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VO, MBO, HBO en WO
De ondergetekenden:
Hieronder gezamenlijk aangeduid als ‘LinX-partners’,
Preambule:
willen hun samenwerking aangaande aansluiting met het oog op een optimale doorstroom van
studenten verder intensiveren door op structurele wijze in gesprek te zijn met partners in het VO, MBO
en HO. Het organiseren van de samenwerking en afstemming geldt niet alleen voor activiteiten gericht
op (aspirant-) studenten. Naast de aansluitingsactiviteiten die vanuit het HO gebundeld worden

aangeboden, worden ook daarmee verwante activiteiten als professionalisering van docenten (TSEverband) en de samenwerking met de steunpunten voor vakvernieuwing in het voortgezet onderwijs,
nadrukkelijk bij de samenwerking betrokken. Ook de relatie tussen het VO en het MBO maakt

onderdeel uit van de achtergrond tegen welke de intensivering van de samenwerking in de LinX regio
gestalte dient te krijgen.

De LinX-partners bepalen met elkaar de kaders waarbinnen de aansluitingsactiviteiten, de verwante

activiteiten, en het overleg hierover vorm en inhoud krijgen. Hierbij wordt onderstreept dat het om een
open samenwerkingsverband gaat, waarbij zich ook nieuwe onderwijspartijen kunnen aansluiten.
Overwegende dat:
(a) De studie- en beroepsloopbaan van jongvolwassenen gebaat is bij een goede samenwerking

tussen aansluitende schoolsoorten en tussen opleiders uit die scholen waarbij ketendenken en
ketenbeheer de sturende elementen daarin zijn;.

(b) De zorg voor goede aansluitende en doorlopende leerwegen als een gezamenlijke
verantwoordelijkheid en inspanningsverplichting wordt opgevat;

(c) Er al een lange traditie bestaat in de samenwerking tussen onderwijsinstellingen uit het
Voortgezet Onderwijs, het Middelbaar Beroeps Onderwijs en het Hoger Onderwijs in de LinX
regio, Twente, Stedendriehoek, Salland en de Achterhoek;

(d) Juist in een regionale vorm van samenwerking optimaal bijgedragen kan worden aan

doelstellingen van landelijke (Veerman: Profilering) en internationale (EU 2020: Terugdringen
schooluitval en verhogen percentage bevolking met afgeronde Hogere Opleiding) onderwijsagenda’s;

(e) Gezamenlijke aansluitingsactiviteiten, loopbaanbegeleiding en afstemming van beleid

dominante kenmerken zijn van de beoogde samenwerkingsactiviteiten om leerlingen en
docenten te ondersteunen bij hun stappen op de doorlopende leerwegen.

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de volgende zaken:


De manieren waarop de vo- mbo- en ho-programma’s op het punt van kennis en
vaardigheden dan wel in termen van competenties op elkaar dienen aan te sluiten;



De noodzakelijke continuïteit of bewuste discontinuïteit (als uitdaging) in de pedagogische en
didactische vormgeving van onderwijs;



De doorloop - naar vorm en aard - van de leeromgevingen in het voortgezet onderwijs het
middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs;



Verwachtingen die de instromende leerling heeft van wat hij/zij wil en kan in het

vervolgonderwijs en de rol die Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding (LOB) daarbij kan spelen.

Komen als volgt overeen:


Het op basis van bovenstaande inzichten en ontwikkelingen zo goed mogelijk vormgeven
en/of afstemmen in VO, MBO en HO van:
- onderwijsprogramma’s,

- de pedagogisch/didactische aanpak,
- de leeromgeving en/of de

- (Studie-) loopbaanbegeleiding.


Het op gestructureerde, projectmatige wijze kennis nemen van elkaars ontwikkelingen, zowel
op strategisch als onderwijskundig gebied, i.c. op zowel managementniveau als docentniveau,
met betrekking tot de in de overweging genoemde aansluitingsactiviteiten.



Het op regelmatige basis deelnemen aan overleg op diverse niveaus (bestuurlijk, management
en uitvoerend)



Het op regelmatige basis beschikbaar stellen van doorstroomgegevens van oud-leerlingen en –
studenten in het vervolgonderwijs



Het opstellen van gezamenlijke criteria voor wat onder een ‘goede aansluiting’ moet worden
verstaan en het borgen ervan in de eigen (toekomstige) kwaliteitszorg-systemen.



Een gestructureerde vorm van overleg met zowel het voorliggend- als het vervolgonderwijs in
een adviesraad die adviseert aan de besturen van de betrokken instellingen. Het Bestuurlijk

Overleg LinX (BOL), bevordert besluitvorming bij de besturen van de betrokken instellingen.

Immers, er zijn binnen het Hoger Onderwijs voorzieningen ontstaan, zoals Saxion Entree en
Loket VO UT, waarmee de relatie met het VO en het MBO wordt verstevigd en van waaruit

aansluitingsactiviteiten gebundeld worden aangeboden. Om deze voorzieningen goed te laten

functioneren, wordt een adviesraad ingesteld waarin vertegenwoordigers van alle betrokken
onderwijssoorten op managementniveau zitting hebben, alsmede een vertegenwoordiging
vanuit het VO decanaat.


