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Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 

Excellentie is een relatief nieuw onderwerp voor mbo-scholen. Dit onderzoek volgt drie 
mbo-scholen die tussen 2015 en 2018 excellentieprogramma’s hebben opgezet, uitgevoerd 
en verbeterd.  Zij ontvingen hiervoor stimuleringsmiddelen in het kader van de landelijke 
Regeling kwaliteitsafspraken mbo. in het onderzoek 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 de drie excellentieprogramma’s van mbo-instellingen 
–Landstede, ROC Mondriaan en Nova College- 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 maken de excellentieprogramma’s mbo-studenten aantrekkelijker voor 

werkgevers? 
3 In hoeverre leiden excellentieprogramma’s tot een positievere houding van studenten 

ten aanzien van het presteren op een hoger niveau? 
 
 
Van landelijke kaders 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) 
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 echter 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 desgevraagd 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 
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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.   

 

Onderzoeksvraag 1:  Leiden de excellentieaanpakken van de scholen tot de geformuleerde 
doelen? 
 
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 ambities 
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 



3 

 

verwacht, maar ook omdat de animo van studenten achterbleef. Deelname aan een 
verzwaarde opleiding is voor veel studenten al zwaar genoeg. 
 
Opbrengsten van multidisciplinaire aanpak 
Binnen het multidisciplinaire excellentieprogramma 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.  
 
 
Onderzoeksvraag 1a: welke factoren dragen bij aan, of belemmeren, het succes? 
 

In de zoektocht naar de aanpak van excellentie op mbo-instellingen zijn een aantal 
werkzame elementen, belemmeringen en randvoorwaarden gevonden. 
 
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. 
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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 
excellentieprogramma’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, bovendien is nog niet duidelijk of 
alle excellentieprogramma’s worden voortgezet na afloop van de excellentieregeling. 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 
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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 bijvoorbeeld 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. Hiervoor maken we gebruik van fictieve cv’s van mbo-
afgestudeerden (hoofdstuk 3).  
 
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. 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 waarde 
aan een goed aansluitende vooropleiding. 
 
Hierbij moet worden opgemerkt dat ‘excellentie’, voor het mbo een lastig begrip is waar van 
alles onder verstaan kan worden. 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 
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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. In deze hoofdstuk 4 brengen we daarom in kaart in 
welke mate excellentie-programma’s leiden tot positievere attitudes op dit vlak.  
 
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 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 
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 winst geboekt 
worden 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 
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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 excellentieprogramma’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 een 
praktische denkhulp ontwikkeld die daarbij kan helpen.   

2. Stimuleer reflectie en samen leren;  stimuleer scholen 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. 

http://mbo-today.nl/wp-content/uploads/2018/03/Excellentie-in-het-mbo-boek-compleet.pdf
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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 
 
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. 
 
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 brochure over kennisontwikkeling, 
docentprofessionalisering en onderwijsontwikkeling in het Brainboost-programma. 
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1  Onderzoeksvragen, opzet en methode 

Excellentie is een relatief nieuw onderwerp in het mbo. 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 drie excellentieplannen in uitvoering 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 de drie excellentieprogramma’s van mbo-instellingen 
–Landstede, ROC Mondriaan en Nova College- verder uitgewerkt in deelvragen: 
 
1.  Leiden de excellentieaanpakken van de scholen tot de geformuleerde doelen? 

c. Zo ja, welke factoren dragen bij aan, of belemmeren, het succes? 
d. 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 maken de excellentieprogramma’s mbo-studenten aantrekkelijker voor 

werkgevers? 
3 In hoeverre leiden excellentieprogramma’s tot een positievere houding van studenten 

ten aanzien van het presteren op een hoger niveau? 

1.1 Opzet van het onderzoek 

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).  In de oorspronkelijke opzet van dit 
onderzoek  lag de focus  op excellentieprogramma’s binnen de sector Techniek. Eén school 
heeft na toekenning echter gekozen voor een sectoroverstijgende aanpak. 
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Leeswijzer 
Dit rapport bestaat uit drie delen: in hoofdstuk twee beschrijven we de aanpak en 
opbrengsten van de excellentieplannen van scholen (verklarende evaluatie). In hoofdstuk 
drie onderzoeken we aan de hand van een vignetstudie of en hoe werkgevers 
excellentieprogramma’s (h)erkennen. In hoofdstuk vier brengen we de houding van 
studenten ten opzichte van excellent gedrag in kaart.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

 

2 Evaluatieonderzoek: welke excellentie-aanpak zetten mbo’s 
in  en waarom? 

We starten dit rapport met de implementatie van de excellentieplannen van scholen. Doel is 
om de manier waarop  de excellentieplannen in de praktijk uitpakken te onderzoeken. We 
gebruiken hiervoor de methode van de verklarende evaluatie (Pater, Sligte & Van Eck, 2012). 
Die biedt de kans te zoeken naar ‘werkzame elementen’ en geeft zicht op bevorderende en 
belemmerende factoren: waarom werkt een aanpak (niet)? In de verklarende evaluatie 
focussen we op het vinden van mechanismen die kunnen verklaren waarom een 
excellentieaanpak al dan niet het beoogde effect teweegbrengt. Daarbij is er aandacht voor 
de verschillende lokale contexten. Dit levert aanknopingspunten op voor verbetering van 
excellentiebeleid.  
 
Binnen de verklarende evaluatie onderscheiden we drie fasen: 
1. Theorie vooraf: In paragraaf 2.1 vindt een reconstructie plaats van de (impliciete) 

theorie waarop de interventie is gestoeld: welke ideeën, aannames en doelen liggen ten 
grondslag aan de excellentieprogramma’s?  

2. Uitvoering: Na de reconstructie toetsen we de beleidstheorie aan de praktijk. In 
paragraaf 2.2 wordt het proces en het resultaat van de interventies beschreven door 
focusgroepgesprekken met docenten en met groepen studenten. Hoe verloopt het 
excellentieprogramma, zijn de beoogde doelen bereikt en waarom (niet)? Ook wordt in 
kaart gebracht hoe instellingen de opgedane kennis en ervaring met betrekking tot 
excellentie in de toekomst willen benutten en borgen.  

3. Uitkomsten: In de paragraaf 2.3 en 2.4 worden de mechanismen beschreven en 
gerelateerd aan de theorieën: welke aanpak werkt in welke context, voor welke 
doelgroep en waarom?  

2.1  Beleidstheorie: waarom wordt ingezet op excellentie op het mbo? 

De beleidstheorie is het startpunt van een verklarende evaluatie:  wat is de verwachting over 
hoe het excellentiebeleid moet werken? Het doel is om na te gaan welke interventies als 
(meest) werkzaam worden gezien, welke veranderprocessen aan de kant van de doelgroep 
van het beleid werden verwacht, en uiteindelijk welke opbrengsten als resultaat van het 
beleid werden voorzien.  
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2.1.1  Landelijke beleidscontext 

Achtergrond en aanleiding: van Focus op vakmanschap (2011) naar Ruim baan voor 
vakmanschap (2014) 
Vanaf 2011 staat het beroepsonderwijs onder druk van twee tegengestelde bewegingen (Van 
Schoonhoven, 2016). In de eerste plaats de beweging om de standaarden en eindtermen 
over te nemen die in het hele onderwijsstelsel gelden: centrale examinering, verbetering 
van de doorstroom naar het hbo en meer aandacht voor algemene vaardigheden als taal en 
rekenen  door de invoering van de referentieniveaus (Actieplan Focus op vakmanschap 
2011-2015). In de tweede plaats de beweging om meer specialistische beroepsopleidingen te 
creëren, en zo beter aan de vraag van werkgevers te kunnen voldoen. Dit vinden we terug in 
de beleidsnota Ruim baan voor vakmanschap (2014). Doel van zowel de algemene als de 
specialistische beweging is om het prestatieniveau op het mbo te verhogen: zowel wat 
betreft eindniveau, studierendement als de aansluiting met de arbeidsmarkt. Dit wordt 
gezien als antwoord op drie problemen die in het mbo spelen: 
 
1 De arbeidsmarkt verandert  
De arbeidsmarkt verandert in een steeds sneller tempo. Onder invloed van 
internationalisering, digitalisering en robotisering sprake van een verschuiving op de 
arbeidsmarkt: banen met routinematige taken, waar de nadruk ligt op feitelijke en 
procedurele kennis, zullen in de toekomst vaker plaatsmaken  voor banen waarin meer 
conceptuele kennis en creativiteit nodig is. Goed opgeleide vakmensen versterken de 
kennisintensieve maakindustrie en zijn daarmee een onmisbare schakel in de ontwikkeling 
van een sterke economie (Petit, 2017). Hoe kan het beroepsonderwijs op deze 
ontwikkelingen te anticiperen, en  opleiden voor beroepen, waarvan we lastig kunnen 
voorspellen hoe ze er uit zullen zien?  

 
2 Het imago van het mbo is problematisch en de  aantrekkingskracht van het mbo is 

onvoldoende 
Het opleidingsniveau van jongeren wordt steeds bepalender voor een plek op de 
arbeidsmarkt. De druk om een opleiding op een zo hoog mogelijk niveau te volgen neemt 
toe. Met name hoogopgeleide ouders mijden het vmbo. Het gevolg is dat er steeds vaker 
sprake is van negatieve selectie als het gaat om de keuze voor en instroom in het mbo. De 
Onderwijsraad stelt dan ook dat beroepsgericht leren kampt met een negatief imago, met 
name als het gaat om de lagere niveaus en leerwegen (Onderwijsraad, 2015). Het is voor het 
mbo een uitdaging om in dit krachtenveld een aantrekkelijk opleidings- en 
toekomstperspectief te (blijven) bieden aan jongeren (Buisman & van der Velden, 2017).   
 
3 Voor een deel van de mbo-studenten is het onderwijs niet uitdagend genoeg 
Zowel qua onderwijsaanbod  met de verschillende sectoren, niveaus en leerwegen als de 
verschillende groepen studenten is het mbo heterogeen. Een deel van de studenten presteert 
zwakker op cognitieve vaardigheden, anderen hebben moeite met sociale vaardigheden, 
maar er zijn ook studenten die juist excelleren.  Voor studenten vereist dit een mbo dat 
maatwerk en differentiatie biedt, en van onderwijsinstellingen wordt verwacht dat zij een 
flexibele inrichting en vormgeving van het onderwijs realiseren. Bijvoorbeeld door het 
geven van extra ondersteuning om achterstanden tegen te gaan of meer uitdagingen te 
bieden voor zeer goed presterende studenten. Maar de primaire focus voor het mbo ligt met 
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name in het voorkomen en verminderen van achterstanden. Dit een smalle definitie van 
differentiatie. Naast extra aandacht voor kwetsbare (zorg)studenten is het belangrijk aan de 
bovenkant juist te zorgen voor passend aanbod voor goed presterende studenten. Net als in 
het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs moeten bijzonder 
talentvolle studenten een ambitieus onderwijsprogramma aangeboden krijgen. 
 
Excellentieprogramma’s 
De excellentieprogramma’s in het mbo zijn sterk verbonden aan bovenstaande discussies 
over de positie van het beroepsonderwijs binnen het onderwijsstelsel en de betekenis voor 
de arbeidsmarkt.  
Het mbo leidt enerzijds op tot vakmensen, die enerzijds breed opgeleid en flexibel zijn, 
beschikken over ‘21st century skills’ en een bijdrage kunnen leveren aan een ‘lerende 
economie’ (Sprenger, 2011; OECD, 2013).  Anderzijds is de innovatiekracht en groei van de 
economie sterk afhankelijk van mensen die hoog gespecialiseerd zijn (Sennett, 2008). 
Goede vakmensen versterken de kennisintensieve maakindustrie en zijn onmisbaar in de 
ontwikkeling van een sterke economie (SER, 2013). In de beleidsnota ‘Ruim baan voor 
vakmanschap’ (OCW, 2014) treffen we beide concepten aan. De nota wijst op de noodzaak om 
talenten breed te ontwikkelen, flexibiliteit een  houding van leven lang leren te bevorderen. 
Dit alles om voldoende voorbereid te zijn op de veranderende arbeidsmarkt. Anderzijds 
wordt gewezen op het belang van specialistische vakmensen voor de innovatiekracht van de 
economie (OCW, 2014).  De introductie van excellentieprogramma’s in het mbo ‘die de beste 
studenten in staat stellen een hoger niveau van vakmanschap te bereiken’ appelleert aan 
beide gedachten: men kan excelleren door breder opgeleid te worden, of juist door 
verdieping te zoeken.  
 
Opbrengsten voor het mbo als geheel 
De beleidsnota richt haar pijlen op talentvolle ambitieuze studenten. Maar excellent 
vakmanschap kan ook helpen om de aantrekkingskracht van het gehele beroepsonderwijs te 
vergroten, door meer aandacht te besteden aan topprestaties en rolmodellen waarmee 
studenten zich kunnen identificeren. 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. 
 
Beleidsdoelen, eisen en kaders voor de invulling van excellentieprogramma’s 
Excellentiebeleid krijgt landelijk vorm binnen het Bestuursakkoord van OCW met de MBO 
raad (juli 2014) en wordt uitgewerkt in individuele afspraken met scholen. In het kader van 
de Regeling kwaliteitsafspraken mbo dienen mbo-instellingen kwaliteits-plannen en 
excellentieplannen in. Hiervoor is jaarlijks 24,5 miljoen euro beschikbaar. MBO in bedrijf 
beoordeelt de kwaliteits- en excellentieplannen en monitort de voortgang. OCW heeft 
daarbij een aantal doelen, eisen en randvoorwaarden geformuleerd: 
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Landelijke beleidsdoelen van de excellentieprogramma’s: 
–  De excellentieprogramma’s zijn ten minste gericht op het verwerven van excellent vakmanschap, 

aanwijsbare verbreding en verdieping van de hiervoor benodigde kennis, inzichten en 
vaardigheden. 

–  Het betreffen aantoonbaar verzwaarde onderwijsprogramma’s voor de meest getalenteerde 
studenten; bijvoorbeeld zichtbaar doordat de onderwijstijd van deze programma’s van de 
wettelijke verplichte minimumnormen voor onderwijstijd overstijgen. 

–  Voor studenten die met succes een excellentieprogramma hebben doorlopen, voegt de instelling – 
binnen de wettelijke mogelijkheden – relevantie informatie toe aan het diploma dan wel de 
resultatenlijst bij het diploma van de betreffende studenten. Hierdoor wordt de meerwaarde 
zichtbaar voor het afnemend werkveld en het vervolgonderwijs. 

 
Succesvol excellentiebeleid vereist dat de mbo-school: 
•  duidelijk maakt welke studenten in aanmerking komen voor de excellentieprogramma’s; 
•  criteria uitwerkt voor de selectie van studenten (sollicitatie, assessments of wedstrijden); 
•  eisen formuleert voor de inrichting van excellentieprogramma’s; 
•  de te bereiken doelen vertaalt in concrete maatregelen, een planning en een budget. 
 
De beoordelingscriteria voor de excellentieplannen zijn uitgewerkt in de volgende thema’s: 
•  ambitie en visie; 
•  uitvoerbaarheid en haalbaarheid; 
•  draagvlak en kennisdeling. 
 
