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Vraag 

Is het waar dat werkgevers uit verschillende beroepsdomeinen een andere verwachting 

hebben ten aanzien van de deelname van MBO-studenten aan excellentieprogramma’s? 

 

Kort antwoord 

Binnen het MBO is nog geen onderzoek gedaan naar deze vraag. Op basis van onderzoek 

binnen het HO, blijkt dat voor verschillende beroepenvelden de kenmerken van een 

‘excellente professional’ verschillen. Per beroepsgroep zijn er, naast generieke 

kenmerken, ook beroepsspecifieke karakteristieken die door het werkveld zelf als 

passend bij een excellente professional worden gezien. Hieruit kan voorzichtig 

geconcludeerd worden dat werkgevers in verschillende beroepsdomeinen verschillende 

dingen verwachten van MBO-studenten die deelnemen aan een excellentieprogramma.  

 

Toelichting antwoord 

 

Excellentieprogramma’s in het MBO 

Excellentieprogramma’s in het MBO zijn vrij nieuw (Mulder & Blink, 2018). In 2014 kwam 

er met de beleidsbrief Ruim baan voor vakmanschap: een toekomstgericht MBO ruimte 

voor excellentieprogramma’s in het MBO (MBO in Bedrijf, 2015; Ten Berge et al., 2017). 

De doelgroep van deze programma’s zijn excellente studenten (MBO in Bedrijf, 2015) en 

het doel is om ‘de beste studenten in staat stellen een hoger niveau van vakmanschap te 

bereiken’ (Buisman & Van der Velden, 2017). Vakmanschap bestaat uit vakkennis – 

verschillend per vakgebied - en algemene vaardigheden (Petit & Rözer, 2017). De 

excellentieprogramma’s richten zich op cognitieve prestaties en ook op andere gebieden, 

zoals vakmanschap, creativiteit, ondernemerschap en internationale competenties (MBO 

in Bedrijf, 2015).  



 
 
 

 
 

Bijna alle MBO-instellingen zijn aan de slag gegaan met de ontwikkeling van 

excellentieprogramma’s. Zij vullen hun programma’s verschillend in, op basis van de 

algemene criteria die gesteld zijn door de overheid. De algemene criteria geven de 

instellingen veel vrijheid een eigen invulling te geven aan hun excellentiebeleid. 

Tegelijkertijd blijken veel instellingen hier mee te worstelen. Er is een grote diversiteit in 

opvattingen over excellentie en ook de aanpak van instellingen verschilt sterk (Ten Berge 

et al., 2018).  

In deze zoektocht speelt onder andere de vraag: wat verwacht het werkveld van 

afgestudeerden van excellentieprogramma’s in het MBO? Antwoord hierop geeft input 

voor de inhoudelijke inrichting van excellentieprogramma’s. Daarnaast kunnen daarmee 

ook verschillen tussen excellentieprogramma’s in verschillende beroepsdomeinen 

zichtbaar worden.  

Werkgevers van afgestudeerden van excellentieprogramma´s in het HO 

Omdat binnen het MBO nog geen onderzoek gedaan is naar de verwachtingen van 

werkgevers over deelnemers van excellentieonderwijs, is gekeken naar onderzoek dat is 

gedaan binnen het HO. Van hieruit proberen we een antwoord te geven op de vraag. 

Van. Binnen het HO komen excellentieprogramma’s of honoursprogramma’s al wat langer 

voor. Deze zijn gestimuleerd door het Sirius Programma. Het Sirius Programma had als 

doel ‘het beste te halen uit de beste studenten’ en onderwijsinstellingen (HBO en WO) 

konden een verzoek voor medefinanciering van hun excellentieonderwijs indienen. Er is 

onder ander onderzoek gedaan onder werkgevers naar hun verwachtingen ten aanzien 

van afgestudeerden van deze programma’s (ITS et al. 2015).  

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat ongeveer de helft van werkgevers van HBO en 

WO afgestudeerden op de hoogte is van het bestaan van excellentieprogramma’s in het 

HO (ITS et al., 2015, p. 76). Ten tijde van het onderzoek waren werkgevers nog niet zo 

geïnteresseerd in afgestudeerden die een excellentieprogramma hebben gevolgd. Ze 

hadden een lichte voorkeur voor afgestudeerden met een excellentieprogramma, maar 

het verschil was erg klein (ITS et al., 2015, p. 81). Gezien het feit dat werkgevers niet zo 

geïnteresseerd zijn in excellentieprogramma’s, lijkt de kans niet heel groot dat ze sterk 

verschillen in hun opvatting over waar die programma’s over zouden moeten gaan.  

Profielen excellente professionals: overeenkomsten en verschillen tussen 

beroepsdomeinen 

Vanuit de Hanzehogeschool is een onderzoeksproject uitgevoerd om antwoord te vinden 

op de volgende vraag: wat definieert een excellente professional in een specifiek 

beroepsdomein? Het doel van dit onderzoek was onder andere om te komen tot 

leeruitkomsten voor honoursprogramma’s: waar heeft het werkveld behoefte aan en 

waar moet in de honoursprogramma’s dus aandacht aan worden besteed? Er is 

onderzoek gedaan onder een aantal beroepsgroepen, door middel van focusgroepen en 

Delphi panels met experts en professionals uit het betreffende werkveld (Wijkamp et al., 

2013). Hoewel deze experts en professionals niet direct bevraagd zijn op hun rol als 

werkgever, levert hun kijk op excellente professionals wel relevante informatie op. Deze 

experts en professionals zijn namelijk wel werkzaam in het veld waar de studenten ook 

werkzaam (gaan) zijn. Zij kunnen dus wel goed inschatten waar in het werkveld behoefte 

aan is, en het is te verwachten dat dit overeenkomt met waar werkgevers behoefte aan 

hebben in hun werknemers.  