In de hiervoor genoemde adviesraad vinden de volgende activiteiten plaats:

- voeren partijen de dialoog over aansluiting n.a.v. concrete samenwerkingsprojecten
- bespreken zij nieuw in te voeren initiatieven

- bespreken zij de implicaties van beleidsvoornemens
- maken zij afspraken over de wijze waarop projectvoortgang gemonitord wordt

- presenteren, bespreken en analyseren zij (regionale)onderzoeksresultaten op het terrein van
instroom en aansluiting.

- brengen partijen voorstellen in om tot afstemming te komen van onderling beleid m.b.t.
instroom en aansluiting.

- dragen vertegenwoordigers van de verschillende onderwijssoorten zorg voor terugkoppeling
naar hun achterban



De hiervoor genoemde adviesraad kent vooralsnog twee ‘kamers’ die zich respectievelijk

richten op de aansluiting VO-HBO / MBO-HBO enerzijds en VO-WO / HBO-WO anderzijds. De
kamers komen periodiek bijeen waarvan 1 bijeenkomst een gezamenlijk treffen zal zijn van
beide kamers. Onderzocht wordt of op termijn de vorming van één kamer mogelijk is.


Bestuurlijke vraagstukken die hieruit voortvloeien of mee samenhangen, worden voorgelegd
aan het Bestuurlijk Overleg LinX . Het BOL bevordert bestuurlijke besluitvorming bij de
besturen van de betrokken instellingen.

Ondergetekenden verklaren zich te zullen inspannen om bovengenoemde samenwerkingsafspraken te
realiseren.

Aldus vastgesteld en ondertekend te Enschede op 28 februari 2011 door de leden van het Bestuurlijk
Overleg LinX.

De verklaring wordt mede ondertekend door vertegenwoordigers van de afzonderlijke
onderwijsinstellingen in de LinX regio.

Leden van het Bestuurlijk Overleg LinX
Instelling

Naam

Functie

Het Assink Lyceum

Dhr. W.A. Kok

Voorzitter CvB

Het Etty Hillesum Lyceum

Dhr. F. Kulik

Lid centrale directie

Voortgezet Openbaar Onderwijs

Drs. M.R. Smits

Voorzitter CvB

Staring College

D h r . N . Wo o n i n k

B e s t u u r de r

ROC Aventus

Drs. A.J. Veldman

Lid CvB

..

.

ROC van Twente

Dhr. G.E. van Sunder

Lid CvB

..

.

ArtEZ Hogeschool voor de kunsten

Dhr. D. Kuilman

Voorzitter CvB

Hogeschool Edith Stein

Drs. H.C.M. Mulders

Voorzitter CvB

..

.

Saxion

Mr. H.G.M. van Oldeniel

Lid RvB

..

.

Universiteit Twente

Prof. Dr. E. Brinksma

Lid CvB

..

.

De Stichting Apeldoorns

Handtekening

.

..

Vertegenwoordigers van de afzonderlijke onderwijsinstellingen.

Instelling

Naam

Functie

OSG Hengelo

Dhr. A. van der Werf

Algemeen Directeur

Pius Canisius Almelo

Dhr. B.A. Kokhuis

Voorzitter
Centrale Directie

CSG het Noordik Almelo

Dhr. H. Michel

Directeur P&O/F&B

Het Stedelijk Lyceum Enschede

Dhr. P.N.J. Nieuwstraten

Bestuursvoorzitter

Bonhoeffer College Enschede

Dhr. A. van Ommeren

Voorzitter
Centrale Directie

SG Twickel Hengelo

Drs. J.H. Hammink

Voorzitter
Centrale Directie

SG de Grundel Hengelo

Drs. J.H. Hammink

Voorzitter
Centrale Directie

De Waerdenborch Holten

Dhr. H.H. Spanjer

Rector

Twents Carmel College Oldenzaal

Dhr. H.M. Claessen

Rector

KSG Marianum

Dhr. J.G.M. Put

Rector

OSG Erasmus Almelo

Dhr. H. Schoenmaker

Voorzitter CvB

CSG Reggesteyn
Nijverdal / Rijssen

Dhr. S.A. Terpstra

Voorzitter CvB

Instelling

Naam

Functie

Vechtdal College
Hardenberg en Ommen

Drs. H. ter Buurkes
de Vries

Bestuurder/dir. ai

Carmel College Salland Raalte

Mw. I. Hegeman

Sectordirecteur H/V

CC Schaersvoorde Aalten

Dhr. A.L.M. Benders

Rector

Onderwijs centrum
Het Roessingh

Dhr. A. v. d. Pol

Teamleider VSO DG
(diplomagerichte afdeling)

De Driemark Winterswijk

Dhr. J.P. Beekman

Rector

Stedelijk Dalton Zutphen

Dhr. C. Freriks

Rector

Veluwse Scholengroep /
Stichting CVO Apeldoorn

Mw. F. Everts

Voorzitter CvB

Isendoorn College Warnsveld

Dhr. E. Lutteke

Rector

Hondsrug College Emmen

Dhr. K. Versteeg

Dir. Bestuurder

AOC Oost

Dhr. A.F.M. Bomers
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