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7. Vormgeving van honoursactiviteiten
  Pierre van Eijl, Lea Hermsen, Melina Ghasseminejad, Marco Snoek, Mark Gellevij,  

Janina Banis-den Hertog, Simone van der Donk, Jolise ’t Mannetje, Karin Truijen,  
Tjaart Theron, Margriet Kat, Ron Weerheijm, Sandra Storm-Spuijbroek,  
Hanna Drenth, Martine Kamp, Remco Coppoolse en Albert Pilot

De activiteiten binnen een honoursprogramma sturen in hoge mate het leerproces van de stu-
dent en bepalen of de ontwikkeling van de student in de richting van professionele ex cellentie 
gaat. De activiteiten beginnen al bij de selectie voor toelating tot het honoursprogramma, 
waarna projecten, opdrachten en andere activiteiten volgen. Met de activiteiten voor de eind-
beoordeling ronden de studenten het leerproces binnen het honoursprogramma af. Honours-
docenten staan voor de uitdaging om voor hun studenten honoursactiviteiten te ontwerpen, 
die de talenten van deze studenten optimaal tot ontwikkeling brengen. Dat betekent ook dat 
er ruimte moet zijn voor eigen initiatief van studenten, dat het stimulerend is voor de docen-
ten en dat de resultaten duidelijk uitstijgen boven het niveau van het reguliere programma. 
Uitstijgen kan betekenen dat studenten dieper op de stof ingaan of vanuit een bredere ken-
nisbasis werken (bijvoorbeeld multidisciplinair), dat zij een meer originele benadering hebben 
gekozen of dat zij internationaler werken. Vaak richt het programma:programma zich op een 
van kwaliteiten.

In dit hoofdstuk geven we acht voorbeelden van geslaagde honoursactiviteiten en gaan we in 
op speciale aspecten van honoursactiviteiten zoals de authenticiteit van opdrachten, samen-
werking en mate van zelfsturing. Ook geven we aanwijzingen voor het opzetten van honours-
activiteiten, die als inspiratie kunnen dienen voor docenten.
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Joel Barker (1993) over visie:

“Vision without action is merely a dream. Action without vision just passes time. Vision 
with action can change the world!”

Joel  Barker is een Amerikaanse zakenman, adviseur en auteur van ‘Paradigms: Business 
of Discovery the Future’.

7.1 Selectie van honoursstudenten met een kwaliteitenwiel

Het honoursprogramma van Hogeschool Leiden is een hogeschool-breed programma met als 
leidraad: ‘duurzaam leren; duurzaam innoveren’. Elk jaar staat een andere uitwerking van 
deze leidraad centraal; in het eerste jaar ‘zichzelf en de ander uitdagen’, in het tweede jaar 
‘innoveren’ en in het derde jaar ‘de ander inspireren’. 

Het programma heeft een interdisciplinair karakter; studenten van verschillende bachelo-
ropleidingen werken samen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Deze 
vraagstukken worden aangedragen door lectoren, externe organisaties en door honours-
studenten zelf. Ter ondersteuning van hun talentontwikkeling vormen de studenten samen 
een honourscommunity (zie hoofdstuk 10), waarin zij met en van elkaar leren, hun ontwik-
keling met talentcoaches bespreken en inspirerende workshops en colleges volgen.

7.1.1 Selectiecriteria en het kwaliteitenwiel

In principe komen alle tweedejaars voltijds-bachelorstudenten die in één jaar hun propedeu-
se hebben behaald, in aanmerking voor deelname aan het honoursprogramma. Sinds 2012 
wordt bij potentiële honoursstudenten expliciet gekeken naar de kwaliteiten van de student.  
Om deze kwaliteiten bruikbaar te maken voor het selectieproces, zijn zij in een zogenoemd 
kwaliteitenwiel (zie figuur 7.1) gezet. De studenten gebruiken dit kwaliteitenwiel ten eerste 
voor de selectie, om duidelijk te krijgen welke kwaliteiten zij bezitten. Vervolgens gebruiken 
zij het kwaliteitenwiel tijdens de coaching in het driejarige programma, om voor zichzelf na te 
gaan in hoeverre zij hun kwaliteiten ontwikkelen.

De studenten scoren zichzelf voorafgaand aan het selectiegesprek op de kwaliteiten en bren-
gen het ingevulde kwaliteitenwiel mee naar het gesprek. Per kwaliteit geven ze zichzelf een 
score van 0 (volledig afwezig) tot 10 (volledig ontwikkeld). De kwaliteiten worden hieronder 
toegelicht. 

Toelichting op het kwaliteitenwiel 

Brede belangstelling 

Je kijkt verder dan je eigen vakgebied. Je kunt over de schotten van de opleiding heenkij-
ken. Waar heb je persoonlijke belangstelling voor? Weet je iets van het maatschappelijke en 
politieke leven? Ken je het beroepenveld? Zo ja, hoe toon je dat aan? Hoe kun je je belang-
stelling vergroten (bijvoorbeeld door lezingen, debatten, bepaalde politieke programma’s, 
maatschappelijke kwesties, bezoek aan de Tweede Kamer). Je bent van nature nieuwsgierig 
en wil graag veel weten. 

Creatief denker 

Je kunt ‘out-of-the-box’ denken en op verschillende wijzen naar situaties en problemen kij-
ken. Een creatief denker vindt vaak een andere weg dan het gebaande pad. Je toont lef en 
kracht om een andere weg te bewandelen, om op die manier een probleem op te lossen. 
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Zelfstandig

Je bent in staat zelfstandig (onafhankelijk) te denken, te handelen en besluiten te nemen, 
onder andere bij de uitvoering van de projecten. Je hebt ervaring in deze kwaliteit en kunt dit 
aantonen met diverse voorbeelden uit bijvoorbeeld het eerste jaar van je studie. 

Sociaal

Je hebt het vermogen je in te leven in andere mensen. Deze empathie helpt je de wereld om 
je heen te begrijpen en te leven in sociaal bewustzijn. In je handelen, vaardigheden en denken 
zien wij betrokkenheid bij de mens en maatschappij. 

Enthousiast

Je bent enthousiast over je eigen leefwereld en studie. Je kunt je enthousiasme ook inzetten 
om anderen te stimuleren en (mede) een goede sfeer te creëren.

Reflectie

Je bent in staat mondeling en schriftelijk op realistische wijze te reflecteren op je eigen ge-
drag, prestaties, motieven en denken. Dat betekent dat je terug kunt kijken en kunt bedenken 
hoe je het volgende keer beter zal doen of hoe je beter zal denken. 

Figuur 7.1: Het kwaliteitenwiel
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Communicatief

Je bent in staat zowel mondeling als schriftelijk op een communicatieve wijze te (re)ageren 
en in staat de ander te begrijpen en te zorgen dat je begrepen wordt door het gebruik van 
duidelijke heldere taal, feedbackregels en je communicatieve vaardigheden. 

Initiërend

Je bent in staat eigen initiatief te ontplooien. 

Gemotiveerd

Je laat zichtbaar blijken je doelen te willen behalen en ervoor te gaan. Je laat je niet uit het 
veld slaan en vindt een manier om je doel te behalen. Je bent intrinsiek gemotiveerd: je drijf-
veer zit in jezelf. 

Netwerker

Je bent in staat relaties en netwerken op te bouwen die van pas kunnen komen om doelstel-
lingen te realiseren en deze contacten in te zetten om zaken voor elkaar te krijgen. 

Analytisch vermogen

Je begrijpt een situatie door die op te delen in kleinere delen of de gevolgen ervan vast 
te stellen. Dit houdt in dat er verschillende onderdelen of aspecten met elkaar vergeleken 
worden en dat er begrip is van de oorzaak-gevolg-verbanden of als-dan-verbanden tussen 
feiten. Je overziet complexe gegevens en ordent informatie en relevante gegevens op een 
inzichtelijke manier. Je ontleedt een vraagstuk in onderdelen en beschrijft de interne samen-
hang. Je maakt een helder onderscheid tussen geconstateerde feiten, mogelijke oorzaken en 
mogelijke gevolgen, en je bent je bewust van hoofd- en bijzaken. Je ziet het verschil tussen 
belangrijk en urgent.

Je geeft de samenhang en de vereiste relaties aan tussen de verschillende invalshoeken. Je 
overziet van tevoren de gevolgen van een bepaalde keuze en geeft dit duidelijk aan. 

Doorzettingsvermogen

Je laat blijken het vermogen te hebben om een bepaald idee of actie vast te houden tot het 
doel bereikt is en bent tevens in staat hier zo nodig wijzigingen in aan te brengen om uitein-
delijk toch de gewenste doelstelling te behalen.

Tijdens het gesprek wordt besproken waarom de studenten zichzelf een bepaalde score heb-
ben gegeven. Daarmee krijgen de selecteurs zicht op welke inhoud een kwaliteit heeft voor 
de student. 

7.1.2 Aanpak van de selectie

Potentiële honoursstudenten melden zich aan bij een talentcoach door middel van een moti-
vatiebrief en een aanbevelingsbrief van de (SLB-)docent of werkgever. Alle kandidaten wor-
den uitgenodigd voor een gesprek met de talentcoach en een ouderejaars-honoursstudent. 
Naar dit gesprek nemen zij het ingevulde kwaliteitenwiel en hun propedeuselijst mee.

De ouderejaars-honoursstudenten hebben veelal geen ervaring met het voeren van selec-
tiegesprekken. Zij bereiden zich voor op de gesprekken door een training te volgen. Deze 
studenten worden getraind in het structureren van het gesprek, in het stellen van vragen en 
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in het hanteren van de STARR-methodiek (STARR staat voor situatie, taak, aanpak, resultaat 
en reflectie). Zij worden getraind door honoursstudenten van de opleidingen Human Resource 
Management en Toegepaste Psychologie. 

De selectiegesprekken zijn inmiddels door honoursstudenten uit verschillende disciplines 
uitgevoerd, waaronder ICT, Verpleegkunde, Hoger Laboratorium Onderwijs en Kunstzinnige 
Therapie. 

Voordat de selectiegesprekken beginnen, wordt de rolverdeling in het gesprek duidelijk af-
gesproken met de talentcoach, zodat de samenwerking soepel verloopt. De studenten zijn 
allemaal ‘eager’ om goede vragen te stellen. De talentcoach en de ouderejaars-honoursstu-
denten zijn tijdens het gesprek gelijkwaardige partners. Volgens de coaches hebben de ho-
noursstudenten een meerwaarde in het selectieproces. De kandidaat ziet namelijk naast een 
talentcoach een ervaringsdeskundige, een student die weet wat er nodig is om in een ho-
noursprogramma te functioneren. Bovendien krijgt de aankomende honoursstudent meteen 
een beeld van de rol van participant, die zij in het programma hebben. 

De twee selecteurs bespreken na het gesprek met elkaar welke indruk zij hebben gekregen 
van de kandidaat. Dit leidt tot een onderbouwd oordeel voor al dan niet toelaten. Zijn zij het 
eens, dan komen ze tot een definitief oordeel. Kunnen zij het niet eens worden of is er twijfel, 
dan volgt een tweede gesprek met de betreffende kandidaat. Dit tweede gesprek wordt ge-
voerd door een andere coach met een andere ouderejaars-honoursstudent.

De coaches en ouderejaarsstudent nemen hun besluit op basis van hun indruk van de motiva-
tiebrief, de aanbeveling en het gesprek. Graadmeter voor de toelating vormen de mate waarin 
de kandidaat beschikt over de kwaliteiten en de mate waarin zij denken dat de student zich 
hierin kan ontwikkelen.

