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5. Excellentie vanuit het perspectief van professionals
 Inge Wijkamp, Wolter Paans en Marca Wolfensberger

In dit hoofdstuk schetsen we een beeld van de visie op professionele excellentie vanuit het 
perspectief van vier professies. Aan de hand van inzichten uit de literatuur gecombineerd 
met quotes uit de discussies in verschillende focusgroepen, maken we de definiëring van 
professionele excellentie inzichtelijk.

Gespreksleider: 

“Is een excellente paramedicus een soort rolmodel voor anderen? Waar anderen naar kij-
ken van ‘zo wil ik zijn’?”

Paramedisch professional: 

“Het is misschien meer een trekker. Iemand die mensen op gang helpt. Die net iets voorloopt 
en dan mensen meeneemt. Het is dan toch die excellente paramedicus die het voortouw 
neemt. Ik vind het niet echt een rolmodel, ik denk eerder dat hij mensen mee kan nemen.” 

Talentprogramma’s in het hoger beroepsonderwijs richten zich op studenten die meer willen 
en meer kunnen dan het reguliere programma hun biedt. Het aanbod krijgt vorm vanuit het 
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perspectief van professionele excellentie: de student die zich onderscheidt als toekomstige 
excellente beroepsbeoefenaar (Tiesinga, 2009). De programma’s hebben daarom vaak prak-
tische, beroepsmatig georiënteerde thema’s die direct of indirect getuigen van een sterke 
relatie met het werkveld. Zo heeft het honoursprogramma van de Academie voor Gezond-
heidsstudies van de Hanzehogeschool Groningen het thema ‘Healthy Ageing’ meegekregen 
en spreekt de school voor ICT van ‘Honours Talentprogramma ICT’. 

De keuze voor een thema dat rekening houdt met innovaties en toekomstige ontwikkelingen bin-
nen de beroepenvelden en daarmee richting geeft aan de ontwikkeling van het honoursprogram-
ma, is relatief eenvoudig. Het bepalen van de specificaties die leidend zijn voor de begeleiding 
van de talentvolle student naar zijn rol als excellente beroepsbeoefenaar, is beduidend minder 
transparant. Want wie is eigenlijk deze excellente professional waar de instellingen toe opleiden? 
Welk professioneel gedrag laat hij zien en welke eigenschappen en kenmerken typeren hem? 
Vragen die tijdens de ontwikkelingsfase van het honoursonderwijs binnen de Hanzehogeschool 
werden opgeworpen maar niet direct konden worden beantwoord. Literatuur en onderzoek naar 
professionele excellentie voor werkveld-gerelateerde domeinen ontbreekt grotendeels en on-
derzoek gericht op het thema professionele excellentie in het algemeen is schaars. 

In 2011 deed zich de mogelijkheid voor om deze vragen te beantwoorden, in de vorm van 
het project ‘Hanze Talents Leading the Change’. Onderdeel van dit project was een Hanze-
hogeschool-breed opgezet onderzoek van het Lectoraat Excellentie in Hoger Onderwijs en 
Samenleving, naar de invulling van professionele excellentie voor verschillende werkvelden. 
We bespreken dit onderzoek.

5.1 Onderzoek naar de invulling van professionele excellentie 

In het onderzoek (Paans, Wijkamp, Wiltens en Wolfensberger (2013)) van Hanzehogeschool 
naar de invulling van professionele excellentie voor verschillende werkvelden, deelden ver-
schillende professionals hun visie op en mening over professionele excellentie met elkaar en 
met de onderzoekers, in verschillende beroepsspecifieke focusgroepen. Het betrof hier pro-
fessionals afkomstig uit het paramedisch beroepenveld, het werkveld van de informatie- en 
communicatietechnologen (ICT) en het werkveld verbonden aan de school voor sportstudies 
(HIS) en aan de International business professionals (IBS). Het paramedisch beroepenveld in 
dit onderzoek bestaat uit de disciplines die de vijf bacheloropleidingen van de Academie voor 
Gezondheidsstudies van Hanzehogeschool vormen: Fysiotherapie, Logopedie, Voeding en Di-
ëtetiek, Mondhygiëne en Medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken.

