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Professionals uit de praktijk over de excellente 

professional  

 
Input voor het honoursonderwijs 

 



Opzet 

1. achtergrond en werkwijze onderzoek 

2. focusgroep met de zaal 

3. resultaten onderzoek en discussie 

4. implementatie en conclusie 
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Inleiding 

• honoursonderwijs: 

voor studenten die meer willen en kunnen 

dan het reguliere programma hen biedt1,2,3 

1. Clark & Zubizarreta, 2008; 2. Scager, 2010; 3.Wolfensberger, 2010 
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Inleiding 

• honoursonderwijs1: 

• uitdaging – competentie  

• community – binding 

• ruimte en vrijheid - autonomie 

1. Wolfensberger, 2011 

2 

2. Van Eijl et al., 2010;  
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Inleiding 

1. Jang et al., 2010  

• structuur1 

– vergroten betrokkenheid 

– gericht begeleiden en bijsturen 
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Inleiding 

• expliciete leerdoelen 

– congruenter en duidelijker programma1 

– grote leeropbrengsten2,3 

– betere prestaties2,3 

 

 

 
1. Biggs, 2003; 2. DeShon & Alexander, 1996; 3.Locke & Latham, 2002. 
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Inleiding 

 

 

 

 

honours  

programma’s HBO 
excellente  

professionals 

1. Sirius programma, 2014 
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Achtergrond 

Hanze Talents Leading the Change 

• aansluiten bij werkveld 

• profielen per school / opleiding 

• samen met docent onderzoekers 

• vast onderzoeksplan 
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Vraagstelling 

• Welke kenmerken heeft een 

excellente…. volgens professionals? 
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Excellente HBO-jurist 

Excellent applied scientist 

Excellente sport professional 



Methode 

focusgroepen met professionals 

• minimaal 5 jaar werkervaring 

• 50% of meer werktijd als professional 

• verspreid over het land 
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Methode 

focusgroepen 

• 1,5 uur; minimaal 3 opeenvolgend 

• 5-10 deelnemers 

• moderator 

• gastheer/vrouw en observatoren 

• audio-opname 
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Methode 

focusgroepen 

• coderen 2 onderzoekers 
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Methode 

focusgroepen 

• coderen 2 onderzoekers 

• consensusbijeenkomsten 
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4th October 

2013 



Methode 

focusgroepen 

• coderen 2 onderzoekers 

• consensusbijeenkomsten 

• concept profiel 
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Methode 

delphi studie onder experts 

• nauw verwant met professie 

• verspreid over het land 

 

• essentieel – belangrijk, maar niet 

essentieel – niet van belang1 
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1. Lawshe (1975) 

 



Methode 

delphi studie 

• ronde 1: 

– CVR1 
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ne - N / 2     

N/ 2 

 

1 = allemaal essentieel;  

0 = de helft essentieel;  

-1 = niemand essentieel 

 

1. Lawshe (1975) 

 



TABLE 3.  

Content validity ratio (CVR) after Delphi round 1 

Domains and items 

Judged as 

‘essential’ by n -/-

experts 

Ratio 

Achieving results 15/19 0.58 

Showing entrepreneurship   11/19 0.16 

Showing perseverance in complex environments 14/22 0.27 

Taking responsibility for achieving goals   18/22 0.64 

      

Acting in an international context 7/19 -0.26* 

Adapting one’s professional approach to another culture  14/19 0.27 

Showing patience and control in culturally diverse environments  
16/22 0.45 

Combining expertise from different specialties 16/22 0.45 

Seeing patterns and inter-relationships in a global context 
19/22 0.73* 

      

Communicating 15/19 0.58 

Continuing to ask questions to get a clear understanding of the situation  
15/22 0.36 

Listening actively to identify a problem or an opportunity  20/22 0.82 

Using language effectively in different cultural and professional settings 
19/22 0.73 

      

Innovating 14/18 0.56 

Coming up with creative ideas proactively 13/22 0.18 

Improving ideas from others  14/22 0.27 

Keeping up with the latest professional developments 19/22 0.73 

Setting new quality standards 8/19 -0.16* 

Showing inventive, new possibilities by thinking ‘out of the box’ 
19/22 0.73 

      

Self-reflecting   15/19  0.58 

Improving oneself beneficial to the organization  14/19 0.47 

Showing independence in thinking of new possibilities 16/19 0.68 

Understanding one’s strengths and weaknesses, and acting upon it  
14/22 0.27 



Methode 

delphi studie 

• ronde 1: 

– CVR1 

 

• ronde 2 e.v. 