Bron: Regeling Kwaliteitsafspraken mbo (2014) 

 
Sturing 
Landelijke beleidsdoelen zijn meestal niet één-op-één over te zetten naar schoolbeleid, dat 
vergt aanpassing en vertaling. Daarbij zijn de verschillen in uitgangssituatie van scholen 
vaak aanzienlijk (Herweijer & Turkenburg, 2012). Om in aanmerking te komen voor de 
middelen voor excellent vakmanschap wordt daarom van instellingen verwacht dat ze hun 
ambities uitwerken in een excellent vakmanschapsplan. De beleidsdoelen in de Regeling 
Kwaliteitsafspraken zijn breed geformuleerd, en de vereisten en beoordelingscriteria zijn 
daarbij summier. Dit geeft mbo-instellingen veel vrijheid in de invulling van de 
excellentieprogramma’s: de eisen focussen op een globale onderbouwing van de aanpak en 
formuleren randvoorwaarden (wat) maar niet hoe scholen excellentieprogramma’s 
vormgeven. De sturing bestaat uit  een combinatie van generiek opleggen van landelijke 
(output)doelen aan mbo-instellingen, terwijl het proces om de excellentieprogramma’s 
vorm te geven en de inhoud daarvan, aan scholen wordt overgelaten. 
 
Verwachte en onbedoelde effecten 
De verwachte effecten van de excellentieplannen zijn drieledig. Allereerst bestaat de 
verwachting dat mbo-scholen op basis van de plannen extra uitdagende programma’s voor 
getalenteerde en gemotiveerde mbo-studenten ontwikkelen. Een belangrijke aanname 
hierbij is dat er voldoende draagvlak is onder scholen en docenten om zich in te zetten voor 
de ontwikkeling van excellentieprogramma’s.  Het is daarnaast de verwachting dat het mbo 
als geheel gaat profiteren van de extra aandacht voor excellente studenten en een positieve 
invloed heeft op de onderwijskwaliteit. Aanname hierbij is dat mbo-instellingen 
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excellentieprogramma’s duurzaam borgen binnen de instelling. Tot slot wordt verwacht dat 
het een positieve bijdrage zal leveren aan het imago van het mbo (uitstralingseffecten).  
 
Een onbedoeld effect van de excellentieregeling kan zijn dat scholen -vanwege de vrijheid 
die zij krijgen om de excellentieprogramma’s in te vullen en de relatieve onbekendheid van  
excellentie in het beroepsonderwijs- een lange aanlooptijd nodig hebben om de 
excellentieplannen te ontwikkelen en te implementeren. Er zijn bij aanvang van de 
excellentieregeling  weinig voorbeelden van excellentieprogramma’s op het mbo en 
werkzame aanpakken bekend. Een ander onbedoeld effect kan zijn dan mbo-instellingen 
die zich al inspannen om uitdagend of verzwaard  onderwijs voor de beste studenten aan te 
bieden, zich niet uitgedaagd voelen om zich extra in te spannen.  Een derde onbedoeld effect 
kan zijn dat mbo-instellingen of -docenten moeite hebben met het expliciet benoemen van 
verschillen tussen studenten in termen van talentvol en begaafd (Herwijer & Turkenburg, 
2012) of het aanbieden van uitdagend onderwijs voor slechts een selecte groep studenten; 
de focus ligt op het mbo van oudsher op de problemen aan de ‘onderkant’ (mbo-entree en 
mbo-2 opleidingen).   
 
 

Samenvattend wordt de focus op excellentie als een oplossing gezien voor een uiteenlopend aantal 
vraagstukken die binnen het mbo spelen: inspelen op de veranderende arbeidsmarkt, het onderwijs 
moet uitdagend genoeg zijn voor alle mbo’ers (ook voor de meest talentvolle) en het  imago van de 
mbo-sector kan een positieve boost gebruiken. 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). Binnen de gestelde 
kaders hebben scholen veel vrijheid om excellentiebeleid zelf vorm te geven, op een wijze die past  
bij de schoolorganisatie, -visie en missie. 
 
 

2.1.2  Uitwerking van de excellentieplannen in de praktijk  
Het landelijke kader biedt randvoorwaarden voor de excellentieplannen van scholen, hoe 
krijgen de excellentieplannen binnen deze kaders  vorm? ROC’s bieden vaak diverse 
excellentieprogramma’s aan binnen de instelling, die verbonden zijn aan opleidingen of 
sectoren: meester-gezelprogramma’s, skills-wedstrijden, internationalisering of 
honoursprogramma’s. Dat geldt ook voor de drie aan dit onderzoek deelnemende ROC’s: 
Landstede, Nova College en Mondriaan. In dit onderzoek focussen we op drie specifieke 
excellentieprogramma’s binnen deze mbo-instellingen. Waar we in dit hoofdstuk naar 
‘scholen’ verwijzen, bedoelen we -tenzij anders vermeld- steeds deze specifieke 
excellentieprogramma’s: 
- Brainboost van Landstede Groep (sectoroverstijgend) 
- De Toplijn van Mytec  van Nova College (sector techniek) 
-  Ketenstages binnen de school voor Metaal, Elektro-, en Installatietechniek (MEI) en 

hbo-projecten binnen het HiTec Centre Delft  van ROC Mondriaan (sector techniek). 
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Landstede Groep, bestaande uit Landstede mbo en Menso Alting Zwolle, kent meerdere locaties in 
verschillende plaatsen (Zwolle, Raalte, Harderwijk, Hardenberg, Dronten, Lelystad en Kampen). 
Landstede is bekend met aandacht voor toptalent, bijvoorbeeld in de Topsportopleidingen. Aan het 
mbo-brede en vakoverstijgende excellentieprogramma Brainboost doen verschillende locaties en 
opleidingsrichtingen mee. Brainboost focust op de ontwikkeling van meta-cognitieve vaardigheden  
in levensechte beroepscontexten. Binnen het programma  ontwikkelen studenten 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, de opleidingen “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. Elk jaar starten 54 studenten en  de opleiding biedt een goede voorbereiding op het hbo.  
Mbo’ers werken samen met hbo’ers aan projecten via een projectenbeurs (zoals voor 
natuurmonumenten). In de School voor MEI staat de samenwerking met het bedrijfsleven centraal. 
Het excellentieprogramma wordt vormgegeven  door middel van ketenstages. Hierbij volgen 
studenten 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 (naast Mondriaan het vmbo in Delft en het AOC Wellant, Inholland/Haagse 
Hogeschool  en de Technische Universiteit). Het samenwerkingsverband creëert volgens de school een 
omgeving waarin kansen liggen voor studenten om te kunnen excelleren op hun vakgebied.  
 
Binnen Nova college wordt in het excellentiebeleid  ingezet op een internationaal programma voor 
uitmuntende studenten en verzwaarde programma’s binnen bestaande opleidingen. De verzwaarde 
programma’s zijn sectorspecifiek. 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. Zo worden studenten opgeleid tot 
vakmensen met brede en specialistische kennis van techniek. In het kader van de excellentieregeling 
wordt daar een toplijn (met extra onderwijsmodules) aan toegevoegd. 
 
 
Startsituatie 
Alle drie de mbo-instellingen zien excellentie als een nieuw onderwerp binnen het 
middelbaar beroepsonderwijs. Maar vóór de oproep om een excellentieplan in te dienen 
kreeg het onderwerp in verschillende vormen al aandacht op de scholen. Nova en 
Mondriaan bieden reeds verzwaarde techniekopleidingen aan (resp. My Tec en het HiTec 
Centre Delft). Hun excellentieaanpak krijgt gestalte in de context van deze opleidingen.  
 
MyTec wil dat iedere student op ieder niveau het beste in zichzelf naar boven kan halen: 
persoonlijk talent, vakmanschap, ondernemerschap en een maatschappelijk volwassen 
houding. Bij de techniekopleidingen komt de aandacht voor excellentie voort uit nauwe 
samenspraak met het bedrijfsleven over de werknemer van de toekomst en een betere 
aansluiting met de arbeidsmarkt. MyTec  noemt drie redenen om met  
excellentieprogramma’s te willen starten: 

1. Verbeterde aansluiting met het bedrijfsleven. Daarbij staat de vraag: wat hebben 
werknemers van de toekomst nodig? centraal. 
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2. Instroom vergroten: ervoor zorgen dat studenten eager worden om deel te nemen aan 
de opleiding. Er wordt ingezet op excellentie om te kunnen concurreren met andere 
opleidingen. 

3. Onderwijs op maat aanbieden: het MyTec- aanbod is modulair en een 
excellentieprogramma kan daarom worden toegesneden naar de behoefte van de 
student. 

 
Ook bij MEI en Hitec is het uitgangspunt dat elke student de mogelijkheid moet krijgen 
boven zichzelf uit te stijgen en bovenop de bestaande opleiding te werken aan verdieping of 
verbreding van kennis of vaardigheden. Excellentie wordt in deze context niet opgevat als 
de prestaties van studenten ten opzichte van anderen (de best presterende studenten), maar 
ten opzichte van zichzelf. Binnen het ROC focust de ambitie zich daarom op het ontwikkelen 
van excellente opleidingen, niet op excellente studenten. Dit is ook ingegeven vanuit de 
wens van het CvB om duidelijker onderscheid te maken tussen de verschillende scholen 
binnen het ROC en deze  ‘op de kaart’ te zetten. Een aantal scholen is daarop excellent 
benoemd door CvB, waaronder MEI en Hitec centre Delft. Instellingsbreed  worden 
daarnaast  diverse ‘specials’ aangeboden, waaronder skills-wedstrijden en Vakkanjers.  
 
Landstede heeft eerder ervaring opgedaan met excellentie in de instellingsbrede 
Topsportopleidingen. Daarnaast  heeft het ROC met een aantal andere mbo-instellingen 
deelgenomen aan het LOB-excellentie-traject van MBO-Diensten, waarin 
talentontwikkeling van studenten centraal stond: ambities van studenten om te leren en 
zich te ontwikkelen, te stimuleren. In dat project is onder meer lering getrokken is uit de 
Honoursprogramma’s in het hbo. Talentvol Ontwikkelen vormt een wezenlijke component 
van de onderwijsvisie van Landstede. Vanuit die visie, gestoeld op een growth mindset 
(Dweck, 2013) vindt men dat excelleren voor méér studenten is weggelegd dan voor de beste 
studenten op de hoogste niveaus: “De meeste studenten kunnen meer uit zichzelf halen dan ze 
nu doen”. De school kan zich niet vinden in een ‘elitebenadering’ van excellentie. Als risico 
daarvan ziet men dat daarmee de ‘gewoon goede’ mbo’ers gediskwalificeerd worden. Dat 
brengt de school bij aanvang in een spagaat: de opvatting van excellentie conform de kaders 
van de regeling botsen met de eigen visie.  
 
Waarom is meer aandacht voor excellentie op school nodig? 
Alle drie de opleidingen geven aan dat het beroepsonderwijs nog onvoldoende is gericht op 
jongeren die meer uitdaging nodig hebben. Net als veel mbo’s heeft Landstede bijvoorbeeld 
van oudsher een  sterkere focus op zorgstudenten. Ook de andere mbo’s geven aan dat er 
weinig aandacht was voor de ‘bovenkant’ van het spectrum. Er waren wel al mogelijkheden 
voor versnelling, maar dat gold in mindere mate voor verdieping of verbreding, zeker als 
het gaat om maatwerk binnen de opleiding. 
 
Ambities en verwachtingen over werkzame elementen 
De  opleidingen geven aan dat ze door het excellentieprogramma in de gelegenheid zijn om 
een groep studenten die meer wil en kan, beter te bedienen. Deze groep krijgt een verzwaard 
aanbod (verdieping, verrijking of verbreding) dat ze anders niet zouden krijgen. Maar de 
visies, ambities en verwachtingen van de scholen verschillen.  
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Brainboost:  sectoroverstijgend programma  
Voor Landstede is de aandacht voor excellentie nauw verbonden met de onderwijsvisie van 
de instelling. Daarmee is de inzet groter dan het excellentieplan: “We zijn tevreden als er 
emancipatie in excellentie is bereikt, want iedereen heeft talent en kan een volgende stap maken; 
als excellentie structureel is opgenomen in het onderwijs en er maatwerk is voor iedereen. 
Iedereen heeft recht op passend onderwijs.”  
 
werkzame elementen 
De nadruk in het Brainboostprogramma ligt op de ontwikkeling van meta-cognitieve 
vaardigheden, die worden toegepast in levensechte beroepscontexten. Dat vraagt:  
• een goede selectie van gemotiveerde talentvolle studenten,  
• de ontwikkeling van een programma, waarin gewerkt wordt met levensechte 

leerwerkprestaties die in een multidisciplinair team worden uitgevoerd en 
metacognitief van aard zijn en  

• een goede begeleiding van excellente docenten (coaches) ten aanzien van het 
leerproces.  

 
Een excellente prestatie wordt gezien als een resultaat van talent (Nelis & Stark, 2013).       
Op papier bestaat een beeld van competenties die de doelgroep excellente studenten 
kenmerken (zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, netwerken, ondernemendheid en 
creativiteit). Verwacht wordt dat  excellentie-activiteiten op den duur aantrekkingskracht 
zullen uitoefenen op een grotere groep studenten. In de opzet van de activiteiten anticipeert 
men daarop: het programma moet een ‘coolfactor’ hebben.  Docenten ontwerpen samen  een 
excellentieprogramma voor studenten: van een gezamenlijk beeld creëren (wat is 
excellentie?) tot selectie van studenten, de ontwikkeling van een pedagogisch-didactische 
aanpak, opdrachten en certificaten. Docenten maken daarbij zelf een vergelijkbare 
ontwikkeling (naar excellente docenten) door als studenten. Daarmee is de gekozen aanpak  
ook een professionaliseringstraject voor docenten.  
 
MEI en Hitec: verdieping binnen de opleiding  
Voor de opleidingen MEI en Hitec geldt dat de ambitie om excellentieprogramma’s op te 
zetten van bovenaf ingegeven was: de benoeming tot ‘excellente opleiding’ door het CvB 
kwam voor de opleidingen onverwacht. Het CvB zag aanleiding voor meer aandacht voor 
excellentie, maar op de werkvloer werd geen urgentie gevoeld. De  visie van Mondriaan op 
het begrip ‘excellentie’ is dat deze aan de opleiding wordt gekoppeld en niet aan specifieke 
leerlingen.  Die visie wringt met de excellentieregeling: daar moet excellentie immers aan 
de leerling worden gelinkt. In het excellentieplan moest de aandacht daarom verlegd 
worden van excellente opleidingen naar excellente studenten. In het plan waarmee de 
excellentiemiddelen zijn  aangevraagd is hier dan ook rekening mee gehouden.  
 
werkzame elementen 
In het kader van excellentie willen MEI en Hitec willen studenten extra elementen 
aanbieden binnen bestaande opleidingen. Hitec centre Delft is een verzwaarde technische 
opleiding met extra wiskunde-onderwijs en modules op hbo-niveau. De verwachting is dat 
de mbo-studenten kennis maken met het hbo, (werkhouding, gedrag), en dat overnemen. 
Omgekeerd leren hbo'ers praktische vaardigheden: realistisch kijken naar wat wel en niet 
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kan (bv lassen, kennis van machines). Bij de School voor MEI staat de samenwerking met 
het bedrijfsleven centraal doormiddel van zogenaamde ketenstages. Vanaf het 2e jaar lopen 
studenten stage bij verschillende bedrijven die samenwerken in een keten die bestaat uit 
een fabrikant,  een ‘makelaar’ (een ingenieursbureau) en een afnemend bedrijf. Zo leren 
studenten alle partijen in een keten kennen, en vult kennis opgedaan tijdens stages elkaar 
aan. De studenten volgen vooraf een voorbereidingsprogramma (met trainingen). De school 
wil een goede relatie met de leerbedrijven behouden, daarom komen alleen de beste 
studenten in aanmerking voor een ketenstage. Het traject draagt voor de school bij aan de  
warme samenwerking met bedrijfsleven. Voor studenten verwacht de school voor MEI ook 
winst: het vergroot de baankansen van studenten.  
 
