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Wat is nodig om boven jezelf uit te stijgen? Onderwijs 
ervaring met getalenteerde studenten leert dat het 
zinvol is om op systematische wijze een antwoord 
op deze vraag te formuleren. Pas dan is uit te leggen 
waarom sommige docenten in het hoger onderwijs 
er beter in slagen dan anderen om hun studenten te 
laten uitblinken. Er is een model ontwikkeld dat helpt 
bij de bespreking van doceerstrategieën die studenten 
stimuleren om tot uitmuntende prestaties te komen. 
Een breder blikveld is nodig; de vraag wat prikkelt tot 
excelleren staat niet op zichzelf en is nauw verbonden 
met maatschappelijke ontwikkelingen.1

Inleiding
De academie heeft door de eeuwen heen vaak gefungeerd 
als vrijplaats voor hoogvliegers. Er ontstond in de jaren 
negentig op de universiteit echter een nieuw fenomeen: 
specifieke programma’s speciaal ontwikkeld voor gemo-
tiveerde en getalenteerde studenten die meer willen en 
kunnen dan het reguliere programma hen bieden kan. 
Deze zogenaamde honoursprogramma’s of excellentie 
onderwijs (Eijl, Wolfensberger, Tilborgh & Pilot, 2005) won-
nen na de eeuwwisseling ook op hogescholen aan popula-
riteit (Groothengel & Van Eijl, 2008). Naast initiatieven die 

zich ontplooiden binnen instellingen, 
pleegde het ministerie van OCW ook twee 
interventies, namelijk met het programma 
‘Ruim Baan voor Talent’2 (start 2004) en 
het ‘Sirius’-programma3 (start 2008). 

Het ‘Sirius’-programma heeft als motto 
‘meer halen uit de beste studenten in 
het onderwijs’ en als doel ‘meer inzicht 
verkrijgen in wat de beste manier is om 
excellentie te bevorderen en inzicht in de 
belemmeringen die hiervoor in de huidige 

situatie bestaan’. Om deel te nemen aan het ‘Sirius’-pro-
gramma moet er instellingsbreed aan excellentie gewerkt 
worden, moet minstens vijf procent van de studenten-
populatie bediend worden en moet er sprake zijn van 
cofinanciering. Universiteiten en hogescholen hebben 
inmiddels gedifferentieerd onderwijs en excellentieon-
derwijs hoog op de agenda staan, al blijft het aanbod nog 
beperkt en is zeker nog geen 5% van de studentenpopula-
tie honours student. Het roept de vraag op welke condities 
een instelling kan scheppen om honoursprogramma’s 
succesvol te laten zijn? 

Het model ‘Integratief model om te komen tot excel-
lente prestaties’ (figuur 1) kan dienen als een leidraad 

voor degenen die zich voor de vraag gesteld zien hoe het 
onderwijs een student kan motiveren om het beste uit 
zichzelf te halen. Het model draait expliciet niet alleen om 
het moment van de prestatie, maar vertelt bovenal over 
de weg ernaar toe. Die weg is niet netjes geplaveid, maar 
bestaat dikwijls uit kasseien. Een student kan hindernissen 
ondervinden, die hem afleiden of ophouden. 

Het deel van het ‘Integratief model om te komen tot excel-
lente prestaties’ dat hier getoond en besproken wordt, 
focust op het hoger onderwijs traject en dan in het bijzon-
der wat gebeuren kan in het samenspel tussen docent en 
student. Het complete ‘Integratief model om te komen tot 
excellente prestaties’ strekt zich uit over de hele onderwijs-
keten alsmede de tijd daarna.

Excellentie en talent zijn veelgebruikte woorden. Bijna elk 
pakkend missiestatement gebruikt termen als excellentie, 
talent, uitdaging en uitblinken. Wat is dan eigenlijk excel-
lent? De vraag die in het verlengde hiervan ligt is: “Ben je 
excellent en is dat dan statisch of kan je steeds begaafder 
worden?” Gevonden antwoorden weerspiegelen je mens-
beeld en concepties over onderwijs. Dweck (2000) maakt 
de relevantie van deze vragen duidelijk door uit te leggen 
hoe je manier van feedback geven van invloed kan zijn op 
de prestaties van de ontvanger. Beter is te spreken van een 
uitmuntende of excellente prestatie. In het verleden heb-
ben veel auteurs zich gericht op de definiëring van deze 
‘excellente prestatie’ (Renzulli & Reis, 1985; Gagné, 1965; 
Sternberg & Davidson, 2005). Beperkt tot het hoger onder-
wijs is een prestatie ‘excellent’ of uitmuntend als deze door 
de persoon die de prestatie levert en door betrokkenen 
als ‘buitengewoon’ getypeerd wordt. Dat hangt uiter-
aard nauw samen met de academische en professionele 
waarde van de prestatie. Wil je je vinger kunnen leggen 
op het ‘uitblinkfenomeen’ dan moet je verder kijken dan 
de met klimop begroeide muren van de onderwijsinstel-
lingen. De huidige organische wereld vraagt om vakkennis, 
21st century skills, het vermogen om kennis te integreren 
en te vernieuwen, en om te functioneren binnen wisselen-
de samenwerkingsverbanden. Verandering is systematisch 
geworden. Creatief leren denken is nodig als onderdeel 
van het curriculum omdat, om het met Einsteins woorden 
te zeggen: ‘Je problemen niet kan oplossen met dezelfde 
manier van denken die de problemen heeft veroorzaakt’. 
De netwerkmaatschappij draait niet meer alleen om wie je 
kent, maar vooral om wie je bent. Deze organische wereld 
met evenwaardige interdisciplinaire netwerken en een 
grote mate van diversiteit heeft behoefte aan authen-
tieke mensen met persoonlijk leiderschap. Persoonlijke 
ontwikkeling wordt daardoor essentieel onderdeel van het 
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Een integratief model rondom uitmuntende prestaties
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Zowel een omgeving 
waarin een student 
excellente prestaties 
neer kan zetten als 
persoonskenmerken 
zijn van belang.
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honours curriculum. Steve Jobs zei daarover: ‘Onderneem 
met je hart’. Je kunt uitblinken wanneer je een probleem 
herkent of voorziet en daar een praktische oplossing voor 
biedt, variërend van Edisons gloeilamp tot Jobs’ iPad. De 
vraag is nu: Wat heeft de samenleving nodig aan talent en 
hoe kan het onderwijs daarop inspelen?

