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Voor u ligt de publicatie ‘Hogescholen leiden hun talenten op tot excellente professional’. Deze uitgave is 
een uitkomst van een gezamenlijk proces tussen een aantal Sirius hogescholen over het gedeelde profiel 
van een excellente hbo professional. Het doel van de publicatie is om de meerwaarde en de diversiteit van 
de excellentieprogramma’s binnen de hogescholen beter zichtbaar te maken, zodat honoursstudenten deze 
meerwaarde in hun stap naar het werkveld nog beter kunnen communiceren. 

De ontwikkelingen van de profielen van de instellingen is een continu proces. Deze publicatie is dan ook een living 
document, en bedoelt om voor nu meer inzicht te geven in de aanpak van de verschillende hogescholen. 

Over het Sirius Programma
In 2008 is het Platform Bèta Techniek, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), 
gestart met het Sirius Programma. Hogescholen en universiteiten zijn uitgenodigd programma’s te ontwikkelen die 
de betere studenten uitdagen het beste uit zichzelf te halen. De ontwikkeling van excellentieprogramma’s heeft 
niet alleen ten doel de betere studenten tot een hoger niveau te brengen, maar is er ook op gericht de weg vrij te 
maken voor een onderwijsklimaat waarin studenten mogen, willen en kunnen excelleren. Binnen het Sirius Programma 
werken hogescholen en universiteiten op experimentele basis en doelgericht aan deze ontwikkeling.

Lange Voorhout 20
Postbus 556
T (070) 3119711
www.siriusprogramma.nl
www.platformexcellentie.nl

Facebook: Sirius Programma & Twitter: @ExcellentieHO

Over deze publicatie

http://www.siriusprogramma.nl
http://www.platformexcellentie.nl
https://www.facebook.com/pages/Sirius-Programma
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Inleiding
Studenten zoeken extra uitdagingen in hun onderwijs. Ze willen invloed op hun eigen 
leren en hun talenten verder ontwikkelen. Ze willen zich onderscheiden en zijn bereid 
daar extra inspanning voor te leveren. Hogescholen geven studenten met deze moti-
vatie de ruimte deze uitdaging aan te gaan via excellentie- en honours programma’s. 
Zo bieden hogescholen excellente studenten de kans zich te ontwikkelen tot  
een excellente professional.

De excellente professional
Het werkveld heeft behoefte aan professionals die over grenzen heen willen en kun-
nen kijken, die kennis uit verschillende vakgebieden kunnen combineren om een 
complex (internationaal) vraagstuk aan te pakken en nieuwe oplossingsrichtingen te 
onderzoeken. De vraagstukken van morgen worden er niet eenvoudiger op,  
maar er zijn toch praktische en werkbare oplossingen nodig die vanuit de complexi-
teit van het vraagstuk en vanuit de onderliggende disciplines benaderd worden. Het 
vraagstuk moet als geheel worden beschouwd, dat is een complexe uitdaging. Voor 
het oplossen van dit type vraagstuk binnen hun maatschappelijke omgeving is een 
multidisciplinaire aanpak nodig met een contextrijke aanpak, effectieve  
communicatie en een betrouwbare uitwerking.
Over deze karakterisering van de excellente professional bestaat in hoofdlijnen  
overeenstemming tussen de aan Sirius deelnemende hogescholen. Het profiel van 
de excellente professional wordt in iedere hogeschool met eigen accenten  
uitgewerkt, op basis van specifieke competenties en kwaliteiten.

De excellente student
Studenten die over grenzen heen kijken en zich zowel disciplinair als multidisciplinair 
willen ontwikkelen passen in dit profiel. Ze zien complexiteit als een uitdaging, nemen 
initiatief, zoeken langs multidisciplinaire wegen en komen zo tot creatieve en innova-
tieve oplossingen. Ze kunnen omgaan met grenzen van vakken en internationale 
grenzen, met opleidingen, beroepen en verschillen in culturen. Ze zijn gemotiveerd, 
zelfstandig, effectief, deskundig en onderzoekend in hun vakgebied en respecteren 

de excellente 
professional

Het profiel van 

de inbreng van andere vakgebieden. Ze leren werken aan complexe vraagstukken en 
hun deskundigheid daarvoor in te zetten: ondernemend, creatief, ambitieus,  
vasthoudend, kritisch en zelfsturend. Met die eigenschappen kunnen ze deze  
vraagstukken oppakken, ook in een multidisciplinaire werkomgeving.

Uitdagende programma’s
Hogescholen bieden uitdagende programma’s waarbinnen studenten activiteiten 
kiezen en zelf kunnen ontplooien. Het zijn programma’s met een eigen missie en een 
goede balans tussen vrijheid en structuur. Van belang is dat de student zélf het heft 
in handen neemt. Een drijvende kracht daarbij is de intrinsieke motivatie van de  
student en de reflectie op het vraagstuk, het eigen functioneren en de eigen  
ontwikkeling: wat is het belang van dit vraagstuk, heb ik de juiste instrumenten om er 
iets mee te gaan doen, ben ik deskundig genoeg, weet ik wie ik er bij moet betrekken 
en bereiken we zo gezamenlijk een mogelijke oplossing?

Docent en community
Deze excellente studenten vragen om een docent die ruimte geeft, coacht en  
vragen blijft stellen die helpen bij reflectie en voortgang, die oog heeft voor de  
individuele ontwikkeling en in staat is dat te verwoorden, die voor studenten een 
inspiratiebron en rolmodel is en zelf oprecht geïnteresseerd is in samenwerking met 
gemotiveerde en ambitieuze studenten. Een stimulerende community ondersteunt 
deze samenwerking en biedt ruimte aan studenten en docenten die samen deze 
uitdaging aan gaan. Zo krijgt talent de ruimte in een omgeving waarin het wordt  
herkend, erkend en de excellente student zich kan ontwikkelen tot een excellente 
professional.
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De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) leidt studenten op voor het  
nationale en internationale werkveld van kunst, cultuur en erfgoed. De AHK staat 
voor excellent opleiden: uitstekende docenten helpen bijzonder getalenteerde  
studenten hun artistieke identiteit te ontwikkelen vanuit vakmanschap en traditie, 
met oog voor vernieuwing en in nauwe verwevenheid met het internationaal  
toonaangevende werkveld waarvan Amsterdam de spil is. 

