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Samenvatting en conclusies  

Excellentie is een relatief nieuw onderwerp in het middelbaar 
beroepsonderwijs. Vanaf 2015 zijn mbo’s  in het kader van 
kwaliteitsplannen gestart met het opzetten, uitvoeren en 
verbeteren  van excellentieprogramma’s.  Die zijn bedoeld om de 
beste studenten in staat te stellen om een hoger niveau van 
vakmanschap te bereiken. Net als in het basisonderwijs, het 
voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs moeten bijzonder 
talentvolle studenten een ambitieus onderwijsprogramma 
aangeboden krijgen. 
 
Het opzetten van excellentie-onderwijs is voor veel mbo’s een 
zoektocht. In dit onderzoek zijn de excellentieplannen in 
uitvoering van vier opleidingen op drie mbo’s -Landstede, ROC 
Mondriaan en Nova College-drie jaar lang gevolgd.  Daarbij staat 
de volgende vraag centraal: Hoe kunnen de excellentieprogramma’s 
talenten van mbo-studenten aanspreken om tot betere prestaties, 
aantrekkelijker beroepsonderwijs en beter inzetbare afgestudeerden te 
leiden? 
 
Deze onderzoekvraag is samen met mbo-instellingen  verder 
uitgewerkt in deelvragen: 
 
1.  Leiden de excellentieaanpakken van de scholen tot de 
geformuleerde doelen? 

a. Zo ja, welke factoren dragen bij aan, of belemmeren, het 
succes? 



 

b. Hoe kunnen we wat we in het excellentieprogramma aan 
ervaringen en kennis opdoen, benutten voor het reguliere 
onderwijs (alle studenten en docenten)? 

2 In hoeverre leiden excellentieprogramma’s tot een positievere 
houding van studenten ten aanzien van het presteren op een 
hoger niveau? 

3 In hoeverre maken de excellentieprogramma’s mbo-
studenten aantrekkelijker voor werkgevers? 

 
We benaderen de onderzoeksvragen vanuit drie gezichtspunten: 
de scholen/opleidingen, de studenten, en werkgevers. Op 
schoolniveau brengen we door middel van een (verklarende) 
evaluatie het verloop van de uitvoering van het 
excellentieprogramma en de opbrengsten voor het reguliere 
onderwijs in kaart (onderzoeksvraag 1a en b).  Op 
werkgeversniveau onderzoeken we met de vignetstudie in 
hoeverre deelnemers aan excellentieprogramma’s aantrekkelijker 
zijn voor werkgevers (onderzoeksvraag 2). Op studentniveau 
onderzoeken we de houding ten aanzien van excelleren van 
studenten die deelnemen  aan de excellentieprogramma’s 
(onderzoeksvraag 3).  De opzet, methoden en 
onderzoeksresultaten zijn uitgebreid beschreven in het 
eindrapport Opzoek naar excellentie. De opbrengsten van drie jaar 
excellentieonderwijs in het mbo. In deze rapportage zijn de 
belangrijkste uitkomsten samengevat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Onderzoeksvraag 1:  Leiden de excellentieaanpakken van de 
scholen tot de geformuleerde doelen? 
 
Dit onderzoek volgt vier opleidingen van drie mbo-scholen die 
tussen 2015 en 2018 excellentieprogramma’s hebben opgezet, 
uitgevoerd en verbeterd.  Zij ontvingen hiervoor stimulerings-
middelen in het kader van de landelijke Regeling 
kwaliteitsafspraken mbo.  
 
Landstede Groep is bekend met aandacht voor toptalent via de 
Topsportopleidingen. Aan het vakoverstijgende excellentieprogramma Brainboost 
doen verschillende locaties en opleidingsrichtingen mee. Brainboost focust op de 
ontwikkeling van meta-cognitieve vaardigheden  in levensechte beroepscontexten. 
Binnen het programma  werken studenten aan zes competenties: kritisch denken, 
creatief denken, aanpassingsvermogen, zelfregulatie, zelfstandigheid, 
samenwerken en ondernemendheid. Docenten ontwerpen samen het 
excellentieprogramma en ontwikkelen zich in coachend lesgeven. 
 
ROC Mondriaan: School voor de Metaal, Elektro-, en Installatietechniek (MEI) en 
HiTec Centre Delft. Hitec centre Delft is een verzwaarde opleiding met extra 
wiskunde en hbo-onderdelen. Jaarlijks starten 54 studenten die samen met hbo’ers 
werken aan projecten via een projectenbeurs (zoals voor natuurmonumenten). In 
de School voor MEI staat de samenwerking met het bedrijfsleven centraal. Het 
excellentieprogramma bestaat uit ketenstages: studenten volgen stages bij 
verschillende bedrijven die samenwerken in een keten en doen zo een breed scala 
aan kennis en vaardigheden op. In beide opleidingen  vindt samenwerking plaats 
met bedrijven en  onderwijsinstellingen (vmbo, hbo en wo). Dit creëert een 
omgeving waarin studenten kunnen excelleren in hun vakgebied.  
 