In een vergadering, die wordt voorgezeten door de honourscoördinator, wordt het besluit 
per student besproken met alle talentcoaches en ouderejaars. Gezamenlijk besluiten ze over 
de toelating tot het honoursprogramma van maximaal 25 kandidaten. Indien een kandidaat 
wordt afgewezen, wordt hem de gelegenheid geboden om in een gesprek een toelichting te 
krijgen op het besluit. Uitgangspunt voor dit gesprek is het besluit helder over te brengen en, 
indien mogelijk, de student uit te dagen vervolgstappen in zijn ontwikkeling te zetten buiten 
het honoursprogramma.

7.1.3 Ervaring van het selectieproces door honoursstudenten

Alle ouderejaars-honoursstudenten hebben het selectieproces op hun eigen manier ervaren. 
Wat overeenkomt, zijn de positieve reacties. Doordat de potentiële honoursstudenten zich 
betrokken, verantwoordelijk en serieus genomen voelen, gaan ze met een positief gevoel het 
gesprek in. De meeste studenten zijn lichtjes gespannen vóór het gesprek, maar tijdens het 
gesprek verdwijnt de spanning meestal. Er is ruimte voor deze studenten om een terughou-
dende rol op zich te nemen, maar er is ook ruimte om zelf inbreng te tonen. 

De kandidaten delen hun gevoelens, tonen vertrouwen en nemen een risico door hun per-
soonlijkheid te laten zien. Dit is interessant om te zien. Het voeren van selectiegesprekken 
is inspirerend en geeft voldoening. Vooral de studenten hebben dit proces als zeer leerzaam 
ervaren, omdat binnen de reguliere studie geen aandacht wordt besteed aan het voeren van 
dergelijke gesprekken. 
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De deelnemende honoursstudenten waarderen het vertrouwen vanuit het honourspro-
gramma zeer. Dit heeft voor een hechtere band gezorgd met het programma en het brengt 
ook de ouderejaars honoursstudent een stapje hoger in niveau. Het honoursprogramma 
vormt een mooie aanvulling op het reguliere programma en een mooie ervaring voor  
iedereen.

Het percentage toegelaten studenten varieerde de afgelopen jaren van 65 tot 88 procent. 
Opvallend was dat ieder cohort een eigen karakter bleek te hebben. De cohort 2010 kan ge-
karakteriseerd worden als een ambitieuze extraverte honoursgroep vol dadendrang, waarin 
verschillende leiders om de lead strijden. De cohort 2011 is juist een introverte, intelligente 
honoursgroep, die sterk beschouwend is. De leiders binnen deze groep moeten uit de tent ge-
lokt worden. De cohort 2012 is een evenwichtige groep met mensen die aan elkaar gewaagd 
zijn. Extraverten en introverten zijn goed verdeeld. Er is ook een goede mix van extraverte en 
introverte leiders in deze groep.

7.2 Onderzoek naar waardering voor selectie-instrumenten 

Gellevij, Banis-Den Hertog, Van der Donk, ’t Mannetje en Truijen (2012) hebben een on-
derzoek uitgevoerd naar kenmerken en succesfactoren van honoursprogramma’s binnen 
Saxion Hogeschool. In dat onderzoek hebben zij 105 studenten van acht onderling verschil-
lende honoursprogramma’s gevraagd naar hun waardering voor de verschillende selectie-
instrumenten. Bij deze honoursprogramma’s worden verschillende selectie-instrumenten 
gehanteerd, te weten de waardering van een gegeven presentatie, de vooropleiding, een 
aanbevelingsbrief, de studieresultaten tot dan toe, psychologische testen, creativiteitstes-
ten, assessments, het aanmeldingsformulier, een gesprek, het cv, een essay of een moti-
vatiebrief.

De honoursprogramma’s gebruiken doorgaans een combinatie van selectie-instrumenten 
om hun studenten te selecteren. De meest voorkomende selectie-instrumenten zijn een 
motivatiebrief, een persoonlijk gesprek en studieresultaten. Daarnaast zetten meerdere 
honoursprogramma’s het cv en een motivatiebrief in bij selectie. Slechts één honourspro-
gramma maakt gebruik van één selectie-instrument (de vooropleiding), één maakt gebruik 
van een assessment en één programma gebruikt ook creativiteitstesten in de selectiepro-
cedure.

Aan studenten is gevraagd aan te geven in welke mate zij de verschillende selectie-instru-
menten die in hun honoursprogramma (kunnen) worden gebruikt, belangrijk vinden. De uit-
komsten staan in figuur 7.2. De scores zijn weergegeven op een vijfpuntschaal (5 = zeer 
belangrijk en 1 = zeer onbelangrijk), waarbij n = 105. 

Op de site www.saxion.nl/buitengewoon staan de kenmerken van deze programma’s ver-
der uitgewerkt. Uit figuur 7.2 kan opgemaakt worden dat studenten vooral een persoonlijk 
gesprek en een motivatiebrief waarderen als onderdeel van de selectieprocedure. Over 
andere instrumenten lopen de meningen uiteen, maar dit is sterk afhankelijk van de mate 
waarin de student ervaring heeft met een bepaald instrument en hoe een instrument is 
toegepast. Een essay wordt door vrijwel alle studenten van de verschillende honourspro-
gramma’s zeer laag gewaardeerd. Over het belang van vooropleiding en studieresultaten 
lopen de meningen van studenten van verschillende honoursprogramma’s uiteen. Bij na-
dere analyse blijkt dat studenten vooral die selectie-instrumenten hoog waarderen, die 
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ook binnen de selectieprocedure van hun eigen honoursprogramma worden ingezet. Of 
studenten de gehele selectieprocedure hoog waarderen, hangt samen met de mate waarin 
zij vinden dat ze goed behandeld zijn en de mate waarin de procedure transparant en 
eerlijk is, ruimte geeft aan de kandidaat zichzelf te bewijzen en passend is voor het bij-
behorende honoursprogramma. Het hangt niet zozeer van de strengheid af; essentieel 
vinden studenten dat ze goed behandeld zijn en de kans hebben gekregen zichzelf tijdens 
de procedure te bewijzen.

7.3 Praktijkgericht onderzoek doen 

In februari 2011 is binnen het domein Onderwijs en Opvoeding van Hogeschool van Amsterdam 
gestart met een honourstraject. Dit honourstraject is onderdeel van een breder honourspro-
gramma voor studenten van de pabo, de tweedegraads-lerarenopleidingen en de opleiding pe-
dagogiek. In het eerste semester van het honourstraject hebben de studenten zich met een 
onderzoek verdiept in de vraag wat excellente leraren kenmerkt en onderscheidt van andere 
leraren. Zo ontstond een project met een dubbele bodem: een onderzoek dat aansluit op actuele 
beleidsdiscussies met als doel om studenten te stimuleren in hun excellentie, wat hun tege-
lijk perspectieven bood op de vraag wat excellentie voor henzelf betekent (Goosen, Kornet, De 
Nooij, Snoek & Van Wingerden, 2011). 

In 2011 heeft een pilotgroep van drie studenten een onderzoek gedaan. De door studenten 
gevolgde onderzoeksaanpak is weergegeven in figuur 7.3. 

Figuur 7.2: Mate van belang dat studenten hechten aan selectie-instrumenten

ABO = Excelleren is ondernemen
ABR = Sapere aude! Durf te denken
AMA = Excellent people management
APO = Academische Pabo
LA&S = Liberal Arts & Science
LED = Life Science, Engineering & Design
MIM = Marketing & International Management
TFNL = Talents for Natural Leadership
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Hier volgen ter illustratie enkele uitspraken van studenten en docenten bij de diverse stap-
pen. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar het eerder genoemde artikel (Goosen 
e.a., 2011).

Ad 1 Ontwikkeling van de vraagstelling

Honoursdocent:

“In eerste instantie lag de focus op de vraag wat excellentie voor de studenten betekende.

Bij de start hebben de docenten direct aangegeven dat, als ze met dit onderzoek aan de 
slag zouden gaan, ze zouden proberen om de studenten in het programma van de ISATT-
conferentie de resultaten te laten presenteren. Dus een kenmerk van deze benadering is 
ook: hoge verwachtingen en een concreet resultaat voor een extern publiek. Na deze ori-
ëntatie hebben de studenten gekozen voor een project waarbij ze, in aansluiting op een ad-
vies van de Onderwijsraad, onderzochten wat de kenmerken van excellente leraren zijn.”

1. Ontwikkelen van een vraagstelling

Start met ontwikkeling van een vraagstelling, die aansluit bij de doelen van het  
honoursprogramma, past bij het vakdomein, een maatschappelijke relevantie heeft en  

uitzicht biedt op vruchtbaar onderzoek

2. Nader verkennen van het probleem

Deelnemers gaan bij zichzelf te rade, concretiseren de onderzoeksvraag, doen literatuuronderzoek  
en maken een plan (‘onderzoeksaanpak’) voor het verzamelen van gegevens in de praktijk.

3. Voorbereiding van het onderzoek

Trainen in onderzoekstechnieken, leggen van contacten.

4. Uitvoeren van het onderzoek

Interviews houden met docenten en schoolleiders.

5. Verwerken van gegevens

Verwerken van interviewgegevens en deze vergelijken met literatuurgegevens en eigen beelden.

6. Trekken van conclusies

Formuleren van antwoorden op de oorspronkelijke probleemstelling  
met in achtneming van de onderzoekscondities.

7. Presenteren van het rapport

Publiceren van het rapport, PowerPointpresentatie houden op het congres.

8. Reflecteren op het project

Overdenken van de implicaties van de resultaten voor de onderwijspraktijk, voor verder onderzoek en voor 
de eigen professionele ontwikkeling, en verwerken in een reflectief artikel voor een vaktijdschrift.

Figuur 7.3: Stappen bij het praktijkgerichte onderzoek
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Honoursstudent:

“Onze onderlinge verschillen in visie over excellentie deden ons beseffen dat verschillende 
partijen, zoals schoolleiders, docenten en leerlingen, waarschijnlijk ook allemaal hun eigen 
ideeën hebben. We werden nieuwsgierig en besloten daarom de opvattingen van leraren, 
schoolleiders en leerlingen in kaart brengen. Zo ontstond het plan voor een onderzoek 
naar opvattingen over de excellente docent.”

Ad 2 Nader verkennen van het probleem

Honoursstudent:

“Er is, wereldwijd, al veel geschreven over de excellente docent. Hierbij zijn vaak op een of 
andere manier excellente docenten geselecteerd, waarna hun werd gevraagd wat hen tot 
excellent docent maakte.”

Ad 3 Voorbereiding van het onderzoek

Honoursstudente:

“Tijdens de persconferentie en het daaraan gekoppelde werkbezoek van de staatssecreta-
ris konden we vertellen over het onderzoek dat wij op dat moment aan het voorbereiden 
waren. De toenmalige staatssecretaris Zijlstra heeft gezegd nieuwsgierig te zijn naar de 
resultaten.”

Ad 4 Uitvoeren van het onderzoek

Honoursstudent:

“Met ons onderzoek proberen we erachter te komen wat de ‘gewone’ docent, schoolleider 
en leerling vindt van een excellente docent. Om antwoord te krijgen op onze onderzoeks-
vraag zijn groepsinterviews (‘focusgesprekken’) gehouden met schoolleiders en docenten 
van basis- en middelbare scholen.”

Honoursdocent:

“Studenten doen normaliter pas aan het einde van het vierde jaar een onderwijskundig on-
derzoek. Om dat in een veel eerdere studiefase te doen, vroeg van deze honoursstudenten 
veel eigen initiatief om inzicht te krijgen in het ontwerpen en uitvoeren van een onderzoek 
en het organiseren van specifieke vaardigheidstrainingen (zoals interviewtechnieken). Ge-
zien het feit dat het honourstraject extra-curriculair wordt aangeboden, vergt dat een 
goede planning van de honoursactiviteiten en afstemming hiervan op hun reguliere studie 
en andere bezigheden.”