De verwachtingen van opbrengst van de aanpak  ligt vooral in een verbeterde doorstroom 
naar het hbo en in het uitvoeren van authentieke projecten, in de samenwerking met 
bedrijfsleven en in  toeleiding naar de arbeidsmarkt door middel van ketenstages. Het gaat 
bij beide opleidingen om bestaande werkwijzen die worden doorontwikkeld en uitgebouwd 
in het kader van de excellentieregeling. Tot slot verwacht de school dat met de 
excellentieprogramma’s ook de aantrekkingskracht van het beroepsonderwijs vergroot 
wordt, en inspirerende  rolmodellen oplevert voor alle mbo-studenten en -docenten. 
 
MyTec: toplijn bovenop het bestaande (verzwaarde) opleidingsprogramma  
Voor MyTec staat de link met arbeidsmarkt centraal binnen de ontwikkeling van 
excellentieprogramma’s. De excellentieregeling vormt de concrete aanleiding om hiermee 
aan de slag te gaan, maar MyTec geeft aan ook zonder extra middelen het excellentie-
traject in gang gezet te hebben.  Er wordt gekozen voor een toplijn met losse (extern 
ingekochte) vakinhoudelijke onderwijsmodules, bovenop het bestaande curriculum. Deze 
focus komt voort uit een concrete vraag van bedrijven waar veel mee wordt samengewerkt: 
wat wordt de werknemer van de toekomst? Hoe kunnen we de verbinding met het 
bedrijfsleven versterken, en ze ‘precies’ kunnen bieden wat ze nodig hebben?  Voor de 
studenten geldt dat ze zo meer kans maken op een baan, want ze ‘passen beter’. MyTec 
verwacht dat studenten daardoor harder gaan lopen. De ambitie is daarnaast dat het 
excellentieprogramma een wervende uitstraling heeft, zodat meer studenten aan het MyTec 
programma willen deelnemen.   
 
werkzame elementen 
Binnen MyTec kunnen excellente studenten naast het reguliere (verzwaarde) programma in 
het derde en vierde leerjaar deelnamen aan de toplijn. Die bestaat uit een aantal verdiepende 
en/of verbredende opleidingsmodules zoals een VCA of een las-module. De modules staan 
los van het onderwijsprogramma en komen bovenop bestaande curriculum.  Dat vraagt:  

• modules die aansluiten op de ontwikkelingen die binnen het bedrijfsleven 
plaatsvinden.  

• externe inkoop  van modules omdat de bedrijven daar veel waarde aan hechten. 
Daarnaast levert het studenten een erkend certificaat op.  

• co- financieren van bedrijven. 
 
Studenten die de toplijn volgen krijgen een ‘plus’ op het reguliere diploma van die 
opleiding. MyTec verwacht hierdoor een win-win-situatie te bereiken: studenten die het 
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aankunnen extra uitdaging aanbieden, en het bedrijfsleven studenten aanbieden met meer 
bagage. Dat moet leiden tot een betere aansluiting op de arbeidsmarkt en meer 
gemotiveerde  studenten. Bedrijven vinden het met name belangrijk dat als studenten straks 
van school komen met een diploma en certificaten ze klaar zijn om aan de slag te gaan, en 
zien de toplijn als een  voorinvestering. Nova wil op den duur een portfolio van 
(bedrijfs)opleidingen aanbieden waaruit op maat geput kan worden.  
 
Figuur 2.1  Beoogde opbrengsten van de excellentieprogramma’s 

 
 
 
Samenvattend geldt voor alle drie de opleidingen dat de aandacht voor excellentie een 
nieuw onderwerp is.  Twee opleidingen (MyTec en Hitec) boden wel al een verzwaard 
programma aan. De excellentiemiddelen bieden een kans om deze bestaande aanpakken 
verder uit te bouwen, maar op de werkvloer werd niet altijd urgentie gevoeld. Dat betekent 
dat het aan de scholen was om er een eigen ambitie van te maken.  
 
Alle drie de scholen worstelen voor aanvang met uitgangspunten van de excellentieregeling 
(uitdagend onderwijs voor de best presterende studenten) en de eigen wens/visie om álle 
studenten excellent onderwijs te kunnen bieden: mbo-onderwijs focust van oudsher sterker 
op de gemiddelde leerling en het tegengaan van achterstanden.  
 
Naast uitdagend onderwijs worden met de excellentieprogramma’s ook andere doelen 
beoogd:  
-  versterken van de relatie met het bedrijfsleven  
-  vergroten van de instroom van studenten  
-  op de kaart zetten van de opleiding.  
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Alle scholen verwachten uitstralingseffecten van de excellentieprogramma’s: het aanbieden 
van uitdagend, aantrekkelijk beroepsonderwijs moet een bredere groep  studenten 
aanspreken. 

2.2 Hoe krijgt de excellentieaanpak in de praktijk vorm?  

We beschrijven de aanpak van excellentieprogramma’s in de praktijk aan de hand van  
focusgroepgesprekken met projectleiders, docenten en studenten. Hoe verloopt de selectie 
van studenten, zijn de beoogde doelen bereikt en waarom (niet)? Hoe willen instellingen de 
opgedane kennis en ervaring over excellentie in de toekomst benutten en borgen?  
 
2.2.1 Selectie van studenten 
De scholen in dit onderzoek worstelen met 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 
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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. 
 
 
Figuur 2.2  Selectie van studenten 

 

2.2.2 Fasering en procesverloop 
 
BrainBoost 
 
Organisatie en fasering van de aanpak 
Na toekenning van het plan is een projectplanning opgesteld. In de eerste periode (najaar 
2015) zijn bijeenkomsten belegd met docenten om het project te duiden en het begrip 
excellentie te verkennen. In het voorjaar van 2016 vond de werving en selectie van 
excellentiecoaches en ontwikkeldocenten plaats en is met deze groep een start gemaakt met 
het ontwikkelen van het programma en een passende pedagogisch-didactische aanpak.  In 
2017 is de aanpak uitgeprobeerd in een pilot. Vervolgens is het ontwikkelde programma 
twee maal uitgevoerd in 2017 en 2018 met twee tranches docenten en 30-50 studenten. Het 
excellentieprogramma kreeg de naam BrainBoost, ook om af te zijn van de enigszins 
beladen term excellentie. Brainboost heeft een lerend en experimenteel karakter. Dat is 
mede terug te zien in de fasering die is aangebracht en die op elk niveau binnen het traject 
terugkomen: wijzer worden, grip krijgen, vormgeven, experimenteren en uitvoeren (zie 
figuur 2.3).  
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Figuur 2.3  Het Brainboostprogramma 
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Uitvoering van het programma: docenten als kapitaal van Brainboost 
De uitvoering van BrainBoost is opgevat als (innovatie)project en tegelijkertijd een 
professionaliseringstraject, vanuit de gedachte dat opgeleide docenten het kapitaal van het 
project vormen.  
In de gevolgde aanpak volgt de docent een vergelijkbaar proces als een student. Dat betekent 
dat de 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 een multidisciplinaire groep, vormen een leergemeenschap en komen 
gezamenlijk tot een uitkomst. BrainBoost maakt daarbij gebruik van the Learning 
Pit/Challenge (Nottingham, 2017), een leerproces dat verbeeld wordt als een leerkuil waar 
iedereen doorheen gaat in vier stappen: concept, uitdaging, constructie en overweging. 
 
Uitvoering  van het programma: studenten 
Het programma voor studenten is opgedeeld in twee fasen. De eerste fase omvat onder meer 
een kennismaking met BrainBoost, waarin de studenten uit verschillende disciplines 
optrekken en aan de slag gaan met hun eigen leerproces. Ze worden in een tweedaagse 
‘gedropt’ in het buitenland en voeren daar onder begeleiding van twee coaches uitdagende 
opdrachten uit. In de tweede fase staan de leerwerkprestaties  centraal: multidisciplinaire 
groepen  studenten krijgen een levensechte opdracht van een bedrijf of organisatie/ 
opdrachtgever die in samenwerking aangepakt wordt en waarvoor via verschillende 
methoden een oplossing wordt gezocht. Een voorbeeld van een vraag: hoe kun je een 
educatief centrum van een eco-resort in Malawi voor mensen met een beperking 
toegankelijk maken? Het resultaat wordt door alle groepjes studenten gepresenteerd in een 
theater in aanwezigheid van studenten, coaches en opdrachtgevers. Aansluitend evalueren 
de studenten met de opdrachtgever en hun coach. Binnen het programma  zijn zes 
competenties benoemd die studenten binnen Brainboost ontwikkelen: kritisch denken, 
creatief denken, aanpassingsvermogen, zelfregulatie, zelfstandigheid, samenwerken en 
ondernemendheid. Elk van die competenties is geoperationaliseerd in concreet gedrag, die 
aan de hand van beoordelingsschaaltjes/rubrics beoordeeld worden. Studenten ontvangen 
na afloop een certificaat. 
 
Procesverloop 
Voor de excellentie-aanpak als geheel en de onderdelen ervan wordt steeds de genoemde 
fasering aangehouden (wijzer worden, grip krijgen, etc). Zowel de docenten als de 
studenten geven aan, dat dit geen makkelijk proces is en dat ze bij aanvang nauwelijks een 
idee hadden wat deelname aan BrainBoost zou inhouden. Zowel de eigen ontwikkeling, de 
ontwikkeling als groep als de ontwikkeling van het programma en de aanpak zijn 
onderwerp van evaluatie.  
 
MyTec 
Organisatie en fasering 
In de aanloopfase van de toplijn is nagedacht over: 
• hoe je zorgdraagt dat deelname aan een verzwaard toptraject niet ten koste gaat van het 

reguliere onderwijsprogramma.   
• wat effecten zijn op studenten die niet deelnemen aan de toplijn (hoe voorkom je scheve 

gezichten)?  
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Belangrijke afweging is daarbij hoeveel je een student (extra) kunt belasten. De uitdaging 
was: hoe zorg je voor een goede match tussen wat leerlingen aankunnen en een 
topprogramma?  Daaruit is het concept van modules ontstaan. Voor studenten die meer 
aankunnen is er een toplijn met extra certificaten, bovenop het reguliere 
onderwijsprogramma. De omvang van een module is  20 tot 60 uur, 5%-10% van de 
jaarlijkse studiebelasting.  
 
Om de toplijn te ontwikkelen  is een groep van 12 docentontwikkelaars samengesteld.          
Zij vormen het kernteam, hebben het excellentieplan geschreven en zijn betrokken bij de 
ontwikkeling en inkoop  van de modules. Er wordt gekozen voor een gefaseerde aanpak:  
- in schooljaar 2015-2016 wordt de toplijn ontwikkeld (selectie van de modules) en de 

selectiecriteria voor studenten vastgesteld 
- in schooljaar 2016-2017 neemt de eerste groep  studenten deel aan de toplijn (in het 

derde leerjaar) 
- in schooljaar 2017-2018 nemen de eerste en tweede groep  studenten deel (in het derde 

en vierde leerjaar) 
 
Procesverloop 
De implementatie van de toplijn heeft in het eerste jaar vertraging opgelopen. Dat jaar is 
veel nagedacht en afgestemd. Het opzetten van de samenwerking met bedrijven vergde 
meer tijd, en de opleiding en de bedrijven hebben soms andere verwachtingen. De modules 
en certificaten moeten zowel van meerwaarde zijn voor studenten als het bedrijven. 
Bedrijven willen bijvoorbeeld graag dat MyTec  zelf modules ontwikkeld, terwijl dat lastig te 
realiseren valt:  programma’s ontwikkelen is veel werk. Tot nu toe zijn alle modules extern 
ingekocht. Externe certificaten zijn echter duur. MyTec vraagt daarom bedrijven in de 
Stichting Leer werken in de techniek om financieel bij te springen. Bedrijven willen 
vervolgens graag dat een student dan -na diplomering- ook in hun bedrijf komt werken. 
Maar daar wil en kan MyTec geen afspraken over maken. En bij studenten die naar het hbo 
gaan geldt dat ze pas op termijn relevant zijn voor de bedrijven, terwijl  de certificaten een 
beperkte geldigheidsduur hebben. Dat levert soms dilemma’s op. 
 
De eerste zeven studenten zijn in 2017 gestart met de toplijn, en hebben allen dezelfde VCA-
module gevolgd. Deze zijn extern ingekocht, omdat de bedrijven daar veel waarde aan 
hechten (“mooi als ze dat alvast op zak hebben”). Het onderdeel kwam bovenop het gewone 
programma van de studenten en bestond uit drie weken zelfstudie, een training en 
afsluitend een examen (VOL VCA). Alle studenten zijn geslaagd.  
 
In het jaar daarop zijn veranderingen/bijstellingen aangebracht, met name in het 
moduleaanbod. MyTec verwachtte vooraf dat dat bedrijven met name vakinhoudelijke 
modules relevant zouden vinden. Maar daarnaast blijken soft skills zoals werkhouding, 
samenwerken, presentatievaardigheden en motivatie ook  belangrijk voor bedrijven. 
Bedrijven hebben bovendien ook gepleit voor vrije ruimte en inbreng van studenten zelf.   
De verwachting is dat de focus op de persoonlijke ontwikkeling effect zal hebben op de 
werkhouding en het studeergedrag van studenten. Ook vonden studenten het cursusaanbod 
niet uitdagend genoeg. We hoorden terug over de VCA-module: ‘als dat het nou is...’. Er is 
daarom besloten dat studenten zelf een grotere stem krijgen in de keuze van de modules. 
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De deelnemersaantallen blijven wat achter bij de verwachting. In het tweede jaar hebben 6 
derdejaars studenten deelgenomen aan de toplijn. Initieel waren er 10 aanmeldingen maar 
er was gaandeweg sprake van zelfselectie. Een aantal studenten viel af toen ze hoorden dat 
er extra inzet werd gevraagd zoals het schijven van een motivatiebrief schrijven en een 
gesprek met een bedrijf uit de stichting Leer Werken in de Techniek. Dat vinden studenten 
spannend. Geïnterviewden (docent en projectleiders) geven aan het geen probleem te 
vinden dat de groep zichzelf uitselecteert, omdat dan niemand de deur gewezen hoeft  te 
worden: “We hebben zo  studenten overgehouden die het ook echt aankunnen.” 
 