Binnen Nova college wordt in het excellentiebeleid  ingezet op verzwaarde 
programma’s binnen bestaande opleidingen. Onder de naam MyTec wordt in de 
sector Techniek samengewerkt met  17 (technische) bedrijven in de regio, die zijn 
verenigd in de Stichting Leer Werken in de Techniek. Binnen het verzwaarde  
MyTec -programma leren en werken studenten van verschillende 
techniekopleidingen (werktuigbouwkunde, elektrotechniek en procestechniek). Er 
worden projecten aangeboden waarbinnen verschillende disciplines samenwerken. 
Excellente studenten kunnen naast het reguliere (verzwaarde) programma in 
leerjaar 3 en 4 deelnamen aan de toplijn. Die bestaat uit verdiepende (extern 
ingekochte) opleidingsmodules zoals een VCA of een las-module. De modules staan 
los van het onderwijsprogramma en komen bovenop bestaande curriculum. 



 

van landelijke kaders.... 
De focus op excellentie door beleidsmakers op landelijk niveau als 
een oplossing gezien voor een uiteenlopend aantal vraagstukken 
die binnen het mbo spelen. Bijvoorbeeld om beter in te kunnen 
spelen op de veranderende arbeidsmarkt, uitdagend onderwijs te 
kunnen bieden voor alle mbo’ers (ook voor de meest talentvolle) 
en om het  imago van de mbo-sector een positieve boost te geven. 
In die zin moeten excellentieprogramma’s meer opleveren dan 
goed onderwijs voor de beste studenten: er wordt gehoopt op 
uitstralingseffecten die de gehele mbo-sector ten goede komen. 
Binnen het landelijke excellentiebeleid wordt als 
sturingsmechanisme gekozen voor het stimuleren van excellentie 
in het beroepsonderwijs door middel van individuele financiering 
van scholen in het kader van kwaliteitsafspraken. MBO in Bedrijf 
beoordeelt vooraf of de excellentieplannen van mbo-scholen aan 
de door OCW vooraf vastgestelde eisen en kaders voldoet, en 
monitort jaarlijks de voortgang (vinger aan de pols).  
 
Naar aanpakken op school 
Bij de vertaalslag van landelijk beleid naar de praktijk in de 
scholen gaat het allereerst om de vraag: wat betekent excellentie 
in de context onze school, docenten en studenten? Het uitwerken 
van deze vraag is een essentiële voorwaarde voor eigenaarschap en 
de ontwikkeling van excellentieprogramma’s op een wijze die past 
bij de schoolorganisatie, -visie en missie. In het kader van dit 
stimuleringsprogramma werd al snel duidelijk dat de landelijke 
visie op excellentie (uitdagend onderwijs voor de best presterende 
studenten op de hoogste mbo-niveaus) wringt met de eigen wens  
van mbo’s om álle studenten excellent onderwijs te kunnen 
bieden.  
 
Binnen de gestelde kaders (verzwaarde programma’s gericht op 
excellent vakmanschap voor de meest getalenteerde studenten op 
de hoogste mbo-niveaus) hebben scholen veel vrijheid gekregen 
om excellentiebeleid zelf vorm te geven. Landelijke kaders 



 

stimuleren scholen bovendien om in hun plannen concrete 
activiteiten en doelen te benoemen. maar de vraag hoe die 
activiteiten tot resultaat gaan leiden, blijft in de plannen 
onderbelicht. Scholen focussen vaak op outputdoelen, en in 
mindere mate op het doordenken van welke mechanismen nodig 
zijn om die doelen te bereiken. Als gevolg hiervan  geldt voor de 
mbo’s in dit onderzoek dat de aanloop naar de 
excellentieprogramma’s aanzienlijk meer tijd in beslag heeft 
genomen dan vooraf voorzien. Veel moest nog worden uitgedacht, 
uitgezocht en uitgeprobeerd. De invoering van 
excellentieprogramma’s vergde extra tijd en inzet van scholen om 
de interne schoolorganisatiegoed op te zetten: docenten 
enthousiasmeren, werven en trainen, lesprogramma’s 
ontwikkelen, procedures opzetten voor werving & selectie van 
studenten, en nadenken over de wijze van beoordeling en belonen 
van studenten.  Gemiddeld genomen is twee jaar na de toekenning 
van de excellentiemiddelen gestart met een eerste aanbod voor 
studenten. De vormgeving van de excellentieprogramma’s is dan 
ook een zoektocht geweest.   
 