De visualisering van de visie van de professionals op professionele excellentie in de vorm van 
conceptuele profielen, geeft inzicht in de karakteristieken die de excellente professionals bezit-
ten. Ook de implicaties van deze resultaten, bijvoorbeeld voor de manier waarop de profielen 
worden geoperationaliseerd en de impact voor het honoursonderwijs, komen aan de orde. 

De vraag, met welke woorden de excellente professional te beschrijven is en welke kenmerken 
en professioneel gedrag hem of haar onderscheiden van een goede professional, is leidend 
geweest voor het hier beschreven onderzoek. 

Paramedisch professional: 

“Wat mij in dit geval te binnen schiet is ‘maatwerk’. Dat als een patiënt bij je binnenkomt, 
je openstaat: empathie. En dat je dan in staat bent te analyseren wat er precies aan de 
hand is met deze persoon. En niet binnen gerichte kaders van ‘zo gaat dat altijd’, maar 
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dat je breder kijkt. En dat je ook in die brede zin een behandeling op kunt zetten, daarin je 
grenzen bepaalt en kijkt of er nog meer aanvullends nodig is.”

IBS professional: 

“Voor mij is een excellente professional iemand die de verantwoordelijkheid neemt voor 
zijn werk. Die kan samenwerken met verschillende andere disciplines, over ondernemer-
schap beschikt en creatief is in het ontwikkelen van nieuwe dingen. Ik kan ook toevoegen 
‘hij is erg intelligent’ en ‘hij beschikt over veel kennis van zijn discipline’. Verder denk ik dat 
hij al deze informatie op een excellente wijze kan analyseren en dit op een duidelijke wijze 
naar zijn klanten kan communiceren”. 

Het onderzoek (Paans, Wijkamp, Wiltens en Wolfensberger (2013)) naar de karakteristieken 
van de excellente professional voor de vier betrokken werkvelden had de vorm van een ‘mixed 
method design’: een opzet waarin kwalitatief onderzoek en kwantitatief onderzoek worden 
gecombineerd. Per werkveld werden drie opeenvolgende focusgroepsdiscussies gehouden 
onder professionals die werkzaam zijn in het betreffende domein. In totaal zijn er in de perio-
de van november 2011 tot maart 2012 verspreid over Nederland twaalf focusgroepsdiscussies 
georganiseerd. Hieraan namen 77 professionals deel, verspreid over de vier professies.

Leidraad voor het voeren van de focusgroepsdiscussies was een ‘topic list’, gebaseerd op 
literatuuronderzoek naar professionele excellentie. Dit was een vragenlijst die de inhoudelijk 
onafhankelijke gespreksleider bij elk van de focusgroepdiscussies als leidraad voor het ge-
sprek hanteerde. Op deze wijze bestond er afstemming en gelijkvormigheid binnen de twaalf 
te voeren discussies.

De resultaten van deze focusgroepsdiscussies zijn opgeschreven en daarna, onafhankelijk 
van elkaar, door twee onderzoekers gecodeerd met behulp van het kwalitatieve analyse  
instrument ATLAS-ti. Tijdens de daaropvolgende consensusbijeenkomsten zijn deze data ge-
abstraheerd en vertaald naar conceptprofielen, één per werkveld. Om deze profielen inhou-
delijk te valideren, zijn ze voorgelegd aan een panel van experts voor ieder van de betrokken 
werkvelden. De experts in deze zogenoemde Delphi-panels, waren gelieerd aan de werkvelden 
maar waren daar niet noodzakelijkerwijs als professional in actief. Onder de experts bevonden 
zich bijvoorbeeld beleidsmedewerkers, leidinggevenden en vertegenwoordigers van vakver-
enigingen, maar ook lectoren en docenten vanuit verschillende opleidingen en hogescholen. 
Verdeeld over de vier werkvelden hebben in totaal 81 experts zich uitgesproken tijdens deze 
Delphi-panels over de conceptprofielen. Per profiel gaven zij daarbij aan of ze de opgenomen 
karakteristieken essentieel vonden voor het typeren van professionele excellentie binnen het 
specifieke werkveld. 