De instituten van de AHK hebben een lange en rijke traditie in het opleiden van 
talentvolle jonge mensen. Vijfentwintig jaar geleden ontstond de AHK, en vandaag de 
dag herbergt zij vrijwel alle kunstdisciplines onder één koepel. De Academie voor 
Beeldende Vorming, de Academie van Bouwkunst, het Conservatorium van Amster-
dam, de Nederlandse Filmacademie, de Reinwardt Academie en de Theaterschool 
vormen samen de AHK. 
De instituten van de hogeschool zijn gevestigd in unieke gebouwen op bijzondere 
locaties in de Amsterdamse binnenstad. Deze positie in de creatieve metropool 
Amsterdam, met haar gevarieerd en hoogstaand cultureel en onderwijsaanbod, biedt 
kansen voor vruchtbare samenwerkingen op nationaal en internationaal niveau. 

Amsterdamse Hogeschool  
voor de Kunsten

Het profiel van 

Excellent opleiden is uitgangspunt en continue kwaliteitsstreven. Dit is uitgewerkt in 
het Instellingsplan 2013-2018. Wie het professionele kunstenaarschap ambieert, 
heeft meer nodig dan talent alleen. De opleiding tot kunstenaar vergt de hoogste 
inspanning en motivatie van zowel de student als de docent. Aan de AHK worden 
studenten opgeleid tot veelzijdige kunstenaars, tot op het hoogste niveau. Ze zijn 
uitstekend in staat om zich een plek te veroveren in en richting te geven aan het 
werkveld van de toekomst. Dit is waar de AHK voor staat. 
De hogeschool heeft opvattingen over wat het betekent om professional te zijn en 
de eisen die dat stelt aan de kwaliteit van ons onderwijs, over het herkennen en 
selecteren van talent, over het vak, de traditie waaruit het voortkomt en hoe het zich 
ontwikkelt, over de manieren waarop je studenten kunt begeleiden in het ontdekken 
van hun eigenheid en hoe zij die kunnen ontwikkelen tot kunstenaarschap. 
Alle studenten krijgen aan de AHK de best mogelijke opleiding zodat zij naar beste 
kunnen presteren in hun studie en hun latere beroepspraktijk. De docenten hebben 
een hoog professioneel niveau en staan in verbinding met de actuele en toonaan-
gevende beroepspraktijk. Zij zijn in staat het specifieke talent van de student te 
herkennen en hebben goed inzicht in de arbeidsmarkt in al zijn diversiteit.  
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Excellent opleiden vertaalt zich naar de onderwijsvisie en leerlijn van de faculteiten; 
personeelsbeleid en deskundigheidsbevordering zijn erop afgestemd. De faculteiten 
hebben een duidelijke visie op de competenties en vaardigheden van hun  
studenten en op de kennisbasis van hun opleidingen. Het onderwijs en onderzoek 
sluit aan bij kwaliteitseisen van het (internationale) werkveld. Samenwerking met 
gerenommeerde internationale onderwijsinstituten geeft een extra impuls aan de 
kwaliteit van de opleiding. 

Alleen de beste kandidaten komen in aanmerking voor een studie aan de AHK.  
Grondige beheersing van het vak is een essentieel onderdeel van de opleiding, 
omdat vakmanschap de vrijheid geeft het kunstenaarschap op hoog niveau uit  
te oefenen. Tevens is er ruimte om het studietraject individueler vorm te geven.  
De faculteiten investeren in jong talent, streven permanent naar vakmanschap op 
hoog niveau en in een later stadium van de opleiding het creëren van ruimte voor de 
ontwikkeling van het individuele kunstenaarschap (verdiepend en verbredend), 
afhankelijk van de rol die de student later in de praktijk hoopt in te nemen.  
De opleidingen staan continu in wisselwerking met het werkveld van kunst,  

cultuur en erfgoed. Ondernemerschap vormt een integraal onderdeel van de  
curricula op een wijze die past bij het geambieerde beroep. 

De AHK heeft de bijdrage van Sirius gebruikt voor de versterking van de beroeps-
opleiding tot balletdanser (Nationale Balletacademie) tot een topopleiding voor  
leerlingen vanaf 10 jaar, geïntegreerd met het basis- en voortgezet onderwijs en in 
nauwe samenwerking met Het Nationale Ballet.

Contactgegevens

Klaas Backx // klaas.backx@ahk.nl 

www.ahk.nl, www.nationaleballetacademie.nl, www.theaterschool.nl
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Inleiding
De Hanzehogeschool Groningen (HG) kiest in het strategisch plan Koers op Kwaliteit 
(2010-2015) voor de focus op kwaliteit en excellentie. Daar hoort bij dat we speciale 
aandacht geven aan de bijzonder getalenteerde student- de bovenste vijf - tien 
procent van de studentenpopulatie, waarbij een positief effect ontstaat op de  
motivatie en ambitie van alle studenten. In de prestatieafspraken met het ministerie 
van OCW is vastgelegd dat de HG streeft naar zes procent deelname aan  
excellentieonderwijs (eind 2015). 

Kenmerkend voor de HG is het gevarieerde aanbod van honoursprogramma´s.  
De Hanzehogeschool onderscheidt verschillende typen programma´s. Programma´s 
worden aangedragen en ontwikkeld door de Schools. Via procedures voor toelating 
en certificering worden de programma´s beoordeeld door het Hanze Honours  
College, op basis van aansluiting bij de visie van de Hanzehogeschool op honours en 
de criteria waaraan de programma´s dienen te voldoen. 

Doelen
De Hanzehogeschool Groningen heeft ten aanzien van excellentieonderwijs de  
volgende doelen:

• Het opleiden van toekomstige excellente professionals door elke student uit te 
dagen boven zichzelf uit te stijgen, binnen een cultuur waarin excellentie wordt 
herkend, erkend en gestimuleerd; 

• Excellentie te bevorderen in samenwerking met- en ten dienste van het werkveld 
en de samenleving, in de regio en daarbuiten;

• Door onderzoek bij te dragen aan de vermeerdering van kennis over het bevorde-
ren van uitmuntende prestaties en een cultuur waarin excellentie gedijt.1 

1 Het excellentieprofiel van de Hanzehogeschool 2012-2016; Zichtbaar verankerd

Hanzehogeschool  
Groningen

Het profiel van 

Visie op honoursonderwijs
In de notitie “Honours” bij de Hanzehogeschool Groningen (2013) is de visie op  
honoursonderwijs geactualiseerd en verder uitgewerkt. De HG-visie op honours bevat 
vier elementen:

1.  HG-profiel van de honoursstudent
De honoursstudent is een ambitieuze en bijzonder getalenteerde student, een 
kritische, onderzoekende en creatieve denker die kan omgaan met complexe 
vraagstukken binnen het eigen domein of in een inter- of multidisciplinaire  
setting. Daaraan geeft hij een eigen invulling. Hij zoekt naar duurzame en  
innovatieve oplossingen en werkwijzen. Hij legt verbanden met onderwerpen  
buiten het eigen domein en oriënteert zich internationaal. 
Hij toont initiatief en durf en kan zijn activiteiten in een bredere maatschappe-
lijke context plaatsen. 
Hij vormt zich een eigen visie waarin hij ethische dilemma’s onderkent en  
overtuigend behandelt. Hij zet zijn talent in om iets in de wereld, de directe  
omgeving of ver weg, te betekenen. Daarom werkt hij aan opdrachten die relatie 
hebben met de praktijk en impact hebben op de omgeving. 
De honoursstudent reflecteert kritisch op de eigen activiteiten, werkwijzen en 
behaalde resultaten.

