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Excelleren
als 

creatief-technisch 
vakman

ondernemendheid
Doelen proberen te bereiken 
door ergens op af te stappen, 

pro-actief te zijn, kansen te creëren 
en te benutten en uitdagingen 

aan te gaan.

samenwerking
Goed kunnen samenwerken 
met allerlei soorten mensen, 

binnen en buiten het eigen vakgebied, 
en contacten leggen 

en benutten (‘netwerken’).

vakmanschap
Kennis en vaardigheden binnen 

het vakgebied, nodig om het beroep 
waartoe ze worden opgeleid 
goed te kunnen uitoefenen.

zelfsturing
Zelf hun leerdoelen formuleren, 
zich steeds blijven ontwikkelen,

(school)werk zelf inplannen, 
reflecteren op hun handelen 

en zelfstandig werken en leren.

drive
Erg gemotiveerd en ambitieus, 

beschikken over een flinke portie 
doorzettingsvermogen en vol passie 

over het vakgebied.

innovatie
‘Out of the box’ denken én doen; 

vernieuwende, creatieve of originele 
Ideeën en oplossingen bedenken en 

uitproberen.

Wat onderzoeken we?

Hoe onderzoeken we dat?
o 4 pilot excellentieprogramma’s van 4 vakscholen (Cibap, Hout- en

Meubileringscollege, Mediacollege, SintLucas).
o Deelnemers: per school 2 cohorten studenten en een kerngroep 

(ontwikkelaars en uitvoerders excellentieprogramma).
o Methode: 1) literatuurstudie en 2) focusgroepen en interviews in 

herhaalde metingen.
o Looptijd: 2015-2019.

1
kenmerken 
excellente 
studenten

2
elementen 
excellentie-

programma’s

3
elementen die 
bijdragen aan 
excellentie-
ontwikkeling

Wat kenmerkt excellentieprogramma’s die succesvol 
opleiden tot excellente studenten in het creatief-

technische mbo?

Perspectieven
Zowel de kerngroepen als de studenten namen verschillende parallelle 
perspectieven in bij het denken over kenmerken van excellente studenten. 

Deel 1: 
kenmerken 

van excellente 
studenten

SELECTIE
Kenmerken van 

deelnemers vooraf

ONTWIKKELING
Kenmerken die 

deelnemers (verder) 
ontwikkelen

AFRONDING
Kenmerken die 

deelnemers aan het 
eind aantonenDEELNEMERS

Kenmerken die 
deelnemers bij 

zichzelf zien (en bij 
niet-deelnemers 

niet/minder)

PROGRAMMA
Kenmerken van het 

programma

Kenmerken van excellente studenten in het creatief-technische mbo

Vanuit welk perspectief 
redeneer jij als je nadenkt 

over kenmerken van 
excellente studenten?

Hoe zou het 
profiel voor jouw 

excellentie-
programma eruit 

zien? Cibap Hout- en 
Meubileringscollege

Mediacollege SintLucas

“Het zijn wel lange dagen, maar het is 
het zo waard. Dan ga je naar huis, 

gewoon met een voldaan gevoel. Van ik 
heb weer dingen geleerd. Elke avond 

weer eigenlijk.”
(student Cibap)

“Alles ontwikkelt. Alle punten waar je in 
het dagelijkse leven en in je 

professionele leven tegenaan loopt, 
alles is wel ontwikkeld. Van omgang 

met mensen tot omgang met machines 
tot omgang met collega’s. Alles.”

(student HMC)

“Eenmaal als al die verschillende 
vakgebieden bij elkaar komen, dan 

komt er iets uit, dat je je niet kan 
voorstellen. Daar kan ik niet uit mezelf 
mee komen. En dat leek me iets heel 

gaafs. En dat is het ook geworden.”
(student Mediacollege)

“Op de Dutch Design Week staan, dat 
lukt niet iedereen. En als je dat dan als 
student kunt doen, dat is best wel vet.”

(student SintLucas)
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