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AANLEIDING PROJECT
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OCW

• Impuls aan excellentiebeleid in het mbo 2015-2018

• 25 miljoen voor het ontwikkelen en implementeren van 
excellentieprogramma’s in het mbo

• 9 ton voor onderzoek naar excellentie in het mbo

ROCvA / 
ROCvF

• Excellentieplan als onderdeel van het kwaliteitsplan

• Ontwikkelen en implementeren van excellentieprogramma’s op de 
diverse MBO Colleges

HvA

• Praktijkgericht onderzoek naar de ontwikkeling van 
excellentieprogramma’s  in het mbo en de verspreiding van kennis 
en ervaringen daarmee 

• Samenwerking onderzoekers HvA en ROCvA/ROCvF



ONDERZOEKSLIJNEN

1. ONDERWIJSINNOVATIE

➢ Ontwikkelen en implementeren van (succesvolle) excellentieprogramma’s 
op de MBO Colleges 

➢ Focus op MBO College Zuid

2. DISSEMINATIE

➢ Het verspreiden van kennis en ervaringen met het ontwikkelen en 
implementeren van excellentieprogramma’s tussen de diverse MBO 
Colleges 

➢ Focus op 7 verschillende MBO Colleges

3. FLANKEREND ONDERZOEK 

➢ Implementatie en acceptatie van excellentieprogramma’s in de 
organisatie en factoren van invloed 

➢ Effecten van het excellentiebeleid
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TIJDSLIJN

Ontwikkelen en
implementeren van 

excellentieprogramma’s

Disseminatie van kennis en 
ervaring met het ontwikkelen 

en implementeren van 
excellentieprogramma’s
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Implementatie en acceptatie excellentiebeleid



THEORETISCHE AFBAKENING
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DOEL PROJECT  

Het succesvol ontwikkelen en implementeren van excellentieprogramma’s 
op de MBO Colleges en het verspreiden van succesvolle delen daarvan 
naar andere programma’s, opleidingen en MBO Colleges.

ONDERWIJSINNOVATIE 

“De ontwikkelde en gerealiseerde ideeën over producten en processen, 
die nieuw zijn en waar de doelen nieuw zijn, die kunnen worden gebruikt 
door een persoon, groep of organisatie en nuttig zijn voor (dezelfde of 
andere) personen, groepen of organisaties” (Mulder, 2011, P 90) 

DISSEMINATIE

“Het proces van, al dan niet geplande, transfer van (delen van) innovaties 
in een andere setting, die daar dan in een andere vorm (namelijk 
aangepast aan de nieuwe context, dan wel speciaal ontwikkeld in de 
nieuwe context) worden toegepast”
(Mulder, 2011, P. 26)



DEELPROJECT 2

DISSEMINATIE

➢ Het verspreiden van kennis en ervaringen met het ontwikkelen en 
implementeren van excellentieprogramma’s tussen de diverse MBO 
Colleges 

→ Aanpassen en verbeteren van ontwikkelde excellentieprogramma’s op basis 
van kennis en ervaringen van anderen: vanuit een vraag (doel) en 
aangepast aan eigen context

→ Transfer vindt plaats door communicatie en gemeenschappelijke activiteiten 

* Aanname: onderwijskundige stuurt docenten aan bij ontwikkelproces en 
transfer vindt plaats via de onderwijskundige. 8

“Een proces van geplande transfer van (delen van) innovaties in een 

andere opleidingen en/of instelling, die daar dan in aangepaste of 

vernieuwde vorm worden toegepast”
(Afgeleid van: Mulder, 2011, p. 26)



HUIDIGE SITUATIE

6 ONDERWIJSKUNDIGEN

• Begeleiden docenten bij het ontwikkelen en implementeren van 

excellentieprogramma’s

CENTRALE BIJEENKOMSTEN ONDERWIJSKUNDIGEN

• Kennis en ervaring delen met collega’s over:

• Het draaiboek

• Het begeleiden van docenten bij het ontwikkelen en implementeren van 

excellentieprogramma’s

• Het excellentieprogramma 

• Disseminatie: het verbeteren van excellentieprogramma’s met behulp 

van kennis en ervaringen van anderen (2e jaar gepland)
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DILEMMA 

Hoe kan disseminatie gestimuleerd worden tijdens het ontwikkelen en 

implementeren van de excellentieprogramma’s (innovatie)

• Frictie Mulder: disseminatie volgt na succesvolle innovatie

Hoe kunnen we disseminatie (via onderwijskundigen) bevorderen

• Mulder: communicatie en gemeenschappelijke activiteiten

• Welke activiteiten? 

• Succesverhalen delen 

• Gespreksprotocollen

• …
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BEDANKT VOOR HET MEEDENKEN

contact: j.j.doppenberg@hva.nl 
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