Ad 5 Verwerken van gegevens

Honoursstudent:

“Alle gesprekken zijn opgenomen en later door elk van de onderzoekers samengevat. Die 
verslagen zijn onderling vergeleken om tot een zo objectief mogelijk beeld te komen van 
de meningen van de geïnterviewden. De uitkomsten van de interviews zijn vervolgens ver-
geleken met de bestaande literatuur op dit gebied.”
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Ad 6 Trekken van conclusies

Honoursstudent:

“Uit de interviews kwam naar voren dat docenten en schoolleiders in hoge mate eenzelfde 
visie hebben als het gaat om excellentie. 

Opvallend is echter dat docenten en schoolleiders weliswaar dezelfde punten noemen, 
maar dat ze er niet overal dezelfde waarde aan geven. Uit de interviews blijkt dat do-
centen over het algemeen meer belang hechten aan de relaties die ze aangaan met hun 
leerlingen. Ze vinden dat een excellente docent dicht bij zijn leerlingen moet staan en 
dat het soms belangrijker is een goede relatie te hebben met een leerling dan om zo 
hoog mogelijke resultaten te behalen. Docenten spreken veel minder dan schoolleiders 
over het werken in de organisatie van de school. Schoolleiders vinden het belangrijk 
dat de excellente docent goed samenwerkt in het team en een voorbeeldfunctie vervult 
voor andere docenten op de school. Zij zien een excellente docent als iemand die de hele 
school verbetert, niet alleen zelf goede resultaten behaalt met zijn leerlingen, maar ook 
andere docenten inspireert.

Leerlingen hebben een ander beeld van wat een excellente of goede docent is. Zij zien 
minder de professionele kant, maar noemen wel een aantal karaktereigenschappen van 
een excellente docent, die door de andere groepen niet genoemd werden. Zij zijn niet ge-
ïnteresseerd in de ontwikkeling van de docent of het functioneren binnen een team, maar 
willen een leuke leraar, met humor, die streng kan zijn en die goed kan uitleggen.”

Ad 7 Presenteren van het rapport

De resultaten van hun onderzoek hebben de studenten gepresenteerd op de tweejaarlijkse con-
ferentie van de International Study Association on Teachers and Teaching (ISATT) in Portugal.

Honoursdocent: 

“De aspecten van leiding kunnen geven aan de andere studenten en het voortouw nemen 
op het gebied waarin de individuele student juist goed is, zijn terug te zien in het afgelopen 
traject. Zo oefenden de studenten Engels met hun medehonoursstudent de presentatie in 
het Engels.”

Ad 8 Reflecteren op het project

Honoursstudent:

“Het onderzoek heeft ons gebracht waar we nu zijn: drie studenten met extra bagage, een 
half jaar onderzoek, een presentatie op een internationale conferentie en uiteindelijk een 
artikel in een vakblad.

We hebben geleerd onszelf onderzoekender op te stellen, bij zo veel mogelijk stellingen of 
onduidelijkheden vragen te stellen. Door deze kritisch-onderzoekende houding verloopt 
(studie gerelateerd) contact gemakkelijker, bijvoorbeeld met docenten, studiegenoten of 
specialisten in het vak. Door onze verrijkte kennis hebben we het gevoel dat een gesprek 
op niveau een stuk aangenamer is voor beide partijen. 

We zijn nu meer gemotiveerd om onszelf ook tot excellente docenten te ontwikkelen, die 
met een onderzoekende houding en door middel van humor en toch ook duidelijkheid, 
leerlingen ondersteunen in hun leerproces.”
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Honoursdocent:

“Wanneer we als begeleidende docenten terugkijken op het afgelopen semester, conclude-
ren we dat de drie honoursstudenten met hun zoektocht naar excellentie in het onderwijs 
laten zien dat zij zelf kenmerken van generieke excellentie hebben en zich ontwikkeld 
hebben in kwaliteiten als leiderschap, ondernemerschap, omgevingsgerichtheid, onder-
zoekend handelen en interdisciplinair werken. Leiderschap zien we terug in twee aspecten: 
het serieus ter hand nemen van een complexe opdracht (persoonlijk leiderschap) en het in 
staat zijn eigen kennis en kunde met de anderen te delen, op zo’n manier dat de anderen 
ervan leren (leiderschap naar buiten toe gericht).”

Onderzoekend handelen is volgens de docenten vanaf het begin als een rode draad door het 
traject geweven. Met de studenten is van meet af aan gewerkt aan een houding waarin zij 
vragenderwijs en systematisch onderzoeken hoe een fenomeen als excellentie te duiden is, 
welke visies er bestaan en wat (internationale) literatuur hierover te melden heeft. Door re-
gelmatig bijeen te komen en de juiste (helpende maar niet voorschrijvende) vragen te stellen, 
werden de studenten uitgedaagd net een stap verder te gaan (= verdieping). 

In hun terugblik constateren de docenten het volgende: 

“Het presenteren van hun onderzoek op een internationaal congres met wetenschappers 
met naam, was voor de studenten de zone van naaste ontwikkeling, maar tegelijk het 
hoogtepunt van dit traject. Niet in de laatste plaats doordat de studenten merkten dat ze 
contacten konden leggen, die verder reikten dan die op de lerarenopleidingen. In het ho-
nourstraject gaat we nog een jaar verder met deze studenten, maar we hebben het volste 
vertrouwen dat zij na afloop duidelijk sterker staan op de arbeidsmarkt, meer mogelijkhe-
den hebben op doorgroei en een substantiële bijdrage aan innovatie kunnen leveren. Maar 
bovenal zou het mooi zijn als zij hun talenten, hun droom kunnen ontwikkelen en waarma-
ken, en daarbij hun eigen leerlingen in hun kielzog meenemen.”

7.4 Leren werken in een internationale context

De International Talent Course van de faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Utrecht 
biedt geen vastomlijnd programma, maar gaat uit van studenten die op dat moment am-
bities of ideeën hebben of van projecten die op dat moment behoefte hebben aan een of 
meerdere studenten die aan de slag gaan met een vraagstuk. In de praktijk vinden veel van 

international
talent course
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de activiteiten plaats in ontwikkelingslanden en weinig in de westerse wereld. Veel studen-
ten gaan gedurende langere tijd naar een land toe om daar daadwerkelijk een project uit te 
voeren, maar studenten hebben ook de mogelijkheid om vanuit Nederland te participeren in 
de International Talent Course, dit heet ‘internationalisering at home’. 

Twee jaar geleden kwam de vraag van een collega van een andere faculteit naar studenten 
die interesse hadden in een onderzoek in Kenia. De collega was buurman van Lornah Kiplegat, 
wereldrecordhoudster op de halve marathon. Lornah en haar man Pieter wilden wat terugdoen 
voor de gemeenschap waar Lornah vandaan komt, in de Rift valley in Kenia. Het idee dat ze 
hadden opgevat was om een sportacademie op te starten voor meisjes die wel de capaciteit 
hadden om te sporten en te studeren, maar niet de middelen. Grond was gekocht, de eerste 
aanbouw van de campus was in gang gezet en Lornah en Pieter voorzagen nu dat er een 
health post moest komen. Een ruimte waar medische zorg kon worden gegeven, waarbij werd 
gedacht aan een arts, aan verpleegkundige en fysiotherapeutische zorg. De docenten die dat 
werd gevraagd legden de vraag neer bij een groep enthousiaste studenten, en door toeval wa-
ren dat niet alleen studenten gezondheidszorg, maar ook economiestudenten. Een groep van 
tien studenten was direct enthousiast en stelde terechte vragen zoals: gaan we dan ook naar 
Kenia, wanneer, met iedereen, wat gaan we doen, hebben we contact met de opdrachtgever 
en wie betaalt dat? 

De docenten konden geen antwoord geven, maar afgesproken werd om de week erna een 
voorlichtingsbijeenkomst te laten verzorgen door de buurman van Lornah. De opdracht bleef 
onscherp, maar het enthousiasme was niet minder. Afgesproken werd dat een van de studen-
ten met de buurman naar Kenia zou gaan om de opdracht te verkennen en voor te bereiden. 

Een eerste groep studenten gaat van start

In maart werd de vraag gesteld, in april is een student naar Kenia geweest en in juli is een groep 
van 10 studenten naar Kenia gegaan om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar een ‘Health 
Post’ op de campus van de sportacademie. De uitkomsten waren verbluffend. Studenten heb-
ben in korte tijd kans gezien om een ontwerp te maken voor een ‘Health Post’, die niet alleen 
geschikt is voor de sportacademie, maar ook een stevige bijdrage zou leveren aan de zorg voor 
de lokale community inclusief andere scholen in de buurt. Doordat een multidisciplinair team 
uit de zorg betrokken was is er ook ruimte gemaakt voor oogzorg, een wezenlijk onderdeel voor 
studerende kinderen, zo bleek uit het onderzoek ter plaatse. De samenwerking tussen studen-
ten economie en gezondheidzorg en ook de inzet van docenten leverde voor het product, maar 
vooral ook voor het leerproces van de studenten een grote meerwaarde. Idealistische gezond-
heidszorgstudenten kregen voor het eerst te horen, leuk plan, maar wie betaalt dat, een vraag 
die ze vanuit hun eigen gezondheidszorgcultuur totaal niet gewend waren.

Honoursstudent:

“Je neemt geen genoegen met minder, maar je wilt echt een hoger doel bereiken.”

7.4.1 Opzet van de International Talent Course 

De activiteiten die studenten in dit programma uitvoeren, betreffen veelal nieuwe of kort-
lopende initiatieven, die veel ruimte bieden om er een eigen invulling aan te geven. Het 
zijn activiteiten, vervat in een projectconstructie, met een ambitieus doel met een hoge 
mate van complexiteit, waardoor multidisciplinaire samenwerking een noodzaak wordt. Ook 
valt op dat de activiteiten steeds uitmonden in vervolgactiviteiten, met als het ware een 
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dakpanconstructie, waarbij de studenten die eerder participeerden, een coördinerende of 
adviserende rol hebben. Daaruit blijkt dat de studenten een grote mate van eigenaarschap 
voelen. De begeleiders worden afhankelijk van de aard van het project gekozen en zijn zeer 
betrokken maar stimuleren het eigenaarschap van de studenten.

Aan het programma nemen vooral studenten deel die al in een Top Class van de faculteit 
Gezondheidszorg van Hogeschool Utrecht participeren, maar het programma staat ook open 
voor andere studenten, die in de praktijk ook gebruikmaken van die mogelijkheid. Uit ge-
sprekken met de studenten blijkt dat zij tijdens deze activiteiten diepe en persoonlijke leer-
ervaringen doormaken en is, naar hun eigen zeggen, vooral die andere context daarin zeer 
betekenisvol geweest.

Honoursstudent:

“Belangrijk is te willen bewijzen dat het anders kan en je niet te laten weerhouden door 
tegenslagen of negatieve reacties.”

Studenten krijgen voor het programma EC’s, die alleen gelden voor het honoursprogramma. 
Naast de International Talent Course volgen studenten het reguliere bachelorprogramma van 
hun opleiding.

International Talent Course-project: optometrie in de Rift valley, Kenia

Onlangs hebben enkele studenten van de faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Utrecht 
een camper gekocht in Nairobi, waarmee ze met vijf studenten optometrie door de Rift Val-
ley zijn gaan rijden. Zij hebben het voor elkaar gekregen om een grote hoeveelheid brillen en 
een slijpmachine mee te krijgen. Ze hebben onderzoek gedaan op scholen in de Rift valley, 
waarna ze ter plaatse brillen hebben geslepen en uitgedeeld aan degenen die de brillen nodig 
hadden. Dit kan een grote impact hebben op een mensenleven. Op de vraag of het moeilijk 
was om deze groep studenten bij elkaar te krijgen, zei de organisator dat hij ‘s middags om  
3 uur een post op Facebook had gedaan en dat ze ‘s avonds een presentatie hadden; daar 
zaten 25 studenten, en 15 van hen gaven aan mee te willen doen. Helaas was er in de camper 
maar plaats voor vijf mensen, maar volgend jaar gaan ze terug met drie campers. 

