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Invulling van deze workshop 

• Introductie en aanleiding 

• Opzet onderzoek 

• Professionele excellentie in de literatuur 

• Professionele excellentie: een inventarisatie van meningen 

• Professionele excellentie: vertaalslag naar het onderwijs 
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Het profiel van de Excellente Professional 



Project Hanzehogeschool: Hanze Talents Leading the Change 

 

Doel: ontwikkelen van een ‘ontwikkelmonitor’: een digitaal 

onderwijsinstrument waarmee honours studenten hun 

ontwikkeling kunnen volgen en vormgeven, op weg naar 

professionele excellentie.  

 

Uitgangspunt: input in ontwikkelmonitor op basis van evidence 

based onderbouwde profielen voor de excellente professional. 

Introductie en achtergrond 
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Onderzoeksvraag: Welke kenmerken, eigenschappen en 

gedragingen typeren een excellente professional en 

onderscheiden hem of haar van een reguliere, goede 

professional.  

 

  perceptie van de professional 

 

Essentieel: onderscheidende eigenschappen; waarneembare 

gedragingen; verbindingen tussen professies/disciplines; 

aandacht voor zowel generiek als beroepsspecifieke aspecten 

Introductie en achtergrond 
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4 pilot schools uit verschillende werkvelden: SICT, SISP, SIBS en 

SAGZ 

 

Vast onderzoeksplan welke geldt voor elk van deze werkvelden: 

 

- literatuurstudie, welke leidt tot topic list 

- Drie opeenvolgende focusgroep discussies onder 

professionals uit het betreffende werkveld, welke leidt tot 

concept profiel 

- Delphi rondes waarin het concept profiel wordt vastgesteld 

door een panel van experts 

Opzet onderzoek 
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Professionele excellentie in de literatuur 
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Topic list:  Wat betekent excellentie voor u?  

 

Centrale vraag:  Hoe uit excellentie zich in (uitmuntende) prestaties en wat 

onderscheidt deze excellente beroepsbeoefenaar van een ‘gemiddelde’ 

professional op zijn vakgebied? 

  

Opdracht: 

Kunt u aan de hand van een persoon die u in uw omgeving heeft en die u 

als excellent ervaart, aangeven waaruit blijkt dat die persoon excellent 

is? 

Wat is uw omschrijving van een excellente professional? 

Wat zijn typische aspecten/gedragingen die verwijzen naar die excellentie? 

 

Hoe zou u deze bevindingen willen vertalen naar het onderwijs?  

 

 

 

Professionele excellente: een inventarisatie van meningen 
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Plenaire terugkoppeling: 

 

Wat betekent excellentie voor u?  

 

Kunt u aan de hand van een persoon die u in uw omgeving heeft en 

die u als excellent ervaart, aangeven waaruit blijkt dat die 

persoon excellent is? 

Wat is uw omschrijving van een excellente professional? 

Wat zijn typische aspecten/gedragingen die verwijzen naar die 

excellentie? 

 

 

 

 

 

 

Professionele excellente: een inventarisatie van meningen 

02-10-2012 Het profiel van de excellente professional 8 



Excellent 
Sport 

Professional 

Improving 

Connecting 

Self 
reflecting 

Motivating 

Initiating 

Professionele excellentie: een inventarisatie van meningen - Domeinen 
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Excellent 
Allied Health 

Care 
Professional 

Cognizing 

Cooperating 

Communicating 

Overlooking 

Underpinning Self-reflecting 

Monitoring 

Innovating 

Iniating 



Professionele excellentie: een inventarisatie van meingen - Domeinen 
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Excellent 
IBS-er 

Achieving 
results 

Seeing 
patterns and 
relationships 

Communicating Self reflecting 

Innovating 

Excellent 
ICT-er 

Communicating 

Overlooking 

Knowledge 
Sharing 

Achieving 
results 

Initiating 



Hoe zou u uw bevindingen willen vertalen naar het onderwijs?  

 
Groepjes van 4 / 5 personen: 

 Werk met elkaar een voorlopig idee uit (in grote lijnen) op een 

flap.  

 

 Plenaire presentatie. 

 

Professionele excellentie: de vertaalslag naar het onderwijs 
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Vragen? 
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Meer informatie:  

 

Inge Wijkamp,  
j.s.wijkamp@pl.hanze.nl 
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Dank voor uw aandacht!. 


