
Begeleiding
 
•	 Hoe creëer je een 

excellente leeromgeving? 
•	 Sturing versus coaching?

3D

Maak een fijn ontwerp 
 
•	 Leeractiviteiten, 

leermiddelen, didactiek, 
waarderen, planning, …

3C

Centrale vragen per 
excellentieprogramma:
•	 Wat verstaan jullie in dit  

programma onder excellentie?
•	 Wat zijn de kenmerken van 

excellentie in het programma?

Definiëren

Communicatie

Evalueren

Uitvoeren 1 4
5
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Deel je idee met 
alle betrokkenen 

•	 Wat vinden anderen van 
je idee? 

•	 Is er behoefte aan? 
•	 Is er draagvlak?
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Evalueren
 
•	 Wanneer ben je tevreden?
•	 Wat wil je evalueren, hoe, 

met wie en wanneer?
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Draagvlak

2
Programma

3

Doorloop alle eerdere  
stappen nog een keer:

Kan je stappen aanscherpen? 
•	 Zo ja, doe het!

Is het programma consistent? 
•	 Zo nee, pas aan.

Stappenplan ontwikkelen van excellentie programma’s 
als instrument voor dialoog.

Dit instrument is ontwikkeld door MBO College Airport, MBO College Amstelland, MBO College Zuid en MBO College Zuidoost van het ROC van Amsterdam-Flevoland. Zij hebben dit stappenplan 
gebruikt om docenten met elkaar in gesprek te laten gaan over hun excellentieprogramma’s. Het stappenplan kan gebruikt worden als ontwikkelinstrument en als instrument voor reflectie.

Deze uitgave is mede gefinancierd door Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO-project 405-15-604).

Tip: 
Definieer de eisen die 
je aan studenten stelt

•	 Wat zijn voorwaarden voor 
deelname?

•	 Wat zijn de selectiecriteria?
•	 Hoe vindt de selectie 

plaats?
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Definieer een visie 

•	 Welke studenten en waarom zij?
•	 Hoe gaan studenten leren en 

waarom zo?
•	 Wat gaan studenten leren en 

waarom dat?
•	 Wat maakt dit excellentie-

programma anders dan het 
reguliere onderwijsprogramma?
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Definieer de 
kenmerken van de 
docent

•	 Welke begeleidingsstijl?
•	 Welke specifieke kennis?
•	 Welke houding en welk 

gedrag? 

1C

Netwerker, Creatief, 
Flexibel, Lef, 
Inspirerend

Dwing jezelf om 
concrete criteria te 

formuleren.

Studenten, collega’s, 
bedrijfsleven, … 

Formuleer leerdoelen of 
leerprocessen
 
•	 Zijn de leerdoelen of leerprocessen 

voor iedere student gelijk?
•	 Wat onderscheidt de  

leerdoelen of leerprocessen 
van die van het reguliere 
onderwijsprogramma? 
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Maak een grof 
ontwerp
 
•	 Inhoud, organisatie, 

logistiek, middelen, … 
•	 Wat verwacht je van het 

bedrijfsleven?
•	 Interdisciplinair? 

Internationaal? … Waarom? 
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Hogere orde 
vaardigheden?

Communicatie

•	 Hoe, wat en aan wie wil je 
communiceren? 

•	 Vergeet niet je resultaten 
te vieren!
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Zichtbaarheid? 
Vaste plek?