7.4.2 Oordeel van studenten over het honourstraject

Studenten hebben aangegeven dat ze verwachten dat docenten meer als coach dan als instruc-
teur optreden, met als doel de studenten zelf te laten nadenken over mogelijkheden en te laten 
komen tot nieuwe dingen. Begeleiden is dus belangrijker dan beoordelen. Op die manier worden 
de studenten getriggerd om het onderste uit de kan te halen. Daarnaast is het van belang dat 
docenten ook aangeven wanneer vraagstukken buiten de grenzen van hun kennis vallen. 

De studenten zouden wel meer sturing willen krijgen binnen de ITC. Zo hebben ze meer be-
hoefte aan bevestiging vanuit hun leeromgeving over de vraag of ze op de juiste weg zitten. 
Toch vinden ze het ook belangrijk dat de projecten niet te veel afgebakend zijn, maar ruimte 
voor eigen initiatief bieden. Wel hebben ze meer behoefte aan het ontvangen van een beves-
tiging vanuit hun leeromgeving over “zit ik op de juiste weg?”.

7.5 Social entrepreneurship in een internationale context

Enkele jaren geleden is de cursus ‘Socionext’ aan de Universiteit van Amsterdam begonnen 
als een honourscursus. Intussen is deze cursus opengesteld voor alle tweede- en derdejaars-
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studenten van de Universiteit van Amsterdam. Het is voor de studenten een cursus zoals ze 
niet eerder gehad hebben. Hier moeten ze een ‘entrepreneurial idea’ ontwikkelen waar ze zelf 
enthousiast over zijn. 

7.5.1 Opzet van Socionext

Studenten die de honourscursus Socionext volgen, moeten een kansrijke mogelijkheid vinden 
om een sociale impact te creëren en aan de hand daarvan hun ideeën te ontwikkelen. De 
bedoeling is dat studenten er met hun ideeën op uitgaan, deze testen en de juiste mensen 
vinden om deze in de praktijk te brengen. Ze lossen op die manier echte problemen op en 
genereren tegelijkertijd geld. Met dat geld steunen ze studenten in de Zuid-Afrikaanse town-
ships, zodat die in staat worden gesteld een universitaire opleiding te volgen: ‘talent steunt 
de ontwikkeling van talent’. Aan elke cursus nemen 25 studenten deel, die werken in teams 
van vijf leden aan een Challenge, bestaand uit het ontwerpen en implementeren van een cam-
pagne of project dat geld genereert.

Studenten kunnen in deze cursus hun vermogen ontwikkelen om ondernemend, creatief, 
vindingrijk en effectief te zijn en een inspirerende leider te worden. Ze doen kennis en prak-
tijkervaring op rond een breed scala aan onderwerpen, zoals social media, marketing, busi-
nessmodellen, ondernemerschap en sociale innovatie. Ze worden daarbij ondersteund en 
uitgedaagd door een team van vooraanstaande coaches en experts op het gebied van busi-
ness en ondernemerschap.

Deense honoursstudente:

“Why Socionext? After four exciting months I can truly say that it has been a very valuable 
experience to participate in such an innovative and different course! You learn practical skills 
that you can use later on in your career while at the same time giving South African students 
a life changing chance to achieve their goals in life. Are you ready for the Challenge?”

Social entrepreneurship wordt als belangrijk gezien omdat de wereld momenteel wordt  
geconfronteerd met een reeks van mondiale crises. Het uitgangspunt is dat voor een zeer 
complexe reeks uitdagingen een andere manier van kijken naar de wereld nodig is, om tot 
nieuwe oplossingen te komen. Om deze mondiale uitdagingen aan te gaan en krachtige soci-
ale ondernemingen op te zetten, heeft de hogeschool al het talent nodig dat ze kan krijgen.

Natuurlijk verwachten de docenten en studenten niet dat de studenten al deze mondiale uit-
dagingen op kunnen lossen tijdens de Challenge. Maar ze willen de studenten graag voorzien 
van de nodige vaardigheden en hun talenten laten ontwikkelen, om te leren hoe aan deze 
mondiale uitdagingen het hoofd te bieden.

7.5.2 Cursusformat

De cursus omvat drie belangrijke leertrajecten:
  1. Ondernemend zijn. Via workshops wordt een project gekozen waaraan de studenten werken 
en waarin ze eigen ideeën ontwikkelen. Studenten gaan in teams met duidelijk omlijnde rol-
len werken en zetten ideeën om in een concreet project.
  2. Literatuur. Studenten krijgen informatie over concepten en modellen uit de literatuur met be-
trekking tot sociaal ondernemerschap en innovatie. In dat kader krijgen ze een aantal korte op-
drachten om het begrip en het denken rond deze onderwerpen te ontwikkelen. De begrippen en 
ideeën worden verder uitgetest in de projecten, zodat studenten ‘hands-on’ ervaring opdoen. 
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  3. Persoonlijk leiderschap. Tijdens de cursus maken de studenten gebruik van verschillende 
instrumenten en methodieken om een persoonlijke stijl van leidinggeven te ontwikkelen.

De cursus is onderverdeeld in vier fasen, van elk een maand. Elke fase heeft een thema met 
specifieke doelstellingen en termijnen: 

eerste fase: Idea generation en Prototyping; •
tweede fase: Valideren, Project design en Road mapping; •
derde fase: Implementatie van het product van de eerste fase; •
vierde fase: Implementatie van het product van de tweede fase. •

Tijdens de cursus nemen studenten deel aan veertien modulen, zoals Mapping en Idea ge-
neration, Business model canvas, Rapid prototyping, Customer discovery, maar ook Project-
design, Effectief vergaderen, Elevatorpitch en Eventplanning en -beheer. Daarnaast wordt 
Basecamp gebruikt, een online projectmanagementplatform. Socionext is een Engelstalige 
cursus van 12 EC’s gedurende vier maanden met circa twintig studie-uren per week.

7.5.3 Leeromgeving

Als teamlid heeft iedere student een rijke ‘support’-omgeving, gevisualiseerd in figuur 7.4. 
Deze support-omgeving bestaat uit een team van coaches, business coaches en experts in 
verschillende gebieden. De drie lagen van ondersteuning worden hieronder toegelicht.

Ieder team heeft zijn eigen ondersteunende team (‘support team’), bestaand uit ten minste 
een coach die het team begeleidt gedurende de Challenge. De teams kunnen ook toegang krij-
gen tot business coaches die helpen om de ideeën van de studenten te ontwikkelen. Verwacht 
wordt verder dat studenten hun eigen netwerk ontwikkelen.

Corporate Sector

Support Networks

e.g The Hub

Support Teams

Student Teams

Figuur 7.4: Support-omgeving van de student (Bron: Socionext, 2013)
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De support teams worden omgeven door de ‘support networks’. Deze bestaan uit organisaties 
zoals ‘The Hub’ (een specifieke digitale discussieruimte (zie: http://amsterdam.the-hub.net/
about), een werkruimte en een netwerk van social entrepreneurs. Ten slotte zijn er bedrijven 
(‘corporate sector’) zoals KPMG en De Basel, die bedrijfsomgevingen aanbieden waarbinnen 
studenten hun projecten kunnen ontwikkelen. Aan het einde van de Challenge presenteren de 
studenten hun project aan een panel voor de beoordeling van de resultaten.

Nederlandse honoursstudent:

“The Socionext course gave me the opportunity to further develop my skills and acquire 
new ones. However, this can only be achieved if you are willing to step out of your comfort 
zone, and set your ambitions as high as you dare. The expertise Socionext offers will help 
you along the way.”

7.6 Multidisciplinaire aanpak in teamverband van een maatschappelijke vraag

Het Innovation Lab is onderdeel van het honoursprogramma van Hogeschool Rotterdam. Van-
af het eerste jaar kunnen studenten het niet-verplichte deel van het honoursprogramma vol-
gen. Dat start in semester 1 en loopt door tot en met semester 5. De opleiding biedt hiervoor 
een programma aan. Het verplichte deel van het honoursprogramma vindt plaats in semester 
6 en loopt door tot en met semester 8. De Innovation Labs vinden plaats in semester 7.

7.6.1 Weerbarstig vraagstuk

Een Innovation Lab in het zevende semester van Hogeschool Rotterdam biedt een werkom-
geving waarin studenten en docenten uit verschillende achtergronden en disciplines samen-
werken aan het ontwikkelen van een praktische oplossing voor een actueel en weerbarstig 
vraagstuk, dat speelt in de regionale beroepsomgeving van de hogeschool. Een vraagstuk 
is weerbarstig als het al geruime tijd in brede kring als een belangrijke uitdaging wordt be-
schouwd en als er geen voor de hand liggende oplossing voor te vinden is. Kenmerken van een 
weerbarstige opgave zijn de volgende:

De context is voortdurend aan verandering onderhevig. •
Alles lijkt met alles samen te hangen. •
Er dient zich geen eenduidige oplossing aan. •
Voor de probleemanalyse zijn verschillende optieken noodzakelijk. •

Honoursdocente:

“Ik ben docent bij Rotterdam Green Capital, een Innovation Lab dat gaat over de verduur-
zaming van Rotterdam. De persoonlijke invulling van het Innovation Lab is dat studenten 
allereerst beseffen dat de stad en haar gebruikers iedere dag veranderen. Wat gisteren 
goed was, is morgen al verouderd. Geen dag, maar ook geen wijk is hetzelfde: er is steeds 
een ander vraagstuk. In dit Innovation Lab onderzoeken we o.a. op Heijplaat de vraag hoe 
we vanuit een veelheid van invalshoeken en kennisbronnen op wijkniveau mee kunnen 
werken aan de Rotterdamse doelstelling om tot een klimaatneutrale stad te komen. Het 
Innovation Lab gaat in op vraagstukken over het (her)gebruik van huizen en gebouwen, 
over huisvesting, zorg en welzijn, waterveiligheid, sociale en economische vraagstukken 
en hun onderlinge invloeden en samenhang binnen de wijk.”

7.6.2 Inrichting van het programma 

Uitgangspunt bij de inrichting van de Innovation Labs is dat studenten vanuit hun eigen disci-
pline bijdragen aan de aanpak van de multidisciplinaire opgave. In die multidisciplinaire context 
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moeten de studenten hun eigen kennis en discipline leren inbrengen: welke rol speelt hun ken-
nis in dit vraagstuk? Dat vergt onderlinge afstemming, maar juist ook specifieke verdiepings-
vraagstukken in de eigen discipline. Het is dus verdieping binnen een bredere context.

Inpassing in curriculum

Voor de student vormt deelname aan het Innovation Lab de invulling van de minor. In die mi-
nor is daarnaast ook ruimte voor gerichte verdieping van de eigen beroepskennis, die nodig 
is om het centrale vraagstuk adequaat aan te pakken én voor het verwerven van de vaardig-
heden die nodig zijn om innovatief te kunnen samenwerken met mensen uit andere discipli-
nes. Voor specifieke vaardigheden kunnen studenten deelnemen aan workshops van andere 
Innovation Labs.

Bij het invullen van de Innovation Labs gaat de hogeschool uit van een aantal maatschappe-
lijke thema’s die binnen de hogeschool en binnen de kenniscentra centraal staan voor onder-
zoek, onderwijs en ontwikkeling. Voor een langere periode selecteert Hogeschool Rotterdam 
in samenwerking met de externe strategische partners, vanuit dat thema een of meer vraag-
stukken die voldoen aan bovengenoemde voorwaarden. De externe partner (of partners) 
treedt daarbij op als opdrachtgever. Onder de hoede van een lectoraat (en mogelijk met 
bijdragen vanuit andere lectoraten) wordt rond dat project een Innovation Lab ingericht.