Het bedrijfsleven roept steeds harder om talent en ken-
nisintensivering. De Kennisinvesteringsagenda (2006) 
stelt: “Het ontplooien en benutten van al het aanwezige 
talent bepaalt of Nederland economisch kansen pakt 
en antwoord heeft op ontwikkelingen als globalisering.” 
De overheid heeft als ambitie om Nederland weer tot de 
top-5 van sterkste kenniseconomieën te laten behoren 
(Langetermijnstrategie 2008). Het aantal jongeren dat op 
havo- of vwo-scholen zit, neemt toe en ook de instroom 
van het hoger onderwijs groeit navenant. Onze bekostigde 
hoger onderwijs instellingen bedienen 635.000 studen-
ten, waarvan twee derde op het hbo. De massificatie van 
het hoger onderwijs en de nadruk die wordt gelegd op 
studeerbaarheid (mede vanwege de lage rendementen) 
verkleinen vaak onbedoeld de ruimte voor begaafde stu-
denten om te kunnen excelleren. Excellentieprogramma’s 
kunnen voor de onderwijsinstellingen een antwoord zijn 
op de groeiende en heterogene instroom. Zien we de ver-
vlechting tussen onderwijs en samenleving wel voldoende 
terug in de curricula? Wat kenmerkt eigenlijk een excel-
lente professional en hoe kan het onderwijs profiteren van 
die kennis?

De invoering van de Bachelor Master Structuur en de 
samenhangende internationalisering spelen ook een rol 
bij de toename van excellentieonderwijs. De maatschap-
pelijke waarde van excellentieonderwijs en het civiel 
effect voor de student zijn relevant. Niet in de laatste 
plaats omdat studeren steeds meer als een persoonlijke 
en financiële investering wordt gezien. Het is voor een 
student belangrijk zich te kunnen onderscheiden in de 
bachelorfase, bijvoorbeeld door toegelaten te worden tot 
een (internationale) selectieve masteropleiding. Laten we 
ons daarbij bewust zijn van de enorm gunstige omstan-
digheden in Nederland waarin wij toeven. Geografische en 
sociale omstandigheden zijn vaak doorslaggevend bij het 
leveren van prestaties (Rikers, 2009). De plek waar je leeft 
– meestal toeval – is dus soms heel gelukkig. Naast toeval 
bestaat ook de mogelijkheid om kansen te grijpen, om het 
geluk na te jagen. Beiden zijn opgenomen in het ‘Integra-
tief model om te komen tot excellente prestaties’. Een student 
kan een kans creëren of zien, het onderwijs kan kansen 
bieden. Het is aan de student of hij kansen pakt. Wat heb je 
nodig, welke kenmerken helpen je om die kansen te zien, 
te benutten en om te zetten in goud?
De bovenstaande vragen over onderwijs en samenleving 
zijn leidend geweest voor mijn onderzoek van de afgelo-
pen jaren. Het ‘Integratief model om te komen tot excellente 
prestaties’ is op basis van dit en ander onderzoek, erva-
ringen en observaties ontwikkeld (figuur 1). Excellente 
prestaties komen tot stand door te balanceren en de juiste 
weg te vinden. Daar passen specifieke onderwijsstrategie-
en bij. Het model wil een handreiking zijn om die balans 
in de vingers te krijgen. Ik sta daarbij op de schouders 
van onder meer Gagné (2005) met zijn ‘Differential Model 
of Giftedness and Talent’, Renzulli (2005) bekend om zijn 
drie-ringen model, Munich met zijn Model of Giftedness 

(Heller, Perleth & Lim, 2005) en anderen zoals onder meer 
beschreven in Sternberg en Davidson (2005) en Heller, 
Mönks, Sternberg en Subotnik (2002). Het model ‘Integra-
tief model om te komen tot excellente prestaties’ is, anders 
dan deze modellen, expliciet ontwikkeld binnen de hoger 
onderwijscontext.

Hier ligt het accent op wat een instelling kan doen om 
studenten de gelegenheid te geven uit te blinken. Daartoe 
bespreek ik twee onderdelen van dit model die in de con-
text van het hoger onderwijs wezenlijk zijn bij het komen 
tot uitmuntende prestaties, namelijk ‘onderwijs en ontmoe-
tingen’ en ‘student en studentenleven’. Binnen ‘onderwijs en 
ontmoetingen’ destilleer ik drie strategieën die een docent 
kan toepassen om een student te ondersteunen tot het 
komen van uitmuntende prestaties, namelijk:
  Het leren en actualiseren van academische en professio-

nele competenties.
  Het creëren van een bevlogen gemeenschap
  Het bieden van vrijheid in gebondenheid