Deels zijn er overeenkomsten te vinden tussen de karakteristieken van excellente 

professionals binnen verschillende werkvelden, zoals gedefinieerd door experts en 

professionals (Wijkamp et al., 2013). Dit zijn dus meer algemene competenties die 

binnen meerdere werkvelden horen bij een excellente professional en waar in elk  

excellentieprogramma dus aandacht aan zou moeten worden besteed. Hierbij gaat het 



 
 
 

 
 

om de competenties innovatief handelen, goed kunnen communiceren, een brede blik 

hebben, empathisch zijn, zelfreflectie hebben, persoonlijk leiderschapscompetenties, en 

kritisch denken (Robbe, 2016). 

Daarnaast zijn er ook verschillen te zien tussen de beroepsgroepen. De karakteristieken 

van excellente professionals zijn volgens experts en professionals niet voor elk 

beroepsdomein gelijk (Wijkamp et al., 2013). Hieronder wordt puntsgewijs voor een 

aantal werkvelden weergegeven om welke competenties het gaat, daarbij vetgedrukt 

welke competenties uniek zijn per werkveld. Hierbij moet opgemerkt worden dat een 

aantal algemene competenties gelden voor meerdere werkvelden. Ook zijn er werkvelden 

waar niet één unieke competentie te benoemen is, maar waar de combinatie van 

verschillende competenties uniek is voor het betreffende beroepsdomein.   

Het gaat om competenties waarvan de respondenten aangeven dat deze onderscheidend 

zijn voor excellente professionals. Dit betekent niet dat gewoon goede professionals deze 

competenties niet hebben, maar wel dat het hebben van deze competenties als 

essentieel wordt gezien om te kunnen excelleren.  

 

Beroepsdomein Competenties  

Excellente Paramedicus 

(Paans et al., 2013) 

Overzicht hebben in 

complexe situaties 

Goed communiceren 

Kunnen samenwerken 

Zelfreflectie tonen 

Innoveren 

 

Kennis kunnen nemen en 

delen 

Initiëren 

Wetenschappelijk 

onderbouwen van de 

eigen praktijkvoering 

 

Excellente 

Communicatieprofessional 

(Fuller et al., 2018) 

Strategisch handelen 

Sensitief handelen 

Expressief zijn 

Zelfbewustzijn tonen 

Het zien van patronen en 

verbanden 

Excellente Sociaal Werker 

(Dijkstra et al., 2016) 

Buiten kaders denken 

Innoveren 

Uitblinken in zelfreflectie  

Verbindende factor zijn 

Waardevrij 

communiceren 

Excellente  

Sportprofessional 

(Wijkamp et al., 2013) 

Initiatief tonen 

Zelfkennis tonen 

Verbindingen leggen 

 

Motiveren van anderen 

Kwaliteitsverbetering 

nastreven 

Excellente International 

Business Professional 

(Van Heugten et al., 

2015) 

Resultaatgericht zijn 

Goed communiceren 

Innoveren 

 

Zelfreflectie tonen 

Het zien van patronen en 

verbanden 

 

Excellente ICT-er 

(Wijkamp et al., 2013) 

Goed communiceren 

Resultaatgericht denken en 

handelen 

Overzicht hebben 

Initiatief nemen 

Kennis kunnen nemen en 

delen 



 
 
 

 
 

 

 

Conclusie 

Binnen het MBO is nog geen onderzoek gedaan naar de verwachtingen van werkgevers 

over deelnemers van excellentieonderwijs. Vanuit onderzoek gedaan binnen het HO 

kunnen er echter wel (voorzichtige) conclusies worden getrokken t.a.v. het 

excellentieonderwijs in het MBO.  

In verschillende HBO-beroepenvelden zijn door experts en professionals karakteristieken 

te onderscheiden die, samen genomen, een ‘excellente professional’ in dat vakgebied 

kenmerken. Naast generieke kenmerken die beroepsdomein-overschrijdend lijken, zijn er 

in elk vakgebied ook meer beroepsspecifieke karakteristieken naar boven gekomen. We 

kunnen hieruit voorzichtig concluderen dat werkgevers in verschillende beroepsdomeinen 

voor een deel andere verwachtingen zullen hebben van een mbo excellentieprogramma. 

Echter, door het ontbreken van onderzoek is onbekend op welke onderdelen die 

verwachtingen zullen verschillen. Tegelijkertijd leek de interesse van werkgevers van HO 

en WO afgestudeerden in excellentieprogramma’s niet heel groot.  

Deze (voorzichtige) conclusie heeft consequenties voor het excellentieonderwijs. 

Excellentieprogramma’s die zich richten op een bepaald beroepsdomein zullen ook hun 

eigen focus moeten hebben om te kunnen voldoen aan het opleiden van ‘excellente 

professionals’ in dat betreffende beroepsdomein. 
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Meer weten? 

Meer informatie, inspiratie en tips over excellentie in het mbo is te vinden in het boek 

‘Word gewoon excellent! Denkhulp voor excellentie in het mbo’ van Anouk Mulder & Sara 

Blink. 

Ook de brochures die door Ten Berge et al. (2017, 2018) zijn gemaakt (mede mogelijk 

gemaakt door MBO in Bedrijf) geven veel informatie en kennis over de stand van zaken 

aangaande excellentie in het MBO en de lessen die geleerd kunnen worden uit het HO. Er 

zijn drie brochures verschenen: 1. Student; 2. Programma en 3. Docent.   

  

Onderwijssector 

MBO; HBO; WO 
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Excellentieprogramma’s; honoursprogramma’s; beroepsdomeinen; leeropbrengsten  
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