Innovation Lab Green Capital 

Innovation Lab Rotterdam Green Capital houdt zich bezig met de wens van de stad Rotterdam  
om zich internationaal te presenteren als een duurzame, veerkrachtige, veilige en attrac-
tieve Deltastad. De stad heeft zich in 2012 ingeschreven voor de European Green Capital 
Award van de Europese Commissie. De insteek van dit Innovation Lab is om het complexe, 
vaak abstracte vraagstuk van transformatie naar een duurzame Deltastad te vertalen naar 
concrete innovaties die toepasbaar zijn op wijk-, straat- en huisniveau. De studenten hebben 
zich gegroepeerd rond de vraagstukken: coöperatieve gebiedsontwikkeling, adaptief bouwen 
en flood control.

Leerwerkgemeenschap 

De student maakt tijdens de deelname aan het honoursprogramma deel uit van de leerwerk-
gemeenschap. De leerwerkgemeenschap (de community) staat onder leiding van een lector 
of hoofddocent en omvat de geselecteerde studenten, de docenten die hen begeleiden en de 
docent-onderzoekers verbonden aan het lectoraat. In enkele gevallen maken ook externen 
deel uit van deze community.

Er worden verschillende modellen voor de leerwerkgemeenschap beproefd. Er zijn bijvoor-
beeld modellen die georganiseerd zijn rond de eigen opleiding, waarin onderwerpen op de 
agenda staan, die vanuit de disciplinaire kennis andere perspectieven geven op de inbreng in 
de verschillende Innovation Labs. Er zijn ook modellen die juist rond het inhoudelijke thema 
georganiseerd zijn en die heel extern gericht zijn op opdrachtgevers, deskundigen en het werk-
veld. Onderzoek moet de waarde van de verschillende modellen scherper neer gaan zetten.

De leerwerkgemeenschap vormt tijdens het honoursprogramma de thuisbasis voor de stu-
dent. Vanuit de leerwerkgemeenschap neemt hij deel aan extra onderwijs in de vorm van 
bijvoorbeeld workshops, symposia en trainingen. Binnen de gemeenschap bereidt de student 
zich voor op zijn afstudeeronderzoek en voert dat onderzoek ook uit.

In de leerwerkgemeenschap werkt de student bij voorkeur volledig mee in de onderzoekspraktijk 
van het lectoraat. Alle leden komen regelmatig samen om te spreken over inhoudelijke vragen 



114

rondom de verschillende onderzoekstrajecten. Onderzoekers én studenten presenteren daar om 
beurten hun werkplannen en (onderzoeks)resultaten, zoals presentaties en artikelen. Docenten 
en studenten leren hier van en met elkaar, wat leidt tot inspiratie en een grotere betrokkenheid 
bij elkaar.

Ook organiseren de leden van de gemeenschap met zekere regelmaat lunchbijeenkomsten, 
‘master classes’ of symposia, die ook bestemd zijn voor een breder publiek uit de hogeschool 
en voor de stakeholders uit de praktijk. Van honoursstudenten wordt verwacht dat zij gedu-
rende de gehele periode dat zij bij de gemeenschap betrokken zijn, actief aan deze bijeen-
komsten deelnemen. Voor die (extra-curriculaire) activiteiten krijgen zij geen studiepunten in 
het kader van hun bachelorprogramma.

Ervaringen

Hogeschool Rotterdam startte de eerste elf Innovation Labs in februari 2010 met ruim hon-
derd studenten. Zij bogen zich over Rotterdamse vraagstukken door multidisciplinair samen 
te werken, te innoveren en kennis te delen met studenten, docenten en lectoren uit verschil-
lende vakgebieden. In die eerste opzet was één dag per week beschikbaar voor het Innovation 
Lab. Inmiddels is het Innovation Lab uitgegroeid tot een volwaardige minor met 30 EC’s. 
Daarbinnen bestaat de volgende gouden regel: het vraagstuk is leidend voor de inrichting van 
het onderwijs; docenten coachen en stimuleren, maar zijn niet per definitie de inhoudsdes-
kundigen, want die kunnen extern worden ‘ingevlogen’. De multidisciplinair samenwerkende 
studenten zullen zich tot die innovatieve inhoudsdeskundigen moeten ontwikkelen.

Honoursdocente over kennisdeling bij docenten:

“Bij Hogeschool Rotterdam hebben we diverse Innovation Labs. Ik heb contact met di-
verse coördinatoren van de I-Labs, zo worden er bijvoorbeeld gastcolleges, workshops en 
excursies georganiseerd (ook door studenten) waar verschillende I-Labs aan meedoen. 
Daarnaast worden de docenten en studenten ook wel eens gevraagd als expert door een 
ander Innovation Lab. We hebben ook een werkgroep met alle I-Lab-coördinatoren waarin 
de aanpak en uitvoering wordt besproken en ervaringen met elkaar gedeeld worden. En, 
heel belangrijk, zeker voor ons Innovation Lab Rotterdam Green Capital, is dat er ook na 
het Innovation Lab studenten kunnen werken aan deze opgaven, via afstudeeropdracht(en) 
of andere projecten, zodat er een continuïteit is voor de verduurzaming van dit project.”

7.7 Innoveren en ondernemingszin 

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden heeft een honoursprogramma voor studenten die meer 
willen en aankunnen dan alleen hun eigen opleiding. De focus van dit programma is gericht 
op innoveren en ondernemingszin (zie hoofdstuk 6). Eerstejaarsstudenten kunnen zich in hun 
tweede semester oriënteren op het honoursprogramma door een aantal colleges en work-
shops te volgen en een zogenoemde innovatieopdracht te doen voor een externe opdracht-
gever. Bij deze opdracht moeten studenten zich binnen één dag inwerken in het onderwerp 
van de opdracht, relevante informatie verzamelen en bestuderen, oplossingen formuleren en 
deze presenteren aan een forum van betrokkenen. Op deze manier kunnen ze zicht krijgen op 
het studeren binnen het honoursprogramma. 

We laten aan de hand van het voorbeeld in ‘t Bildt zien hoe het honoursprogramma van Noor-
delijke Hogeschool Leeuwarden werkt. 
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7.7.1 Opdracht ‘Het wonen en leven van jongeren in Oudebildtzijl in 2020’

In het studiejaar 2010-2011 was de gemeente ’t Bildt de opdrachtgever. De opdracht was ge-
koppeld aan de Jongerenagenda, een initiatief van het project Jonge Friezen Foarut.

Opdracht ‘Het wonen en leven van jongeren in Oudebildtzijl in 2020’

Maak duidelijk hoe het wonen van jongeren in Oudebildtzijl eruit kan komen te zien. Wanneer 
is het wonen in Oudebildtzijl voor jongeren groots? Hoe maak je het haalbaar? Aan welke 
voorwaarden moet het volgens jullie voldoen? Wat zorgt ervoor dat jongeren hier blijven wo-
nen? Hoe kan er gebruikgemaakt worden het bestaande en waar vraagt het om vernieuwing? 
Ontwerp een concept en presenteer dit vanmiddag om 16.30 uur in Café Het Graauwe Paard.

Studenten gaan op de innovatiedag aan de slag met de innovatieopdracht. Hierbij ontwikke-
len ze een aantal innovatieve concepten, als antwoord op de volgende agendapunten:

 Denk groot, woon groots! Huizenmarkt op maat voor jongeren: Jongeren willen graag zelf-1. 
standig wonen in hun eigen dorp. Maar… de huizen (ook huur) zijn veel te duur voor hen. 
 Breid in, breid uit! Weg met verpaupering: te vaak staan er in de dorpen woningen of andere 2. 
panden leeg, constateren jongeren. Panden waarin zij graag zouden willen wonen. Leeg-
stand staat rommelig en geeft het dorp geen goede uitstraling, zeggen ze. 

7.7.2 Innovatie- en ondernemingscyclus 

Na een introductie door deskundigen op het gebied van de plaatselijke problematiek over 
wonen van jongeren, doorliepen de groepjes studenten in kort bestek de verschillende fasen 
uit de innovatie- en ondernemingscyclus (zie figuur 7.5) die aan de basis ligt van het Excel-
lentNHLprogramma. 

De invulling van de stappen van de innovatie- en ondernemingscyclus luidt als volgt:
 WOW: Stap 1: ‘ervaren en beleven’.  • Voel de natuur en de omgeving van het dorp Oudebildtzijl. 
Voel de wind op het Noorderleech, ruik de zilte lucht van de zee en de geur van het gras. Be-
leef het dorp en alles wat het dorp te bieden heeft.
 POW: Stap 2: ‘reflectie en waardeoordeel’.  • Wat vond je er van? Hoe voelde het nu, die omge-
ving, het dorp? Wat was de leukste belevenis, wat was het meest inspirerende gevoel? Wat zijn 

WOW: Stap 1: ‘ervaren en beleven’

POW: Stap 2: ‘reflectie en waardeoordeel’

HOW: Stap 3: ‘analyse, doelen en eisen’

NOW: Stap 4: ‘synthese en ontwerp’

WOW2: Stap 5: ‘ervaren en beleven’

Stap 6: ‘reflectie en waardeoordeel’

Figuur 7.5: Innovatie- en ondernemingscyclus in het WOWPOWHOWNOW-model
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aspecten die maken dat jongeren hier willen blijven wonen? Wat is van waarde om jongeren te 
binden. Welke kansen zie je voor jongeren om hier te blijven wonen?
 HOW: Stap 3: ‘analyse, doelen en eisen’.  • Nu is het moment gekomen dat jullie gaan bepalen 
aan welke eisen de nieuwe woonconcepten voor jongeren moeten voldoen. Je bent nu nog 
niet aan het ontwerpen, je beschrijft alleen waar jouw nieuwe ontwerp aan moet voldoen. 
Flitsend, flexibel, ruimte, stijlvol, betaalbaar, duurzaam. Aan welke randvoorwaarden moet 
er worden gedacht om jongeren aan de regio te binden, zodat ze daar dus willen blijven 
wonen?
 NOW: Stap 4: ‘synthese en ontwerp’.  • Dit is het moment dat je echt gaat bedenken hoe het wo-
nen voor jongeren in Oudebildtzijl eruit zal zien. Maak het zo concreet mogelijk.
 WOW2: Stap 5: ‘ervaren en beleven’.  • De cirkel is rond (1), je gaat nu weer ‘ervaren en beleven’. 
Maar dan nu jouw eigen ontwerp. Probeer je idee zo goed te presenteren dat anderen (de jury) 
zich ook helemaal in kunnen inleven in het ontwerp. Bouw iets tastbaars dat concreet laat zien 
wat jullie bedoelen met jullie ontwerp.
 Stap 6: ‘reflectie en waardeoordeel’.  • De cirkel is rond (2), maar nu volgt het waardeoordeel 
van de jury… Wat vinden zij van jullie idee? Heb je het zo aan de man weten te brengen, dat 
ze enthousiast zijn? Heeft jullie ‘object’ geholpen om de boodschap duidelijk te maken? We 
gaan het nu ontdekken! 

7.7.3 Ervaringen

Het doorlopen van de cyclus leidt tot een idee, een presentatie van dat idee en een product, 
maquette of ander voorwerp waarmee het idee tot leven komt. Aan deze oriëntatiedag heb-
ben achttien studenten van zes verschillende opleidingen deelgenomen. In vier groepen heb-
ben zij een verkenning van de situatie in Oudebildtzijl uitgevoerd, door ter plekke rond te 
kijken, met inwoners te spreken en onderzoek te doen op internet. De vier groepen hebben 
een idee ontwikkeld en hiervan een maquette gebouwd. Aan het einde van de dag hebben zij 
hun ideeën gepresenteerd aan een jury (NHL-lector Open Innovatie, een ondernemer tevens 
raadslid gemeenteraad Oudebildtzijl, een afdelingshoofd Wonen van gemeente Het Bildt en 
de projectleider van het ExcellentNHL).