 2. Honours didactiek: ontwikkeling van de student centraal
Een honoursprogramma is een programma dat optimaal recht doet aan de  
ontwikkeling van de bijzonder getalenteerde student: uitdagend, op basis van 
complexe vraagstukken, met een goede balans tussen vrijheid en structuur. 

Het predicaat “honours” is verbonden aan vooraf, door het College van Bestuur 
vastgestelde programma’s. Honoursprogramma’s zijn bedoeld voor sterk gemoti-
veerde studenten met een hoog ambitieniveau. Binnen een honoursprogramma 
gaat het niet (of niet alleen) om “sneller” studeren, maar om “anders” of “beter” 
studeren, op een wijze die optimaal recht doet aan de ontwikkeling van de  
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bijzonder getalenteerde student. Daarbij gaat het uitdrukkelijk om een  
programma, dat gericht is op een hoge mate van complexiteit dat een eigen 
invulling vereist van de student.
De intrinsieke motivatie en de behoefte van studenten om zelf sturing te geven 
aan de eigen ontwikkeling, hangen nauw met elkaar samen. Honoursstudenten 
willen zelf activiteiten kiezen of ondernemen en deze op hun eigen manier doen. 
De vrijheid voor eigen invulling bepaalt mede de mate van complexiteit van taken 
die de student uitvoert en de uitdaging die de student daarbij ondervindt.  
Ondersteunend aan de eigen ontwikkeling is de docent, die studenten  
die vrijheid geeft en de vragen stelt die helpen bij de reflectie op de eigen  
ontwikkeling. 
De vrijheid van de student is niet ongelimiteerd, maar passend binnen de missie 
van het programma waaraan de student deelneemt. Ook honoursstudenten heb-
ben behoefte aan een focus en aan een zekere mate van houvast en structuur.

 
3. Community als stimulerende omgeving

Honoursstudenten en -docenten vormen een ambitieuze, stimulerende commu-
nity, die in verbinding staat met de reguliere studenten, docenten en werkveld en 
ervaringen en kennis met hen deelt.

De community waarbinnen studenten elkaar stimuleren en ondersteunen, is voor 
honoursstudenten van groot belang. Uit literatuur en uit onderzoek van het  
lectoraat Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving komt de waarde van de 
community duidelijk naar voren . De community betreft in de eerste plaats de 
groep honoursstudenten, die elkaar stimuleert. Maar ook de honoursdocenten 
en waar mogelijk, de lector, docentonderzoekers en professionals uit het werk-
veld kunnen aan de community deelnemen. Een community van ambitieuze  
honoursstudenten, enthousiaste docenten en anderen, biedt een inspirerende 
kennisgemeenschap die stimuleert om tot excellente prestaties te komen.  
Ook studenten in individuele trajecten zouden deel moeten uitmaken van een 
dergelijke community. Daarin kunnen ze gemeenschappelijke thema’s bespreken 

en ook elkaar ondersteunen bij de activiteiten die ze in hun traject uitvoeren. 
Inspirerend zijn ook de hogeschoolbrede netwerken van honoursstudenten,  
die mogelijkheden bieden voor ontmoeting en multidisciplinaire samenwerking. 

Belangrijk is dat de honourscommunity ook in verbinding staat met de reguliere 
studenten en docenten en ervaringen en kennis met hen deelt. Een ambitieuze 
honourscommunity, die ook zichtbaar is, draagt bij aan een ambitieuze studie-
cultuur in breder verband. 

4. Relatie met het werkveld
Honoursprogramma’s zijn gebaseerd op een profiel van de excellente professio-
nal. Blijvende betrokkenheid van het werkveld is van groot belang.

Excellentie wordt door de HG gedefinieerd als professionele excellentie, dat wil 
zeggen excellentie in relatie tot het latere beroep. Dat betekent niet dat het 
honoursprogramma uitsluitend gericht is op puur instrumentele kennis en  
vaardigheden. In een honoursprogramma kan het accent liggen op verdieping of 
verbreding, in relatie met de beroepsuitoefening. Het honoursprogramma kan op 
uiteenlopende manieren verrijkend zijn, zowel voor de student als voor zijn  
ontwikkeling tot professional, bijvoorbeeld door een combinatie van verdieping 
van kennis, internationale ervaring, versterking van onderzoeksvaardigheden, 
inzicht in de maatschappelijke context, ervaring opdoen in de leiderschapsrol. 
Van belang is dat de student zichzelf goed leert kennen, reflecteert en sturing 
geeft aan zijn eigen ontwikkeling. Ook een multidisciplinaire context kan  
verrijkend zijn in relatie tot de beroepsvoorbereiding. Daarom is het Honours  
Projectenbureau, dat externe multidisciplinaire projecten werft voor honours-
studenten, van groot belang.

Contactgegevens

Pieter Veenstra // p.f.veenstra@pl.hanze.nl

Lammert Tiesinga //  l.tiesinga@pl.hanze.nl  

www.hanze.nl/home/Schools/hanze-honours-college/
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Visie op excelleren 
De Hogeschool van Amsterdam (HvA) kent een studentenpopulatie die wordt  
gekenmerkt door pluriformiteit in culturele en sociaal-economische achtergrond, 
leeftijd en startkwalificaties. De HvA is trots op deze diversiteit en wil studenten een 
variëteit aan leertrajecten bieden die optimaal aansluit. Uitgangspunt daarbij is dat  
studenten sterk worden uitgedaagd in de voorbereiding op een toekomstig beroep. 
Excellentieprogramma’s passen in deze visie en zijn bedoeld voor studenten met een 
buitengewone passie voor het beroep waarvoor zij worden opgeleid, die een  
bovengemiddelde drive hebben kennis te vergaren en die het talent en doorzettings-
vermogen hebben excellent te presteren. 

