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Doel

Samen nadenken over ideeën rond 
excellentie en deze uitwisselen, waarbij we 
FACE als input en als tool gebruiken

“Framework for Analyzing Conceptions of 
Excellence”



FACE kan 
gebruikt 

worden om..

… ideeën rondom excellentie die bestaan 
binnen een onderwijscultuur te ontdekken, 
te expliciteren en te ontrafelen…

FACE kan gebruikt worden op het niveau van een individu, 
programma, departement of instelling.  



Excellentie & 
Honours 

onderwijs

 Sirius Programma: ‘stimuleren van 
excellentie in het hoger onderwijs’

 Toekomstige excellente professionals
 Cultuur van excellentie

 Ontwikkeling van Honours onderwijs/ excellentieprogramma’s 
in WO, HBO en MBO



Gebruik van 
het woord 

‘excellentie’ in  
onderwijs

 Cultuur van excellentie
 Teaching for excellence
 Kwaliteitszorg
 Ranking

Negatieve associaties
 Teveel gebruikt, lege term
 Neo-liberaal 
 Onderwijs voor de ‘happy few’

Maar ook:
 Onderwijs dat studenten uitdaagt hun talenten te ontwikkelen
 Openstaan voor groei
 Goed onderwijs 

Excellentie
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Eens/ 
oneens

 Iedereen kan excelleren

 Excellente studenten herken je aan het werk dat ze leveren

 Competitie is belangrijk

 De docent moet expert zijn

 Het gaat bij excelleren om het leerproces

 Excellentieonderwijs zou voor alle studenten moeten zijn



Uitspraken van 
docenten

‘Sommigen ontwikkelen dat al vroeg, sommigen in hun tweede jaar 
of tijdens hun stage, en sommigen komen daar nooit’

‘Die eindproducten dat maakt me niet zoveel uit, maar de weg 
ernaartoe vind ik dan wel geweldig hoe ze daar dan mee bezig 

zijn geweest’. 

‘Het is belangrijk dat studenten kennis en vaardigheden die ze 
opdoen combineren met levenservaring. Dat ze iemand worden’. 

‘Ja, want eigenlijk ben ik vooral bezig met het benutten van 
talenten’



Ideeën over 
excellentie, 

excelleren en 
onderwijs

 Hoe herken je excellentie bij studenten?

 Wie is excellent?

 Wat is een excellente prestatie?

 Waarom is (werken aan) excelleren belangrijk?

 Hoe stimuleer je excellentie? 

 …. …. …. 
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As van FACE



De vier vragen 
met 
bijbehorende 
categorieën 
van FACE



1. Wie is 
excellent? 



1. Wie is 
excellent? 



2. Wat is 
excellentie? 
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2. Wat is 
excellentie? 



3. Waarom 
focus op 

excellentie? 



3. Waarom 
focus op 

excellentie? 



4. Hoe 
komen tot 

excellentie? 



4. Hoe 
komen tot 

excellentie? 
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Talking
Excellence 
in Honours 

 8 Teams  

 Team discussie: 
 Excellentie
 Strengths & weaknesses

 FACE als analytical tool 

Qualitative multiple case study design (Yin, 2013)

 3 verschillende discourses:
 Curiosity driven
 Individual growth
 Engaged talent 
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Curiosity driven



Individual growth



Engaged talent



Conclusion
FACE 

Conceptions of Excellence 

Differences explicit

Layered nature

Reflective tool 
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Webapp 
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Vragenlijst
Cultuur van 
excellentie

“Een studiecultuur waarin studenten willen, kunnen en 
mogen excelleren, door didactiek die gericht is op het 
mogelijk maken van excellente prestaties” (Van Gorp, De 
Jong, Kamans & Buttner, 2017)



Subschalen

1. Willen (Cross & Cross, 2005; Sun et al., 2014)
 Ambitie studenten (individueel & collectief)

2. Kunnen (Griffioen et al., 2016)
Waarden docent w.b.t. ambitie studenten
 Gedrag dat uitmuntende prestaties stimuleert

3. Mogen (Cuddy, Fiske & Glisk, 2007; Tiesinga, 2013)
Waardering uitmuntende prestaties
 Stereotypering uitmuntende student

4. Opvattingen over excellentie (Cross & Cross, 2005; 
Dai & Chen, 2013; Gagné, 2004; Scager et al., 2012)
 Kenmerken uitmuntende studenten



Uitkomsten in 
deze 

presentatie

1. Kennen honours programma’s een andere
studiecultuur dan reguliere programma’s? 

2. Conceptualiseren honours studenten excellentie 
anders dan reguliere studenten? 



Data-
verzameling 

1048 studenten
 169 honours / 880 regulier
 350 wo  / 697 hbo
 8 faculteiten 
 375 man / 665 vrouw

174 docenten
 17 honours  / 156 regulier
 50 wo /  124 hbo
 8 faculteiten
 91 man / 76 vrouw 



Studiecultuur

MANOVA

Honours studenten…

 zijn meer ambitieus (willen) 
 ervaren dat docenten ontwikkeling meer

waarderen (kunnen)
 ervaren dat uitmuntende prestaties meer

worden gestimuleerd (kunnen)
 ervaren dat uitmuntende prestaties meer

worden gewaardeerd (mogen)
 stereotyperen uitmundende studenten

minder negatief (mogen)

…dan reguliere studenten



Opvattingen 
over excellentie

Een 
uitmuntende 

student is 
iemand die…

Factor analyse

Nieuwsgierig is

Uitdagingen aangaat

Leergierig is

Initiatief toont

Curiosity
driven

High 
achiever

Hoge cijfers haalt voor toetsen

Sneller dan medestudenten de 

stof beheerst

Slim is

Streeft naar hoge cijfers

Engaged
talent

Maatschappelijk betrokken is

Persoonlijk leiderschap

toont

Zijn/haar eigen talent kent



1

2

3

4

5

6

Curiosity driven Engaged talent High achiever

Honours

Regular
* *

Opvattingen 
over 

excellentie

Wat kenmerkt 
uitmuntende 
studenten?

MANOVA

* p < .05



To conclude
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CEQ
Grootschalig
Verschillende

groepen
Openheid t.o.v. 

excellentie

FACE
 Individuen/ kleine

groepen
 Diepgaand inzicht in en

verklaring van 
verschillen

 Startpunt voor
gezamenlijke visie

 App

2 instrumenten voor inzicht in  
conceptions of student excellence 



www.honours
-exchange.nl
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Dank!

E.Kamans@pl.hanze.nl

www.honours-exchange.nl 
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