5.2 Resultaten van het onderzoek

De definiëring van begrippen als excellent en expert was een belangrijk onderwerp in de 
discussies met de professionals. Het was niet alleen belangrijk om te voorkomen dat er be-
gripsverwarring ontstond, maar ook om de onderliggende perceptie van de professionals op 
deze begrippen helder te krijgen.

Sportprofessional: 

“Voor mij is excellentie meer dan een expert. Als je expert bent, dan ben je excellent op 
één gebied. Als je een excellente professional bent, ben je expert op meerdere gebieden. 
Verbinding leggen enzovoort, en dus meer dan alleen vakdeskundigheid.” 
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Gespreksleider: 

“En als expert hoef je die breedheid niet te hebben?”

Sportprofessional: 

“Nee. Je kunt expert op één specifiek gebied zijn, bijvoorbeeld een waanzinnig goede 
voetbaltrainer zijn op technisch gebied, maar qua contact met je spelers een hork. Dan 
ben je expert op trainingsgebied, maar als trainer ben je eigenlijk dus niks. Expert kun je 
zijn op één klein gebiedje, maar excellent ben je, volgens mij, als je dat bent op veel meer 
gebieden.” 

5.2.1 Karakteristieken van een excellente professional

De discussie over de overeenkomsten en verschillen tussen excellent-zijn en expert-zijn kon 
niet gevoerd worden zonder de term professionaliteit te introduceren. Professionaliteit refe-
reert aan betrokkenheid van de persoon bij de vakuitoefening, bijvoorbeeld door het vaststel-
len en definiëren van professionele standaarden of het ontwikkelen van de organisatorische 
en onderwijstechnische structuren ervan (Mieg, 2009). 

Alle professies binnen dit onderzoek beschikken over standaarden waarin het professioneel 
handelen wordt gedefinieerd, zowel beroepsstandaarden, als de daarvan afgeleide competen-
tieprofielen voor de bacheloropleidingen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het beroeps-
profiel voor de logopedist (NVLF, 2013) en het daarvan afgeleide competentieprofiel voor de 
logopediestudent (SRO, 2005).

Het begrip standaard impliceert dat er sprake is van een continuüm van handelen binnen dit 
professionele veld. Of zoals Courtney (2005) dit benoemt: er kan sprake zijn van professioneel 
presteren, dat als onacceptabel en onder de maat wordt beschouwd, presteren dat acceptabel 
is en presteren dat de vastgestelde standaard overstijgt. 

Daaruit voortvloeiend is het de vraag of het handelen dat de standaard overstijgt de noemer 
‘excellent’ verdient. Het onderzoek dat Courtney onder activiteitenbegeleiders uitvoerde, liet 
zien dat excellentie voor hen niet hetzelfde betekent als competent zijn. 

De professionals in de focusgroepsdiscussies gaven ook aan dat een excellente professional 
meer doet dan de beroepsstandaarden aangeven.

Sportprofessional: 

“Als je doet wat in je functieprofiel staat dan ben je volgens mij een goede professional. 
Want dat is waar je voor aangenomen wordt, waar je voor betaald wordt. Dat is je werk. 
Maar hier wordt steeds gezegd dat wanneer je meer doet, als je net even iets meer doet, 
als je dwarsverbanden ziet, als je daar analyses op los kunt laten, als je iets meer inzicht 
hebt dan alleen de kaders waarvoor je betaald wordt. Is dat misschien excellentie?”

Binnen de discussies in de focusgroepen plaatsten de professionals het begrip professionele 
excellentie in een bredere context dan alleen de vastgestelde beroepsstandaarden. Zij zoch-
ten voor de invulling van het begrip naar een combinatie van eigenschappen en gedragingen 
die een professional laat zien en die gelieerd is aan of afgezet kunnen worden tegen de pro-
fessionele standaarden binnen de betreffende beroepsgroep. 
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ICT-professional: 

“Ik denk dat een excellente IT-er flexibel en creatief moet zijn. Dat hij zowel moet kunnen 
schakelen naar de diepte, veel vakinhoudelijke kennis moet hebben, maar ook moet kun-
nen zeggen: ‘Hé wacht… we moeten ook naar die andere vlakken’.”