Het gaat bij het excelleren om een samenspel van docent 
en student. De combinatie van literatuurstudie en praktijk-
ervaring, getoetst aan meningen van honours studenten 
en excellente professionals brengen criteria naar voren 
die een student helpen potentieel talent te actualiseren 
in gedrag, prestaties, producten, te weten: a) Motivatie en 
passie; b) Analytische, Creatieve en Praktische slimheid; c) 
Volharding; d) Leiderschap.
De verschillende onderdelen zijn met elkaar geïntegreerd 
en worden hier voor de helderheid afzonderlijk van elkaar 
besproken. De bovengestelde vragen met betrekking 
tot professionele excellentie en de wisselwerking tussen 
samenleving, talentenbehoefte en onderwijsontwikkeling 
vallen buiten het blikveld van dit artikel. Hier staat centraal: 
Welke strategieën binnen het onderwijs ondersteunen 
excellente prestaties en wat kan de student meebrengen 
om die prestaties te leveren?

Onderwijs en Ontmoetingen

De term ‘ontmoetingen’ is in het model aan de term 
‘onderwijs’ toegevoegd, niet alleen omdat studenten leren 
binnen én buiten de muren van een colle-
gezaal (zie bijvoorbeeld Cohen, 1966), niet 
alleen omdat het gaat over formeel leren 
én informeel leren (Boekaerts & Minnaert, 
1999; McGuire & Gubbins, 2010), maar ook 
omdat leren gaat over hoe je het onder-
wijs zelf invult. Onderwijs met ontmoetin-
gen binnen de muren alsook daarbuiten 
vervult een grote rol bij het komen tot 
excellente prestaties.
De rol van de docent is niet te onderschat-
ten als het aankomt op leereffecten en 
studieprestaties (Hattie, 2008). Het is aan 
de docent om een interdisciplinaire omge-
ving te creëren waar de student mensen met verschillende 
achtergronden ontmoet. Een gemotiveerde docent geeft 
zijn studenten voldoende vrijheid om te kunnen excelle-
ren (Pelletier, Séguin-Lévesque & Legault, 2002). De docent 
heeft de verantwoordelijkheid om naar beste kunnen 
omstandigheden te creëren waarin zowel hijzelf als de 
ambitieuze student kan uitblinken (Wolfensberger, 2008). 
De antwoorden op de drie vragen ‘Wat kan ik?’,  ‘Wie ben 
ik?’ en ‘Wat wil ik?’ zijn essentieel bij het vormen van een 

Een ‘bevlogen 
gemeenschap’ is 
mogelijk de gouden 
sleutel tot het succes 
van excellentiepro-
gramma’s.



46      O n d e r z o e k  v a n  O n d e r w i j s   J a a r g a n g  4 0  / d e c e m b e r  2 0 1 1 

zelfbeeld en roepen vervolgvragen op die belangrijk zijn 
binnen talentontwikkeling: Wie word ik? Wat is de richting 
waarop ik koers. De meeste studenten kennen de antwoor-
den op deze vragen nog niet of slechts gedeeltelijk. In 
het onderwijs en tijdens ontmoetingen wordt de student 
aangesproken op deze vragen. Door zichzelf te leren zien 
vanuit het perspectief van een ander, begrijpt de student 
beter hoe hij door anderen gezien wordt en leert hij zo 
zichzelf beter kennen. Dan kan hij niet alleen makkelijker 
kiezen, maar vooral ook groeien en de weg nemen die kan 
leiden tot uitmuntende prestaties.
‘Aanleren van academische en professionele competen-
ties’, ‘creëren van een bevlogen gemeenschap’ en ‘bie-
den van gebonden vrijheid’ zijn de drie strategieën die 
voortkomen uit een onderwijsbenadering, die zich richt op 
‘onderwijs en ontmoetingen’. Deze drie mogelijke doceer-
strategieën vormen drie strengen die met elkaar vervloch-
ten zijn. Ze hangen met elkaar samen, overlappen elkaar 
en ondersteunen het komen tot uitzonderlijke prestaties.

Aanleren van academische en professionele competenties

De ontwikkeling van academische en professionele 
competenties ondersteunt de student om te komen tot 
uitzonderlijke prestaties. De kunst is het stimuleren van 
de student tot deeper learning, zoals al eerder beschreven 
door bijvoorbeeld Bloom, Engelhart, Furst, Hill, en Krath-
wol (1956), Marzano en Kendall (2006) en Trigwell, Prosser 
en Waterhouse (1999). Het is daarnaast belangrijk dat de 
student niet alleen een bestaand concept kan reproduce-
ren, maar dat hij ook de ruimte krijgt om een nieuw idee 
te lanceren en vervolgens aangemoedigd wordt kritisch te 
reflecteren op de keuzes die hij maakt. Het gaat om onder-
wijs op het scherp van de snede: onderricht geven, wetend 
dat het gaat om onvolledige kennis nodig voor het oplos-
sen van nog onbekende problemen met technieken die 
nog ontdekt moeten worden, terwijl we ook nog machte-
loos staan ten opzichte van vele actuele uitdagingen. Het 
vraagt om durf en visionaire docenten. 
De academische en professionele competenties worden 
gekleurd door de relaties die de docent kan aanbieden. 
Hierbij speelt zowel de verdieping van de eigen discipline 
als de verbreding – in de zin van verder dan de eigen 
discipline – van het onderwijs een rol. De docent helpt 
de student de eigen discipline verder te ontdekken. Het 
doorverwijzen naar vakgenoten hoort daarbij. Zeker zo 
interessant zijn de interdisciplinaire relaties. De docent kan 
ook de brug bouwen tussen wetenschap en samenleving 
door studenten een kijkje in de keuken te laten nemen bij 
een excellente professional. De docent maakt de vervlech-
ting tussen onderwijs en samenleving concreet. Informatie 
over wat excellente professionals kenmerkt is nodig. De 
kennis, kunde en vaardigheden van de docent worden 
bij het overbrengen van academische en professionele 
competenties sterk aangesproken.