• definitief profiel 
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ne - N / 2     

N/ 2 

 

1 = allemaal essentieel;  

0 = de helft essentieel;  

-1 = niemand essentieel 

 

1. Lawshe (1975) 

 



Focusgroep met de zaal 

 

Socrative.com 

Inloggen als student 

207440 
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9 van de 17 profielen afgerond 

4 profielen in afrondende fase 

 

excellente paramedicus1,  

excellente sport professional2  

excellente international business 

professional3 
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1. Paans et al., 2013; 2. Lo-A-Njoe et al. 2013; 3. Van Heugten et al., submitted 



Methode- focusgroepen 

excellente paramedicus N=21 (9, 5, 7)  

 

excellente sportprofessional N=18 (8, 6, 5) 

 

excellente international business 

professional N=17 (6, 5, 5) 
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Methode- delphistudie 

excellente paramedicus N = 29, 27  

 

excellente sportprofessional N = 21, 19 

 

excellente international business 

professional N = 22, 19 
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Resultaten 

 excellente paramedicus 
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Communiceren Initiëren 

Samenwerken Innoveren 

 

Kennis  nemen en delen Overzicht hebben in complexe 

situaties 

 

Zelfreflectie tonen Wetenschappelijk onderbouwen 

van de eigen praktijkvoering 

 



Resultaten 

excellente sport professional 
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Initiatief nemen 

Kwaliteitsverbetering nastreven 

Motiveren van anderen 

 

Verbindingen leggen 

 

Zelfkennis tonen 



Resultaten 

excellente international business 

professional 
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Communicating 

Seeining patterns and interrelationships 

Innovating 

 

Achieving results 

 

Self-reflecting 



Discussie 

generieke competenties: 

 zelfkennis/reflectie 

 buiten eigen vakgebied kijken 

 

opvallend: 

communiceren, innoveren 

onderzoek 
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Discussie 

specifieke competenties 

 paramedicus: wetenschappelijk 

 onderbouwen 

 sport professional: motiveren van 

 anderen 

 international business professional: 

 achieving results 
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Implementatie 

Implementatie 
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Deming (1958) 



Implementatie 

Plan: visie, huidige situatie, aanpak 

Do: selectie, reflectie, beoordeling, sturing 
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Application Component Competencies  

Curriculum Vitae Professional communication 

Innovation 

Achieving results 

Letter of Motivation Communication 

Seeing patterns and interrelationships 

Grade list Achieving results 

Letter of Reference Self reflecting 

Communication 

360 degree self analysis  Self reflecting 

Communication 

Seeing patterns and interrelationships 

Creative Essay Communicating 

Seeing patterns and interrelationships 

Innovating 



Implementatie 
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Profiel voor de excellent Paramedicus 

    

B
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Domein  Communiceren     

Professionele gedragingen Past taalgebruik aan, aan de context     

Geeft inzage in het resultaat van het eigen 
professioneel handelen   

    

Motiveert de patiënt/cliënt tot het maken van keuzes     

Brengt de kern van de boodschap helder over aan 
anderen  

    

Toont enthousiasme en bevlogenheid voor de eigen 
professie   

    

Draagt nieuwe ideeën uit     

Domein  Samenwerken     

Professionele gedragingen Durft kritisch te zijn naar anderen     

Werkt effectief samen met professionals binnen en 
buiten de organisatie  

    



Implementatie 
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Implementatie 

Plan: visie, huidige situatie, aanpak 

Do: selectie, reflectie, beoordeling, sturing 

Check: evaluatie, onderzoek 

 

HBO jaarcongres 2015 

“Met het profiel was ik misschien wel professioneler met sommige  dingen omgegaan, 

 zonder hadden we wel veel ideeën, … maar gingen niet aan de slag. Dan hadden we  

misschien ook andere dingen er nog erbij gebruikt, zoals wetenschappelijk onderbouwen. 

 Zulk soort dingen.” 

 

“Dit profiel maakt je meer bewust, je kunt wel wat doen en dan komt het wel, 

 maar als je het profiel ziet ben je er bewuster mee bezig.”  

“Docenten moeten nog wat meer voorbeelden geven, je leest het en denkt, nou,  

ik weet het niet. En dan misschien met voorbeelden dat je denkt: o ja.” 



Implementatie 

Plan: visie, huidige situatie, aanpak 

Do: selectie, reflectie, beoordeling, sturing 

Check: evaluatie, onderzoek 
• meerwaarde in richting geven en duidelijkheid 

• behoefte om vaker te bespreken en 

praktijkvoorbeelden 
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Implementatie 

Plan: visie, huidige situatie, aanpak 

Do: selectie, reflectie, beoordeling, sturing 

Check: evaluatie, onderzoek 

Act: aanpassen 
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Samenvatting 

• afstemming werkveld van belang 

• ontwikkeling van profielen op basis 

mening werkveld: FG en Delphi werkt 

• meenemen in ontwikkeling (honours) 

onderwijs 
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Discussie 

• focus op werkveld 

• stand van zaken in werkveld (moment 

opname) 

• in implementatie ook visie school 

meenemen 

• woorden professional versus woorden 

student 
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