Paramedische professional: 

“Je moet je afspraken nakomen, je moet attent zijn, alert zijn, geen 9 tot 5 mentaliteit 
hebben. Dat is iets waar ik aan denk. Dan heb je het meer over dat soort attitudes en een 
basismenselijke houding, die je maakt tot een overstijgend goede beroepsbeoefenaar.”

Of het nu over excellentie of over expert-zijn ging, alle discussies leidden tot de conclusies 
dat het professioneel presteren van de excellente professional het gemiddelde prestatieni-
veau te boven gaat. Dit professioneel presteren uit zich in waarneembaar gedrag. 

Het excellente handelen is volgens de focusgroep deelnemers gefundeerd op een grondige 
domeinspecifieke kennis en een open en heldere benadering van problemen: de basis waarop 
excellentie gebaseerd is, bestaat uit de aanname dat deze persoon een goede, gemotiveerde 
professional is met ‘iets’ extra’s. 

Paramedische professional: 

“Binnen ons vak is het zo dat je ervoor moet zorgen dat de patiënt in een kort tijdsbestek 
al die dingen doet, dus je moet excellent zijn in de communicatie. Je moet patiënten hel-
pen die ergens bang voor zijn omdat ze iets moeten ondergaan. Dus je moet empathisch 
zijn. Verder is het zo dat wij werken met straling, dus je moet excellent zijn op het gebied 
van stralingshygiëne. En verder is er nog het gebied van de anatomie. Je moet op anato-
misch gebied precies weten waar alles zit. Je moet dus excellent weten waar je mee bezig 
bent. Ik bekijk het als de paraplu erboven en ik vind dus dat je, als je het hebt over excel-
lentie, dat je dan op al die gebieden overstijgend moet zijn.” 

Paramedisch professional: 

“Je moet dus als excellent professional weten waar je mee bezig bent. Ik bekijk het niet 
als specialisatie.” 

Casus Marc

Marc is voor mij de echte excellente businesspartner. Je kunt hem zo met de opdracht 
naar Peking sturen om daar een vergadering te beleggen. Chinees als voertaal? Geen 
probleem: Marc regelt het en je kunt ervan op aan dat hij zijn doel bereikt. En als het dan 
nodig is dat hij aan het einde van de middag aan de ander kant van Peking een tweede 
sessie besprekingen organiseert bij een van onze belangrijkste handelspartners, dan 
komt het ook nog goed. Met al zijn energie ziet hij het als een uitdaging om dit soort uit-
dagingen voor elkaar te krijgen. Hij spreekt zijn talen en heeft het gevoel en het respect 
voor de andere culturen waar we mee te maken hebben. En wat ik zo knap vind: hij raakt 
zowel bij de taxichauffeur als bij de CEO de juiste snaar. 
Aan de andere kant hoef je je over Marc geen zorgen te maken. Hij is niet iemand die op 
maandag opbelt met de boodschap dat hij voorlopig is uitgeteld en met een burn-out thuis-
zit. Nee, daarvoor zorgt hij te goed voor zichzelf en ziet hij altijd kans een museumbezoek te 
plannen of een concert bij te wonen. Het gaat bij Marc niet alleen om werk, werk, werk, maar 
hij zorgt ervoor dat hij er ook plezier in heeft, en houdt. Dat maakt hem zo sterk.
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Professionals verbinden professionele excellentie echter niet alleen aan gedragingen en ka-
rakteristieken van de persoon. Buiten de vaststelling dat een excellente professional in de 
basis een professional is die zijn vak bovengemiddeld goed beheerst, wordt ook de complexi-
teit van de context waarin de beroepsuitoefening plaatsvindt, bepalend geacht. Efficiënt en 
effectief handelen en de mate van complexiteit, alsook (logisch) redeneren in de context van 
een complexe patiënt of een complexe opdrachtgever, spelen een rol bij het toekennen van 
het label ‘excellent’. Multidisciplinariteit, een brede blik of ‘het overzien van de hele produc-
tieketen’ zijn elementen die hieraan bijdragen. 