Een talentvolle en gemotiveerde student zal grenzen 
willen verkennen en proberen verder te reiken dan voor 
mogelijk werd gehouden. De docent zal de moed moeten 
hebben om die student te gidsen naar zijn zone van naas-
te ontwikkeling (Vygotsky, 1978). Als een student die fase 
van kennisverwerving in gaat, kan hij leren (toegepast) 
onderzoek te doen op een hoog niveau en leren kritisch 
en analytisch te denken.
Vertaald naar de praktijk betekent het dat een student be-

lang heeft bij onderwijs dat hem uitdaagt om zijn compe-
tenties te laten zien. Dat kan met authentieke opdrachten. 
Dan is zijn output relevant voor hem en voor zijn omge-
ving (Bruinsma & Jansen, 2005). Het is daarbij noodzakelijk 
dat de docent zijn student tijdig van specifieke feedback 
voorziet, reflectie is een voorwaarde voor deeper learning 
(Booth & James, 2001; Rogers, 2001; Matthew & Sternberg, 
2009; Hedberg, 2009). Het bespreken van uitgekiende 
tussentijdse toetsen en opdrachten helpt. Dan ziet de 
student zichzelf groeien en beter worden in zijn vak. Dat 
kan ook door conferenties te organiseren waar docenten 
en studenten samen presenteren met kopstukken uit 
wetenschappen en maatschappij. Het VSNU initiatief van 
de Student Research Conference of de conferenties van 
National Collegiate Honors Council passen in deze lijn. 

Creëren van een bevlogen gemeenschap

Het creëren van een cultuur van excellentie is vooral mo-
gelijk in een ‘bevlogen gemeenschap’. Toewijding, respect, 
een goede conversatie en vertrouwen zijn basis voor een 
‘bevlogen gemeenschap’. Zowel een student als een docent 
moet zich afvragen of hij werkelijk bereid is te luisteren 
naar de ander, of hij bereid is respectvol met de ander om 
te gaan en ideeën uit te wisselen. Ontzag voor de verschil-
len tussen mensen (Sacks, 2002) biedt ruimte om onder-
wijs op maat te ontwikkelen. Op die manier kunnen we het 
debat – waarbij het gaat om gelijk krijgen – veranderen in 
een respectvolle conversatie, waarin zowel de student als 
de docent kan bijdragen aan de uitdagingen waar zij voor 
staan. Om een studietijd niet onnodig te beperken of lan-
ger te maken dan noodzakelijk, is er vertrouwen nodig van 
de student in de bevlogen gemeenschap, en vertrouwen 
van die gemeenschap in de student.

Een student, die wil komen tot een excellente prestatie, 
heeft baat bij meer dan één bevlogen gemeenschap. De 
student vergelijkt zijn prestaties met die van anderen (Eg-
gens, 2011). Uiteraard is er de gemeenschap van studenten 
naast een gemeenschap van studenten met docenten. 
Natuurlijk is er de familie- en vriendenkring, en ook de ver-
binding met de faculteit: een academische gemeenschap. 
Het is de vraag in hoeverre een hoger onderwijsinstelling 
studenten de gelegenheid biedt om belangrijke rollen te 
vervullen in die gemeenschap. Die gemeenschap ontstaat 
immers pas als de student er van betekenis kan zijn. 
Een bevlogen gemeenschap is mogelijk de gouden sleutel 
tot succes van excellentieprogramma’s (zie bijvoorbeeld 
ook McCain, 1991; Roach et al., 1999; Riek, 2005). Deel te 
mogen zijn van een dergelijke ‘bevlogen gemeenschap’ is 
vaak een reden voor studenten om zich aan te melden 
voor excellentieonderwijs. De aantrekkingskracht van een 
groep gelijkgestemden die óók hard wil werken, die óók 
enthousiast wordt van moeilijke vragen, is niet te onder-
schatten. 
Het creëren van bevlogen gemeenschappen is eenvoudi-
ger gezegd dan gedaan. Hoe zorg je dat iedereen zich aan-
gesproken en verantwoordelijk voelt. Dat is geen sinecure. 
Niet in de laatste plaats omdat er naar een cultuur van ex-
cellentie en naar ontwerpprincipes van honours gemeen-
schappen slechts weinig onderzoek is gedaan. Dit model 
wil een aanzet zijn om meer op dit aspect te focussen. 

In de praktijk blijkt het keer op keer een succes wanneer 
studenten verteld wordt, hoe de instelling georganiseerd 
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is en wat de verschillende rollen zijn, bijvoorbeeld die 
van decaan, promovendus, lector of hoogleraar. Dit kan 
richting aan dromen geven. Het helpt om inzichtelijk te 
maken wat de verschillende gemeenschappen binnen de 
instelling (kunnen) zijn. Alumni actief bij het onderwijs 
betrekken, is voor studenten een teken aan de wand dat ze 
deel zijn van een groter geheel.
 De docent kan inzetten op gedifferentieerde ontmoetin-
gen: niet alleen regelmatig bij elkaar komen in het lokaal 
volgens het rooster, maar op verschillende manieren in 
variërende samenstellingen dingen organiseren met 
begeleiding, zowel individueel als in groepen. De instelling 
kan budget reserveren voor activiteiten waarbij studen-
ten onderling samenwerken, bijvoorbeeld voor excursies, 
het oprichten van een studievereniging of een honours 
onderwijs commissie. Studenten mee laten lopen met 
onderzoek stimuleert ontmoetingen op faculteitsniveau. 
Ronde-tafel gesprekken over een recent artikel of een 
actuele gebeurtenis waar docenten en studenten elkaar 
tijdens de lunch ontmoeten maken saamhorig. En in de 
klas tijdens de pauze niet naar de koffie automaat lopen, 
maar op toerbeurt fris en lekkers kopen dat met elkaar 
in het lokaal genuttigd wordt, verstevigd de onderlinge 
relaties.