Vooraf was de insteek dat de studenten die in het derde jaar starten met de toplijn, in het 
vierde jaar automatisch doorstromen naar de toplijn. Dat wordt eveneens bijgesteld.  Een 
student die in het derde jaar niet heeft deelgenomen, kan  in het vierde jaar alsnog kan 
meedoen: “Het kan zo zijn dat je er in de derde niet aan toe bent en later wel.“ 
 
Figuur 2.4  De toplijn binnen het MyTec-programma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IMEI en HiTec 
 
Organisatie en fasering van de aanpak  
Bij IMEI en HiTec wordt voortgebouwd op bestaande aanpakken: De inrichting en 
organisatie van het onderwijs is niet wezenlijk veranderd na de toekenning van de 
excellentiemiddelen. De verzwaarde opleidingen zijn opgezet om studenten die wat extra’s 
aankunnen,  op te leiden tot meer zelfstandige beroepsbeoefenaren. Het feit dat het 
excellentieplan is goedgekeurd wordt gezien als een validatie van de bestaande aanpak. 
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Desalniettemin tekende zich een werkvorm af gedurende het traject. De kern van het 
excellentie traject is steeds de incorporatie van de ketenstage (School voor MEI), dan wel de 
buitenlandstage en deelname aan authentieke projecten (HiTec). Belangrijk daarbij is de 
focus op de samenwerking met bedrijven en de projectmatige inrichting. Opvallend is 
daarbij dat men aangeeft de ‘verschillen tussen opleidingen’ niet expliciet te willen 
benoemen. Het predicaat excellent wordt niet gecommuniceerd, omdat verwacht wordt dat 
dit tot scheve gezichten kan leiden. Docenten zouden dat niet prettig vinden en de opleiding 
wil er voor waken dat studenten die in een excellentieprogramma zitten zich ‘Maradonna’s’ 
wanen: zich beter voelen dan de rest. Dit betekent de facto dat docenten niet bewust bezig 
zijn met ‘excellentie’, en studenten niet weten dat  de gevolgde opleiding meer biedt dan de 
‘normale’ opleidingen. 
 
Procesverloop 
De aanpak bij beide opleidingen (HiTec en School voor MEI) is individueel. Volgens de 
geïnterviewden zijn docenten die hun vak breed en flexibel kunnen overbrengen daarvoor 
van belang. De studenten krijgen alle kansen, docenten letten vooral op de voortgang.          
Er worden op dat punt verschillen ervaren tussen HiTec en de school voor MEI. Bij de laatste 
zijn volgens de geïnterviewden traditionelere docenten actief, en daar zijn  vernieuwingen 
minder succesvol. HiTec noemt als succesfactoren  het feit dat docenten zelf engineers zijn 
(“echte hobbyisten”) en de juiste ‘mindset’ hebben. Er heerst een open sfeer. Ook de locatie 
speelt mee: er is veel ruimte in het gebouw, en veel mogelijkheden om te experimenteren. 
Dat stimuleert de studenten. 

2.3  Opbrengsten van de excellentieprogramma’s 

Resultaten & opbrengsten 
Zijn de beoogde doelen van de excellentieprogramma’s bereikt en waarom (niet)? In deze 
paragraaf beschrijven we het resultaat van de excellentieprogramma’s aan de hand van 
focusgroepgesprekken met docenten en met groepen studenten. Ook wordt in kaart 
gebracht hoe instellingen de opgedane kennis en ervaring met betrekking tot excellentie in 
de toekomst willen benutten en borgen. 
 
BrainBoost 
Brainboost heeft in  totaal 103 studenten bereikt, studenten zijn  71 gecertificeerd 
uitgestroomd. 20 docenten zijn in twee tranches opgeleid als ‘excellentiecoaches’ en 
hebben daarbij in fases en doelgericht een vergelijkbaar traject aan dat van geselecteerde 
talentvolle studenten doorlopen. De docenten hebben individueel en gezamenlijk een 
ontwikkeling doorgemaakt waarbij ze:  
1.  een gezamenlijke visie hebben gevormd van wat excellentie is (excellente student, 

excellente docent, excellent onderwijs), 
2.  pedagogisch-didactische principes van verrijkend onderwijs in theorie hebben verkend, 

zich eigen gemaakt en toegepast op het programma, 
3. een jaarprogramma/curriculum hebben ontwikkeld,  
4.  producten opgeleverd hebben (conform toezegging in excellentieplan), zoals 

selectiecriteria en certificaten  
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Coachend lesgeven 
Een van de belangrijkste opbrengsten voor docenten is de ontwikkeling van 
coachingsvaardigheden. Coaching vraagt om goed observeren en een ‘rugzak’ met veel 
repertoire om interessante informatie over het leerproces naar boven te halen. Een docente : 
“Ik heb zelf gemerkt dat mijn manier van coachen anders is geworden. Ik was een coach van: ‘je 
vraagt me wat en ik geef antwoord’. Tegenwoordig hoor ik van studenten: ‘Geef eens gewoon een 
keer antwoord!’ Studenten herkennen dat de coaches in het excellentieprogramma hen op 
een andere manier begeleiden. Een studente vertelt: “Als jij een vraag stelt, dan kreeg je een 
vraag terug, geen antwoord. Nooit. Daar werd je soms een beetje kriegelig van, maar op een 
gegeven moment weet je dat en wen je eraan. Als je dan een vraag wilt stellen, denk je: nou weet 
ik eigenlijk al welke vraag ik terugkrijg. Dus dan ga je zelf eerst nadenken. Je wordt daardoor goed 
uitgedaagd en heel zelfstandig (…). We hebben wel eens gedacht: ‘nu weten we het echt niet 
meer’. Maar als je dat aangeeft, gaan de coaches wel met je meekijken. Of je laat het even rusten 
en gaat er over een uurtje nog eens naar kijken.” Een andere student vertelt: “Ik merk nu wel 
dat ik minder vragen hoef te stellen in de les”. De studenten geven onder meer aan dat ze 
oplossingsstrategieën en methoden om een opdracht aan te pakken geleerd hebben 
(bijvoorbeeld divergeren, convergeren, consolideren), die ze bijvoorbeeld ook op hun 
stageadres kunnen toepassen, dat samenwerking ze beter af gaat en dat ze kritischer 
nadenken.  De BrainBoost-docenten nemen het geleerde mee in hun reguliere programma. 
Een docent: “Er ontstaat er een andere verhouding, van een ‘informatie docerende docent’ naar 
een begeleider in een leerproces, waarin je studenten ook uitdaagt om verantwoordelijkheid en af 
en toe regie te nemen. Dat is een verschil in hoe ik nu voor de klas sta.” 
 
Neveneffecten 
BrainBoost-studenten nemen een dag per week niet aan het reguliere programma van hun 
opleiding deel. Dat vraagt een flexibele opstelling van hun docenten om dan bijvoorbeeld 
niet op die middag een verplicht keuzedeel aan te bieden. Een deel van de studenten geeft 
aan dat hun reguliere docenten geen helder beeld hebben van wat BrainBoost inhoudt en er 
niet achterstaan dat de studenten daardoor lessen missen. BrainBoost-docenten merken 
soms ook zelf aan den lijve dat sommige collega’s minder positief staan ten opzichte van 
hun deelname aan het excellentieprogramma: ‘Ga je morgen weer excellent doen?’               
De naamwijziging in BrainBoost heeft daarin wel geholpen. BrainBoost-docenten denken 
dat de ontwikkeltijd die zij krijgen daar ook een rol in speelt: “Het is toch luxe dat je normaal 
tijd krijgt om te ontwikkelen, vergeleken met de werkdruk bij anderen.”  
 
Ook de studenten merken dat deelname aan een excellentieprogramma tot opmerkingen 
van medestudenten leidt. Ze voelen zich soms als afwijkend van de rest beschouwd omdat 
ze iets ‘extra’s’ doen: “Ik merk wel in de klas dat mensen zich anders tegen je gaan gedragen en 
dat jij je aan moet passen. Je wilt niet het slimste jongetje van de klas zijn, maar ook niet het 
domste jongetje.”  
  
Borging 
Het BrainBoost-programma wordt door Landstede -na afloop van de landelijke regeling- 
gecontinueerd. Vanaf de start van het project zijn verschillende activiteiten ondernomen 
gericht op het breder bekend maken van en draagvlak creëren voor het excellentieproject: 
posters in het kader van de wervingscampagnes, communicatie via de website, Facebook en 
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andere socialmedia. MT en CvB kregen een verkort Brainboostprogramma om aan den lijve 
te ervaren  wat participeren in een excellentieprogramma betekent. Ook heeft Brainboost 
een Platform Excellentie opgericht, dat zorgdraagt voor de vraagstellingen vanuit bedrijven 
waar studenten in het programma mee aan de slag gaan. Daarnaast wordt nagedacht over 
een pilot voor mbo-1 en 2 studenten en samenwerking met het Honoursprogramma van 
Windesheim. 
 
MyTec 
Aan de toplijn hebben in twee jaar tijd in totaal 13 studenten deelgenomen, dat aantal blijft 
wat achter bij de verwachtingen. Volgens docenten wordt met de huidige aanpak vooral de 
gemotiveerde de studenten bereikt: studenten die deelnemen aan de toplijn zijn niet 
intelligenter, maar het zijn ‘aanpakkers’.  “Het gaat vooral om karakter: “gemotiveerde 
doorzetters, jongens die gewone gemiddelden halen, maar zelden een onvoldoende”. 
 
Docenten geven aan dat deelname aan de toplijn veel vraagt van het zelfsturend vermogen 
van studenten, met name in  het voortraject. Sommige studenten komen  zelf met 
cursusvoorstellen (zoals een cursus lassen of een autocad-tekenprogramma). Maar over het 
algemeen komt dit minder goed uit de verf: studenten weten wel welke (werk)richting ze op 
willen en zijn gemotiveerd, maar om die motivatie te concretiseren en onder woorden te 
brengen blijkt lastig. Studenten starten langzaam op, zoeken lang naar een geschikte cursus 
en vinden het moeilijk om een keuze te maken. Een docent: ” Ik wil de jongens daar als docent 
ook niet in sturen: ze moeten dit zelf kunnen doen. Ik wil echt dat ze zelf wat kiezen”. Hiervoor 
geven docenten verschillende redenen aan: “Ik loop dagelijks aan tegen het feit dat studenten 
de lessen niet leuk vinden. Ik hoop dat dit minder is als ze zelf een keuze kunnen maken, en ze hun 
intrinsieke motivatie moeten aanspreken.”  
 
Een geïnterviewde student herkent dat beeld, maar geeft aan behoefte te hebben aan meer 
ondersteuning in het maken van keuzes: “Ik had liever gezien dat bedrijven een duidelijkere 
stem hebben in welke cursus je moet doen. De stichting (Leer werken in de techniek, red) is 
opgezet door bedrijven. Ik denk dat het beter is als zij zouden zeggen: aan deze specifieke kennis  
hebben we behoefte. Ik kan wel zelf bedenken wat ik leuk vind maar dat is voor mij niet het 
belangrijkste. Het is voor mij  juist lastig om te bedenken wat bedrijven nodig hebben... School  
kan misschien helpen om hierin betere keuzes te maken.” 
 
De beoogde uitstralingseffecten van de toplijn vertalen zich (nog) niet naar de praktijk. Een 
docent geeft aan: “Andere studenten hoor je eigenlijk nooit over de studenten die deelnemen 
aan de toplijn. Ik hoor als docent nooit terug van studenten: dat wil ik ook”. Studenten die niet 
deelnemen zien het ook al gauw als een voordeel: ‘ik hoef niets extra’s te doen.’ De 
verwachtingen over de aantallen zijn gaandeweg het programma bijgesteld: “ De studenten 
die hebben meegedaan aan de toplijn voldeden aan het profiel, dat waren toppers. In feite is 
MyTec al een excellentieprogramma, een verzwaard programma. We denken ook dat zich minder  
studenten hebben aangemeld omdat men het over het algemeen best al zwaar heeft.“ 
 
 
 
Neveneffecten 
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Uiteindelijk zijn alle opleidingsmodules extern ingekocht. De toplijn staat daarmee 
helemaal los van het reguliere onderwijs. Deze keuze heeft ook nadelen: docenten geven aan 
geen zicht te hebben op het leerproces van de studenten tijdens de cursus. “De cursussen 
worden gevolgd bij een commercieel bedrijf, die reiken aan het einde van een cursus toch wel een 
certificaat uit, of je goed je best doet of niet.  Maar ik heb zelf ook bedrijfsopleidingen gevolgd, dus 
ik weet wel dat het goede opleidingen zijn.” 
 
Borging 
MyTec heeft de intentie om door te gaan met de toplijn. Het komende schooljaar wordt 
gekeken hoe de aantallen studenten die deelnemen aan de toplijn  verder omhoog kunnen. 
Daarnaast wordt nagedacht over de vraag: hoe kunnen we studenten beter begeleiden in een 
keuze voor een module? Dat is onderwerp van een evaluatie. 
 
MEI en Hitec 
 
Voorafgaand aan het excellentieprogramma zijn ROC-breed een aantal specifieke 
outputdoelen genoemd: 
• Vanaf 2017 nemen per jaar 12 studenten van 10 scholen deel aan nationale en 

internationale skills-wedstrijden. Dat is gelukt. 
• Vanaf 2019 worden jaarlijks voor 100 studenten internationale stages bij topbedrijven 

georganiseerd. Deze doelstelling is niet behaald, onder meer door de accreditatie van 
buitenlandse bedrijven. Nu gaat het om 8 tot 9 studenten.  

• Vanaf 2019 nemen minimaal 40 excellente studenten deel aan meester-
gezelprogramma’s. Deze doelstelling wordt gekoppeld aan de ketenstages. Daarvan zijn 
er slechts enkele doorlopen. Er is 1 ketenstage (dus van 1 persoon) afgerond. Momenteel 
nemen 2x2 leerlingen deel aan een ketenstage. Vanaf 2019 zal het gaan om zo’n 10 
ketenstages. 

• Meer doorstroom naar het hbo: van 40% naar 50%. Het tegenovergestelde heeft echter 
plaatsgevonden: er zijn minder studenten doorgestroomd naar een vervolgopleiding in 
het hoger onderwijs. Dit is volgens de school een gevolg  van de conjunctuur, waardoor 
een grotere groep kiest voor een baan. Verwacht dat de eerste lichting ‘HiTec 
afgestudeerden’ wel een hogere doorstroom naar hbo laat zien. Dat is voor de school 
lastig te volgen, want het alumni (volg)beleid is nog niet op orde. 

 
Voor MEI en HITEC zijn afgeleide doelen geformuleerd: het ontwikkelen en uitvoeren van de 
ketenstage, aanbieden van buitenlandstages en het aanbieden van authentieke projecten. 
Deze doelen zijn allen behoorlijk breed, maar de nadruk werd voor de opleiding MEI gelegd 
op de ketenstage. (Verdere) samenwerking met bedrijven, en een projectmatige inrichting 
werd als cruciaal gezien voor HiTec Delft. Volgens betrokkenen zijn deze doelen voor HiTec 
Delft gehaald. De samenwerking met bedrijven en het hbo is verstevigd, en zowel docenten 
als studenten zijn positief over de projectmatige inrichting. Voor MEI-opleiding geldt  
echter dat de ontwikkeling van ketenstages moeizaam van de grond kwam: in 2016- 2017  is 
een pilot uitgevoerd met 1 leerling, en daarna zijn twee ketenstageprogramma’s door 4 
studenten doorlopen. Er wordt in de toekomst ingezet op 2x per jaar 2 a 3 leerlingen. In de 
gekozen opzet is de opleiding sterk afhankelijk van de leerbedrijven meewerken aan de 
ketenstages. Hoe dit vorm krijgt heeft helemaal te maken met de opdrachtgever. Deze 
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sponsort een (kostbare) training, oefent met de stagiaire en zoekt dan een klant. Daarbij is 
de inzet afhankelijk van individuele mensen. Zo noemden betrokkenen een voorbeeld van 
een samenwerkingspartner waar drie contactpersonen  vertrokken.  
 