5.2.2 Karakteristieken per vakgebied

De analyse van de discussies in de focusgroepen en het oordeel van de expertpanels over 
de aan hen voorgelegde conceptprofielen, hebben uiteindelijk vier profielen opgeleverd. 
Deze profielen geven de karakteristieken voor excellentie voor de professionals binnen 
dat vakgebied. Elk van deze karakteristieken kan worden voorzien van een specificatie 
in de vorm van de onderliggende gedragingen. Vanwege de omvangrijkheid van deze be-
schrijving hebben we in dit hoofdstuk alleen de omschrijvingen van de karakteristieken 
opgenomen. 

Het profiel van de excellente paramedicus (figuur 5.1) omvat een aantal algemene karakte-
ristieken, zoals goed communiceren, kunnen samenwerken, kennis kunnen nemen en delen 
en zelfreflectie kunnen tonen. Daarnaast heeft dit profiel enkele karakteristieken die de pro-
fessionals en experts in verband brengen met de meer beroepsspecifieke eisen die aan een 

Figuur 5.1: Profiel van de excellente paramedicus
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paramedicus worden gesteld. Een voorbeeld daarvan is het wetenschappelijk kunnen onder-
bouwen van de eigen praktijkvoering en het overzicht hebben over complexe situaties. Ook 
karakteristieken, die refereren aan de beroepscultuur en de maatschappelijke ontwikkelingen 
waar het beroepenveld mee te maken heeft, worden genoemd in de vorm van kunnen innove-
ren en kunnen initiëren. 

Het profiel van de excellente international business professional’ (figuur 5.2) bestaat uit vijf 
karakteristieken. Naast karakteristieken als het kunnen communiceren, innoveren en zelfre-
flectie tonen, omvat dit profiel karakteristieken die de professionals en experts verbinden 
aan de meer beroepsspecifieke invulling van hun professie, zoals het kunnen bereiken van 
resultaten en het zien van patronen en samenhangen. 

Ook het profiel van de excellente sportprofessional (figuur 5.3) omvat vijf karakteristieken. 
Zelfkennis tonen, initiatief tonen en kwaliteitsverbetering nastreven zijn hierbij karakteris-
tieken die raakvlakken vertonen met de eerder genoemde profielen. Met name verbindingen 
kunnen leggen en het kunnen motiveren van anderen zijn karakteristieken die in dit profiel 
een meer beroepsspecifieke lading meekrijgen. 

In het profiel van de excellente ICT-er (figuur 5.4) komen karakteristieken naar voren, die 
vergelijkbaar zijn die met die in de andere profielen, zoals initiatief nemen, communiceren 
en kennis nemen en delen. De karakteristiek ‘resultaat gericht kunnen denken en handelen’ 
vertoont raakvlakken met het eerder genoemde resultaatgericht zijn bij de international 
business professional en de karakteristiek ‘overzicht over het vakgebied hebben’ bij de 
paramedicus. 

Figuur 5.2: Profiel van de excellente international business professional
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Figuur 5.4: Profiel van de excellente ICT-er
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Casus Rita

Als ik kijk naar wat ik een excellente logopedist vind, dan denk ik aan een logopedist 
die analytisch denkt en initiatiefrijk is. Iemand die ons vakgebied uitdraagt. Die een 
soort, hoe zal ik het zeggen, innerlijke drive heeft om zichzelf te ontwikkelen en het 
vak te vernieuwen. Er gebeurt op dit moment zoveel om ons heen. De zorg verandert 
en de patiënten veranderen. Dit maakt dat we met nieuwe dingen moeten komen, maar 
ook steeds meer moeten bewijzen dat wat wij doen, helpt. Onderzoek wordt steeds 
belangrijker. Iemand die de best beschikbare behandeling uitzoekt voor een patiënt. 
Het is best moeilijk om dat concreet te maken. Het heeft ook te maken met passie en 
motivatie. Over je eigen vakgebied heen kunnen kijken en je informatie bij andere dis-
ciplines zoeken. 
Als ik kijk naar mijn eigen opleiding dan denk ik dat rolmodellen ook belangrijk voor me 
zijn geweest. Voor mij zijn dat mensen die hun eigen handelen ter discussie stellen en ook 
durven zeggen dat ze iets niet weten. Hun eigen grenzen kennen en weten wanneer ze 
moeten doorverwijzen naar een collega, omdat die bepaalde kennis wel bezit.
Bij excellentie hoort voor mij ook een bepaalde bescheidenheid. Ik denk dat de mensen 
die het hardst roepen dat ze goed zijn, niet bij de excellente professionals hoeven te 
horen. 