De groepen hadden zeer verschillende ideeën om de leefbaarheid in Oudebildtzijl te behou-
den en te vergroten en daarmee de aantrekkelijkheid voor jongeren. Hierna staat een voor-
beeld van het product van een groep.

Voorbeeld van een resultaat van de oriëntatieopdracht In ere renoveren

Onder het motto: laat het exterieur in ere, maar innoveer in Oudebildtzijl op het gebied van 
kunst, recreatie en woningen, is een idee uitgewerkt. Hierbij wordt rekening gehouden met 
herbestemming van leegstaande panden. Zo kunnen de leegstaande loodsen gebruikt worden 
voor het Lectoraat Maritiem. Deze link is snel gelegd omdat Oudebildtzijl vlak bij de Wad-
denzee ligt. De woningen die momenteel leegstaan, worden ingezet voor experimenten op 
het gebied van ecologisch wonen. Wanneer deze woningen zijn aangepast, energiezuinig en 
rendabel zijn en er gebruik wordt gemaakt van waterrecycling, kunnen ze gebruikt worden als 
vakantiewoning of voor workshops. Hierdoor kunnen er kleine evenementen plaatsvinden in 
Oudebildtzijl, zonder dat er locaties bijgebouwd hoeven te worden. De hogescholen en haar 
lectoraten kunnen betrokken worden bij het ombouwen van de huizen.

Andere ideeën waren:
 WIJS (Wijsheid Innovatie Jongeren Senioren): in de leegstaande basisschool komen woningen  •
voor ouderen en een voorziening voor kinderopvang;
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 BioBildt: een biologisch en milieubewust park waar mensen kunnen beleven en genie-  •
ten;
 Kenniscentrum Duurzaamheid: in een leegstaand pand wordt een Kenniscentrum Duurzaam- •
heid gevestigd om de kenniseconomie op het gebied van zon, wind en water te versterken. 
Samenwerking hierin met lectoraten en studenten van NHL.

7.7.4 Conclusies

Er is uit deze dag een aantal conclusies te trekken. Hieronder noemen we met name de con-
clusie die gericht is op de ontwikkeling van de studenten en de conclusie voor de opdracht-
gevers:

 Ontwikkeling van de studenten • . Studenten hebben deze dag als zeer leerzaam en zinvol erva-
ren. Een onderwerp waarmee zij nog niet eerder bezig waren geweest en dat misschien ook 
niet hun eerste interesse had, is door deze dag gaan leven. Zij hebben zich er met veel en-
thousiasme en creativiteit mee beziggehouden. Elementen als het werken in multidisciplinaire 
groepen, het werken op locatie en het werken voor een externe opdrachtgever hebben zeker 
bijgedragen aan de succesbeleving van de studenten.
 Waarde voor opdrachtgevers. •  Voor opdrachtgevers leverden de uitkomsten creatieve input 
voor nieuwe plannen, nieuw beleid en een ervaring om samen met jonge mensen in gesprek 
te gaan over hun toekomst en hun visie.

7.7.5 Ondernemingszin: het WOWPOWHOWNOW-model

Uit de innovatie- en ondernemingscyclus (het WowPowHowNow-model waarmee Excellent 
NHL werkt) zijn ook de competenties van het excellentieprogramma afgeleid:

 Kerncompetentie 1. Imagineering. De student gebruikt zijn sensitiviteit om ervaringen om te 
zetten in originele ideeën en idealen.
 Kerncompetentie 2. Kansencreatie. De student taxeert ideeën en externe ontwikkelingen en 
zet deze om in kansrijke concepten.
 Kerncompetentie 3. Onderzoek van concepten. De student onderzoekt op welke wijze de doel-
stellingen van concepten gehaald kunnen worden en maakt daarvoor een plan.
  Kerncompetentie 4. Realisatie en acceptatie. De student krijgt een idee, concept of product 
gerealiseerd.

De typologieën van de ondernemer die in het WowPowHowNow-model besloten liggen, zijn in 
figuur 7.6 weergegeven. Het begint met het krijgen van een idee (Wow, de inspirator), daarna 
komt het beproeven van de kansrijkheid van het idee (Pow, de aspirator), vervolgens het  
omzetten van de ideeën en toetsen in een plan van aanpak (How, de constructeur) en ten 
slotte het idee in de praktijk uitvoeren (Now, de realisator).

Het WOWPOWHOWNOW-model werkt niet alleen als fasenmodel. Studenten zijn erg gechar-
meerd van dit model als ondernemingsstijlmodel (vergelijk de leerstijlen van Kolb). Veel men-
sen zijn beter thuis in het ene deel van de ondernemingscyclus dan in het andere deel. Hier 
ligt hun natuurlijke kracht, hier begint voor hen de innovatie, hier kunnen zij gemakkelijk 
excelleren. Het is motiverend voor studenten om in het model hun eigen ondernemingsstijl te 
herkennen en de rol die ze in een projectteam vervullen om een project of onderneming tot 
een succes te brengen. 

In ExcellentNHL speelt het model dan ook een belangrijke rol als ‘stijlmodel’ of ‘rolmodel’. 
Studenten gebruiken de opgedane kennis ook in de eigen opleiding voor het samenstellen van 
werkgroepjes of het kiezen van een rol in een projectgroep. 
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7.8 Opzet en uitvoering van een instellingsbreed eindassessment 

De beoordeling van honoursstudenten vergt extra aandacht, omdat veelal sprake is van ver-
schillen met of verdieping van de competenties zoals geformuleerd binnen de bachelorop-
leiding van de student. In het geval er binnen de verschillende honoursprogramma’s van een 
instelling dezelfde competenties worden nagestreefd, kan een aparte beoordelingsactiviteit 
worden georganiseerd. Dit is belangrijk, zoals in het geval van het honoursprogramma van 
Hogeschool Rotterdam, waar alle honoursstudenten zich ontwikkelen op het competentie-
profiel ‘Innoverend Handelen’. 

Hiervoor heeft de hogeschool een algemeen geldig eindassessment ingesteld.

In tussenassessments en uiteindelijk in het eindassessment oordeelt de opleiding of de stu-
dent over alle competenties van het honoursprogramma beschikt. Een voldoende beoordeling 
is nodig om een ‘honours degree’ te kunnen halen. 

7.8.1 Kwalificaties in het honoursprogramma 

De kwalificaties uit het bachelorprofiel blijven de verantwoordelijkheid van de eigen opleiding 
(het afstuderen blijft de verantwoordelijkheid van de opleiding). Binnen het honoursprogram-
ma wordt de student beoordeeld op zijn innoverend handelen, uitgewerkt in de volgende vijf 
kwalificaties (zie ook hoofdstuk 4):

 1. Innovatief/vernieuwingsgericht. De student is een innovator, is voortdurend onderzoekend, 
ziet mogelijkheden, experimenteert met nieuwe ideeën, is pro-actief op zoek naar situaties 
die nieuwe inzichten kunnen bieden en komt voortdurend met nieuwe perspectieven voor 
een vraagstuk.
 2. Vraaggericht. De student is een verkenner, is gericht op het vinden van praktisch realiseer-
bare oplossingen voor vraagstukken die door externe stakeholders worden aangedragen, is 
omgevingsbewust, onderzoekt en betrekt de relevante beroepspraktijk bij het oplossingsge-
richt werken.

Figuur 7.6: Typologieën van de ondernemer in het WowPowHowNow-model (Bron: ExcellentNHL)

Typologieën

Wow: Inspirator
intropreneur
Now: Realisator
intrapreneur

Van binnenuit

Pow: Aspirator
entrepreneur

Explorerend

How: Constructeur
extrapreneur

Exploiterend

Van buitenaf



119

 3. Samenwerken. De student is een teamspeler, draagt in een multidisciplinaire setting bij aan 
een gezamenlijk resultaat, door een optimale inbreng en afstemming van de eigen kennis, 
inzichten, kwaliteiten en belangen en die van een of meer anderen. Hij doet dat met com-
municatieve, samenwerkings- en netwerkvaardigheden.
 4. Interactief leervermogen. De student leert uit interactie, samenwerking en communicatie 
met anderen, onderkent eigen leerpunten en zet die om in effectiever (inter)persoonlijk ge-
drag.
 5. Kenniscreatie. De student is een kennisproducent, verbindt kennis en ervaringen van zich-
zelf en anderen tot nieuwe kennis die toepasbaar is in de beroepspraktijk, en kan en wil dat 
uitdragen.

7.8.2 Weg naar het eindassessment

De student stelt ter voorbereiding op het eindassessment gedurende de studie een portfolio 
samen over minimaal de laatste drie semesters (het verplichte onderdeel van het honours-
programma van Hogeschool Rotterdam zoals vastgelegd in de Onderwijs en Examen Rege-
ling). In het portfolio verzamelt de student studieresultaten die bijdragen aan het inzicht in 
zijn ontwikkeling op het competentieprofiel Innoverend Handelen. Ter afronding vult de stu-
dent het portfolio aan met 360 graden-feedbackformulieren, een zelfreflectie en bewijsstuk-
ken aan de hand van de STARR-methodiek (STARR staat voor situatie, taak, aanpak, resultaat 
en reflectie). Een studiehandleiding met een format voor het portfolio en daarbij horende 
eisen wordt verspreid bij de voorlichting. De honoursbegeleider van de student controleert 
de compleetheid van het portfolio en geeft groen licht, waarna de student het portfolio naar 
zijn assessoren stuurt. De assessoren bestuderen vooraf het portfolio en geven een eerste 
oordeel: voldoende of onvoldoende. Na het oordeel ‘voldoende’ volgt een assessmentgesprek, 
waarin het oordeel nader kan worden onderbouwd of eventueel gewijzigd. Bij het oordeel  
‘onvoldoende’ krijgt de student het portfolio ter aanvulling retour.

De honoursactiviteit van het eindassessment is als volgt opgebouwd: 
 De student geeft een presentatie van tien minuten, waarin hij laat zien waarom hij een   •
excellente professional is en waarom hij voldoet aan het competentieprofiel.
Het tweede deel bestaat uit een STARR-gesprek (dertig minuten). •
Daarna komen de assessoren tot een eindoordeel.  •
 De twee assessoren bepalen of de student aan het eindassessment heeft voldaan en daarmee  •
voldoet aan het competentieprofiel Innoverend Handelen. De projectleider van het honours-
programma checkt of ook aan de andere voorwaarden voor het verkrijgen van een ‘honours 
degree’ is voldaan.
 De examencommissie van de eigen opleiding stelt vast of de student geslaagd is voor de re- •
guliere bacheloropleiding. De examencommissie van de eigen opleiding stelt ook vast of een 
student voldoet aan de voorwaarden voor het behalen van een ‘honours degree’.

7.8.3 Assessorentraining

Docenten die de eindassessments gaan afnemen bij het honoursprogramma, krijgen een 
praktisch gerichte assessorentraining van vijf dagdelen. Het overdragen en trainen van de 
assessmentmethode van het honoursprogramma staat daarbij centraal. De drie methodieken 
die worden getraind, zijn vooral gericht op het vergroten van de betrouwbaarheid en validiteit 
van de beoordeling. 

De assessmentcentermethode houdt in dat ze beoordelen op basis van verschillende soorten 
input: de 360 graden-feedback, de zelfreflectie van de student, gedragsbewijzen gestructureerd 
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volgens de STARR-methodiek, de presentatie door de student en het assessmentgesprek waarin 
vragen worden gesteld aan de student. 

Bij het assessmentgesprek is de STARR-methodiek de eerste belangrijke, beproefde methode, 
die gebaseerd is op het vragen naar concrete performance (gedrag in een beroepskritische 
situatie) van de student in eerdere situaties. Het ‘herbeleven’ en uiteindelijk tot reflectie ko-
men is daarbij de belangrijkste graadmeter. Die techniek van vragen stellen is een belangrijk 
onderdeel van de training.