Op het niveau van studenten wordt de ontwikkeling van de werkhouding en zelfstandigheid 
van de studenten door de ketenstages als belangrijkste uitkomst genoemd. Het gaat hier 
niet ‘om de beste’, maar om het beste uit iedere student te halen. Studenten noemen als 
reden om te kiezen voor de opleiding (HiTec) vooral de breedte, en hun motivatie voor 
techniek. Ook sprak de focus op de doorstroom naar het hbo vaak aan. Er zijn projecten 
samen met hbo-studenten, soms ook met hbo-docenten. Dat wordt zeer gewaardeerd.       
De kleinschaligheid van de opleiding, de goede sfeer, contact met docenten, werken in 
projecten en de persoonlijke aandacht worden door studenten als belangrijkste pluspunten 
genoemd. Een student noemt het “zelfstandig experimenteren onder begeleiding”.                
Voor docenten geldt dat zij door de intensievere samenwerking met bedrijven, meer 
praktijkervaring opdoen. Docenten worden daarvoor gefaciliteerd (met extra taakuren).  
 
Neveneffecten en borging 
Belangrijkste  neveneffect van de individuele  aanpak is dat dit kan leiden tot ‘scheve 
gezichten’ in de klas. Over borging en  duurzaamheid van de excellentie-aanpak valt 
volgens docenten en managers weinig te zeggen: het gaat om een bestaande opleiding, die 
populair was en is bij studenten. 

2.4  Conclusies 

Onderzoeksvraag 1:  Leiden de excellentieaanpakken van de scholen tot de geformuleerde 
doelen? 
 
De vertaling van landelijk beleid.... 
Excellentie is een relatief nieuw onderwerp voor mbo-scholen. De drie scholen  die in dit 
onderzoek zijn gevolgd hebben tussen 2015 en 2018 excellentieprogramma’s opgezet, 
uitgevoerd en verbeterd.  Bij de vertaalslag van het landelijk beleid naar de praktijk in de 
scholen gaat het om de vraag: wat betekent excellentie in de context onze school, docenten 
en studenten? Dat 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) 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) 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 daarin onderbelicht. Scholen focussen vaak op outputdoelen, 
en in mindere mate op mechanismen die nodig zijn om die doelen te bereiken. Als gevolg 
hiervan  geldt voor alle scholen dat de aanloop naar de excellentieprogramma’s aanzienlijk 
meer tijd in beslag heeft genomen dan vooraf voorzien. Veel moest nog worden uitgedacht, 
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uitgezocht en uitgeprobeerd. 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.   

Naar de uitvoering op mbo-instellingen. 
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. De meeste excellentieprogramma’s 
worden opgezet buiten het reguliere programma om. Er zijn 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 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 excellentieprogramma’s 
binnen verzwaarde opleidingen worden vooraf benoemd in concrete outputdoelen. Daarbij 
geldt dat die na drie jaar wat 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 multidisciplinaire aanpak 
Binnen het multidisciplinaire excellentieprogramma 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 
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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.  
 
 
Onderzoeksvraag 1a: welke factoren dragen bij aan, of belemmeren, het succes? 
 

In de zoektocht naar de aanpak van excellentie op mbo-instellingen zijn een aantal 
werkzame elementen, belemmeringen en randvoorwaarden gevonden: 
 
Excellentie niet bovenop verzwaard programma 
Excellentieprogramma’s bovenop verzwaarde programma’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.  
 
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 schoolorganisatie.  Belangrijke 
les uit het Brainboost-programma, de multidisciplinaire aanpak bij een van de drie 
instellingen, is dat vooraf 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 
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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 gezegd heeft de aanloopperiode van excellentieprogramma’s meer tijd in beslag 
genomen dan vooraf voorzien. Veel moest nog worden uitgedacht, uitgezocht en 
uitgeprobeerd. Mbo’s zijn twee jaar na de toekenning van de excellentiemiddelen gestart 
met een eerste aanbod voor studenten. De scholen zijn daarmee pas net begonnen met 
excellentieprogramma’s. Voor benutting van de opbrengsten voor het reguliere onderwijs is 
het in deze fase nog te vroeg. De meeste excellentieprogramma’s uit dit onderzoek zijn 
bovendien buiten het reguliere programma opgezet. 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 bijvoorbeeld 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. 
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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 
lokken bovendien vaak geen grondige probleemanalyse uit. Kortom, het is de vraag in 
hoeverre dit project voor alle betrokken voorzag in een behoefte. 
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3 Het belang dat werkgevers hechten aan 
excellentieprogramma’s 

3.1 Inleiding 

Excellentieprogramma’s in technische opleidingen op het mbo hebben vaak als doel om de 
toekomstige arbeidsmarktpositie van studenten te versterken. Scholen bieden studenten op 
het mbo, veelal uit de hogere onderwijsniveaus 3 en 4, bijvoorbeeld vakwedstrijden aan, een 
extra intensieve stage of een aanvullend vakgericht certificaat in de veronderstelling dat dit 
de student zal helpen bij het vinden van een stageplaats of baan. Het is de vraag of een 
gevolgd excellentieprogramma daar daadwerkelijk aan bijdraagt. 
 
Uit eerder onderzoek naar selectie van net gediplomeerde kandidaten bleek dat werkgevers 
vooral op formele functie-eisen letten, zoals een passende opleiding, beschikbaarheid 
(fulltime heeft de voorkeur boven parttime) en werkervaring. Zij maken bij hun keuze veelal 
een afweging van de te verwachten kosten en opbrengsten (Groenewoud, 2013).                    
Net gediplomeerde mbo’ers met een smalle opleiding, gericht op een specifieke functie, 
hebben een grotere kans op het vinden van een baan dan kandidaten met brede mbo 
opleiding (Rözer & Bol, 2017). Zij hebben veel praktische kennis opgedaan die goed aansluit 
op de arbeidsmarkt. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat er grote verschillen zijn in 
arbeidsmarktkansen tussen mbo-opleidingen (Bol & Rözer, 2017).  
Van werkgevers die hoger opgeleide starters op de arbeidsmarkt zoeken is bekend dat zij 
eerder gericht zijn op het weren van ondermaatse kandidaten dan op het aantrekken van 
excellente presteerders. Zij letten vooral op de aansluiting van de studie op werk, voor de 
functie relevante werkervaring, het gewenst startsalaris en eindcijfers van de studie.           
Zij hebben vrijwel geen interesse in opgedane werkervaring in het buitenland en er is een 
lichte voorkeur voor mensen die in het kader van hun opleiding een excellentieprogramma 
hebben gevolgd, maar het verschil is klein. Dit sluit overigens niet uit dat de gewenste 
kennis en vaardigheden mede door een excellentieprogramma zijn ontwikkeld (Allen et al., 
2015). De voorkeur voor excellentie-programma’s komt het sterkst naar voren in grote 
organisaties (Allen et al., 2016; Humburg en Van der Velden, 2014). Van werkgevers in het 
midden en kleinbedrijf (waar een groot deel van de mbo’ers werkzaam is), is bekend dat zij 
nogal traditioneel zijn in de selectie van personeel. Zij zoeken vooral in termen van functies 
en taken (Ecorys, 2016).  
 
Verder vinden werkgevers motivatie en sociale en communicatieve vaardigheden van belang 
(Emmen, Keuzenkamp & Taouanza, 2016; Petit et al., 2011). Dit zijn vooral vaardigheden die 
pas goed naar voren komen in een sollicitatiegesprek of na een stage, zoals inzet, 
samenwerking, collegialiteit en motivatie voor het vakgebied. Deze vaardigheden vinden 
werkgevers belangrijker dan schoolgerelateerde factoren, zoals schoolprestaties (Petit et 
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al., 2011). Echter, de eerste selectie vindt doorgaans plaats op basis van het curriculum vitea 
waarbij juist de meer feitelijke en schoolgerelateerde factoren zichtbaar zijn. Dit onderzoek 
richt zich dan ook op schoolgerelateerde factoren die tot uitdrukking komen in het 
curriculum vitae, dus voorafgaand aan het sollicitatiegesprek. 
 
Er is nog weinig over bekend of excellentieprogramma’s van mbo-gediplomeerden 
daadwerkelijk aantrekkelijker maken voor werkgevers. Met dit deelonderzoek onder 
werkgevers in de techniek hopen we daar meer licht op te werpen. Dit deelonderzoek vond 
plaats in samenwerking met SBB (Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). 

3.2 Onderzoeksvraag en –aanpak 

De hoofdvraag van dit onderzoeksdeel luidt: In hoeverre maken excellentieprogramma’s 
mbo-gediplomeerden op mbo niveau 3 en 4 aantrekkelijker voor werkgevers?  
 
Subvragen zijn:  
1. In welke mate wegen bepaalde aspecten van het gevolgde mbo-onderwijs een rol bij de 

personeelsselectie van startende mbo’ers?  
2. Zijn het vooral gevolgde excellentieprogramma’s (of vergelijkbare programma’s) die de 

voorkeur hebben of kiezen werkgevers voor de meer traditionele aspecten, zoals een 
hoog eindcijfer Nederlands, een goede beoordeling van de eindopdracht of een 
specifieke opleiding voor de functie? 

3. Zijn er bij bovengenoemde vragen verschillen tussen kleine en grote organisaties? 
 
Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een zogenoemde ‘vignetstudie’.  Hiervoor is 
werkgevers gevraagd zich voor te stellen dat er een vacature is bij het eigen bedrijf voor een 
beginnende beroepsbeoefenaar op mbo niveau 3 of 4.                                                         
Werkgevers beoordeelden gefingeerde cv’s van kandidaten die al dan niet een 
excellentieprogramma hebben gevolgd met een rapportcijfer van 1 tot en met 10. Door het 
werken met gefingeerde cv’s was het goed mogelijk om de verschillende aspecten van de 
cv’s laten variëren, om zo na te gaan welke aspecten door werkgevers meer of minder 
gewaardeerd worden. Dit geeft een indicatie van de waarde op de arbeidsmarkt van een 
excellentieprogramma, zonder dat andere factoren een rol spelen, zoals het uiterlijk en de 
sociale vaardigheden van de sollicitant.  
Zo is onderzocht in hoeverre kandidaten die op hun cv melding maken van een gevolgd 
excellentieprogramma op het mbo, of een traject dat daarmee samenhangt, , 
aantrekkelijker zijn voor werkgevers.  
 
Een voordeel van deze methode is dat met relatief weinig respondenten het belang dat 
wordt gehecht aan een groot aantal factoren kan worden onderzocht. Een ander voordeel is 
dat complexe oordelen kunnen worden teruggebracht tot een overzichtelijke vignet, 
waardoor goed inzicht wordt verkregen in de factoren die van invloed zijn op de keuze van 
de respondent.  
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In deze deelstudie is ervoor gekozen om werkgevers uit de techniek te benaderen: in 
onderzoeksplan dat samen het de scholen is opgesteld, zouden alleen techniekopleidingen 
deelnemen. Brainboost is echter een interdisciplinair programma geworden.  

3.3 Ontwikkeling van de vignetten 

De ontwikkeling van de vignetten - de fictieve cv’s -  is in samenwerking met 
onderwijsinstellingen, SBB en andere betrokkenen bij het mbo-onderwijs tot stand 
gekomen. De reden om dit gezamenlijk te doen was om de kenmerkende elementen van 
excellentieprogramma’s goed in kaart te brengen en terminologie te kiezen in de fictieve 
cv’s die overeenkomt met de terminologie die gebruikt wordt in de communicatie tussen 
scholen en studenten met de leerbedrijven.  
 
Op basis van de literatuur en excellentieprogramma’s bij instellingen die deelnemen aan dit 
onderzoek (bij Mondriaan, Landstede en het Nova College) kwamen we tot de volgende 
kenmerken van excellentieprogramma’s: 
1. Een extra verdiepende of verbredende stage gelopen, bijvoorbeeld meerdere stages op 

meerdere plekken ten behoeve van functie-overstijgende kennis of om het gehele 
werkproces te overzien  of langduriger intensieve stage voor vakinhoudelijke 
verdieping. 

2. Het behalen van een aanvullende vakgerichte (verdiepende of verbredende) module 
tijdens de opleiding, bovenop het vastgestelde programma.  Dit kan bijvoorbeeld een 
branchecertificaat zijn of een door de opleiding verzorgde aanvullende module in het 
kader van keuzevakken. 

3. Aanvullende complexe (bijvoorbeeld multidisciplinaire) opdrachten gericht op sociale 
vaardigheden en zelfredzaamheid, zoals werken in teamverband en gezamenlijke 
probleemoplossing. 

4. Deelname aan een excellentieprogramma dat bedoeld is voor een select groepje betere 
presteerders, denk aan ‘skillswedstrijden’. 

 
Aan de betrokkenen bij excellentieprogramma’s binnen de deelnemende scholen en aan 
enkele deskundigen daarbuiten, in totaal 12,  zijn de concept- cv’s voorgelegd. Gevraagd is 
of de beschreven  kenmerken herkenbaar zijn, welke eventueel niet.     Of er kenmerken 
missen die belangrijk zijn in het kader van excellentie en zo ja, welke dit zijn? Of de 
gebruikte termen aansluiten bij de termen die scholen gebruiken in de communicatie met 
leerbedrijven en die leerlingen gebruiken op hun cv bij sollicitaties. En welke benamingen 
respondenten aanraden om te gebruiken voor de gefingeerde cv’s die werkgevers gaan 
beoordelen. Het uitgangspunt was om benamingen van kenmerken te kiezen die niet te 
specifiek zijn, omdat allerlei bedrijven dit te beoordelen krijgen, maar tegelijkertijd moet 
wel duidelijk en herkenbaar zijn voor bedrijven wat ermee bedoeld wordt. Daarnaast zijn 
voorbeelden uit de praktijk gevraagd bij de beschreven kenmerken om meer zicht te krijgen 
hoe excellentieprogramma’s en vergelijkbare programma’s concreet vorm krijgen in het 
onderwijs. 
 
Na analyse en verwerken van de reacties is besloten om kenmerken  1,2 en 4 op te nemen in 
de fictieve cv’s en het derde kenmerk op andere wijze te bevragen. De reden hiervoor is dat 
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we slechts een beperkt aantal variabelen kunnen opnemen om te voorkomen dat 
respondenten een te grote hoeveelheid cv’s voorgelegd krijgen om te beoordelen.                
Een andere reden is dat kenmerk 3 een specifieke invulling van een excellentieprogramma is 
op één van de instellingen die moeilijk in enkele woorden te omschrijven is. Daarom is dit 
kenmerk, samen met nog andere genoemde kenmerken op andere wijze bevraagd, zodat 
toch inzicht ontstaat in het belang dat werkgevers hieraan hechten (zie tabel 4.3).  
 
Naast de genoemde kenmerken zijn in de cv’s ook de meer traditionele kenmerken 
opgenomen, zoals een specifieke opleidingsrichting en behaalde resultaten (eindcijfer 
Nederlands en beoordeling van de eindopdracht). Hiermee ontstaat zicht op de mate waarin 
werkgevers belang hechten aan kenmerkende aspecten die verband houden met 
excellentieprogramma’s in vergelijking met de meer algemene aspecten waarbij eerder 
onderzoek liet zien dat deze er voor werkgevers toe doen (Allen et al., 2016; Humburg en 
Van der Velden, 2014; Groenewoud, 2013; Ecorys, 2016). 

