deel uit van het geheel 
van werkvormen. 
 

1.5.5 Certificering 

De trajecten kunnen voor leerlingen op drie verschillende niveaus worden gevolgd. Voor elk ni-
veau worden normen gesteld waarbij respectievelijk de beoordeling ‘voldaan’, ‘goed’, en ‘uitste-
kend’ hoort. Vooraf wordt vastgelegd in welke mate een ECTS-waardering zal worden omgezet in 
een vrijstelling; de leerling kan daarop zijn trajectkeuze en planning afstemmen.  
Voor docenten kunnen in het kader van professionalisering eveneeens certificaten uitgereikt. 
 

1.5.6 Organisatie en personeel 

De interorganisatie kent structureel een decaan (1 fte) en drie programmaleiders (leerlingen, me-
dewerkers, en management  elk 0,5 fte) die tezamen het managementteam vormen (tezamen 2,5 
fte). Het team wordt ondersteund door een secretariaat (1 fte). 
Het managementteam is verantwoordelijk voor de intake van de vragen van leerlingen, docenten, 
decanen vo, studieadviseurs en het management, de daarop aansluitende ontwikkeling, uitvoe-
ring, evaluatie, en bijstelling van de trajecten in het programma, de certificering, en de kwaliteits-
zorg.    
Deelnemende instellingen van het ho en het vo detacheren jaarlijks elk 5 fte naar het LINX Colle-
ge waarbij de samenstelling afhangt van de vragen van de doelgroepen. 
De LINX-stuurgroep treedt op als de Raad van Toezicht voor het LINX College. 
 

1.5.7 Locaties 

De uitvoering van de verschillende trajecten vinden op de verschillende locaties van de deelne-
mende ho- en vo-instellingen plaats. Op elke deelnemende locatie moet een herkenbare plaats 
aanwezig zijn, voorzien van tenminste 10 werkplekken (inclusief ICT-infrastructuur), waar de tra-
jectdeelnemers hun activiteiten kunnen verrichten. Er moet ook ruimte, inventaris en infrastruc-
tuur aanwezig voor het houden van kleinere bijeenkomsten (tot 10 personen) 
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1.5.8 Deelnemende instellingen 

De deelname aan het LINX College is niet vrijblijvend; men gaat een contract aan voor vier jaar 
waaraan een vast jaarlijks bedrag ter financiering van de vaste kosten is verbonden (nader te be-
palen). Voorts verplicht men zich tot (a) het voeren van een in het kwaliteitsprogramma verankerd 
aansluitingsbeleid, (b) de opname van ‘LINX College’ in de keuzeruimte van het onderwijspro-
gramma, (c) het voeren van een zodanig (integraal) personeelsbeleid, en in het bijzonder profes-
sionaliseringsbeleid, dat medewerkers in staat kunnen worden gesteld de leerlingtrajecten van 
het LINX-College te kunnen uitvoeren en deel te kunnen nemen aan aangegeven trajecten voor 
medewerkers.   
 
 

7 december 2003 
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