Het bedrijfsleven in de Amsterdamse regio heeft behoefte aan goed opgeleide 
hbo’ers met praktische vaardigheden, creativiteit en ondernemingszin, gekoppeld 
aan analytisch vermogen. De HvA leidt professionals op die voldoen aan deze vraag. 
Daarnaast is er vraag naar professionals die excelleren, die toonaangevend zijn 
onder beroepsgenoten en is er meer en meer sprake van differentiatie onder  
professionals. De HvA wil het werkveld dan ook optimaal bedienen door een variëteit 
aan studenten op te leiden die op de verschillende gevraagde niveaus kunnen  
functioneren. 

Drie aspecten van excellentie
De HvA legt nadruk op het ontwikkelen van excellentieprogramma’s met een  
herkenbare, beroepsgerichte, signatuur. Excelleren als hbo-professional dus.  
Met onderstaande driedeling wordt duidelijk gemaakt waar excellentie in het hbo 
voor staat.

Drie aspecten van excellentie: 
• Excellentie met betrekking tot specifieke professionaliteit in een bepaalde 

beroepspraktijk. Dit aspect van excellentie heeft betrekking op het op hoog 
niveau uitvoeren van complexe opdrachten in het werkveld, waarin ontwikkelen en 
innovatie van de beroepspraktijk centraal staan.

Hogeschool van 
Amsterdam

Het profiel van 

• Excellentie met betrekking tot generieke professionaliteit. Dit aspect van  
excellentie betreft bijvoorbeeld projecten op het terrein van innovatie,  
ondernemerschap, creativiteit, sociale competenties, management/leiderschap, 
interdisciplinariteit, maatschappelijke betrokkenheid, etc.

• Excellentie met betrekking tot kennisontwikkeling (theorievorming, onderzoek). 
Kennisontwikkeling is in het licht van het hbo vooral ontwikkeling van kennis op 
basis van praktijkgericht onderzoek. Dit aspect van excellentie betreft  
bijvoorbeeld participatie in kenniskringen, onderzoeksprojecten, het op hoog 
niveau uitvoeren van complexe, theoretische opdrachten

Profiel van de excellente student 
In overleg met het werkveld, onder andere via zoveel mogelijk gesprekken in de oplei-
dingsadviesraden, is de afgelopen periode (van 2009 tot heden) geïnventariseerd 
wat het werkveld verstaat onder excellentie. De antwoorden die tot nu toe zijn  
geformuleerd zijn sterk ingekleurd door de aard van het betreffende werkveld, maar 
een aantal gemeenschappelijke noties komen naar voren. Veelgehoorde kwalifica-
ties zijn: gedrevenheid, enthousiasme en intrinsieke motivatie, zelfstandigheid, 
proactief, innovatief, communicatief, kennis delen, vakinhoudelijk goed, voortrekker, 
helicopterview, doorzettingsvermogen, eigen inbreng en maatschappelijke  
betrokkenheid.

Het profiel van de excellente student bevat vijf kenmerken, die zijn afgeleid uit zowel 
literatuuronderzoek en ervaringen met studenten als overleg met het  
werkveld. De profielkenmerken beschrijven zowel het talent dat de student in aanleg 
laat zien, als de richting waarin de student zijn/haar talenten kan ontwikkelen.  
De profielkenmerken zijn:  

1.  Vakmanschap
Is actief geïnteresseerd in en betrokken bij actuele complexe gebeurtenissen in 
het beroep, zowel in binnen– als buitenland. Heeft een eigen visie op de 
beroepspraktijk en kan die overtuigend voor het voetlicht brengen.  
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Bouwt zelfstandig aan de ontwikkeling van de eigen professionaliteit.  
(Dit profielkenmerk wordt nader ingevuld in de context van het honours-
programma; domein- c.q. beroepsgebonden).

2.  Gedrevenheid
Is nieuwsgierig; wil weten waarom iets waar is, werkt of niet werkt. Is initiatiefrijk 
en laat zich niet uit het veld slaan. Gaat zelfstandig op zoek, weet relevant van 
niet-relevant materiaal te scheiden en komt zo bij elke vraagstelling tot een 
gedegen kennisbasis. Past relevante onderzoeksresultaten toe bij het oplossen 
van beroepsvraagstukken. Is volhardend en streeft naar het beste resultaat. 
Weet anderen te overtuigen en te enthousiasmeren.

3.  Innovatief vermogen
Is in staat vernieuwend te denken, out-of-the-box. Kan vernieuwende ideeën  
uitwerken tot concrete voorstellen voor innovatie. Neemt het voortouw en is 
ondernemend. Is nieuwsgierig naar vraagstukken waarvan de uitkomsten niet op 
voorhand vastliggen. Onafhankelijk denker die een eigen mening naar voren durft 
te brengen, ook als die tegen de stroom ingaat. Ziet kansen en benut  
die ook.

4.  Interdisciplinaire samenwerking
Is een actor van belang in multi- en interdisciplinaire teams, brengt eigen  
expertise in en identificeert samenhang met andere expertiseterreinen bij het 
oplossen van complexe vraagstellingen.

5.  Reflectief vermogen
Stuurt zelfstandig op de eigen leervragen en die van de professionele  
omgeving. Heeft het vermogen tot systematische reflectie, neemt de eigen  
ontwikkeling voortvarend en succesvol ter hand.

Niveau van de excellente prestatie
De vijf profielkenmerken geven aan hoe de student zich als excellente student kan 
onderscheiden, maar geven nog onvoldoende het niveau aan van de prestaties die 
in het excellentieprogramma mogen worden verwacht. Hiervoor gebruiken we de 
dimensies zelfstandigheid en complexiteit. De niveaubepaling biedt een raamwerk 
waarmee in excellentieprogramma’s beoordelingscriteria kunnen worden geformu-
leerd. Evaluatie van de programma’s en de wijze waarop het niveau verder wordt 
gedefinieerd en uitwisseling daarover tussen de docententeams van de verschil-
lende programma’s kan leiden tot verdere aanscherping. 

