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Opzet van de presentatie

• Over het project: achtergrond, doel, opzet en aanpak

• Belangrijkste conclusies

Vanmiddag: ruimte voor verdere discussie, bespreking 
aanbevelingen en aandachtspunten (zie ook concept-
factsheets)
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Achtergrond en doel van het project

• Ondersteund door NRO-programma Excellentie

• Achtergrond: onderzoek naar het Siriusprogramma (2015)

• Destijds nog veel onduidelijkheid over excellentieprogramma’s:
- Hoe werken selectieprocedures?
- Effecten voor individuele studenten?
- Effecten voor onderwijsinstellingen?

• Doel van dit project: kennis vergroten
over deze ‘witte vlekken’



Opzet van het project
• Drie deelprojecten:

1) Selectie
 In kaart brengen selectieproces en -instrumenten
 Voorspellers van (a) selectie en (b) succesvolle afronding

2) Effectiviteit
 Ontwikkeling van cognitieve en non-cognitieve vaardigheden
 Employability en wervingsoverwegingen van werkgevers

3) Uitstraling
 Uitstralingseffecten op regulier onderwijs en organisatie
 Sturingsmechanismen voor gebruik van innovaties



Aanpak
• Het onderzoek vond plaats tussen oktober 2015 en december 

2019

• Gegevens:
-Vragenlijsten en testen bij studenten;
-Studentenadministratiedata; 
-Selectie-oordelen en vragenlijsten selecteurs;
-Interviews met o.a. selecteurs, HR-professionals, docenten 
beleidsmedewerkers en studenten; 
-Documenten

• Gegevens zijn met name verzameld bij UM, RU, UT, HAN en 
Hanze



Belangrijkste conclusies
Deelproject 1 (selectie)

• Selecteurs willen de ‘beste’ studenten aannemen. Hogere cijfers en 
meer extracurriculaire ervaringen vergroten de kans om aangenomen 
te worden voor excellentieprogramma’s

• Kritisch denkvermogen, studieresultaten, zorgvuldigheid en motivatie 
(intrinsiek en extrinsiek) zijn belangrijke voorspellers van deelname 

• Studenten die deelnamen aan excellentieprogramma’s scoorden al bij 
start van programma hoger dan reguliere studenten

• We vinden geen duidelijke voorspellers van succesvolle afronding



Belangrijkste conclusies
Deelproject 2 (effectiviteit) – ontwikkeling van vaardigheden 

• Studenten hebben zich zowel cognitief als non-cognitief positief 
ontwikkeld; dit geldt zowel voor honours- als voor reguliere studenten

• Studenten ondervinden ook geen nadeel van deelname aan 
excellentieprogramma’s (bijv. studieresultaten)

• Bij start van programma al verschil tussen honours- en regulier 
studenten  selectie-effect

• Is excellentieonderwijs ‘overbodig’?  nee – goede match tussen 
student en programma is belangrijk voor talentontwikkeling  



Belangrijkste conclusies
Deelproject 2 (effectiviteit) – employability

• Werkgevers zijn minder bekend met excellentieonderwijs (vergeleken 
met bestuurs- en buitenlandervaring)

• In de werving lijkt excellentieonderwijs met name een rol te spelen in 
functies bij de overheid; private sector prefereert bestuurlijke ervaring

• Kandidaten moeten kunnen uitleggen waarom ze gekozen hebben 
voor excellentieonderwijs, wat er is geleerd, en hoe de ervaring heeft 
bijgedragen aan de persoonlijke ontwikkeling

• Werkgevers associëren excellentieonderwijs met persoonlijke 
eigenschappen (bijv. intelligentie, ambitie), minder met vaardigheden



Belangrijkste conclusies
Deelproject 3 (uitstraling)

• Excellentieonderwijs functioneert als proeftuin, maar is niet de 
voornaamste bron voor onderwijsinnovatie

• Er is op instellingsniveau weinig zicht op de mate waarin het 
excellentieonderwijs de proeftuinfunctie realiseert

• Het uitstralingsproces gaat voornamelijk via docenten

• Sturingsmechanismen worden zelden met het oog op 
uitstralingseffecten ingezet



Vanmiddag: verdere discussie

Twee rondes met parallelsessies:

• Uitkomsten voor studenten

• Uitkomsten voor hogeronderwijsinstellingen

Deels op basis van aanbevelingen uit dit onderzoek (zie ook 
concept-factsheets)
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