Bieden van gebonden vrijheid 

De term ‘gebonden vrijheid’ beschrijft de ruimte die een 
student nodig heeft om excellente prestaties tot stand 
te brengen. Juist talentvolle en gemotiveerde studenten 
hebben deze ‘gebonden vrijheid’ nodig. Een student moet 
de ruimte krijgen om zijn eigen passie te ontwikkelen, zijn 
interesses te kunnen volgen, zijn eigen planning te kun-
nen maken en om mensen te ontmoeten. Daartegenover 
staat dat de docent ook grenzen moet stellen, de creativi-
teit moet kanaliseren, Er moeten immers keuzes worden 
gemaakt, beslissingen genomen en deadlines gehaald. 
‘Gebonden vrijheid’ duidt op het precaire evenwicht tussen 
vrijheid en structuur. 
De term ‘gebonden vrijheid’ is een contradictio in terminis. 
Het is dan ook een uitdagende onderwijsbenadering (zie 
ook Rogers, 1961). Docenten uit honoursprogramma’s her-
kennen hoe moeizaam het is dit evenwicht te vinden en te 
bewaren (Van Eijl, Pilot & Wolfensberger, 2010). Bij de ont-
wikkeling en uitvoering van excellentieonderwijs is ‘gebon-
den vrijheid’ het slot waarin de eerder genoemde gouden 
sleutel – de ‘bevlogen gemeenschap’ – moet draaien. 
In de ultieme situatie geeft een docent zijn student zo 
veel mogelijkheden dat hij zijn passie kan vinden, zijn 
beste keuze kan maken en zijn eigen interesse kan volgen. 
Maar hoe ver moet een docent gaan? Die grens is niet 
zomaar aan te geven, een docent wordt hier zeer op de 
proef gesteld. Zoals Aydelotte (1944), de grondlegger van 
Amerikaanse honoursprogramma’s, al aangaf: “Als docent 
laat je de student ronddwalen in een rozentuin, maar er 
komt een moment dat je hem eraan moet herinneren dat 
hij ook moet gaan snoeien.”
Het is de verantwoordelijkheid van de student om in de 
vrijheid die hem aangeboden wordt de juiste keuzes te 
maken. Daarom moet een student focussen. Om goed 
keuzes te kunnen maken, moet een student weten wie hij 
is. Een mens heeft zelfkennis nodig om zich te behoeden 
voor zowel overmoed als onderpresteren, om zich af te 
kunnen vragen hoe hij zichzelf kan stimuleren om boven 
zichzelf uit te kunnen stijgen, om te kunnen kiezen. Met 

andere woorden een mens heeft zelfkennis nodig om zich 
een weg te kunnen banen door alle mogelijkheden bin-
nen de vrijheid (Roach et al., 1999; Brinkgreve, 2009).

Wat betekent ‘gebonden vrijheid’ in de onderwijspraktijk 
van alle dag? Een student vroeg mij of de film Dead Poets 
Society van regisseur Peter Weir deze ‘gebonden vrijheid’ 
uitbeeldt. Die vraag legt meteen ook het uitdagende en 
het risicovolle van de onderneming bloot om studenten 
in gebonden vrijheid naar uitmuntende prestaties te 
begeleiden. Een praktijk voorbeeld is het overvragen van 
studenten met korte opdrachten zonder eindbeoordeling 
en met snelle feedback waardoor ze leren te prioriteren, 
zodat een student leert ja te zeggen tegen zijn droom en 
nee te zeggen om zijn passie te beschermen. Studenten 
aanbieden hun eigen toetsvorm te kiezen. Een curricu-
lum met naast disciplinaire en interdisciplinaire ook ‘lege’ 
onderdelen waar student en docent elkaar uitdagen tot 
een creatief nieuw vak. Opleidingen kunnen kiezen voor 
een creatief en uitdagend project als standaard onder-
deel van het excellentie onderwijs waarbij studenten zelf 
inhoud, werkvorm, toetsing en planning vormgeven en er 
wel een relatie met hun vak bestaat en onderdelen anders 
zijn dan wat ze tot nu toe gedaan hebben. Een dergelijk 
‘creative challenge project’ zoals beschreven door Dekker 
e.a. (2012) daagt studenten uit boven het maaiveld uit te 
steken terwijl ze bewust uit hun comfort-
zone stappen.