3.4 Steekproef en respons 

Dit deelonderzoek moet een landelijk representatief beeld geven van de waarde die 
leerbedrijven in de techniek hechten aan excellentieprogramma’s vergeleken met andere 
aspecten van het gevolgde mbo-onderwijs. De bedoeling is immers dat niet alleen de drie 
aan het onderzoek deelnemende instellingen profijt hebben van dit onderzoek hebben, 
maar alle mbo-instellingen die opleidingen in de techniek aanbieden. 
 
Er is door SBB een aselecte steekproef getrokken van 2.500 leerbedrijven in de techniek.    
Dit zijn technische bedrijven of bedrijven die technische functies hebben (denk aan een 
technische dienst van een ziekenhuis) en die in het afgelopen schooljaar stagiair(e)s in de 
techniek hebben begeleid op mbo niveau 3 en/of 4. Aan de contactpersonen van deze 
leerbedrijven is door SBB een mail gestuurd met een link naar het webbased instrument  om 
anoniem in te vullen. Na twee weken is een rappèl gestuurd naar alle leerbedrijven om 
diegenen die nog niet hebben ingevuld alsnog hun medewerking aan het onderzoek te 
vragen. De rappèl was niet te beperken tot alleen leerbedrijven die nog niet hadden 
deelgenomen omdat anoniem werd ingevuld. 
 
Er zijn 259 vragenlijsten ingevuld waarvan er 209 volledig genoeg waren ingevuld om te 
betrekken in het onderzoek. Er kwamen 34 berichten onbestelbaar retour waarvan de 
meeste van deze mailadressen wel bestaan wel maar om een of andere reden tijdelijk niet 
bereikbaar waren. Dit brengt de respons op 8,5%.  
Navraag bij SBB, die vaak onderzoek doet met ditzelfde bestand van leerbedrijven, maakt 
duidelijk dat een dergelijk responspercentage wel gebruikelijk is voor dit type onderzoek. 
Mogelijk speelt de indirecte benadering van respondenten een rol bij de non-respons 
waarbij SBB de respondenten benadert voor het onderzoek. In eerder onderzoek onder 
leerbedrijven (Petit et al., 2011) met een zelfde werkwijze bleken er redenen voor non-
respons te zijn als onvoldoende tijd (bijvoorbeeld door werkdruk) om de vragenlijst in te 
vullen en te veel verzoeken om vragenlijsten in te vullen. Het is te verwachten dat dergelijke 
redenen ook in dit onderzoek mede de oorzaak zijn van non-respons. 
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Van de 209 respondenten is de verdeling naar grootte van de organisatie als volgt. 
 
Grootte van de organisatie Aantal respondenten 

1-5 werknemers 33 

6-10 werknemers 21 

11-30 werknemers 36 

31-100 werknemers 54 

Meer dan 100 werknemers 52 

Onbekend 13 
 
 
Respondenten is gevraagd in welke branche zij werkzaam zijn. Hierbij is de SBI-indeling1 
van branches aangehouden om bedrijven in te delen in bedrijfssectoren.  De resultaten zijn 
weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Branche Aantal respondenten 
Industrie 75 
Bouwnijverheid 46 
Elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht 19 
Onderwijs 4 
Verhuur van roerende goederen 3 
Landbouw, bosbouw en visserij 3 
Gezondheids- en welzijnszorg 3 
Openbaar bestuur, overheidsdiensten 2 
Advisering, onderzoek 2 
Groot- en detailhandel 1 
Logies, maaltijd- en drankverstrekking 1 
Water, afval- en afvalwaterbeheer en sanering 1 
Overig  35 
Onbekend 14 
 
 
Verder is voor dit onderzoek van belang te weten in hoeverre leerbedrijven cv’s beoordelen 
alvorens iemand te selecteren voor een baan. De vignetten gaan immers uit van werkgevers 
die cv’s beoordelen en als dit niet de gewoonte is, dan zou deze onderzoeksopzet niet 
passend zijn. We weten immers dat veel banen vergeven worden via sociale netwerken en 
sollicitaties in het mbo soms laagdrempelig kunnen verlopen, bijvoorbeeld via 
raamadvertenties en informeel binnen lopen zonder brief en cv (Petit & Kuijvenhoven, 
2009). Gevraagd is of de respondent het cv van een kandidaat ziet voordat deze wordt 
aangenomen. Van de 209 respondenten hebben er 113 geantwoord altijd het cv te zien, 52 
respondenten zien meestal het cv, 22 soms en 10 zien nooit het cv. Van 12 respondenten is 
dit onbekend. We kunnen dus stellen dat het op wat uitzonderingen na gangbaar is om het 
cv te beoordelen voor functies op mbo niveau 3 en 4 en deze vignetstudie een bij de context 
passende onderzoeksmethode is. 

                                                             
 
1  De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) is een door het Centraal Bureau voor de Statistiek  (CBS) ontworpen classificatie om een uniforme indeling van 

de economie te bieden ten behoeve van onderzoek. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Centraal_Bureau_voor_de_Statistiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Classificatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Economie
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3.5 Resultaten   

Vignetten 
Aan respondenten zijn acht vignetten voorgelegd. De vignetten werden in de vorm van 
gesimplificeerde curricula vitae (cv) gepresenteerd in random volgorde.  
Elk cv bevatte zes kenmerken met twee niveaus: 
1. Aansluiting tussen studie en functie op grond van: 

a. Een brede vakgerichte opleiding. 
b. Een specifieke opleiding voor de functie. 

2. Eindexamencijfer Nederlands: 
a. Een 6. 
b. Een 8. 

3. Beoordeling van de eindopdracht in het mbo: 
a. Voldoende. 
b. Goed. 

4. Extra verdiepende/verbredende stage:  
a. Ja.  
b. Nee. 

5. Verdiepende vakgerichte module gevolgd (naast het vastgestelde programma):  
a. Ja. 
b. Nee. 

6. Excellentieprogramma gevolgd:  
a. Ja. 
b. Nee. 

 
De eerste drie kenmerken zijn de reguliere kenmerken  waarvan bekend is dat werkgevers 
daar waarde aan hechten. De laatste drie kenmerken  betreffen ‘excellentie’, de  extra’s 
bovenop het reguliere aanbod. Kenmerken 4 en 5 zijn een specifieke invulling van een 
excellentieprogramma en kenmerk 6 een algemene omschrijving omdat er zoveel 
verschijningsvormen zijn van excellentieprogramma’s. Aan de respondenten werd 
gevraagd elk cv met een schoolcijfer tussen 1 en 10 te waarderen. Voorbeelden van cv’s zijn 
als bijlage 1 opgenomen. 
 
Met deze zes kenmerken met elk twee niveaus kunnen in totaal 26 = 64 verschillende cv’s 
worden gemaakt. Het voorleggen van zoveel cv’s aan respondenten is niet haalbaar. Met een 
zogenaamde conjoint analyse is het mogelijk om met minder cv’s toch na te gaan wat de 
invloed is van de genoemde kenmerken in het cv op de voorkeur van de respondent. Door de 
niveaus van de kenmerken systematisch te verdelen over de cv’s kan met minder cv’s 
worden volstaan, in ons geval acht. Conjoint analyse is afkomstig uit reclame en marketing 
onderzoek en bedoeld om na te gaan welke productkenmerken de voorkeur en dus de keuze 
voor bepaalde producten bepalen. In bijlage 2 is een verdere toelichting gegeven op de 
methode van de conjoint analyse en de onderbouwing van de resultaten. 
 
De resultaten laten zien dat de waarden weinig uiteen lopen. Er is geen enkel kenmerk dat 
nauwelijks enige rol lijkt te spelen of een zeer dominante rol speelt. Wel zijn enkele 
significante effecten gevonden. Een specifiek aansluitende vooropleiding en de extra 
verdiepende/verbredende stage beïnvloeden het gegeven cijfer voor een vignet positief.      
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De verdiepende vakgerichte module laat ook een significant resultaat zien, maar hier is het 
effect in tegengestelde richting. Het gevolgd hebben van een dergelijke module wordt 
negatief gewaardeerd.2  Verder zijn geen significante resultaten gevonden, wat betekent dat 
het respondenten die de vignetten hebben beoordeeld niet uitmaakt of het eindcijfer 
Nederlands en de beoordeling van de vakgerichte eindopdracht voldoende of goed was en of 
de kandidaat heeft deelgenomen aan een excellentieprogramma. 
 
Dezelfde analyses zijn uitgevoerd voor de groep grote bedrijven met meer dan 100 
werknemers en voor de groep kleine bedrijven tot en met 30 werknemers. Ook bij deze 
analyses lopen de waarden weinig uiteen, maar er zijn wel enkele verschillen tussen grote 
en kleine bedrijven. Bij de groep grote bedrijven is er slechts één significant resultaat 
gevonden, het hebben gevolgd van een aanvullende module wordt, anders dan voor de 
groep leerbedrijven als geheel, positief gewaardeerd.  
Bij kleine bedrijven daarentegen zijn er veel meer significante resultaten gevonden.               
In volgorde van belangrijkst naar minder belangrijk worden als positief gewaardeerd: de 
extra verdiepende/verbredende stage, een specifieke opleiding hebben gevolgd voor de 
functie en ook, weliswaar minder, een goede beoordeling van de vakgerichte eindopdracht. 
Er zijn ook twee significante resultaten gevonden in de tegengestelde richting: het hebben 
gevolgd van een aanvullende module wordt als negatief beoordeeld en ditzelfde geldt voor 
het hebben gevolgd van een excellentieprogramma. 
 
Overige resultaten 
Naast de aspecten die in de vignetten zijn opgenomen is respondenten gevraagd om nog een 
aantal andere aspecten die verband kunnen houden met een excellentieprogramma en er 
voor werkgevers toe kunnen doen in volgorde te zetten van belangrijkst (bovenaan) naar 
minst belangrijk. De resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 4.3. 
 
Tabel 3.1  Waar werkgevers belang aan hechten bij werving startende mbo’er 

1 Stage gelopen bij meerdere bedrijven 

2 Stage gelopen aan het eind van de opleiding 

3 Een vakgericht keuzedeel gehaald 

4 Een branche-certificaat gehaald 

5 Een project uitgevoerd met het hbo 

6 Gewerkt in een multidisciplinair team aan een opdracht in een bedrijf 

7 Deelgenomen aan een vakwedstrijd 

8 Een training sociale vaardigheden gevolgd 

9 Stage in het buitenland gelopen 

 
 
Wanneer we hierbij onderscheid maken naar grootte van het leerbedrijf dan zien we voor 
een groot deel dezelfde uitkomsten met een paar kleine verschillen. Bij kleine bedrijven     
(1-10 medewerkers) zijn de posities 8 en 9 omgedraaid:  stage in het buitenland wordt iets 
belangrijker gevonden dan een training sociale vaardigheden maar het verschil tussen 
beiden is klein.      Bij leerbedrijven met meer dan 100 werknemers zijn de posities 5 en 6 

                                                             
 
2  Strikt genomen kan dit niet worden geconcludeerd: bij tweezijdige toetsing zouden de Z-waarden -1,96 en 1,96 moeten worden aangehouden. 
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omgedraaid en ditzelfde geldt voor posities 7 en 8. Het werken in een multidisciplinair team 
wordt belangrijker gevonden dan een project uitgevoerd hebben in het hbo. En een training 
sociale vaardigheden vindt men belangrijker dan deelgenomen hebben aan een 
vakwedstrijd. 
Bij de twee categorieën middelgrote bedrijven (tussen 11 en 30 werknemer en tussen 31 en 
100 werknemers) is de volgorde zoals weergegeven in tabel 4.3. 

3.6 Conclusie 

Met deze vignetstudie wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag en subvragen van dit 
onderzoeksdeel:  
 
In hoeverre maken excellentieprogramma’s mbo-gediplomeerden in de techniek (niveau 3 en 4) 
aantrekkelijker voor werkgevers?  
1. In welke mate wegen bepaalde aspecten van het gevolgde mbo-onderwijs een rol bij de 

personeelsselectie van startende mbo’ers?  
2. Zijn het vooral gevolgde excellentieprogramma’s (of vergelijkbare programma’s) die de 

voorkeur hebben of kiezen werkgevers voor de meer traditionele aspecten, zoals een hoog 
eindcijfer Nederlands, een goede beoordeling van de eindopdracht of een specifieke opleiding 
voor de functie? 

3. Zijn er bij bovengenoemde vragen verschillen tussen kleine en grote organisaties? 
 
Het antwoord op de eerste vraag is dat de verschillen in beoordeling tussen de verschillende 
aspecten klein zijn. Alle aspecten spelen een nogal vergelijkbare rol (alle vignetten krijgen 
een gemiddeld rapportcijfer tussen de 6 en 7), de een weegt net iets zwaarder dan de ander. 
Van de zes onderzochte aspecten hechten werkgevers duidelijk de meeste  waarde aan de 
extra verdiepende of verbredende stage. Verder zien we dat een specifiek aansluitende 
vooropleiding als een factor van belang wordt gezien. Ook de extra verdiepende vakgerichte 
module laat een significant resultaat zien, maar hier is het effect in tegengestelde richting. 
Het gevolgd hebben van een dergelijke module wordt negatief gewaardeerd. 
Bij de overige onderzochte aspecten zijn geen significante resultaten gevonden.                     
Dit betekent dat het respondenten uit dit onderzoek niet uitmaakt of een kandidaat een 
voldoende (6) of goed (8) scoorde op het eindcijfer Nederlands en bij de vakgerichte 
eindopdracht of dat een kandidaat wel of niet deelnam aan een excellentieprogramma. 
 
Voor beantwoording van onderzoeksvraag 2 is het de vraag of de drie aspecten die in 
verband worden gebracht met excellentieprogramma’s (extra intensieve stage, extra 
vakgerichte module en deelname aan excellentieprogramma) anders worden beoordeeld 
door werkgevers dan de reguliere kenmerken waarvan bekend is dat werkgevers daar belang 
aan hechten (een specifieke opleiding voor de functie gevolgd, het eindcijfer Nederland en 
de beoordeling van de vakgerichte eindopdracht). Van de drie reguliere aspecten is er één 
met een significant resultaat. Van de drie aspecten die met excellentie samenhangen is er 
één met een positief effect en één met een negatief effect. Bij het derde aspect(deelgenomen 
aan een excellentieprogramma), waar geen twijfel over kan bestaan of dit met excellentie 
samenhangt, maakt het respondenten niet uit of een kandidaat daar wel of niet aan heeft 
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deelgenomen. Uit dit onderzoek is dus niet gebleken dat er een voorkeur is voor 
excellentie(achtige) aspecten of juist voor de ‘reguliere’ aspecten.  
Voor beantwoording van de derde onderzoeksvraag zijn de resultaten van de groep grote 
bedrijven met meer dan 100 werknemers vergeleken met de groep kleine bedrijven tot en 
met 30 werknemers. Er blijken enkele verschillen te zijn. Grote bedrijven waarderen alleen 
het hebben gevolgd van een aanvullende module positief.  Bij kleine bedrijven zijn er meer 
aspecten die positief en negatief gewaardeerd worden: de extra verdiepende stage is van 
bijzonder groot belang en dit geldt ook voor het hebben gevolgd van een specifieke 
opleiding voor de functie. Van iets minder belang is een goede beoordeling van de 
vakgerichte eindopdracht ten opzichte van een voldoende beoordeling. Wat juist als negatief 
wordt gewaardeerd is het hebben gevolgd van een aanvullende module en het hebben 
gevolgd van een excellentieprogramma. 