Breed pallet aan aanpakken 
De brede landelijk beleidskaders leiden tot een divers palet van 
aanpakken bij de mbo-instellingen: van een onderwijsprogramma 
met een focus op generieke competenties tot ketenstages, 
levensechte samenwerkingsprojecten met hbo-studenten en de 
mogelijkheid om externe bedrijfsopleidingsmodules te volgen.   
Dit is een belangrijke opbrengst van drie jaar excellentiebeleid in 
het beroepsonderwijs.  
 
Verschillen in ambitieniveaus 
De meeste excellentieprogramma’s worden opgezet buiten het 
reguliere programma om. Er zijn ook duidelijke verschillen in 
ambitieniveau: sommige opleidingen bouwen bestaande 
(verzwaarde) programma’s verder uit en het feit dat het 
excellentieplan is goedgekeurd wordt gezien als een validatie van 



 

de bestaande aanpak. Soms wordt het excellentieaanbod extern 
ingekocht. Eén ROC kiest voor de ontwikkeling  van een geheel 
nieuw excellentieprogramma inclusief een pedagogisch-
didactische aanpak, die past binnen de onderwijsvisie van de 
school.  
 
In de excellentieaanpakken van mbo’s zijn –in dit onderzoek- 
globaal twee vormen te onderscheiden: verzwaarde (technische) 
opleidingen die hun bestaande aanpak verder uitbouwen en 
waarbij de focus ligt op vakvaardigheden; en een 
multidisciplinaire aanpak met een focus op de ontwikkeling van 
generieke competenties van studenten.  
 
Opbrengsten van bestaande -verzwaarde- opleidingen 
De beoogde doelen van de excellentieprogramma’s binnen de 
verzwaarde programma’s focussen vaker op bredere doelen dan op 
het aanbieden van excellent onderwijs voor de best presterende 
studenten alleen: het versterken van de relatie met het 
bedrijfsleven, het vergroten van de instroom van studenten en het 
‘op de kaart zetten’ van de opleiding.  De focus op de relatie met 
het bedrijfsleven zorgt voor een arbeidsmarktrelevant  
excellentieaanbod (zoals externe bedrijfsopleidingen en 
ketenstages), maar de wensen van studenten staan bij de 
ontwikkeling van de excellentieprogramma’s niet altijd centraal. 
Ook hebben de opleiding en de bedrijven soms andere 
verwachtingen. Dat leidt tot dilemma’s en gaandeweg tot 
aanpassingen. De verwachte resultaten van de excellentie-
programma’s binnen verzwaarde opleidingen worden vooraf 
benoemd in concrete outputdoelen. Daarbij geldt dat die na drie 
jaar achter bleven bij de verwachtingen: minder studenten hebben 
deelgenomen aan een excellentieprogramma dan vooraf verwacht. 
Soms omdat de samenwerking en afstemming met het 
bedrijfsleven meer tijd vergde dan verwacht, maar ook omdat de 
animo van studenten achterbleef. Deelname aan een verzwaarde 
opleiding is voor veel studenten al zwaar genoeg. 



 

 
Opbrengsten van de multidisciplinaire aanpak 
Binnen het multidisciplinaire excellentieprogramma Brainboost 
zijn de outputdoelen en de activiteiten vooraf veel minder scherp 
omschreven: het ontwikkelproces van een excellentieprogramma 
is een belangrijk projectdoel op zich. Het programma is opgezet 
als innovatieproject met twee hoofdcomponenten: de ontwikkeling 
van excellent onderwijs vanuit de behoefte van een groep 
studenten die meer willen en kunnen; en het toerusten van 
docenten om dat onderwijs te ontwikkelen en studenten daarin te 
begeleiden/coachen. Motivatie en eigenaarschap wordt binnen het 
programma gestimuleerd door docenten als ‘het kapitaal’ van de 
aanpak te beschouwen. Daarmee is de gekozen aanpak  ook een 
professionaliseringstraject voor docenten. De verwachte 
uitkomsten zijn niet omschreven in termen van harde 
outputmaten, de focus ligt op de ontwikkeling van een 
onderwijsprogramma dat past bij de visie van de mbo-instelling. 
Docentprofessionalisering wordt zo als een belangrijke 
tussenopbrengst gezien. Uiteindelijk  nemen 20 docenten en ruim 
100 studenten deel aan het programma. Het programma met de 
minst sterke focus op concrete outputdoelen vooraf, heeft 
daarmee het grootste bereik onder studenten en docenten 
achteraf.  
 