Criteria voor een excellente prestatie: 
Zelfstandigheid:  
1.  De student toont initiatief bij het leveren van de prestatie en het overwinnen  

van tegenslagen. 
2. De student stelt voor zichzelf uitdagende doelen en prestatienormen. 
3.  De student toont bovengemiddelde werkinzet (robuustheid) in aanpak en  

uiteindelijke prestatie. 
4.  De student reflecteert op de prestatiecriteria, het eigen aandeel in de prestatie, 

het resultaat en de maatschappelijke waarde.

Complexiteit: 
5.  De student baseert de excellente prestatie op diepgaand en methodisch  

verantwoord onderzoek.
6.  De prestatie heeft impact op de student, de medestudenten en/of andere 

belanghebbenden.

Contactgegevens

Marieke Janssen // m.h.c.janssen@hva.nl 

www.excellentieprogramma.hva.nl
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Innoverend Handelen, de Rotterdamse excellente professional
Hogeschool Rotterdam hanteert het profiel ‘Innoverend Handelen’ als doelstelling 
voor het honoursprogramma. Hiermee geeft de HR een eigen kleur aan het landelijk 
profiel ‘excellente professional’. Innoverend Handelen (Learning to Innovate) is  
ingevuld met vijf competenties en beschrijft daarmee de specifieke professional van 
de toekomst. Deze vijf competenties richten zich op de ontwikkeling van de persoon-
lijke kwaliteiten van de individuele student, ze vormen zijn professionele houding, 
adresseren vaardigheden en beschrijven de wijze waarop de startende professional 
zich opstelt en handelt in zijn of haar beroepsomgeving. De kern van het profiel is 
gericht op ‘Vernieuwing’: het vernieuwen van de eigen professionaliteit, de eigen 
beroepspraktijk of de omgeving waar de student werkt. Alleen het steeds kritisch 
blijven op eigen functioneren en het functioneren in de beroepsomgeving heeft 
blijvende toegevoegde waarde voor het individu en op zijn/haar permanente ontwik-
keling. De competenties in het profiel omschrijven de omgeving waarin Vernieuwings-
gericht optimaal ontwikkeld kan worden en hoe dat betekenis kan krijgen voor de 
buitenwereld.

1.   Vernieuwingsgericht
Om een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van een innovatief 
beroepsproduct toont de student een onderzoekende houding en ziet en benut 
hij op een creatieve wijze mogelijkheden en kansen om vernieuwingen in de 
beroepspraktijk tot stand te brengen.

2. Vraaggericht
Om innovatief te kunnen handelen toont de student dat hij zich bewust is van 
de omgeving waarbinnen hij als professional functioneert en ziet hij kansen en 
mogelijkheden om innovaties in de beroepspraktijk te realiseren.

3.   Samenwerken
Om te kunnen participeren in innovatieve processen gedraagt de student 
zich als een teamspeler waarbij hij communicatieve-, samenwerkings- en 
netwerkvaardigheden kan inzetten die er toe leiden dat hij op een effectieve 
en efficiënte wijze bijdraagt aan een resultaatgerichte multidisciplinaire 

Hogeschool 
Rotterdam

Het profiel van 

samenwerking met alle bij de innovatie betrokken professionals.
4.  Interactief leervermogen

Om zelf sturing te kunnen geven aan je blijvende ontwikkeling als professional 
onderschrijf je de noodzaak van een leven lang leren en werk je gericht aan de 
verwerving van die leervaardigheden die je hiertoe in staat stellen.

5.   Kenniscreatie
Om je eigen kennis blijvend te ontwikkelen en op niveau te houden, leer je niet 
alleen binnen formele contexten (zoals leren op school), maar ontwikkel je je 
eigen kennis ook verder door te leren op de werkplek.

Doelstelling
Er zijn drie aspecten die de student in staat stellen zich zo optimaal mogelijk te ont-
wikkelen op deze competenties. De context (de omgeving) waarin de activiteiten 
plaats moeten vinden, de zelfstandigheid waarmee de student die activiteiten  
uitvoert en de meetbaarheid van de inhoud, het product, van die activiteiten.  
Bij honours streven we naar een zo hoog mogelijke complexiteit en zelfstandigheid 
(zo ‘echt’ mogelijk benaderen van een complexe werkelijkheid), maar ook op de aan-
toonbaarheid van de impact van het product dat de student realiseert.  
De student laat via het bijhouden van een portfolio zien hoe hij/zij zich heeft  
ontwikkeld en zich deze competenties in voldoende mate heeft eigen gemaakt.

Inrichting
Het honoursprogramma is geen vastomlijnd, door alle honoursstudenten te volgen 
vooraf volledig uitgestippeld programma. Daarvoor zijn de thema’s, verwachtingen en 
persoonlijke eigenschappen van de studenten te uiteenlopend. Een hoge mate van 
flexibiliteit en keuzemogelijkheid voor de student is noodzakelijk, gecombineerd met 
deelname aan de honourscommunity waarin reflectief leren een belangrijke plaats 
in neemt. Sleutelwoord is “Maatwerk”, waarmee het honoursprogramma gezien kan 
worden als een bijzondere vorm van studentgestuurd onderwijs, zoals bedoeld in het 
Rotterdams Onderwijsmodel.
Het deel ‘scouting & werving’ (jaar 1 en 2) is in het honoursprogramma het deel 
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waarin studenten de kans krijgen te ontdekken op welk gebied van hun vak zij zich 
specifiek willen ontwikkelen. De vrijheid van kiezen maakt het aantrekkelijk om deel 
te nemen en biedt ruimte om meerdere onderwerpen te bestuderen. Het gaat dan 
om de aantrekkelijkheid van het programma, doel is vooral what’s in it for me? te  
benadrukken. Na deze fase laat de student middels een toelatingsassessment zien 
zich te hebben ontwikkeld op de vijf competenties en daadwerkelijk deel te willen 
nemen aan het tweede deel van het honoursprogramma.
Het deel ‘onderzoek & innovatie’ (jaar 3 en 4) in het honoursprogramma richt zich op 
de innovatieve en multidisciplinaire kant van de beroepspraktijk om daarmee de 
nadruk te leggen op de noodzaak tot het steeds opnieuw verbeteren van het eigen 
handelen, het vakgebied of de kennis over het domein te vergroten. De Kenniscentra 
en Centers of Expertise van de HR spelen in deze periode op verschillende manieren 
een belangrijke rol. Enerzijds leveren ze (of extern kenniscentra) projecten en onder-
zoeken aan, beschikken over een netwerk van opdrachtgevers of contacten  
en hebben voeling met de actuele ontwikkeling in de beroepspraktijk(en) van hun 
domein en de daar levende vernieuwingsvragen. Anderzijds beschikken de Kennis-
centra over expertise op het gebied van onderzoek, praktijkgericht onderzoek en 
kunnen lectoren, hoofddocenten en onderzoekers bijdragen aan het begeleiden  
en beoordelen van de studenten én docenten.