 
Met dit onderzoek hebben we geen aanwijzingen kunnen vinden dat mbo’ers op niveau 3 en 
4 met excellentie(achtige) programma’s op hun cv  aantrekkelijker zijn voor werkgevers. 
Sterker nog, voor kleine bedrijven lijkt het hebben gevolgd van een excellentieprogramma 
eerder een nadeel dan een voordeel. Wel kunnen we stellen dat een excellentieprogramma 
waarbij een extra intensieve stage is gelopen de gediplomeerden aantrekkelijker kunnen 
maken. De twee aspecten die een positief effect laten zien komen overeen met resultaten uit 
eerder onderzoek. Wat de specifiek aansluitende vooropleiding betreft, komt deze uitkomst 
overeen met onderzoek  van Rözer en Bol (2017) waar het belang hiervan naar voren kwam 
in onderzoek naar arbeidsmarktkansen van mbo gediplomeerden. Dit geldt eveneens voor 
de stage waarvan bekend is dat werkgevers dit belangrijk vinden. Leerroutes waarbij veel 
praktijkervaring wordt opgedaan leiden tot betere arbeidsmarktkansen van toetreders tot 
de arbeidsmarkt (Poortman et al., 2012). Dat werkgevers, met uitzondering van de grote 
bedrijven, liever niet dan wel willen dat kandidaten een verdiepende vakgerichte module 
hebben gevolgd, is moeilijk te verklaren. Een mogelijke verklaring kan zijn dat een gevolgde 
vakgerichte module niet past bij de functie en de werkgever dan liever een beter passende  
invulling had gezien van de onderwijstijd die gemoeid is met de module. De vraag is waarom 
dit bij grote bedrijven juist andersom is. Mogelijk zijn grote bedrijven vaker betrokken bij de 
kwalificatiedossiers en hebben zij meer invloed op de keuze voor een aanvullende module 
doordat meer leerlingen daar stage lopen?   
 
Hierbij moet worden opgemerkt dat ‘excellentie’, zeker voor het mbo een lastig begrip is 
waar van alles onder verstaan kan worden. De bandbreedte van excellentieprogramma’s is 
enorm en er is geen duidelijke 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 een aantal aspecten die genoemd is in het kader van excellentie, 
kunnen ook los daarvan voorkomen, zoals extra intensieve stages. 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 terecht komen.  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 
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geassocieerd worden met mensen die hoge ambities hebben en die niet in het team passen 
van ‘gewone’ vaklieden 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 meer specifiek wordt omschreven, bijvoorbeeld als verdiepende 
stage zonder het woord excellentie te noemen, zijn werkgevers wel geïnteresseerd. Dat zou 
er voor kunnen pleiten om niet excellentie te vermelden op een diploma of cv maar 
preciezer te omschrijven wat de inhoud van het gevolgde traject was en welke vaardigheden 
zijn opgedaan. 
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4 Onderzoek naar de houding van studenten ten opzichte van 
excellent gedrag  

De mbo-scholen die aan dit onderzoek deelnemen geven aan dat een positieve houding van 
studenten ten aanzien van excelleren, een belangrijke voorwaarde is voor het slagen van de 
excellentieprogramma’s. Motivatie, een positieve werkhouding en studiegedrag worden 
gezien als een belangrijke kenmerken van excellente studenten. Het is de vraag of en hoe een 
positieve houding ten opzichte van het streven om het eigen talent maximaal te benutten, 
bijdraagt bij aan de ontwikkeling van excellentie. We onderzoeken daarom in dit hoofdstuk de 
attitude van studenten ten aanzien van excellent gedrag. De hoofdvraag van dit 
onderzoeksdeel luidt: In hoeverre leiden excellentieprogramma’s tot een positievere houding 
van studenten ten aanzien van het presteren op een hoger niveau? 

4.1  Methode en aanpak 

Om grip te krijgen op het begrip ‘attitude’ maken we gebruik van het  Model of Planned 
Behavior (Ajzen, 1989; 1991; Ajzen & Fishbein, 1977; 1980; Ajzen, Timko & White, 1982; 
Bentler & Speckart, 1979; 1981; Fredericks & Dosset, 1983; Van Schooten, 2005).  Het besluit 
om bepaald gedrag te vertonen is vaak geen rationeel proces, maar een complex samenspel 
van subjectieve en omgevingsfactoren (Hazelet, et al, 2008). Binnen de ‘Theory of planned 
behaviour’ (Ajzen, 1991 ) worden de relaties tussen verschillende ondersteunende factoren 
en barrières en het uiteindelijke gedrag expliciet onderzocht.  Het theoretisch model wordt 
vaak gebruikt om zowel de scholingsdeelname van jongeren als  volwassenen te verklaren 
(Damen et al, 2013; Hazelet et al, 2008 en 2013). Kernpunt van TBP is de intentie: het 
voornemen om bepaald gedrag uit te voeren (hier: de intentie om je extra in te zetten voor 
de studie). Als de intentie toeneemt, zal de kans op het daadwerkelijke gedrag groter zijn. 
Het model kent 6 elementen: 
• Cognitie (vermeend nut/onnut van de uitkomsten van het beoogde gedrag) 
• Affect, gerelateerd aan gevoelens en emoties (mate van plezier tijdens het verrichten van 

het beoogde gedrag) 
• Subjectieve norm, de mate waarin men zich (moreel) verplicht voelt om het gedrag te 

vertonen. Het gaat dan om sociale invloed,  bijvoorbeeld door de ouders, peers of 
overheid (wat denkt de student dat de norm is, wat zou eigenlijk ‘moeten’) 

• Perceived behavioral control, het  vertrouwen in de eigen bekwaamheid en de context 
die invloed kan hebben op de mate waarin een individu belemmeringen ervaart (in 
hoeverre ervaart de student belemmeringen die buiten de eigen controle vallen) 

• Intentie (in hoeverre neemt de student zich voor om het gedrag te laten zien) 
• Gedrag (in hoeverre laat de student daadwerkelijk gedrag zien dat bij ‘excellentie’ hoort) 
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Om deze aspecten van attitude te meten is een vragenlijst ontwikkeld die is uitgezet onder 
studenten die deelnemen aan een excellentieprogramma.  Voor elk van de zes elementen is 
een set items opgesteld, deze zijn in de bijlage weergegeven.  
 
Bijstelling 
De oorspronkelijke onderzoeksopzet ging ervan dat de excellentieprogramma’s konden 
worden beschouwd als ‘interventies’. Deze opzet kende voor- en nametingen met 
controlegroepen. Gaandeweg het onderzoek bleek het excellentieprogramma  bij sommige 
opleidingen een vast onderdeel van bestaande opleidingen was, en niet te isoleren als een 
interventie. Alle opleidingen starten daarnaast later dan gepland met de 
excellentieprogramma’s, daarom kon pas later in het onderzoek  met de vragenlijsten  
worden gestart. De afname van een tweede meting lukte niet binnen de looptijd van dit 
onderzoeksproject. Voor twee opleidingen geldt tot slot dat de aantallen deelnemende 
studenten te klein waren (MyTec en MEI). Hierdoor bleek het ook niet goed mogelijk 
gebruik te maken van controlegroepen, en kon niet worden gesproken over een voor- en 
nameting.  
 
Er is daarom voor gekozen om de onderdelen van het MPB model eenmalig te toetsen: welke 
elementen hebben de meeste invloed op de attitude jegens ‘excellent’ gedrag?  Met andere 
woorden, we onderzoeken niet de effecten of resultaten van excellentieprogramma’s, maar 
brengen de attitude van mbo-studenten ten opzichte van ‘excellent gedrag’ in kaart.  
 
Aanpak 
De projectdoelen van de excellentieprogramma’s zijn -in samenwerking met de scholen- 
geformuleerd in algemene termen van gewenst gedrag van studenten. Hiervoor is gebruik 
gemaakt van  de excellentieplannen van scholen en de eerste input uit de procesevaluatie. 
Voor het meten van de verschillende constructen uit het MPB zijn meerdere items per 
construct geformuleerd in de vorm van beweringen, waarbij respondenten op een Likert-
schaal aangeven in hoeverre de bewering op hen van toepassing is.  Daadwerkelijk gedrag is 
gemeten door middel van items waarbij aangegeven wordt hoeveel tijd de student 
daadwerkelijk besteed een gedrag dat  als ‘excellent’ bestempeld kan worden. In de context 
van dit onderzoek gaat het om: 

Cognition

Subjective 
norm

Perceived
behavioral

control

Affect

Intentions Behavior

Cognition

Subjective 
norm

Perceived
behavioral

control

Affect

Intentions Behavior
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1. De tijd die studenten gemiddeld (extra) per week besteden aan het lezen over je vak, ook 
als dat niet hoeft. 

2. De tijd die studenten gemiddeld (extra) per week besteden aan het oefenen van 
vaardigheden die passen bij de studie, ook als dat niet hoeft.  

 
De attitudevragenlijst is webbased afgenomen bij studenten in excellentie-programma’s bij 
de drie deelnemende mbo instellingen. Voor de studenten van MEI en Hitec is (volgens het 
oorspronkelijke onderzoeksplan) een controlegroep benaderd (Techniek College Rotterdam 
/ Albeda: TCR), die qua sector vergelijkbaar is met de experimentele groep. Bij Landstede en 
Nova bleek het niet mogelijk een controlegroep te vinden. 
 
Responsoverzicht:   

MEI en Hitec 68 

TCR ( controlegroep voor MEI)                                             50 

Brainboost 91 

Mytec 11 

4.2  Resultaten 

Er zijn toetsende factoranalyses op de data verricht met het programma MPLUS om na te 
gaan of constructen valide zijn gemeten3 (Muthén & Muthén, 1998-2005). Na verwijdering 
van 20 vragen op basis van modificatie-indices past het model 'fair'4.  Alle items in het 
uiteindelijke model laden significant op de trek die ze moeten meten. Het structurele deel 
van het model moest echter aangepast worden: twee latente constructen bleken perfect 
samen te hangen5. Dit leidt tot de volgende samenhangen: 
 

Figuur 4.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 
3  Een uitgebreide verantwoording van de analyses is in de bijlage opgenomen 

4  (χ2 =1574.544; df=774; p=.000; RMSEA=.064, CFI=.816; TLI=.805). Het 90% C.I. van RMSEA loopt van .060-.069) al zijn CFI en TLI aan de lage 

kant. 

5  de gestandaardiseerde correlaties tussen cognitie en subjectieve norm en tussen affect en intentie bleken beide hoger dan 1 geschat te worden in 

het model 
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Met behulp van Cronbachs alpha  is de betrouwbaarheid  bepaald van de somscores over de 
items uit CFA-model.. Het gaat om de volgende schalen: 
 
Schaal Items Alfa6 

Cogsun 22, 23, 25, 27, 35, 45, 46, 49, 53, 54. 0,698 

PBC 56, 59 65 66 68 69 70 71.                                                                0,757 

Affint 72, 75, 76, 77, 36, 38, 39, 40, 41. 0,856 

Gedrag 82, 83. 0,898 

 
 
De gemiddelde scores op de schalen wijzen er op dat studenten gemiddeld iets positiever 
dan neutraal scoren op de vragen.  Daarnaast blijkt  dat voor de mbo-studenten in dit 
onderzoek geldt dat nut (cognitie) en morele plicht (subjectieve norm) om zich extra in te 
zetten voor de  studie hetzelfde zijn. Slechts 8% van de studenten heeft een negatieve 
houding ten opzichte van deze elementen.  
 
Ook hoe leuk studenten het vinden om hard te werken voor de opleiding (affect) valt samen 
met of ze zich voornemen om het te doen in de nabije toekomst (intentie). Minder dan 3% 
van de studenten heeft een negatieve houding ten opzichte van deze twee elementen. Affect 
en Intentie samen hebben ook een duidelijk effect op het gedrag: studenten die het leuk 
vinden om hard te werken voor hun studie en zich voornemen om dat te doen, zetten zich 
vaker extra in voor hun opleiding. Maar Affect + Intentie blijken in sterke mate door het 
vermeende nut en de noodzaak van hard werken voor de studie  te worden  aangestuurd.  
Studenten vinden het leuk om hard te werken en nemen zich voor om dat te doen, als zij het 
hard werken nuttig en moreel wenselijk vinden. 
 
Daarnaast zien we dat gedrag voor een flink deel bepaald wordt door vertrouwen in de eigen 
bekwaamheid en ervaren belemmeringen (PBC). Dus: de extra inzet van studenten voor hun 
opleiding wordt voor een groot deel verklaard door de zelf ervaren mogelijkheden dan wel 
obstakels. Op de Affect+Intentie score zelf heeft PBC veel minder invloed: studenten die 
belemmeringen ervaren om zich extra in te zetten voor hun opleiding blijven zich wel 
voornemen het gedrag te vertonen, alleen in de praktijk blijkt dat door obstakels toch niet 
goed te lukken om dat om te zetten naar gedrag.  
 
Affect en Intentie zijn tot slot minder van belang voor het uiteindelijke gedrag dan de 
ervaren van belemmeringen (PBC):  ervaren obstakels spelen een grotere rol in het 
uiteindelijke gedrag. Er kan dus winst geboekt worden door deze obstakels weg te nemen.  
 
Bovenstaande analyses zijn voor de studenten van alle scholen samen uitgevoerd. Als we 
daarnaast kijken naar studentkarakteristieken dan vinden we dat alleen  schoolgebonden 
variantie in het construct Gedrag. Dat betekent dat voor dit onderdeel multilevel-analyses  
uitgevoerd worden. Van gemeten karakteristieken gaan we na of variatie van 
achtergrondkenmerken binnen de groep studenten, de variantie op het construct Gedrag 
kan verklaren: 

                                                             
 
6 Voor onderzoek op groepsniveau, zoals hier het geval is, moet alpha minstens .6 bedragen (Field, 2009), al wordt .7 (Bryman) als ondergrens ook 

genoemd 
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Leerweg 

 
Bol-studenten (N=267) scoort 1.8*2=3.6 uur lager  op het besteden van extra 
tijd aan activiteiten voor school (buiten het reguliere onderwijs om) dan BBL-
studenten (N=19). (z=1.797/.866=2.08; p<.05).  

Sekse Vrouwen geven aan 2.24 uur minder per week gemiddeld te besteden aan 
extra activiteiten voor school (buiten het reguliere onderwijs om) dan 
mannen.(z=1.120/.461=2.43; p<.05).  

Opleiding vader Hoe hoger het opleidingsniveau van de vader, hoe meer extra tijd studenten 
aan de opleiding besteden (buiten het reguliere onderwijs om), en wel voor 
elke stap dat de vader hoger is opgeleid (schaal van  1 lo, 2 lbo, 3 mavo, 4 
havo, 5 vwo, 6 mbo, 7 hbo, 8 wo) een half uur (2*.225 uur) meer per week 
gemiddeld. Het  verschil tussen het laagste en hoogste opleidingsniveau  is 
7*2*.225= 3.5 uur per week. 

