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Doel 
vandaag

Kennismaken FACE, de 
webapp en praten over 
de inzet van de app 



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



FACE

Framework for Analyzing Conceptions of 
Excellence (De Jong et al., 2021)

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

… op het niveau van een individu, 
programma, departement of instelling.  



FACE 

 Verschillen duidelijk

Systematisch

Gelaagdheid

Reflectief instrument  

Gesprek & Dialoog



Hanzehogeschool Groningen | Universiteit Leiden | Universiteit Twente | Universiteit Utrecht De Jong et al. 2021



Onderzoek 
met FACE

8 Teams  
Discussie over: 

- Excellentie 
- Sterkte zwakte analyse

FACE als analyse instrument 
Qualitative multiple case study design (Yin, 

2013)

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

De Jong et al., submitted



Curiosity driven

De Jong et al., submitted



Individual growth

De Jong et al., submitted



Engaged talent
De Jong et al., submitted



Geachte mevrouw De Jong,

Het lijkt me fair om mee te delen dat in onze organisatie op 
diverse niveaus workshops worden gehouden over uw
paper ‘Framework for analyzing conceptions of excellence 
in higher education: a reflective tool’: met honors-
coördinatoren, honors board, opleidingsdirecteuren, CvB, 
etc.

In de bijlage ziet u hoe deelnemers onlangs in één van 
de workshop de toekomst zien (iedere deelnemer kreeg
een eigen kleur). Uw paper helpt ons om in gesprek te 
gaan met alle stakeholders en een visie voor de toekomst
te formuleren. Overigens, niet alleen voor het 
honorsprogramma, maar ook breder, voor het onderwijs in 
het algemeen. Wellicht vinden u en uw coauteurs het leuk
om dit te horen. Van onze kant in elk geval veel dank voor
uw onderzoekswerk.

Vriendelijke groet,

Hans Hellendoorn

Prof. Dr. Ir. Hans Hellendoorn

TU Delft, Faculty 3mE

Pro Vice Rector Magnificus Joint Education

Email





Achtergrond
Webapp 

Face

Toegankelijk instrument
 Praktijk HO
 Fun

Reflectie
Prikkelen & nuance

Dialoog & inzicht
 Individu & groepsvariant

Dataverzameling 

face.hanze.nl



Inzet 
webapp 

 Individueel  

Groepsversie 

Gezamenlijk spelen als groep

 Individueel + werkvorm 

face.hanze.nl



Webapp 

Groepspagina



Padlet

1. Was er iets dat je verraste? 

2. Hoe zou je de app in willen zetten?

3. Wat heb je nodig om de app in te zetten? 

4. Heb je nog tips of opmerkingen? 



Dank!
E.Kamans@pl.hanze.nl

M.V.C.wolfensberger@
pl.hanze.nl

www.honours-
exchange.nl 