Het tweede sleutelmodel bij het assessment is de zogenoemde WACKER-procedure, waarmee 
assessoren eerst hun waarnemingen vastleggen, die daarna gaan toedelen aan de competen-
ties en dan pas een oordeel geven over de competentie. Dat doen de twee assessoren die aan 
het gesprek deelnemen, apart. Daarna vergelijken zij elkaars bevindingen en komen zij samen 
tot een zo goed mogelijke, intersubjectieve typering van de student op de competenties uit 
het honoursprogramma. Komen zij er samen niet uit, dan geeft een derde assessor een be-
oordeling. Door deze werkwijze is de beoordeling intersubjectief en wordt de objectiviteit zo 
veel mogelijk bevorderd.

Deze assessmentprocedure van het honoursprogramma is een belangrijk hulpmiddel bij de 
uitvoering van de beoordeling. 

Het portfolio en het gestructureerde gesprek, de ver uitgewerkte competenties en het vol-
ledig kunnen doorlopen van de STARR-methodiek in situaties, moeten materiaal genereren 
voor een intersubjectief oordeel over de kwaliteiten van de student. De vijf eerder genoemde 
kwaliteiten voor innoverend handelen staan centraal.

Het eindassessment wordt door twee assessoren afgenomen: een assessor vanuit het insti-
tuut van de student en een assessor vanuit een ander instituut. Uit ervaring is bekend dat 
het effectiever is een niet-inhoudsdeskundige assessor (dus vanuit het andere instituut) de 
leiding te laten nemen in het stellen van vragen aan de student. Er is een aantal belangrijke 
aandachtspunten te benoemen:

 Het competentieprofiel richt zich op de persoonlijke ontwikkeling van de student, niet in eerste  •
instantie op de kwaliteit van het eindproduct (dat wordt beoordeeld binnen de opleiding bij het 
afstuderen). Om te zorgen dat het gesprek niet gaat over de inhoud maar over de wijze waarop 
de student tot die inhoud gekomen is, is het voor het assessment belangrijk de inhoudsdeskun-
dige op het product op de tweede plaats te zetten. Overigens is het wel zo dat als de student 
duidelijk kan maken dat de inhoud op een ‘betrouwbare’ wijze tot stand gekomen is, er ook een 
redelijke zekerheid over de kwaliteit van het product bestaat.
 Een valkuil is dat assessoren in het gesprek de STARR-methodiek loslaten. Achteraf blijkt dan  •
dat er geen steekhoudende (want onderling vergelijkbare) argumenten te geven zijn waarom 
een student wel of niet voldaan heeft aan de competenties. Het inzicht in de vraag of de stu-
dent is staat is tot voldoende reflectie te komen, ontbreekt dan.
 Een valkuil voor de student is vaak dat in de STARR-methodiek de ‘taak’ wordt opgevat als een  •
‘rol’, daarmee verschuift het gesprek veelal naar ‘wat het team deed en wat mijn rol daarin 
was’. Maar het gaat er juist om welke taak de student voor zichzelf geformuleerd heeft en 
welke acties daaraan (bewust) gekoppeld zijn om het beoogde resultaat te bereiken. De asses-
sor wil van de individuele student horen hoe die gehandeld heeft. 
 De assessoren waarderen de training en de ervaring die zij opdoen met het afnemen van de  •
assessments zeer. De training zorgt niet alleen voor voldoende assessmentsvaardigheden, 
maar heeft als neveneffect dat docenten uitstekend inzicht verkrijgen in het competentie-
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profiel. Dit heeft ook zijn weerslag op het ontwikkelwerk van het honoursprogramma binnen 
de eigen opleiding van de docent. De samenwerking met docenten (assessoren) van andere 
instituten wordt tevens gewaardeerd en ook het afnemen van assessments buiten het eigen 
instituut biedt voor de meeste docenten meerwaarde. 

7.8.4 Evaluatie van het eindassessment

Studenten worden schriftelijk geënquêteerd over het eindassessment waaraan ze hebben 
deelgenomen. De resultaten hiervan zijn verschillend voor docenten en studenten. De meeste 
studenten vinden het eindassessment een pittige, maar goede manier om te beoordelen of 
iemand aan het competentieprofiel Innoverend Handelen voldoet. Vooral de opzet met port-
folio, presentatie en STARR-gesprek wordt gewaardeerd, omdat de student op die manier nog 
de ruimte krijgt om deze afsluiting een eigen invulling te geven. De veilige sfeer en de kundig-
heid van de assessoren worden ook gewaardeerd. 

Docenten geven aan dat de precisie van het stellen van de vragen volgens de STARR-me-
thode lastig is, maar uiteindelijk wel goed inzicht en (inderdaad) argumenten oplevert om te 
kunnen beoordelen. Tussen enerzijds het stellen van vragen en het daarna hebben van een 
‘onderbuikgevoel’ over de student en het anderzijds daadwerkelijk op moeten schrijven en 
beargumenteren van een oordeel, zit nog een groot verschil. Daarnaast geven docenten aan 
dat ze door de training op dit competentieprofiel beter in staat zijn studenten te coachen 
op hun leerproces en zich daarbij minder te concentreren op de inhoud, maar juist op het 
totstandkomingsproces. Mooie uitspraak: “Ik ben een betere docent geworden door deze trai-
ning en de manier waarop ik dit in kan zetten in de rest van mijn onderwijs.”

Op Hogeschool Rotterdam is nu twee jaar ervaring opgedaan met het eindassessment. Inmid-
dels vinden er ook tussenassessments plaats en wordt het toetsingskader voor het honours-
programma verder opgezet rondom de kennis over het eindassessment.

Studenten in de evaluatie van 2012:

“Eigenlijk zou een dergelijk assessment ook standaard moeten zijn in je reguliere opleiding.” 

“Het eindassessment biedt de ruimte om jezelf uit te dagen om ook dit moment innove-
rend te benaderen. De presentatie geeft daarbij de ruimte om jezelf te onderscheiden en 
vernieuwend aan de slag te gaan.”

“Het eindassessment is een goede afsluiting van het honoursprogramma omdat je tijdens 
het eindassessment nog een keer goed naar jezelf gaat kijken: wat heb ik allemaal gedaan, 
waarom ben ik excellent? Het is een kans om jezelf kritisch te evalueren en bevestiging te 
krijgen van docenten: ja, je voldoet en wij zien jou ook als een excellente student.” 

“Het was een pittig gesprek, maar wel goed om met een goed en excellent gesprek te ein-
digen. Het was niet niks, je moest wel goed je best doen.”

7.9 Terugblik: authenticiteit van honoursactiviteiten

Eén van de meest in het oog springende kenmerken van de beschreven honoursactiviteiten 
gericht op de ontwikkeling van professionele excellentie, is de grote mate van echtheid of-
tewel de authenticiteit van de opdrachten. Vooral grote opdrachten komen deels van orga-
nisaties buiten de instelling, met als bijkomend voordeel dat er een beroep op die instelling 
kan worden gedaan voor informatie, advies en feedback. In veel opdrachten spelen lectoraten 
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een sleutelrol, als een lector en de kenniskring van dat lectoraat een project begeleiden en 
erop toezien dat het project voldoende niveau krijgt. Het project kan een ontwerp- of onder-
zoeksopdracht zijn of de opdracht tot het maken van een plan van aanpak, een product of een 
performance. Tegelijkertijd wordt uit de voorbeelden duidelijk dat er ruimte voor studenten is 
voor een eigen creatieve benadering.

Uit onderzoek (Ten Berge, Nab, Pilot & Ramaekers, 2006) blijkt dat studenten door au-
thentieke opdrachten een vorm van probleemaanpak, redeneren en beslissen kunnen le-
ren, die typisch is voor de professionele praktijk. Oplossen van een complex, zinvol en 
soms zelfs weerbarstig praktijkprobleem, zoals in de voorbeelden genoemd, vereist naast 
kennis van de probleemaanpak ook domeinspecifieke kennis. Soms is kennis nodig uit ver-
schillende domeinen, wat een multidisciplinaire aanpak vereist van de betrokken studen-
ten. Op die manier leren ze om kennis en vaardigheden van verschillende domeinen te  
integreren. 

Door in relevante praktijksituaties te werken en te leren, kan ook transfer van kennis en vaar-
digheden naar andere praktijksituaties gemakkelijker ontstaan dan bij leren dat losstaat van 
de praktijk. Ook krijgen studenten ook ‘tacit knowledge’, gevoel voor het werken in de prak-
tijk, iets wat in een schoolse situatie moeilijker te realiseren is. 

Ten Berge e.a. zijn nagegaan welke aspecten van de authenticiteit van een opdracht het leren 
van de student over de professionele praktijk beïnvloeden. Zes ontwerpkenmerken onder-
scheiden zij bij het leren met authentieke taken:

de elementen van authentieke werksfeer;1. 
de student in de rol van probleemoplosser, vergelijkbaar met praktijksituatie;2. 
 het type problemen en activiteiten, zoals in de professie, eventueel omgevormd voor het 3. 
onderwijs;
de rol van de docent, zoals in een ‘community of practice’ van de professie;4. 
 de beschikbaarheid van faciliteiten en infrastructuur, die nodig zijn voor de taakuitvoering;5. 
het assessment dat lijkt op de situatie in de professionele praktijk.6. 

Ad 1 Werksfeer 

Door elementen van de authentieke werksfeer te introduceren, leren studenten in omstandig-
heden te werken, die ze in de praktijk zullen tegenkomen.

Ad 2 Student in de rol van probleemoplosser

De studenten moeten een functie hebben in de aanpak van de opdracht, die vergelijkbaar is 
met die functie een praktijksituatie. Dat betekent dat ze genoeg zelfstandigheid en verant-
woordelijkheid krijgen om de taak te kunnen uitvoeren. 

Ad 3 Type problemen en activiteiten

De studenten moeten aan taken en problemen werken, die op dezelfde manier voorkomen 
in de professionele praktijk. Studenten moeten deze opdrachten als reëel en zinvol ervaren. 
Problemen die afgeleid zijn van de dagelijkse praktijk in een domein, moeten soms worden 
omgevormd tot voor de studenten uitvoerbare taken. Het niveau van abstractie en complexi-
teit moet dan worden gereduceerd om de problemen geschikt te maken voor het leren door 
de student.
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Ad 4 Rol van de docent

De manier van coaching van de docent heeft direct invloed op het leren van de student. Dit 
verwijst naar de rol van de docent in relatie met de authenticiteit van de ‘community of prac-
tice’ van de professional.

Ad 5 Faciliteiten en infrastructuur

In overeenstemming met waar behoefte aan is voor de uitvoering van de taken en voor de ge-
wenste leerresultaten, moeten faciliteiten en infrastructuur beschikbar zijn voor de student.

Ad 6 Assessment 

Een sterke gelijkenis van de assessment van de taken van de student en de manier waarop 
het er in de praktijk toegaat, is belangrijk en stuurt het leren van de student.

De authenticiteit van de taak kan bijdragen aan het uitdagende karakter ervan. Schön (1987) 
geeft overigens aan dat problemen in de echte wereld van de professionele praktijk meestal 
niet naar voren komen als ‘goed gedefinieerd’ maar als ‘messy, indeterminate situations’. Ook 
hier zal de (honours)student mee moeten leren omgaan.

Leren in de praktijk heeft ook zijn beperkingen, want leren komt niet zonder meer voort uit 
ervaring. Ook het nadenken over de gevolgde werkwijze en het trekken van conclusies daar-
over zijn voor het leren van belang. In de praktijk komen professionals daar door tijdsdruk en 
snel wisselende omstandigheden in hun werksituatie soms niet goed aan toe. In de onderwijs-
situatie moet voor deze vorm van leren tijd worden uitgetrokken. 