Opleiding moeder geen effect op Gedrag   
Thuistaal geen effect op Gedrag 
Deelname aan een 
vakwedstrijd 

geen effect op Gedrag 

Het volgen van een 
verzwaard 
programma* 

geen effect op ‘Gedrag’ 

Internationaal 
programma 

geen effect op ‘Gedrag’ 

Deelname aan 
excellentie-traject* 

eenzijdig significant op 5%. Als studenten niet (bewust) deelnemen aan een 
excellentieprogramma, besteden ze  minder extra tijd aan de opleiding 
(buiten het reguliere onderwijs om). 
  

*Een deel van de  studenten nam wel deel aan een excellentieprogramma maar wist dat zelf niet. Feitelijk gaat het bij deze drie karakteristieken dus 
om het zich bewust zijn van deelname aan een excellentieprogramma. 

4.3  Conclusie 

Concluderend kunnen we stellen 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 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 
winst geboekt worden 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. 
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Bijlagen 

Bijlagen bij hoofdstuk 3 

Bijlage 3.1  De acht vignetten die zijn voorgelegd 
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Bijlage 3.2  Toelichting op conjoint analysis 
 
Voor elke case worden zogenaamd utiliteiten, belangrijkheidswaarden (importance values) 
en correlaties berekend. Dit gaat als volgt. Stel dat er slechts sprake is van twee kenmerken 
met elk twee niveaus, bijvoorbeeld werkervaring (veel/weinig) en excellentieprogramma 
gevolgd (ja/nee). Dan zijn er vier cv’s mogelijk door de kenmerken met elkaar te kruisen.      
In de volgende kruistabel staan de fictieve schoolcijfers die een respondent aan deze cv’s 
gaf: 
 
  Excellentie    

Werkervaring  nee ja    

 weinig 5 2 3,5 -1  

 veel 10 1 5,5 1  

  7,5 1,5 4,5   

  3 -3    

 
 
De gemiddelde waarden van de niveaus staan in de randmarginalen gegeven. In de uiterst 
rechtse kolom staan de afwijkingen van deze gemiddelden voor de niveaus van 
werkervaring (het totaalgemiddelde is 4,5). In de onderste rij staan deze afwijkingen voor 
de niveaus van excellentie. We zien dat de parameters voor werkervaring en excellentie zich 
verhouden als 3 staat tot 1. Daaruit volgt dat de importance value voor werkervaring 75 is en 
die van excellentie 25. In een design met kenmerken met elk twee niveaus zijn de 
parameters van de niveaus altijd tegengesteld aan elkaar, omdat ze tot nul sommeren. Met 
meerdere niveaus is dat natuurlijk niet zo. 
 
Er bestaat meestal een verschil tussen de op grond van de randmarginalen voorspelde 
scores in elke cel en de waargenomen scores in elke cel. Bijvoorbeeld: op grond van de 
randmarginalen zouden we in de cel linksboven de waardering 6,5 verwachten (4,5-1+3), 
terwijl het vignet in werkelijkheid een waardering van 5 punten krijgt. Er is dus in het 
algemeen een verschil in discrepantie tussen de verwachte en de geobserveerde waarde. Dat 
betekent dat er per respondent berekend kan worden wat deze correspondentie is. Bij de 
conjoint analyse wordt dat gedaan door de berekening van de productmoment correlatie en 
de rangorde correlatiecoëfficiënt Kendall’s tau. De volgende  tabel  geeft de gemiddelde 
utiliteitschattingen voor de zes kenmerken en niveaus in de cv’s. 
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Utiliteiten  

 Schatting Standaardfout Z 

Aansluiting vooropleiding breed -,039 ,019 -2,05 

specifiek ,039 ,019 2,05 

Eindexamencijfer Nederlands     6 ,006 ,019 0,32 

    8 -,006 ,019 -0,32 

Beoordeling eindopdracht voldoende ,000 ,019 0,00 

goed ,000 ,019 0,00 

Extra verdiepende stage nee -,052 ,019 -2,74 

ja ,052 ,019 2,74 

Verdiepende module nee ,036 ,019 1,89 

ja -,036 ,019 -1,89 

Excellentieprogramma gevolgd nee ,026 ,019 1,37 

ja -,026 ,019 -1,37 

Constante 6,574 ,019  

 
 
De significantie wordt verkregen aan de hand van de Z-waarde. Omdat van de kenmerken 
verwacht wordt dat ze een positieve invloed hebben op de waardering van de respondent 
toetsen we rechtseenzijdig met α=.05. Dat wil zeggen als de Z-waarde groter is dan 1,64 
concluderen we dat het kenmerk de waardering van de respondent significant beïnvloedt. 
 
De tabel hieronder geeft de importantiewaarden van de kenmerken. 
 

Importantiewaarden 

Aansluiting vooropleiding 16,000 

Eindexamencijfer Nederlands 16,719 

Beoordeling eindopdracht 15,096 

Extra verdiepende stage 17,692 

Verdiepende module 16,533 

Excellentieprogramma gevolgd 17,960 

 
De correlaties tussen de voorspelde waarden en de geobserveerde waarden die aan de 
vignetten worden toegekend zijn vrij sterk (r=.97, p<.001, tau=.71, p=.007). Dat betekent dat 
het model goed op de data past. 
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Bijlagen bij hoofdstuk 4 

4.1  Vragenlijst MPB 
 
Vragenlijst; 
Alle items (muv. conatie-items) zijn beantwoord met behulp van 5 punts Likert-schalen, 
lopend van 1 (=helemaal niet mee eens); 5 (= helemaal mee eens).  
 
Cognitie (vermeend nut/onnut van de uitkomsten van het beoogde gedrag=excelleren op 
je opleiding): 
22- Zo goed mogelijk je best doen op je mbo-opleiding is belangrijk om later een goede 
baan te krijgen. 
23- Zo goed mogelijk je best doen op je mbo-opleiding is belangrijk om goed te worden in je 
werk. 
24- Als je op je mbo-opleiding bij de beste studenten hoort, heb je meer kans op een baan 
na je studie. 
25- Als je een zes voldoende vindt als cijfer voor een toets, loop je het risico later je vak niet 
goed uit te kunnen oefenen. 
26-Je moet in je studie altijd je best doen om bij de beste studenten te horen als je wilt 
slagen in het leven.  
27- Als je probeert om erg goed te presteren tijdens je studie, wordt het leren leuker. 
28- Als je je uitslooft tijdens je studie, maak je minder vrienden. 
29- Het is zinloos om hoge cijfers te willen halen, een voldoende is goed genoeg om een 
bekwaam vakman of bekwame vakvrouw te worden. 
30-Ook zonder studie kan je een goede vakman / vakvrouw worden. 
31- Heel erg hard studeren gaat ten koste van je hobby’s (sport, muziek maken, etc.).  
32- Als je heel veel tijd aan je studie besteedt, loop je het risico minder gelukkig te worden.  
33- Mensen die heel erg hard studeren, zijn vaak een beetje irritant om mee om te gaan. 
34- Als je bij de beste studenten hoort op je mbo-opleiding heb je meer kans om later veel 
geld te verdienen. 
35- Bij praktijkopdrachten moet je erg goed opletten, anders leer je niet hoe je je vak goed 
moet uitoefenen.  
 
Affect (mate van plezier tijdens het verrichten van het beoogde gedrag): 
36- Ik vind het leuk om hoge cijfers te halen. 
37- Ik vind het fijn als ik voor een bepaald vak bij de beste studenten hoor. 
38- Ik houd er van om hard te werken voor mijn studie. 
39- Ik houd er van om hard te werken tijdens praktijkopdrachten. 
40- Ik voel me fijn als ik door hard studeren ergens goed in ben geworden. 
41- Ik ben trots op mezelf als ik goed presteer bij praktijkopdrachten. 
42- Ik heb een hekel aan hard werken voor mijn studie. 
43- Ik baal als ik weet dat ik een paar weken hard zal moeten werken voor school. 
44- Ik heb een hekel aan hard werken voor mijn mbo-opleiding. 
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Subjectieve norm 
45- Je bent nooit klaar met studeren voor een bepaald vak, het kan altijd beter. 
46- Een student moet altijd zijn best doen om bij de beste studenten te horen. 
47- Ik schaam me als ik minder goede beoordelingen krijg voor mijn schoolwerk. 
48- Ik voel me schuldig als ik een keer niet zo hard gewerkt heb voor een vak. 
49- Iedere student hoort het uiterste uit zichzelf te halen tijdens zijn opleiding. 
50- Wie niet hard werkt voor zijn of haar opleiding moet zich schamen. 
51- Iemand die een 6 goed genoeg vindt, hoort niet op de opleiding thuis. 
52- In mijn vriendenkring ben je een beetje een sukkel als je heel erg hard werkt voor 
school. 
53- Een voldoende is genoeg, hoger hoeft niet. 
54- Ik zou me schamen als andere studenten mij een uitslover vinden  in de opleiding. 
55 - Iemand die trots vertelt dat hij of zij hoge cijfers haalt, vind ik irritant. 
 
Perceived behavioral control 
56- Ik heb genoeg tijd om mijn schoolwerk te doen. 
57- Ik heb thuis een rustige plek waar ik goed kan studeren. 
58- Ik ben slim genoeg om mijn mbo-opleiding te doen. 
59- Ik werk soms wat minder hard voor school omdat ik veel andere taken heb. 
60- Ik heb moeite om alle kosten te betalen die ik moet maken om te studeren. 
61- Ik mis soms voorkennis die nodig is om mijn studieteksten te begrijpen. 
62- Mijn studie zou beter gaan als mijn Nederlandse taalvaardigheid beter was. 
63- Mijn studie zou beter gaan als mijn Engelse taalvaardigheid beter was. 
64- Mijn studie zou beter gaan als ik beter was in rekenen of wiskunde. 
65- Ik heb vaak moeite om me te concentreren bij het volgen van de lessen. 
66- Ik heb vaak moeite om me te concentreren tijdens mijn stage / praktijklessen. 
67- Ik heb voldoende discipline om langer dan een uur geconcentreerd een studietekst te 
bestuderen. 
68- Ik kan mijn aandacht uren lang vast houden als ik iets voor school moet lezen. 
69- Ik heb moeite om lang stil te zitten in de les. 
70- Ik kan me niet langdurig concentreren.  
71- Ik snap studieboeken vaak niet. 
 
Intentie 
72-Ik ga de komende tijd  erg hard werken voor mijn opleiding. 
73 - Ik ga de komende tijd proberen om harder te werken voor mijn opleiding dan ik tot nu 
toe deed. 
74 - Ik wil volgend jaar bij de besten van mijn groep/klas horen. 
75- Ik ga proberen om heel erg hoge cijfers te halen. 
76- Ik ga proberen heel erg goed in mijn vak te worden. 
77- Als ik het komende jaar de kans krijg om extra, niet verplichte lessen of cursussen te 
volgen om beter te worden in mijn vak, dan ga ik dat doen. 
 
Gedrag (conatie)  
78 - Hoeveel uur per week besteed je gemiddeld het afgelopen jaar naast je vaste lessen en 
praktijkstages aan je studie?  
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79 - Hoe goed let je op tijdens de lessen? 
80 - Hoe goed doe je je best tijdens werkgroepen, stages, in de praktijk? 
82 - Hoeveel tijd besteed je gemiddeld per week aan het lezen over je vak, ook als dat niet 
hoeft?  
83 - Hoeveel tijd besteed je gemiddeld per week aan het oefenen van vaardigheden die 
passen bij je studie als dat niet hoeft, geen opdracht.  
 
4.2  Verantwoording factoranalyse  
 
De factoranalytische modellen zijn getoetst met het programma MPLUS (Muthén & 
Muthén, 1998-2005). Hierbij werden de covariantiestructuren berekend met Weighted 
Least Squares with Means and Variances (WLSMV) als schattingsmethode. Als een model 
erin slaagt de waargenomen covariantiematrix goed weer te geven, dan resulteert de χ2-
toets in een lage waarde en een bijbehorende niet-significante p-waarde. Omdat de χ2-toets 
erg gevoelig is voor steekproefgrootte en snel significant is bij een grote N, worden in de 
literatuur andere fit-maten gesuggereerd, die minder afhankelijk zijn van de grootte van de 
steekproef: CFI (Comparatieve Fit Index), TLI (Tucker-Lewis Index) en RMSEA (Root Mean 
Squared Error of Approximation). RMSEA is een absolute fitmaat, die aangeeft hoe goed een 
a priori model de steekproefdata weergeeft. CFI en TLI zijn voorbeelden van incremental fit 
indices, die de relatieve verbetering in fit aangeven van het voorgestelde model ten opzichte 
van een meer beperkt (genest) baseline model (met ongecorreleerde variabelen). 
Het bepalen van harde grenzen voor het spreken van adequate fit is niet eenvoudig. Auteurs 
verschillen van elkaar in waar de grens wordt gelegd tussen een  aanvaardbare en niet 
aanvaardbare fit. CFI en TLI worden groter naarmate het model beter bij de waargenomen 
gegevens past en nemen de waarde van 1.0 aan bij een perfect passend model. Grenswaarden 
voor deze fitmaten voor het behouden van passende modellen variëren in de literatuur van 
.90 (bijv. Bentler, 1992) tot .95     (Hu & Bentler, 1999).  We hanteren hier een CFI- of TLI-
waarde van .90 of hoger als criterium voor een aanvaardbare fit en .95 of hoger voor een 
goede fit. Voor de RMSEA geldt dat de waarde kleiner wordt, naarmate het model de 
empirische data beter benadert. Voor de RMSEA wordt in de literatuur (zie: Hu & Bentler, 
1999) .05 als grenswaarde beschreven voor een goede of ‘close’ fit, waarden in de range van 
.05 – .08 als indicatief voor een voldoende of ‘fair’ fit, waarden tussen .08 – .10 als 
maatgevend voor een matige of ‘mediocre’ fit en 0.10 als grenswaarde voor een slechte of 
‘poor’ fit.  
 
De toetsende factoranalyses zijn verricht om na te gaan of constructen valide zijn gemeten. 
Na verwijdering van 20 vragen op basis van modificatie-indices past het model 'fair' (χ2 
=1574.544; df=774; p=.000; RMSEA=.064, CFI=.816; TLI=.805). Het 90% C.I. van RMSEA 
loopt van .060-.069) al zijn CFI en TLI aan de lage kant. Alle items in het uiteindelijke 
model laden significant op de trek die ze moeten meten. Het structurele deel van het fair 
passende model moest echter aangepast worden.  
 
Twee latente constructen bleken perfect samen te hangen (de gestandaardiseerde 
correlaties tussen cognitie en subjectieve norm en tussen affect en intentie bleken beide 
hoger dan 1 geschat te worden in het model).We hebben hier 29 items + 3 gedragsitems 
verwijderd van de eerste 61.  
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De fit van het model is weergegeven in onderstaande tabel: 
 
Chi-Square Test of Model Fit 
          Value                              875.351* 
          Degrees of Freedom                459 
          P-Value                             0.0000 
 
RMSEA (Root Mean Square Error Of Approximation) 
          Estimate                             0.060 
          90 Percent C.I.                     0.054  0.066 
          Probability RMSEA <=  .05   0.003 
 
CFI/TLI 
          CFI                                 0.885 
          TLI                                  0.875 
 
 
We zien dus dat het model nu een fair fit vertoont volgens RMSEA en goede fit volgens CFI 
en TLI. Alle factorladingen van de items zijn significant. Het structurele model staat in 
figuur 3.1 van het rapport. In de figuur zijn de gestandaardiseerde regressie coëfficiënten 
opgenomen.  
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