Doelgroep
De ervaring met honoursstudenten in de afgelopen periode heeft uitgewezen dat de 
groep excellente (ondernemende, innovatieve, samenwerkingsgerichte) studenten 
waarop het honoursprogramma zich richt, veelsoortige eisen en verwachtingen heb-
ben van een honoursprogramma. De excellente student heeft doorgaans een duide-
lijk beeld van het inhoudelijk thema waarmee hij/zij zich wil bezig houden. Vaak is dat 
beeld gericht op een actueel thema waar veel (media)aandacht voor is of wat er bij 
toonaangevende bedrijven en organisaties in zijn beroepsgroep gebeurt, of die van-
uit het lectoraat of een Kenniscentrum onder de aandacht zijn gekomen. De excel-
lente student organiseert of neemt deel aan activiteiten die hem helpen dit 
onderwerp nader te onderzoeken en aan zijn/haar beroepskennis toe te voegen. 

Ook verwacht hij/zij de ruimte om onderdelen van het reguliere programma 
zó aan vullen dat ze beter aansluiten bij het eigen thema. Daarvoor hebben ze ver-
wachtingen van docenten, hun coaching en hun enthousiasme. Immers, ook de 
excellente student moet (en wil) nog veel leren. Het vormgeven van een passende 
onderwijsleeromgeving (o.a. via de community) waarin de einddoelen worden  
verwezenlijkt, is een gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen opleiding en instituut.

Opbrengst
Studenten geven in evaluaties aan veel te leren van het werken in multidisciplinaire 
teams. Juist door te gaan werken met andere disciplines die een andere kijk, en 
waarschijnlijk andere oplossingsrichtingen, voor hetzelfde vraagstuk aandragen, 
ontstaat een leeromgeving die op zich al complex is en andere vaardigheden vraagt. 
Als ook nog een externe opdrachtgever betrokken is die daadwerkelijk een vraagstuk 
inbrengt, ontstaat een leeromgeving die veelal complexer is dan de gemiddelde 
beroepsomgeving. Studenten geven aan dat onder deze omstandig heden het uiter-
ste van hun ‘leren’ gevraagd wordt, maar dat juist als een enorme stimulans en  
uitdaging te ervaren. Het onderling afstemmen van disciplinaire kennis, het zo nodig 
verwerven van nieuwe kennis en het gesprek over mogelijkheden en onmogelijk-
heden van wat de eigen of de andere discipline kan betekenen voor een vraagstuk, 
zal onze studenten scherpen in hun vaardigheden. Om die reden is het noodzakelijk 
het competentieprofiel als geheel te blijven zien en te toetsen in het honours-
programma.
Multidisciplinariteit en vernieuwingsgerichtheid is niet meer weg te denken en kan in 
de beroepspraktijken van onze studenten gedifferentieerd voor komen. Het is een 
toegevoegde waarde en van belang om dit expliciet te maken in de studie van  
studenten die deze uitdaging nu al aan willen gaan. Daarmee bereiden we deze 
groep optimaal voor op hun toekomst.

Contactgegevens

Ron Weerheijm // c.e.weerheijm@hr.nl, HPteam@hr.nl 

http://hogeschoolrotterdam.nl/studeren/faciliteiten/voor-decanen/actueel/

honoursprogramma
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Visie op excellentie
De laatste jaren is er in toenemende mate aandacht voor excelleren binnen het 
onderwijs. Talentontwikkeling staat binnen universiteiten en hogescholen in de 
schijnwerpers. Als Randstedelijke hogeschool kent de Hogeschool Utrecht (HU) een 
pluriforme studentenpopulatie. De HU wil al haar studenten onderwijs bieden dat 
optimaal aansluit bij hun behoeftes. De honourstrajecten komen voort uit deze visie. 
De trajecten dagen studenten uit het beste uit zichzelf te halen. Studenten worden 
geïnspireerd en gefaciliteerd om (onvermoede) talenten om te zetten in  
aansprekende prestaties.

Ontwikkeling van de honourstrajecten
De relatie met het beroep waartoe wordt opgeleid, is in het kader van excelleren op 
de HU van wezenlijk belang. Het profiel van de excellente student moet aansluiten bij 
de verwachtingen en eisen van het beroepenveld. Daarom is een profiel van de star-
tende excellente beroepsbeoefenaar in de beroepspraktijk opgesteld. De daaruit 
voortvloeiende kenmerken zijn vervolgens gebruikt als kapstok voor het ontwerpen 
van de verschillende honourstrajecten binnen de hogeschool.
 

“Een startende excellente beroepsbeoefenaar is 
in staat de beroepsuitoefening vanuit een breed 
(internationaal) perspectief te beschouwen,  
expliciet bij te dragen aan de verdere professio
nalisering van het beroep waardoor bij uitstek 
de mogelijkheid ontstaat vanuit de actuele  
uitoefening van het beroep door te groeien naar 
sleutelfuncties in de beroepsomgeving.”

Hogeschool 
Utrecht

Het profiel van 

Beroepsgericht
De HU heeft in haar excellentiebeleid een aantal duidelijke keuzes gemaakt:
• Excelleren binnen de HU heeft altijd een expliciete relatie met het beroep waartoe 

opgeleid wordt;
• Experimenteren mag, zolang de kwaliteit maar geborgd wordt: het onderwijs  

moet voldoen aan de kaders van de Wet op het Hoger onderwijs en  
Weten schappelijk onderzoek;

• Alle HU studenten moeten de gelegenheid krijgen om te excelleren; 
• De student toont aan dat hij excellent is.

Er zijn vijf profielkenmerken benoemd die de startende excellente professional  
typeren: 

1.  vakbekwaam: interdisciplinaire basiskennis en reflectief op eigen handelen;
2. innovatief: bijdrage leveren aan de professionalisering van de beroepspraktijk; 
3.  internationaal: beroep en werkzaamheden plaatsen in internationaal  

perspectief;
4.   gedreven: gedreven om je eigen kwaliteit en die van de beroepsgroep te  

optimaliseren;
5. leiderschapskwaliteiten: waaronder plannings- en samenwerkingsvaardigheden.