7.10 Terugblik: teamwerk, individuele studie en individuele ontwikkeling

In de voorbeelden die in dit hoofdstuk zijn beschreven, staan zowel opdrachten voor team-
werk als individuele activiteiten. Een opdracht voor teamwerk omvat doorgaans een grote 
opdracht, waarbij een groep studenten een product maakt. Individuele activiteiten hebben 
betrekking op een reeks van kleinere opdrachten, die in de loop van het programma aan de 
orde komen of in een intake-assessment of een eindassessment. Individuele ontwikkeling 
kan betrekking hebben op een langdurige vorm van talentontwikkeling, die door een aantal 
honoursactiviteiten heenloopt.

7.10.1 Teamopdrachten

Als het gaat om een grote opdracht, waarbij een groep studenten een product maakt, dan be-
treft dat vaak een opdracht om iets te ontwerpen of te onderzoeken. Dat kan bijvoorbeeld een 
nieuw instrument zijn, een plan of de analyse van een probleem met behulp van literatuurstu-
die en/of praktijkgericht onderzoek. Maar het kan ook het publiceren van een artikelenreeks 
betreffen of een boek dat een overzicht geeft van een problematiek of nieuwe ideeën aanreikt 
om een probleem aan te pakken. 

Kenmerkend voor werken in een team is dat de studenten de opdracht eerst verkennen waar-
na ze een plan van aanpak kunnen maken. Op basis daarvan kan het werk worden opgesplitst 
in deelopdrachten, die door een of meer studenten in subgroepen worden aangepakt. On-
derlinge communicatie en afhankelijkheid bij de uitwerking is van groot belang. Het risico 
bestaat immers dat de studenten los van elkaar de opdracht gaan aanpakken en de losse 
resultaten later zonder interactie gaan samenvoegen. Een splitsing in deelproblemen, waar-
bij studenten gebruik moeten maken van elkaars uitwerking om tot een gezamenlijk geheel 



124

te komen, is van groot belang om onderlinge samenwerking, communicatie en interacties te 
realiseren. Dat kan bijvoorbeeld bij een reeks artikelen, als die samen meer vormen dan een 
set artikelen en uitmonden in een samenhangend geheel met een begin en afronding. Ook bij 
een ontwerpopdracht zullen delen van het ontwerp samengevoegd moeten worden tot iets 
wat als geheel gaat functioneren. 

Een dergelijke opdracht moet voor de honoursstudenten uitdagend zijn, moeilijk en complex. 
De opdracht moet veel vergen van deze groep studenten, om voldoende uitdaging te bieden 
en inspiratie te geven om daar hun tanden in te zetten. Ook moeten er vele facetten aan zit-
ten om die opdracht te kunnen splitsen in een diversiteit aan deelopdrachten, maar die moe-
ten dus, gezien het voorgaande, wel leiden tot een samenhangend product.

Voorbeeld van een complexe honoursactiviteit

Het Antarcticaproject in de faculteit Natuur & Techniek van Hogeschool Utrecht is een voor-
beeld van een complexe en omvangrijke activiteit: ‘ontwerp een voertuig dat op Antarctica 
kan functioneren, gebruikmakend van zonnepanelen’. 

Deze ontwerpopdracht is complex, moeilijk en uitdagend, er wordt een beroep gedaan op een 
groot aantal verschillende vaardigheden en inzichten, het leidt tot een geheel (namelijk het 
ontworpen product) en geeft ruimte aan vele mogelijke uitwerkingen. Het is ook aansprekend, 
geeft richting aan de verbeelding en creativiteit, terwijl er waarschijnlijk niet elders al aan 
gewerkt wordt.

7.10.2 Individuele opdrachten

Als het gaat om een reeks van kleinere opdrachten, die in de loop van het programma aan de 
orde komen, dan is samenhang en opbouw in het honoursprogramma belangrijk. Vaak wordt 
gekozen voor een competentiegebied waarin verschillende deelonderwerpen en deelvaardig-
heden aan de orde komen en waarin de structuur van het competentiegebied zorgt voor de 
samenhang. 

7.10.3 Individuele ontwikkeling

Een aparte categorie van activiteiten vormt het proces van talentontwikkeling van de stu-
dent door een aantal honoursactiviteiten heen en de begeleiding daarbij. Hier kan aandacht 
zijn voor een bredere set kwaliteiten die voor de (excellente) professional belangrijk is. In 
het kwaliteitenwiel staat een aantal genoemd en in hoofdstuk 9 (Coachen van talent) wordt 
daarop doorgegaan. Een goed beeld van de eigen kwaliteiten kan helpen bij de ontwikkeling 
van persoonlijk leiderschap bij het aanpakken van complexe problematieken, het nemen van 
initiatieven, het communiceren en samenwerken met anderen, het nemen van verantwoorde-
lijkheid en het omgaan met de sterktes en zwaktes in de eigen kwaliteiten. 

7.11 Terugblik: mate van zelfsturing bij honoursactiviteiten

Honoursstudenten hebben behoefte aan vrijheid in een onderwijsprogramma en aan de moge-
lijkheid van eigen inbreng en van zelf meedenken over de planning, feedback en beoordeling. 
Dit vraagt om ruimte voor zelfsturing, wat ook bij studenten het gevoel kan versterken dat ze 
eigenaar zijn van hun honoursonderwijs. Die ruimte kan gerealiseerd worden door honours-
studenten eigen keuzes te laten maken bij het (deel)probleem waaraan zij willen werken, voor 
de aanpak die hen kansrijk lijkt en van de richting die ze willen inslaan. Zelfregulering, eige-
naarschap en de eigen weg kunnen kiezen, zijn belangrijke elementen in de opdrachten van 
dit type, die we in verschillende voorbeelden tegenkwamen. 
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Zelfsturing vraagt ook om ‘tailor made’ feedback, want elke honoursactiviteit is immers an-
ders en er zijn grote individuele verschillen tussen honoursstudenten. De docent of coach kan 
degene zijn die feedback geeft, maar ook kan (door studenten) peer feedback binnen en tus-
sen teams georganiseerd worden. Zeker als teamleden belang hebben bij elkaars producten 
is dat een stimulans om de feedback goed te organiseren. In dat geval geven studenten op 
een gestructureerde manier feedback op elkaars conceptproducten, bijvoorbeeld door aan de 
hand van enkele criteria elkaars producten te becommentariëren en daarna dat commentaar 
te bespreken. De docent kan daarbij een coachende rol vervullen en bij problemen waar de 
studenten niet uitkomen, helpen een goede oplossing te vinden. Deze peer feedback ‘loont’ 
voor studenten, omdat ze die feedback kunnen verwerken om hun eindproduct op een hoger 
niveau te brengen. 

7.12 Terugblik: aanwijzingen voor de opzet van honoursactiviteiten

De voorbeelden in dit hoofdstuk, maar ook elders in dit boek leiden tot een aantal aanwijzingen 
voor de opzet van honoursactiviteiten om het leren van de studenten in de richting van profes-
sionele excellentie mogelijk te maken en waar mogelijk te versterken. In figuur 7.7 zijn deze 
aanwijzingen gevisualiseerd in een stroomschema van het proces van talentontwikkeling.

We geven een korte toelichting op het proces van talentontwikkeling:
 De honoursactiviteiten moeten aansluiten bij de honoursstudenten en voor hen niet meer 1. 
van hetzelfde zijn, maar anders. Dat andere houdt onder meer in dat die activiteiten hen 
uitdagen. Dat gevoel van uitdaging kan er al in het begin zijn, maar kan zich gedurende een 
activiteit, met ups-and-downs, ontwikkelen. 

Keith Trigwell (onderwijsonderzoeker Institute for Teaching and Learning, Australië): 

“If students can google the answer, you’re asking the wrong questions.” 

 Een hoge mate van 2. authenticiteit van honoursactiviteiten stimuleert het leren van de ho-
noursstudenten in de richting van een professionele praktijk. Als de activiteit in de beleving 

Figuur 7.7: Proces van talentontwikkeling
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van de student uitdagend, zinvol en haalbaar is, zal dit het leren voor studenten aantrek-
kelijker kunnen maken. 
 Bij veel honoursprojecten wordt naar 3. concrete eindproducten gewerkt waar ook anderen 
iets aan kunnen hebben. Toewerken naar dit soort producten kan de relevantie van een 
project voor een student verhogen. Producten kunnen ontwerpen zijn, een tentoonstelling, 
een voorstelling (in de kunstsector), een boek, een artikel, een verslag of een mondelinge 
presentatie. Deze vormen van ‘exposure’ kunnen ook talent meer zichtbaar maken en feed-
back genereren. 
 Leren van de praktijk moet ook gekoppeld worden aan het 4. doordenken van de opgedane 
ervaringen, om verdieping van kennis en inzicht te krijgen, die nodig is voor ontwikkeling 
naar professionele excellentie.
 Zowel 5. werken in teams als ontwikkelen van persoonlijk leiderschap zijn belangrijke  
ingrediënten om een groepsproduct en een persoonlijke aanpak tot een succes te  
maken.
 Vormen van 6. feedback door de docent, medestudenten of externen uit de beroepspraktijk zijn 
nodig om op professioneel niveau te leren presteren. Criteria voor tussen- en eindproducten 
kunnen daarbij de feedback meer toegespitst en adequater maken. 
 Ruimte voor de student in het honoursprogramma kan gecreëerd worden door een eigen 7. 
inbreng te vragen bij honoursactiviteiten, studenten keuzes aan te bieden of studenten zelf 
projecten te laten voorstellen. Dit stimuleert zelfsturing, creativiteit en een gevoel van eige-
naarschap van studenten over hun leerproces. De vrije ruimte in een programma of honours-
activiteit moet passen bij de capaciteiten van de student: te weinig ruimte kan frustratie 
geven, te veel ruimte geeft verveling (zie hoofdstuk 2).
 Bij authentieke taken hoort een 8. werkomgeving met elementen van de professionele praktijk. 
Een kenniskring van een lectoraat, een partnerschap met een externe instelling of interne 
projectfaciliteiten kunnen daarin voorzien. Begeleiding door docenten met contacten met 
het praktijkveld kan daarbij een toegevoegde waarde hebben. 
 Opname van de student in een 9. honourscommunity kan iets essentieels toevoegen aan het le-
ren van de student, omdat de student op die manier geconfronteerd wordt met verschillende 
invalshoeken, niet alleen op de eigen werkzaamheden maar ook op die van medestudenten 
(zie hoofdstuk 10 Honourscommunity stimuleren). Het deelnemen aan een honourscommu-
nity kan studenten voorbereiden op het functioneren in een ‘community of practice’ in de 
latere beroepssituatie.
 Een aantal honoursstudenten heeft behoefte om over de grenzen van een vakdomein  10. 
te kijken. Honoursactiviteiten met een multidisciplinair karakter kunnen daarop inspelen. 
Dit vereist van studenten in een multidisciplinair team het verkennen van elkaars vakge-
bieden, het toegankelijk maken van het eigen vakgebied en het vinden van aanknopings-
punten van elkaars vakgebieden die relevant zijn voor de te ondernemen honoursactivi-
teit. Een gemeenschappelijk projectaanpak of methodiek kan helpen om ieders inzet een 
plaats te geven in het geheel van de honoursactiviteit.
 11. Internationaal gerichte honoursactiviteiten kunnen het referentiekader van de betrokken 
studenten verbreden en tot unieke leerervaringen leiden. Door het soms moeilijk planbare 
karakter is het gewenst om speciale aandacht te besteden aan het raadplegen van ervarings-
deskundigen, het maken van afspraken en het krijgen van een vorm van coaching die ook op 
afstand functioneert. 
 Het bijhouden van een 12. portfolio van de activiteiten in het honoursprogramma is een mo-
gelijkheid om de vaak unieke, persoonlijke leerweg van studenten te documenteren.  
Dit portfolio kan een rol spelen bij de coaching van hun leerproces en fungeren als een as-
sessmentportfolio bij de eindbeoordeling.