 
 
 





 

Figuur 1  De multidisciplinaire aanpak: Brainboost 





 

 
 
Doelen van excellentieprogramma’s 

 
 
Dilemma: selectie van studenten  
De opleidingen in dit onderzoek worstelen met de uitgangspunten 
van de excellentieregeling: uitdagend onderwijs voor de best 
presterende studenten. Want dat vergt selectie van studenten, dit 
verhoudt zich niet eenvoudig tot de inclusieve 
onderwijsopvattingen van mbo-instellingen. Toch worden selectie 
en excellentie vaak in één adem genoemd. Want één van de 
belangrijkste doelen van selectie is zorgdragen dat studenten goed 
passen bij de gekozen excellentieaanpak. De wijze van selecteren 
hangt samen met de gekozen definitie van excellentie, die  
idealiter weer voortvloeit uit de gekozen visie op 
talentontwikkeling (Mbo in Bedrijf; 2017). Globaal zijn twee visies 
te onderscheiden:  



 

 excellentie als een bijzonder kenmerk van een persoon die 
uitzonderlijke prestaties toont (een kleine groep studenten) 

 excellentie als een ontwikkelbaar talent dat elke student in 
zich heeft (en met de juiste ondersteuning tot wasdom kan 
komen). 

 
In de eerste visie ligt de focus van een excellentieprogramma 
vaker op het aanbieden van onderwijsprogramma’s voor een 
selecte groep die meer uitdaging aankan dan het reguliere 
programma, zoals Honeursprogramma’s. Deze visie is in lijn met 
de landelijke beleidsdoelen van de excellentieprogramma’s zoals 
beschreven in de Regeling kwaliteitsafspraken mbo. Selectiecriteria 
focussen meestal sterker op eerdere, meetbare prestaties die een 
indicatie geven of studenten deze verzwaarde programma’s 
aankunnen (zoals cijfers). In de tweede visie zal de focus van het 
programma vaker liggen op talentontwikkeling, en is het 
programma voor een bredere groep studenten toegankelijk. 
Selectiecriteria focussen vaker op toekomstige prestaties, waarbij 
wordt uitgegaan van aspecten die bijdragen aan succesvolle 
deelname aan een excellentieprogramma. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om motivatie, doorzettingsvermogen en de wil om 
een doel te bereiken (MBO in Bedrijf, 2017). Voor de drie scholen 
uit dit onderzoek geldt dat het vaststellen van selectiecriteria een 
zoektocht was, en dat deze gaandeweg zijn bijgesteld of 
aangescherpt. Vaak wordt gekozen voor een mix van motivatie en 
huidige, meetbare prestaties (zoals cijfers). Wat betreft prestaties 
wordt meestal een ondergrens gehanteerd: behaalde cijfers 
moeten minimaal voldoende zijn, of er mag geen sprake zijn van 
een studieachterstand. De focus ligt daarmee eerder op het 
uitsluiten van onderpresteerders, dan op het selecteren van de 
best presterende studenten. Eén opleiding hanteert helemaal geen 
vooraf omschreven selectiecriteria, maar kijkt naar de mix van 
prestaties, motivatie en vaardigheden van studenten. Bij twee 
opleidingen spelen bedrijven een directe of indirecte rol in het 
selectieproces: soms gaan studenten op gesprek  bij bedrijven, 



 

soms selecteert de docent studenten op basis van de verwachte 
eisen die bedrijven aan de kwaliteiten van studenten stellen. 
 
Selectie van studenten voor excellentieprogramma’s 

 
 
Onderzoeksvraag 1a: welke factoren dragen bij aan, of 
belemmeren, het succes? 
 

In de zoektocht naar de aanpak van excellentie op mbo-
instellingen is een aantal werkzame elementen gevonden. 
Daarnaast levert het  onderzoek zicht op belemmeringen en 
voorwaarden. 
 
Excellentie niet bovenop verzwaard programma 
Excellentieprogramma’s bovenop reeds verzwaarde 
onderwijsprogramma’s komen minder goed van de grond. Met 
name omdat deelname aan het bestaande onderwijsprogramma 
studenten al intensief is: een excellentie-traject heeft dan weinig 



 

toegevoegde waarde en is niet onderscheidend.  Het gevolg is dat 
de animo voor deelname achterblijft bij de verwachtingen: voor 
veel studenten is dit een brug te ver. 
  