Relevantie voor het werkveld
Door studenten te laten excelleren, wordt er als het ware een voorselectie gemaakt 
van een specifiek type professional. De honoursstudenten zijn over het algemeen 
ambitieus, ondernemend, creatief, innovatief, hebben doorzettings vermogen, zijn 
onderzoekend, durven risico’s te nemen, gaan uitdagingen aan, grijpen kansen,  
zijn autonoom, hebben ervaring met complexe situaties en met het werken in  
multidisciplinaire teams en kiezen vaak buiten de gebaande paden. 

De HU heeft een systeem ontwikkeld om deze groep te scouten, begeleiden en 
beoordelen en hun prestaties te erkennen zodat ze zichtbaar zijn voor werkgevers.



Hogescholen leiden hun talenten op tot excellente professional

Honours is anders
Studenten die ervoor kiezen zich te verbreden of verdiepen in het onderwijs,  
zijn niet per se de cum-laude studenten. Het zijn jonge professionals die zich op 
meerdere vlakken ontwikkelen en die diverse competenties ontwikkelen die  
matchen met de beroepspraktijk waar ze na hun opleiding in terecht (willen) komen. 
Omdat de HU hbo-opleidingen aanbiedt en we praktijkgericht onderwijs  
toepassen, is ervoor gekozen al het honoursonderwijs toe te spitsen op de  
toekomstige beroepspraktijk. Daarmee zijn we erop gericht de student optimaal toe 
te rusten voor het werk dat hij/zij ambieert. Om die reden is het werkveld nauw 
betrokken bij het vormgeven van ons honoursonderwijs.

Reacties van alumni 

“Ik heb dingen mogen doen die andere mensen 
op mijn studie niet snel doen. Zeker van het 
spreken op een internationaal congres heb ik 
veel geleerd.” 
 
- Japke van Wingerde, FCJ

“Mijn belangrijkste reden om mee te doen was 
om op deze manier meer uitdaging te creëren  
in mijn studietijd. Ook wil ik me hiermee  
kunnen onderscheiden op de arbeidsmarkt.  
Een collegastudent en een docent wezen me  
op de mogelijkheden van het programma en 
mijn interesse was direct gewekt. Ik heb  
inmiddels drie sterren aangevraagd, namelijk 
voor Gedrevenheid, Vakbekwaamheid en  
Innovatie.” 
 
- Perihan Özgül, FEM

Contactgegevens

Suzanne Unck // suzanne.unck@hu.nl  

www.honours.hu.nl
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Honours programmes en excellentietrajecten
Saxion biedt honours programmes en andere excellentietrajecten aan. Honours  
programmes zijn 3-jarige verbredende programma’s die naast de reguliere bachelor 
gevolgd worden. Deze programma’s leiden de student op tot Reflective Professional. 
De Reflective Professional heeft het vermogen over domeinen heen te denken en  
te werken (transdisciplinair), bruggenbouwer te zijn tussen domeinen en tot  
verbindingen te komen vanuit verschillende inzichten.

Een excellentietraject verschilt van een honours programme: het excellentietraject 
is binnen het eigen domein verdiepend van aard en vindt over het algemeen binnen 
de bacheloropleiding plaats. De studenten beschikken na afloop over een aantal 
bachelor competenties op een aantoonbaar hoger en ander niveau dan minimaal 
vereist voor de bachelor. Zij worden meestal opgeleid tot excellente specialisten.

Kenmerken Reflective Professional 
De Reflective Professional is nader geoperationaliseerd aan de hand van de  
volgende competentieset:

1.  Vakinhoudelijk grensoverstijgend
De Reflective Professional is enerzijds gespecialiseerd en anderzijds breed 
georiënteerd. Hij/zij beschikt over een breed denkframe en het vermogen 
om kennis creatief te combineren met complexe systemen en vraagstukken 
uit de beroepspraktijk. Zoekt uitdagende vraagstukken in kenniscentra of 
gerenommeerde bedrijven. Is in staat om regionale en internationale vergelijkingen 
te maken. Internationale oriëntatie is min of meer vanzelfsprekend, omdat vrijwel 
alle beroepen een internationale component kennen.

Saxion
Het profiel van 

2.  Professioneel inspirerend
De Reflective Professional kan de ontwikkeling van de eigen professie binnen 
een historische en wijsgerige context duiden. Beschikt over metacognitieve 
vaardigheden zoals analyseren, doelen stellen, plannen en evalueren, als 
metaprocessen om de professie te stimuleren tot verdere ontwikkeling. Hij/zij wil 
kennis ontwikkelen en kennis delen. Een hoogwaardig netwerk behoort tot het 
standaardinstrumentarium. Leert snel en inspireert collega-professionals tot 
verdere, nieuwe ontwikkelingen.

3.  De professionele leerreis en maatschappelijk bewustzijn
Naast de gemotiveerdheid van een bachelor, is de Reflective Professional 
initiatiefrijk en op zoek naar nieuwe oplossingen met maatschappelijke betekenis. 
Transdisciplinair denken en verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen, en 
overtuigend kunnen communiceren, brengen hem/haar op nieuwe concepten 
voor professionals, bedrijven en branches. Zijn/haar professionele leven is een 
leerreis waarbij de reis als ‘dance of change’ intrigerender is dan de bestemming 
en waarbij hij/zij zich bewust is van de professionele positie binnen een team, 
organisatie of de maatschappij.

4.  Methodologische kwaliteit en wetenschappelijke attitude
Naast de bachelorhouding om evidence-based te werken en onderbouwde 
afwegingen te maken, heeft de Reflective Professional de neiging om voortdurend 
de gebruikte strategieën te evalueren. Dit wordt gevoed door een sterk analytisch-
intellectueel vermogen en interesse in theoretische verdieping, om te komen tot 
nieuwe professionele en maatschappelijke ontwikkelingen.
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5.  Excellent reflexief vermogen
De Reflective Professional heeft het vermogen vanuit een buitengewoon 
perspectief te reflecteren en te excelleren. Professionele distantie is voorwaardelijk 
voor het kunnen plaatsen van vraagstukken in een alternatief kader. Hij/zij heeft 
het vermogen tot een ‘paradigmashift’. De Reflective Professional heeft de neiging 
en het vermogen tot reflectie vanuit gesystematiseerde ervaring en theoretische 
modellen, is in staat om de grote vraagstukken van een professie op micro-, meso- 
en macroniveau te benoemen en er een standpunt over in te nemen. Creëert en 
articuleert steeds weer de eigen leervraag en die van de professionele omgeving. 
Vraagt maar creëert ook uitdagingen en nieuwe paradigma’s.