 Student en studentenleven 
In het eerste deel van dit artikel is in navol-
ging van het model (zie figuur 1) bespro-
ken wat binnen het onderwijs gedaan kan 
worden om talentvolle en gemotiveerde 
studenten extra aan te spreken. De hogere 
onderwijsinstelling is eindverantwoor-
delijk om een optimale leeromgeving te 
creëren, waarbij de docent een cruciale rol 
speelt. Daarbij kan gedacht worden aan 
een fysieke locatie voor ontmoetingen, strategisch kiezen 
voor een cultuur van excellentie, specifieke docentprofes-
sionalisering en stimuleren van studentbetrokkenheid. De 
docent kan specifieke doceerstrategieën kiezen. De ver-
antwoordelijkheid voor het komen tot een uitmuntende 
prestatie blijft echter bij de student. Het is immers ook het 
individu dat de offers brengt die hand in hand gaan met 
excelleren. 
De prestatie wordt – hoe de context ook is – alleen gele-
verd als de student zich er met man en macht voor inzet. 
De vier eigenschappen – zoals opgenomen in het model – 
motivatie, slimheid, volharding en leiderschap vormen een 
kwartet aan persoonskenmerken, die samen nodig zijn 
voor het geslaagd voorbereiden en uitvoeren van excel-
lente prestaties. 

Het ‘Integratief model om te komen tot excellente prestaties’ 
is binnen de context van het hoger onderwijs ontwikkeld. 
Dat is niet voor niets, er is immers sprake van een over-
gang van een cultuur van de middelbare school naar een 
cultuur van het studentenleven. Die overgang brengt voor 
een student uitdagingen met zich mee: hij kan besluiten 

Motivatie 

Zonder motivatie geen excellente prestaties. Motivatie 

Het is de verant-
woordelijkheid van 
een student om in 
de vrijheid die hem 
aangeboden wordt 
de juiste keuzes te 
maken.
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is een noodzakelijke eigenschap van een student die wil 
presteren. Het belang van intrinsieke motivatie is uitvoerig 
beschreven, onder andere door Ryan en Deci (2000). Een 
student heeft intrinsieke motivatie en passie nodig om 
strijdlust te ontwikkelen, en om te komen tot het proces 
op zichzelf te gaan wonen en moet dan leren een eigen 
huishouden te runnen en met zijn eigen geld om te gaan, 
anderen moeten leren omgaan met meer reistijd en velen 
zullen op zoek gaan naar een partner. Een student krijgt 
(nieuwe) verantwoordelijkheden. Er is wellicht sprake van 
een transformatiemoment dat van invloed kan zijn op het 
komen tot excellente prestaties. 
van oefenen, oefenen en nog eens oefenen (Vallerand 
et al., 2007). Een langdurig, maar allerminst uitzichtloos 
proces, dat veel tijd in beslag kan nemen; zonder hard 
werken geen uitmuntende prestaties (Ericsson, Krampe, & 
Tesch-Römer, 1993). 
Motivatie omvat ook de hoop dat je als student je 
vaardigheden om kunt zetten in excellente prestaties en 
misschien zelfs in een betekenisvolle carrière. Het geloof in 
een betere en duurzame toekomst kan het vuur brandend 
houden. De overtuiging dat je het verschil kan maken – 
en dat daarbij ook de details van belang zijn – kan je zelf 
determinatie voeden.

Slimheid

Uitmuntende prestaties zijn ook afhan-
kelijk van de slimheid van de student. 
In Nederland is het woord ‘intelligentie’ 
nauw gerelateerd aan IQ en het meten 
van begaafdheid. Maar ‘slimheid’ is een 
term die nadrukkelijk meer behelzen wil 
dan dat. Er is voor een uitmuntende pres-
tatie meer nodig dan enkel een hoog IQ. 
Slimheid kan een ondersteuning zijn in de 
voorbereiding en uitvoering van uitzon-

derlijke prestaties (zie ook Matthew & Sternberg, 2009).
De term ‘slimheid’ is gekozen in navolging van Sternberg’s 
‘A Triarchic Theory of Human Intelligence’ (1985). Deze 
Amerikaanse psycholoog onderscheidt drie verschillende 
intelligentiestijlen: analytische, creatieve en praktische. De 
term slimheid wil de synergie van deze drie onderschrij-
ven. Als een student analytisch denkvermogen bezit kan 
hij academische problemen oplossen en is hij in staat 
om kennis tot zich te nemen, te monitoren, te evalue-
ren, te analyseren en te waarderen. Hij zal dan ook zelf 
kennis kunnen creëren. Met creativiteit kan een student 
een nieuw idee zinvol op de markt brengen. Hij ziet een 
ongewoon perspectief, waardoor hij de kunst bezit om op 
een juiste manier met nieuwe, onverwachte situaties om te 
gaan. Zo weet hij niet alleen hoe een idee op de markt te 
zetten, maar ook waar die markt op zit te wachten. Tot slot 
ondersteunt ook praktische intelligentie de student om 
uitmuntende prestaties voor te bereiden en uit te voeren. 
Een student met praktische intelligentie kan een probleem 
analyseren. Al doende komt hij tot het inzicht hoe hij het 
probleem op kan lossen. Met praktische intelligentie is hij 
bovendien in staat om de oplossing toe te kunnen passen.

Volharding

Een student die een prestatie van formaat levert, heeft tijd 
nodig om tot deze prestatie te komen. Het gaat daarbij om 
heel hard werken, om buffelen, om bloed, zweet en tranen. 
De weg richting een uitmuntende prestatie kan een 