Communiceer expliciet dat het om excellentie gaat 
Excellentie wordt betekenisvol als het voor studenten, docenten 
en bedrijven herkenbaar is. Het bieden van uitdagend onderwijs 
voor de best presterende studenten is soms nog beladen; in het 
mbo gaat de aandacht van oudsher vaker naar het voorkomen en 
verminderen van onderwijsachterstanden. Twee van de drie 
deelnemende scholen maakten zich vooraf zorgen dat dit zou 
leiden tot scheve gezichten bij de invoering van 
excellentieprogramma’s. Eén opleiding koos er uiteindelijk voor 
om het excellentieprogramma niet expliciet te communiceren.  
Het gevolg is dat docenten niet bewust bezig zijn met excellentie 
en studenten niet weten dat  de gevolgde opleiding meer biedt dan 
de ‘normale’ opleidingen. Dat resulteert dan ook in weinig animo 
voor deelname aan de excellentieprogramma’s. Denk vooraf na 
over hoe excellentie past binnen de opleiding en kies voor een 
heldere communicatie van de meerwaarde daarvan voor docenten 
en studenten. Een opleiding heeft er bijvoorbeeld voor gekozen om 
het programma een nieuwe naam te geven, om af te zijn van de 
beladen term excellentie. 
 
Excellentie start bij de docent 
Zoals eerder aangegeven is het beantwoorden van de vraag wat 
betekent excellentie in de context van onze school, voor docenten en 
studenten? een essentiële voorwaarde voor de ontwikkeling van 
excellentieprogramma’s die passen bij de school.  Belangrijke les 
uit het Brainboost-programma, de multidisciplinaire aanpak bij 
een van de drie instellingen, is dat grip krijgen op het begrip 
excellentie door docenten, een  cruciale factor is.  Het opzetten van 
een excellentieprogramma binnen de school vergt een leertraject 
voor docenten met een cyclisch karakter: wijzer worden, grip 
krijgen, vormgeven, experimenteren en uitvoeren. De docent 



 

maakt daarbij een vergelijkbaar proces als een student: eerst het 
gedrag van docenten veranderen voordat je het gedrag van 
studenten kan veranderen. In de context van excellentie betekent 
dit dat docenten die deelnemen meer willen en meer kunnen, 
doorzetten als het moeilijk wordt, openstaan voor leren en een 
onderzoekende houding hebben. Zowel de docenten als studenten 
werken in multidisciplinaire teams, vormen een leergemeenschap 
en komen gezamenlijk tot een uitkomst.  
 
Kies niet voor minder, maar andere vormen van begeleiding van 
studenten 
Van excellente studenten wordt veel zelfstandigheid verwacht. 
Deelname aan een excellentieprogramma vraagt dan ook veel van 
het zelfsturend vermogen van studenten, zowel  in  het voortraject 
(aanmelding en selectie) als het programma zelf. Bijvoorbeeld om 
een motivatiebrief te schrijven voor deelname, op sollicitatie te 
gaan bij een commissie uit het bedrijfsleven of een externe 
cursusmodule vinden die past bij jouw wensen én toekomstig 
beroep. In de ervaring van scholen starten studenten langzaam op 
en hebben zij in het begin juist veel begeleiding nodig. Studenten 
vinden het vaak lastig om motivatie te concretiseren en onder 
woorden te brengen. Het gaat bij excellentieonderwijs dan ook niet 
om de inzet van minder, maar van andere vormen van begeleiding 
(zoals coaching). Dit bevordert een open leerproces waarbij niet 
het antwoord, maar het ontwikkelen van oplossingsstrategieën 
centraal staan en studenten worden uitgedaagd om daarin zelf 
verantwoordelijkheid te nemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Onderzoeksvraag 1b: Hoe kunnen we wat we in het 
excellentieprogramma aan ervaringen en kennis opdoen, 
benutten voor het reguliere onderwijs (alle studenten en 
docenten)? 
 
Zoals hierboven beschreven heeft de aanloopperiode van 
excellentieprogramma’s meer tijd in beslag genomen dan vooraf 
voorzien. De scholen zijn pas net begonnen met excellentie-
programma’s. Voor benutting van de opbrengsten voor het 
reguliere onderwijs is het in deze fase daarom nog te vroeg.          
De meeste excellentieprogramma’s uit dit onderzoek zijn 
bovendien buiten het reguliere programma opgezet, en het is nog 
niet zeker dat alle programma’s ook na het aflopen van de 
excellentieregeling doorgaan. Dat maakt benutting voor regulier 
onderwijs lastig.  
 