Samenvattend blijkt dat de combinatie van karakteristieken waarvan de professionals en ex-
perts aangeven dat deze professionele excellentie in hun vakgebied definiëren, niet voor alle 
werkvelden gelijk is. Naast de meer generieke karakteristieken die in alle werkvelden op de 
een of andere wijze terugkomen, zijn er ook karakteristieken die meer werkveldgebonden zijn 
en die de professionals verbinden aan de specifieke beroepscultuur of eisen die er aan het 
specifieke beroepenveld worden gesteld. 

5.3	 Gebruik	van	de	profielen	in	de	onderwijspraktijk	

Om de profielen daadwerkelijk in het onderwijs te kunnen implementeren, is het van belang 
dat de onderwijsinstelling vooraf duidelijke onderwijsdoelen formuleert. In deze doelen komt 
tot uiting wat het honoursonderwijs aan deze profielen kan en moet bijdragen. 

Binnen Hanzehogeschool heeft altijd voorop gestaan dat de profielen een referentiekader 
bieden aan talentvolle studenten, waaraan die hun ontwikkeling naar professionele excel-
lentie kunnen spiegelen. Informatie die niet alleen deze studenten, maar ook hun coaches 
in het honourstraject handvatten kan bieden voor keuzes die voorliggen. Daarnaast is het 
van belang om te bepalen hoe de curricula van de honourstrajecten zich verhouden tot de 
karakteristieken die in de profielen staan. De profielen kunnen ook onderwijsontwikkelaars 
ondersteunen in het bepalen van de onderwijsinhoud en de didactische werkvormen en in het 
maken van een samenhangend programma.

Het is uitdrukkelijk niet onze bedoeling om de profielen te gebruiken als assessment- of be-
oordelingsinstrument om te bepalen of studenten voorbestemd zijn een excellente professi-
onal te worden. Het uitgangspunt van honoursonderwijs is dat talentvolle studenten worden 
ondersteund in persoonlijke groei en hiervoor ook de ruimte krijgen. Deze profielen zijn daar-
binnen niet bedoeld als bindend kader, maar om op de langere termijn de studenten te helpen 
inzicht te krijgen in hun persoonlijke groei. Om dit te kunnen verwezenlijken is een afstem-
ming tussen deze honourstrajecten en de profielen gewenst.
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Paramedische professional: 

“Je moet de gave hebben om iets uit een ander te halen.”

5.4	 Implicaties	van	de	profielen	voor	de	praktijk	van	het	honoursonderwijs

De profielen geven handvatten voor de verdere invulling van honoursprogramma’s en zij definië-
ren het punt aan de horizon waar deze studenten naar toe werken. Met deze profielen kunnen de 
opleidingen een eerste stap zetten in het traject om eventuele aanpassingen in de programma’s  
aan te brengen. Zo wordt er binnen Hanzehogeschool gewerkt aan de vormgeving van een re-
flectie-instrument waarmee de talentvolle student zijn ontwikkeling kan afzetten tegen de excel-
lentiekarakteristieken, bijvoorbeeld naar aanleiding van 360 graden-feedback. 

Niet alleen de ontwikkeling van de talentvolle student naar professionele excellentie is een 
punt van aandacht voor de ontwikkelaars van honourstrajecten. Ook de mate van succes die 
de student in de studievoortgang van zijn initiële opleiding boekt, weegt mee. De professio-
nals bevestigen dit: het fundament van excellentie wordt gevormd door het gegeven dat de 
professional een goede vakprofessional is en deze vakprofessional wordt opgeleid binnen de 
initiële bacheloropleidingen.