student meestal niet zomaar – in een korte tijdsperiode 
en bijna achteloos – afleggen. Volharding is daarom een 
belangrijke eigenschap (Rikers, 2009). Volharding duidt 
ook op de offers die vaak gebracht worden om te komen 
tot uitmuntende prestaties. Op het eerste gezicht betekent 
volharding het bezit van discipline dat in uiting komt door 
veelvuldig te trainen, maar het begrip reikt verder. Volhar-
ding door op zichzelf te gaan wonen en dan te leren een 
eigen huishouden te runnen en met zijn eigen geld om te 
gaan. Anderen moeten leren omgaan met meer reistijd en 
velen zullen op zoek gaan naar een partner. Een student 
krijgt (nieuwe) verantwoordelijkheden. Er is wellicht sprake 
van een transformatiemoment dat van invloed kan zijn op 
het komen tot excellente prestaties. Het gaat om door-
gaan, om doorzetten, om het bekende ‘laatste zetje’. Zoals 
de wedstrijd pas voorbij is, nadat het laatste fluitsignaal 
geklonken heeft. 
Volharding kan tot uiting komen in het ervaren van 
zogenoemde ‘flow’ (Csikszentmihalyi, 1990). Een student 
die ‘flow’ ervaart gaat volledig op in de uitvoering van zijn 
excellente prestaties. De student steekt er al zijn energie 
in. ‘Flow’ kan de student helpen om door te zetten, om de 
prestatie daadwerkelijk te leveren. 
Volharding kan ook tot uiting komen in de loutering die 
een student voelt als het afzien achter de rug is. Na het uit-
voeren van buitengewone prestaties kan hij zich euforisch 
voelen. Helemaal als hij daadwerkelijk vindt dat het be-
haalde resultaat ‘eer naar werken’ is. Hij beseft niet alleen 
dat het resultaat er wezen mag, maar ook dat het resultaat 
terecht is, dat hij de prestatie in zijn vingers heeft. Het 
vieren van tussenstappen en successen is belangrijk. Zoals 
volharding kan leiden tot loutering, is het mogelijk dat lou-
tering weer tot volharding leidt. Uit de loutering die een 
student krijgt na een excellente prestatie, put hij nieuwe 
energie om verder te werken aan nieuwe prestaties. 

Leiderschap

Een student die prestaties wil leveren en leiderschap toont, 
durft de verantwoordelijkheid voor zijn eigen daden te 
nemen. Hij kan bepalen welke voorbereidingen de juiste 
zijn voor de prestaties die hij neer wil zetten. Hij is immers 
zelf verantwoordelijk voor zijn eigen prestaties. Er zijn vele 
facetten van leiderschap, hier enkele daarvan.
Een student toont leiderschap door te laten zien dat hij het 
verschil wil maken. Als hij zich wil inzetten om een posi-
tieve bijdrage aan de maatschappij en/of aan de weten-
schap te kunnen leveren, toont hij leiderschap. Persoonlijk 
leiderschap vraagt wijsheid en tijd voor (zelf )reflectie. Het 
is de kunst te ontdekken waar behoefte aan is en hoe in 
deze behoefte voorzien kan worden, soms voorbij het 
eigen belang.
Tegelijkertijd toont een student leiderschap door be-
scheiden te blijven (Matthews, 2004). Bij het leveren van 
excellente prestaties zijn er studenten die voelen: ‘Ik 
heb het, maar er zijn ook studenten die weten dat hun 
prestatie slechts het topje van de ijsberg is. De kennis die 
zij opdoen kan anno 2011 voldoende zijn, maar een jaar 
later misschien al niet meer. De context waarin prestaties 
worden geleverd verandert immers snel. Hoe die context 
verandert, is niet te voorspellen. Zodoende is het moeilijk 
om op vernieuwingen te kunnen anticiperen. Daar is ook 
wijsheid voor nodig. 

Het onderwijs moet 
studenten opleiden 
tot mensen die de 
honger naar een 
leven lang leren 
houden.
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In de film Invictus koppelt Nelson Mandela leiderschap 
aan inspiratie. Hij vraagt zich af hoe je de mensen om je 
heen zover krijgt dat ze beter worden dan ze zelf denken 
te kunnen zijn. “How do we inspire ourselves and the peo-
ple around us to greatness when nothing else will do?’ Zijn 
antwoord ligt besloten in kennis hebben van je gemeen-
schap, je traditie, kunst en je geschiedenis.
‘Leiderschap’ is langzamerhand een containerbegrip 
geworden en er bestaan ook andere visies. Zo stijgt 
iemand in het bedrijfsleven in de hiërarchie als hij of zij 
een leiderschaps- of managementfunctie bekleedt. Dat is 
soms een doel op zich, maar het uitvoeren van excellente 
prestaties heeft met hiërarchie niets van doen. Het tonen 
van persoonlijk leiderschap draait niet om het beklimmen 
van de maatschappelijke ladder, het tonen van persoonlijk 
leiderschap draait om het kunnen bepalen of die ladder 
wel tegen de juiste muur aan is gezet (Covey, 1989).

Slot
Het deel van het ‘integratief model om te komen tot excel-
lente prestaties’ dat hier besproken is, gaat in op de vraag 
welke elementen binnen het onderwijs excellente presta-
ties ondersteunen en wat de student kan meebrengen om 
die prestaties te leveren. Het accent ligt binnen het onder-
wijs bij de ontmoeting. Het ontwikkelen van een passende 
didactiek is wenselijk. Het creëren van een gemeenschap, 
het balanceren tussen vrijheid en sturing en de ruimte 
geven aan studenten, opdat zij zich academische compe-
tenties kunnen eigen maken en kunnen delen in nieuwe 
kennis, zijn genoemde doceerstrategieën. 
De student blijft eindverantwoordelijke voor zijn presta-
ties. Motivatie en passie kunnen de student voeden door 
te gaan. Slimheid is belangrijk maar niet genoeg om te ko-
men tot uitmuntende prestaties, Zo is volharding dikwijls 
ook een vereiste. Persoonlijk leiderschap van zowel docent 
als student geeft richting aan het beoogde excelleren. 
Deze organische wereld met evenwaardige interdisci-
plinaire netwerken en een grote mate van diversiteit 
heeft behoefte aan authentieke mensen met persoonlijk 
leiderschap.