De focus ligt in deze eerste fase dan ook sterker op het wegnemen 
van belemmeringen in het reguliere onderwijs: er moet ruimte zijn 
voor excellentieprogramma’s. Vaak geldt dat het uitvoeren van 
een beleidsmaatregel omdat een externe partij dat verlangt niet 
automatisch leidt tot een succesvolle implementatie. Landelijke 
beleidsdoelen moeten eerst vertaald worden naar doelen op 
schoolniveau. Interne motivatie en eigenaarschap zijn daarbij 
essentiële voorwaarden voor succesvolle implementatie van deze 
doelen, in alle lagen van de school (Herweijer & Turkenburg, 
2012).  Daar was bij de start van de excellentieprogramma’s niet 
altijd sprake van. Niet alle docenten waren bijvoorbeeld meteen 
‘om’. Een deel van de studenten geeft aan dat reguliere docenten 
geen duidelijk beeld hebben van het excellentieprogramma en er 
niet achterstaan dat de studenten daardoor lessen missen. 
Docenten merken soms ook zelf dat sommige collega’s minder 
positief staan tegenover het excellentieprogramma: ‘Ga je morgen 
weer excellent doen?’  Ook is vooraf nagedacht over het risico op 
scheve gezichten tussen studenten. Er is mede daarom gekozen 
voor programma’s die losstaan van het reguliere onderwijs. 



 

 
Soms bleek dat de ambitie om excellentieprogramma’s op te 
zetten vooral van bovenaf ingegeven was: het CvB zag aanleiding 
voor meer aandacht voor excellentie, maar op de werkvloer werd 
geen urgentie gevoeld. In het landelijke excellentiebeleid voor de 
mbo-sector is als sturingsmechanisme gekozen voor individuele 
financiering van scholen in het kader van kwaliteitsafspraken.    
Dit soort stimuleringsgelden zijn belangrijke aanjagers van 
innovatie in het mbo. Maar zij leiden vaak tot projecten van 
beperkte duur, met eigen procedures en voorwaarden (Karsten, 
2016). De beschikbaarheid van innovatiemiddelen lokt bovendien 
vaak geen grondige probleemanalyse uit. Kortom, het is de vraag 
in hoeverre excellentieprogramma’s voor alle betrokken 
voorzagen in een behoefte. 
 
 
Onderzoeksvraag 2: In hoeverre maken de 
excellentieprogramma’s mbo-studenten aantrekkelijker voor 
werkgevers?  
 
Excellentieprogramma’s op het mbo zijn gericht op het verwerven 
van excellent vakmanschap. Bijvoorbeeld door middel van 
deelname aan vakwedstrijden, een extra intensieve stage of een 
aanvullend vakgericht certificaat. Dit impliceert een sterke relatie 
met het werkveld en de verwachting is dan ook dat dit excellente 
studenten zal helpen bij het vinden van een stageplaats of baan. 
Maar maken de excellentieprogramma’s mbo-studenten 
daadwerkelijk aantrekkelijker voor werkgevers? Om deze vraag te 
beantwoorden zijn in een vignetstudie zijn verschillende vormen 
van excellentieprogramma’s voorgelegd aan  circa 200 werkgevers 
in de technische sector. Hiervoor maakten we gebruik van fictieve 
cv’s van mbo-afgestudeerden.  
 
In de  vignetstudie hebben we geen aanwijzingen kunnen vinden 
dat mbo’ers op niveau 3 en 4 met excellentieprogramma’s op hun 



 

cv  aantrekkelijker zijn voor werkgevers. Dat geldt ook voor de 
hoogte van het eindcijfer voor het vak Nederlands en de 
beoordeling van de vakgerichte eindopdracht.  Sterker nog, voor 
kleine bedrijven lijkt het hebben gevolgd van een excellentietraject 
eerder een nadeel dan een voordeel. Wel blijkt dat een 
excellentieprogramma waarbij een extra intensieve stage is 
gelopen de gediplomeerden aantrekkelijker kunnen maken. Ook 
hechten werkgevers waarde aan een goed aansluitende 
vooropleiding. 
 
Hierbij moet worden opgemerkt dat ‘excellentie’, voor het mbo 
geen eenduidig begrip is en waar van alles onder verstaan kan 
worden, van vakvaardigheden tot generieke competenties.             
De bandbreedte van excellentieprogramma’s is groot en er is geen 
eenduidige opvatting over wat excellentie in het mbo is.                
Ook scholen die hebben deelgenomen aan dit onderzoek en die 
inmiddels enkele jaren bezig zijn met excellentieprogramma’s 
worstelen nog steeds met deze vraag. Voor bedrijven zal dit niet 
anders zijn. En zeker niet alle excellentieprogramma’s zijn  omvat 
met de onderzochte variabelen in dit onderzoek.  
 