Het kritisch beschouwen van de honoursprogramma’s die aangeboden worden voor talent-
volle, gemotiveerde studenten behoort nu tot de mogelijkheden. De profielen geven hiervoor 
input maar er zal ook aandacht moeten worden besteed aan andere aspecten, zoals de com-
plexiteit van de opdrachten die worden aangeboden. Dit om de student in staat te stellen 
voldoende leerervaringen op te doen in deze complexe context, een element dat volgens de 
professionals mede bepalend is voor het realiseren van professionele excellentie. 

De resultaten uit het onderzoek van Hanzehogeschool schetsen een beeld waarbij professio-
nele excellentie refereert aan een combinatie van bovengemiddeld goed professioneel hande-
len én een breed scala aan karakteristieken: een goede professionele basishouding met een 
‘sterretje’. De vraag die hierna centraal staat, is of het curriculum voldoende input geeft aan 
de student om deze karakteristieken te ontwikkelen.

Gespreksleider: 

“Wat levert excellentie in het paramedisch werkveld op?”

Paramedische professional:

“Deze levert, behalve goede zorg voor de patiënt, ook innovatieve zorg op. Dus misschien 
wel nieuwe producten en nieuwe vragen voor wetenschappelijk onderzoek. Ik kan me 
voorstellen dat ze dat niet eens zelf uitvoeren omdat ze die kennis niet hebben, maar wel 
precies die vragen stellen waar een onderzoeker wat aan heeft en denkt ‘ja, hier moet ik 
mee verder’.”

5.5 Conclusie

De profielen voor de excellente paramedicus, de excellente sportprofessional, de excel-
lente ICT-er en de excellente international business professional, die in dit hoofdstuk zijn 
gepresenteerd, vormen een weergave van de visie van de werkvelden op professionele ex-
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cellentie in het betreffende vakgebied. Het beeld dat ontstaat wanneer professionals zich 
uitspreken over hun visie op professionele excellentie, bevat veel nuances.

Om als ‘excellent’ aangemerkt te worden, beschikt de professional niet alleen over een boven-
gemiddeld goede professionele basis, maar geeft hij ook blijk van een combinatie van aanvul-
lende gedragingen en kenmerken. Het lijkt deze combinatie van karakteristieken te zijn die 
professionele excellentie typeert. 

De combinatie van karakteristieken is niet voor alle professies gelijk. Naast meer generieke 
domeinen zoals communiceren, zelfreflectie tonen en kennis nemen en delen, is er ook sprake 
van een meer vakspecifieke invulling van professionele excellentie. Dit zijn karakteristieken 
die bepaald worden door de eisen die de professie aan de professionals stelt of die vanuit 
(maatschappelijke) ontwikkelingen van de excellente professional gevraagd worden. 

Professionals verbinden professionele excellentie echter niet alleen aan gedragingen en ka-
rakteristieken van een persoon. Buiten de vaststelling dat een excellente professional in de 
basis een professional is die zijn vak bovengemiddeld goed beheerst, wordt ook de complexi-
teit van de context waarin de beroepsuitoefening plaatsvindt, bepalend geacht. Efficiënt en 
effectief handelen in complexe situaties en (logisch) redeneren in de context van een com-
plexe patiënt of een complexe opdrachtgever spelen een rol bij het toekennen van het label 
‘excellent’. Multidisciplinariteit, een brede blik of het overzien van de hele productieketen, 
zijn elementen die hieraan bijdragen.

Deze informatie biedt de handvatten om de inhoud van de honoursprogramma’s kritisch on-
der de loep te kunnen nemen. Ook biedt deze informatie een leidraad voor honoursstudenten 
en voor de coaches die hen begeleiden, voor het maken van gerichte keuzes en het aanbren-
gen van focus in het traject dat leidt naar professionele excellentie. 

De ontwikkeling van de eerste vier profielen voor excellente professionals heeft een eerste 
aanzet gegeven. De implementatie van de profielen in de honoursprogramma’s van de betrok-
ken opleidingen zal bepalen wat uiteindelijk de praktische waarde ervan is voor studenten, 
voor de coaches, voor de opleidingen en voor het werkveld. Een proces dat met spanning 
gevolgd gaat worden. 