Er is een lange traditie wat betreft onderzoek naar ‘gifted 
education’. Ook is er veel expertise opgebouwd met 
betrekking tot motivationele theorieën. Onderzoek naar 
doceerstrategieën voor getalenteerde en gemotiveerde 
hoger onderwijs studenten is relatief nieuw. Onderzoek 
naar hoe en waarom een cultuur van excellentie binnen 
het hoger onderwijs te creëren, is in ontwikkeling. Het 
‘Integratief model om te komen tot excellente prestaties’ 
wil daarom bovenal richting geven bij onderzoek naar 
excellentie in hoger onderwijs en samenleving. Het model 
is geen onderdeel van een handboek om te komen tot 
excellente prestaties. De werkelijkheid is groter dan wat 
hier geschetst wordt. Hoewel diverse elementen van het 
model meer empirische onderbouwing behoeven, geeft 
het model wel richting aan (vervolg)onderzoek. Het nader 
vormgeven van het domein ‘excellentie in hoger onderwijs 
en samenleving’ is wenselijk. 

Het hier getoonde deel van het model in figuur 1 is ook 
inzetbaar bij docentenprofessionalisering, omdat het 
ingaat op doceerstrategieën die studenten ondersteunen 
om uitmuntende prestaties te leveren. De vraag hoe je 
een bevlogen gemeenschap creëert en wat je daarmee 

bereiken wil, komt dan snel ter tafel. De rol van de docent 
kan dan ook verder uitgediept. Soms is het stimulerend 
als een student kan opkijken naar een docent en zo 
een rolmodel vindt. Heeft een student om te komen tot 
excellente prestaties naast ontmoetingen en relaties ook 
helden nodig die op een voetstuk staan? Helden die een 
ultiem voorbeeld vormen, een inspiratiebron zijn.
Het model wil aanzetten tot nieuwe vragen. Is het bijvoor-
beeld mogelijk een tekort op één aspect te compenseren 
met een overschot aan talent op een ander aspect? Welke 
rol spelen verschillende leerstijlen van studenten bij het 
komen tot uitmuntende prestaties? Komt de impact van 
een ieders onderwijsbiografie voldoende tot zijn recht? 
Hoe weten we wanneer de inhoud van het programma 
uitdagend genoeg is?
De doelen die men bereiken wil met excellentie onderwijs 
kunnen per instelling of opleiding variëren. De optimale 
leeromgeving die een hoger onderwijsinstelling nastreeft, 
zouden verbonden moeten zijn met die doelen. Excel-
lentie onderwijs als deel van een cultuur van excellentie 
met beleid heeft meer kans van slagen, maar wanneer is 
excellentie onderwijs effectief en succesvol? Wordt dat 
zichtbaar door prestatie indicatoren en staat daar dan ook 
‘geluk’ tussen. 
Hoewel de twee onderdelen ‘onderwijs en ontmoetingen’ 
en ‘student en studentenleven’ afzonderlijk besproken zijn 
in dit artikel, hangen beiden onlosmakelijk met elkaar sa-
men. De verschillende aspecten van deze twee onderdelen 
zijn stuk voor stuk belangrijk bij het komen tot een excel-
lente prestatie. De puzzel van de prestatie is pas compleet 
als alle stukjes passen. 
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Noten 
1  Dit artikel is gebaseerd op de installatierede ‘Excellentie is 

mensenwerk’ uitgesproken door Marca Wolfensberger op 29 

april 2010 bij de benoeming tot lector van het lectoraat Excel-

lentie in Hoger Onderwijs en Samenleving van de Hanzeho-

geschool Groningen. Het lectoraat vormt de eerste formele 

groep onderzoekers in Nederland die excellentie onderwijs 

met onderzoek wil larderen en ondersteunen. Dankzegging 

voor de betrokkenheid van honoursstudenten en -docenten 

van de Universiteit Utrecht, in het bijzonder de Faculteit 

Geowetenschappen, en de Hanzehogeschool Groningen, in 

het bijzonder van het lectoraat, bij de ontwikkeling van het 

honoursonderwijs en het onderzoek daarnaar. 

2  Voor dit project was voor de periode 2004-2007 per jaar 5 

miljoen euro gereserveerd.

3  Zie www.siriusprogramma.nl voor meer informatie over het 

‘Sirius’-programma.

Een student die wil excelleren heeft baat bij meer 
dan één bevlogen gemeenschap. Dit betekent dan 
vanuit de instelling ingezet kan worden op het 
stimuleren van verschillende soorten ontmoetingen. 
Ontmoetingen tussen studenten onderling, tussen 
studenten en hun docent(en), tussen studenten en 
de instelling, of een deel daarvan zoals de faculteit. 
Hierdoor krijgen studenten de gelegenheid om in 
verschillende gemeenschappen van betekenis te 
zijn en zich te spiegelen aan anderen. Het is daarom 
ook belangrijk studenten te betrekken bij de acade-
mische gemeenschap en ze daar belangrijke rollen 
te laten vervullen. De docent speelt in dit geheel 
eveneens een belangrijke rol. Hij kan een interdisci-
plinaire omgeving creëren, waarbij aandacht is voor 
het samenbrengen van mensen, naast persoonlijke 
aandacht en het bieden van vrijheid.

Praktijk

Academische competenties

Bevlogen gemeenschap

Gebonden vrijheid

Onderwijs &

Ontmoetingen

KANS, TOEVAL

Levenslang leren

S o c i a a l - e c o n o m i s c h e  c o n t e x t

Figuur 1.  Model Excellentie
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