Ook is het mogelijk dat de algemene aanduiding ‘excellentie’ niet 
aansluit bij het mbo en bij het midden en kleinbedrijf waar de 
meeste mbo’ers terechtkomen.  Mbo-instellingen willen af van de 
term excellentie en zij zijn op zoek naar een alternatief, een eigen 
variant. Voor bedrijven is het ook denkbaar dat excellentie als term 
niet goed aansluit. Het kan geassocieerd worden met mensen die 
hoge ambities hebben en die niet in het team passen van ‘gewone’ 
vakmensen of die snel weer weg zijn als ze elders meer 
doorgroeimogelijkheden hebben. Dit terwijl het best mogelijk is 
dat dergelijke programma’s bij kunnen dragen aan kennis en 
vaardigheden die werkgevers wel belangrijk vinden. Als een 
excellentieprogramma specifieker wordt omschreven, 
bijvoorbeeld als verdiepende stage zonder het woord excellentie te 
noemen, zijn werkgevers wel geïnteresseerd. Dat zou er voor 



 

kunnen pleiten om excellentie niet te vermelden op een diploma of 
cv maar preciezer te omschrijven wat de inhoud van het gevolgde 
traject was en welke vaardigheden zijn geleerd. 
 
 
Onderzoeksvraag 3: In hoeverre leiden excellentieprogramma’s 
tot een positievere houding van studenten ten aanzien van het 
presteren op een hoger niveau? 
 
Volgens mbo-instellingen is een positieve houding van studenten 
ten aanzien van inzet op school een belangrijke voorwaarde voor 
succesvolle excellentietrajecten: houding is een belangrijke 
voorspeller van gedrag. Daarom brengen we tot slot in kaart in 
welke mate excellentie-programma’s leiden tot positievere 
attitudes op dit vlak. Hiervoor maken we gebruik van het Model of 
Planned Behaviour (Ajzen 1989, 1991). 
 
Lopende het onderzoek bleek het niet mogelijk om de ontwikkeling 
van de houding van studenten in kaart te brengen: opleidingen 
zijn later gestart met excellentieprogramma’s en voor een aantal 
opleidingen gold dat de instroom beperkt was. Een voor-en 
nameting was om deze redenen niet haalbaar.  Daarom is ervoor 
gekozen om de houding van studenten ten opzichte van de inzet 
op school eenmalig te toetsen. We definiëren die houding in 
algemene termen van gewenst gedrag van studenten: de 
bereidheid om hard te werken voor je studie. Gedrag definiëren we 
als de tijd die studenten extra per week besteden aan hun 
vakgebied, ook als dat niet hoeft. 
 
Uit de analyses blijkt dat studenten gemotiveerd zijn om te hard 
werken voor hun studie als zij daarvan het nut en de noodzaak 
inzien.  ‘Excellent’ gedrag van studenten wordt echter 
voornamelijk gestuurd door de mate van vertrouwen in de eigen 
bekwaamheid en door ervaren belemmeringen. Het gaat dan om 
belemmeringen die volgens studenten buiten de eigen controle 



 

vallen. De extra inzet van studenten voor hun opleiding wordt 
daarmee voor een groot deel bepaald door zelf ervaren 
mogelijkheden en obstakels. Er kan op dit punt winst geboekt 
worden, bijvoorbeeld  door deze obstakels weg te nemen.  Het gaat 
dan bijvoorbeeld om (te) weinig tijd voor schoolwerk, gebrek aan 
een rustige studieplek, concentratieproblemen of andere taken die 
voor afleiding zorgen. Onafhankelijk daarvan hangt het gedrag 
samen met de leerweg die wordt gevolgd (bbl’ers zetten zich meer 
in), met het opleidingsniveau van de vader (hoe hoger de 
opleiding, hoe meer inzet), sekse (mannen tonen meer inzet), en 
het (bewust) deelnemen aan een excellentieprogramma. Als 
studenten niet deelnemen aan een excellentieprogramma, 
besteden ze  minder extra tijd aan de opleiding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Aanbevelingen voor de ontwikkeling van 
excellentieprogramma’s op het mbo 

De hoofdvraag van dit onderzoek was: hoe leiden excellentie-
programma’s tot beter inzetbare afgestudeerden? In dit project 
zijn drie zoektochten van scholen naar excellentieprogramma’s 
beschreven.  De vraag hoe deze leiden tot beter inzetbare 
afgestudeerden kunnen we (nog) niet beantwoorden. Wel zijn een 
aantal voorwaarden gevonden die van belang zijn voor de opzet 
van excellentieprogramma’s: excellentie wordt pas betekenisvol 
als het voor studenten, school en arbeidsmarkt herkenbaar is. We 
noemen een aantal concrete aanbevelingen voor beleidsmakers,  
schoolbestuurders en onderwijsontwerpers 
 