6.  Gedifferentieerde profielontwikkeling
De Reflective Professional zal zich doorgaans binnen een specifiek profiel 
ontwikkelen en daarin hoogwaardig functioneren en zich onderscheiden. Dat kan 
in bijvoorbeeld de sfeer van ondernemerschap, leidinggeven of onderzoek zijn. 
Hij/zij is een vernieuwer in de beroepspraktijk, heeft een bepaalde sensitiviteit 
voor nieuwe trends in de maatschappij of de wereld, bepaalt professioneel 
verantwoordelijk en vernieuwend positie, creëert nieuwe kennis om bewust het 
systeem te verbeteren (double loop learning) of zelfs een branche of markt te 
veranderen (triple loop learning). Hij/zij creëert de dynamiek van innovatie en ziet 
leren als een maatschappelijke strijd om de toekomst.

Aanbod honours programmes
Saxion biedt de volgende honours programmes aan:
1. Liberal Arts & Science;
2. Talents for Natural Leadership;
3. Excelleren is Ondernemen;
4. Excellence in Finance & Management;
5. Honours Programme Marketing & International Management;
6. Honours Programme Life Science, Engineering & Design;
7. Top Programma (Pabo);
8. Health Care & Social Work;
9. Changing cities: people, places and choices.

De excellentietrajecten zijn nog grotendeels in ontwikkeling. Een nadere  
beschrijving van de honours programmes en excellentietrajecten is te vinden op  
www.saxion.nl/buitengewoon.

Contactgegevens

Marike Lammers // m.t.lammers@saxion.nl 

www.saxion.nl/buitengewoon
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Bij ExcellentNHL is het antwoord altijd: Ja!
NHL Hogeschool wil studenten die meer willen en meer aankunnen dan alleen hun 
Bachelor-opleiding de gelegenheid bieden zich te ontwikkelen tot Excellente NHL-er: 
een innovatieve en ondernemende beroepsbeoefenaar, die gewend is multidiscipli-
nair te werken en zijn of haar eigen talenten inzet voor de maatschappij. Een moge-
lijkheid daartoe biedt de community van ExcellentNHL: een netwerk waarin studenten, 
docenten en lectoren elkaar ontmoeten en inspireren en samen leren. Dit netwerk 
wijst de studenten op excellente leeromgevingen binnen en buiten de NHL en  
stimuleert studenten om de gebaande paden te verlaten en hun eigen pad te gaan. 
Wat betekent dit voor studenten?

 “Ik merk dat ik ontzettend veel energie krijg van 
mensen verder helpen en oplossingen ontwik
kelen voor anderen. Dankzij het herkennen van 
mijn talenten durfde ik de stap te nemen om 
deze verder uit te bouwen” 
 
- Lisa Verdenius, CMD

Het is op ieder moment in de opleiding mogelijk voor een student om in te stappen 
bij ExcellentNHL. Een student die geïnteresseerd is, laat in een intakegesprek de 
volgende zaken zien:
• Propedeuse gehaald, bijlopen met de studie
• Innovatie en ondernemingszin in een motivatiebrief aantonen
• Een referentie van een professional van binnen of buiten de hogeschool
• Proactieve houding
Ook in de latere fasen van de studie is deelnemen aan de community nog mogelijk. 

NHL 
Hogeschool
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Studenten worden gecoacht in het bouwen aan een portfolio, dat in het afstudeer-
assessment getoetst wordt. In het portfolio wordt feedback opgenomen van 
opdrachtgevers, peers en docenten op de ExcellentNHL competenties en het niveau. 

Studenten kunnen ook kiezen voor een minorproject, een lectoraatsproject of een 
eigen project.

Projecten die in aanmerking komen voldoen aan de volgende criteria:
• Talentgericht (eigen passie)
• Ondernemend (ambitie om er iets substantieels van te maken, iets voor elkaar 

krijgen met een opmerkelijk resultaat)
• Innovatief (voegt iets `nieuws´ toe of plaatst zaken in een andere context)
• Multidisciplinair (heeft  andere vakkennis nodig)
• Waarde(n)vol  (voegt iets toe waar anderen iets aan hebben) 

Focus en excelleer: excellent afstuderen

Verdiep je kennis: goudgerande minor

Verbreed je blik: eigen project en verbreding

Oriëntatieprogramma

Coaching

Community
activiteiten:  
innovatie-event, 
bussinessbattle, 
lectorendiner, 
congresbezoek
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Ik heb mijn talenten leren versterken. Ik ben  
binnen het lectoraat van coördinator naar project
manager gegroeid. Best een verantwoordelijkheid 
voor een student! Bovendien ben ik keynote 
spreker geweest op verschillende congressen en 
symposia. Dan sta je ineens voor een volle zaal te 
praten waar ook professoren en lectoren aan het 
woord zijn. Ik had nooit verwacht dat ik daar goed 
in ben. Ik vind het zelfs leuk!” 

- Gijs Terlouw, MWD 

Het ExcellentNHL traject wordt afgesloten met een integraal portfolio assessment, 
afgenomen door twee assessoren, 1 vanuit het excellentieprogramma, en 1 vanuit de 
reguliere NHL-organisatie. In dit portfolio is in de loop der jaren bewijsmateriaal 
opgenomen voor het aantonen van: 
1. excellent niveau
2. een substantieel, bewijsbaar deel extra werk

Als bewijs van excellent afstuderen zorgt de student voor een excellent product en 
dossier waarin hij reflecteert op de drie aandachtsgebieden talentontwikkeling, 
ondernemingszin en innoveren. Hij toont hierin het excellente niveau aan.

 
 
 

“Persoonlijk ben ik gek op mooie architectuur,  
maar ik vind ook duurzaamheid erg belangrijk. 
Daarom wil ik oplossingen zoeken om het beste  
van beide werelden te behouden. “Ik wil mijn  
design manual digitaal en in boekvorm uitgeven, 
zodat iedereen kan profiteren van de alternatieven.” 
 
- Nicole Bakker, Bouwkunde 
 

“Ik wil een interdisciplinair projectbureau starten 
binnen de NHL. Een soort uitzendbureau voor 
projecten die over de grenzen van een opleiding 
gaan. Een school met zoveel studierichtingen: 
daar moeten we meer gebruik van maken!”  
 
- Baris Bayrak, Commerciële Economie

Contactgegevens

Margriet Kat // m.c.kat@nhl.nl 

www.nhl.nl/nhl/5774/kennis-en-bedrijf/excellentieprogramma.html
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