Aanbevelingen voor beleidsmakers 
1. Trek meer tijd uit voor het opzetten van nieuwe onderwerpen 

Excellentie is voor het mbo een nieuw onderwerp, waartoe 
scholen zich moesten gaan verhouden, bijvoorbeeld ten 
aanzien van ‘talentontwikkeling voor allen’; een credo dat op 
veel mbo-instellingen geldt. Er zijn bij aanvang door de 
scholen excellentie-activiteiten bedacht, maar die zijn niet 
zomaar als programma  ‘geïmplementeerd’. Daaraan gingen 
vraagstukken vooraf als om welke studenten gaat het, hoe 
gaan we die selecteren en wat is een verzwaard programma 
precies? Voor de mbo-sector is excellentie een 
innovatieproject en dat kost (meer) tijd. Veel moet uitgedacht, 



 

uitgezocht en uitgeprobeerd worden. Mbo-instellingen 
hebben bijvoorbeeld samen met de Argumentenfabriek een 
praktische denkhulp ontwikkeld die daarbij kan helpen.   

2. Stimuleer reflectie en samen leren;  daag scholen uit om in 
hun plannen vooraf niet alleen activiteiten en doelen te 
noemen, maar ook na te denken over hoe die activiteiten tot 
resultaat gaan leiden.  

3. Help scholen om excellentie meer zichtbaar te maken, 
bijvoorbeeld ook in de richting van het bedrijfsleven.  

4. Denk na over de timing van het uitzetten van (passend) 
onderzoek. Door de lange aanloopperiode vond het onderzoek 
plaats in een fase waarin eerder sprake was van oriëntatie dan 
van een nieuwe geïmplementeerde werkwijze die een 
onderdeel is van de dagelijkse routines (Grol & Wensink, 
2006). Het is de vraag of evaluatie- en impactonderzoek in 
deze fase zinvol is: het is nog te vroeg om ‘het net op te 
kunnen halen’. Ontwerponderzoek past beter bij de opstartfase 
van innovatieprojecten. 

 
Aanbevelingen voor bestuurders/directie van mbo-instellingen 
5. Stimuleer het voeren van een discussie en visieontwikkeling 

ten aanzien van excellentie, passend bij de visie van de school. 
6. Heb van meet af aan oog voor de borging, zorg dat met het 

ophouden van de subsidie niet alles ‘verdampt’, zoek naar 
mogelijkheden voor doorvertaling. 

7. Geef tijd en ruimte aan docenten voor ontwikkeling en leren en 
leer zelf mee. 

8. Maak excellentieonderwijs zichtbaar en betrek de 
buitenwereld. 

9. Stimuleer een cultuur waarin excellentie gewoon is. 
10. Stimuleer excellentie door belemmeringen voor studenten om 

deel te nemen aan excellentieprogramma’s weg te nemen. 
 
 
 

http://mbo-today.nl/wp-content/uploads/2018/03/Excellentie-in-het-mbo-boek-compleet.pdf


 

Aanbevelingen voor onderwijsontwerpers om de 
arbeidsmarktrelevantie van excellentieprogramma’s te vergroten 

11. Werkgevers hebben (nog) geen concreet beeld bij excellentie in 
het mbo; maak het zichtbaar en betrek ze daarbij, via 
opdrachten, stages en nodig ze uit voor presentaties. 

12. Uitblinken in een stage is voor een werkgever een 
aantrekkelijke vorm; benut de mogelijkheden van stages in 
excellentieprogramma’s. 

13. Maak voor werkgevers niet alleen zichtbaar dat een student 
een excellentieprogramma heeft gevolgd maar vooral wat de 
student dan heeft gedaan (extra verdiepende stage, 
praktijkopdrachten). 

14. Hou rekening met verschillen in waardering tussen grote en 
kleine bedrijven. 

 
 
Good practice 
Tot slot: voor veel mbo-scholen is en blijft het opzetten van 
excellentieprogramma’s een zoektocht. We willen daarom 
inspirerende  ‘verhalen en aanpakken’ uit dit project delen met 
andere mbo’s. In het voorjaar van 2019 verschijnt een boekje over 
kennisontwikkeling, docentprofessionalisering en 
onderwijsontwikkeling in het Brainboost-programma.
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