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Samenvatting: Bij het bevorderen van intrinsieke motivatie is essentieel dat studenten leerdoelen 
die centraal staan van belang vinden, hierdoor wordt eerder voldaan aan hun behoefte aan compe-
tentie en zullen zij beter in staat zijn hun eigen leerproces vorm te geven. Dit onderzoek richt zich op 
het gebruik van een competentieprofiel in honoursonderwijs. Gekeken wordt of honoursstudenten 
acht verschillende competentiedomeinen van het profiel als essentieel zien voor een excellente 
paramedicus. Daarnaast worden eerste ervaringen met dit profiel besproken. 

Honoursstudenten (N=14) van het honoursprogramma Healthy Ageing van de Hanzehoge-
school is een vragenlijst voorgelegd. Daarnaast zijn verdiepende interviews gehouden met drie 
studenten die zowel met als zonder het profiel deelnamen aan het honoursprogramma. 

De resultaten laten zien dat de honoursstudenten de meeste domeinen als essentieel beoorde-
len, echter bij ‘innoveren’ en ‘initiëren’ is deze relevantie nog niet altijd duidelijk. Verder herkennen 
studenten de domeinen in hun programma, hebben ze de vrijheid zich in verschillende domeinen 
meer te ontwikkelen dan in andere en het profiel ondersteunt hen bij het sturen van hun leerproces. 
Door voorbeelden te gebruiken en het bespreken van het profiel in de groep zou het werken met 
een profiel verder kunnen verbeteren en zou de relevantie van de domeinen verder verduidelijkt 
kunnen worden. 
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Inleiding
Als docenten en onderwijskundigen werkzaam in het Hoger Onderwijs willen 
we onze studenten opleiden tot hoogwaardige en innovatieve professionals (Ver-
eniging Hogescholen, 2014; Onderwijsraad, 2014). Professionals en academici 
die met hun “cognitieve vermogens de samenleving sturing geven waaronder de 
leiders, denkers en de creatieve geesten van de toekomst” (VSNU, 2015, p. 6). Het 
streven is dat deze studenten zo efficiënt mogelijk hun studie doorlopen, dat hun 
talenten zo optimaal mogelijk benut worden en ze goed voorbereid worden op de 
professionele praktijk. Intrinsieke motivatie van studenten speelt hierbij een gro-
te rol (Ryan & Deci, 2000a; 2000b; Kusurkar, Croiset & Ten Cate, 2011). Bij het 
bevorderen van intrinsieke motivatie is essentieel dat studenten de leerdoelen die 
centraal staan relevant vinden, hierdoor wordt eerder voldaan aan hun behoefte 
aan competentie (Ryan & Deci, 2000a; 2000b), en zullen zij beter in staat zijn hun 
eigen leerproces vorm te geven en keuzes te maken (Van Steenkiste, Soenens, 
Sierens & Lens, 2005; Boekaerts, 2002). 

Dit speelt nog sterker bij honoursprogramma’s omdat honoursstudenten een ster-
kere behoe!e hebben aan vrijheid dan reguliere studenten om gemotiveerd hun 
studie te doorlopen (Marra & Palmer, 2004; Kaczvinsky, 2007). Honoursprogram-
ma’s binnen hogescholen richten zich op professionele excellentie (Sirius Program-
ma, 2014). Daarom zijn er competentiepro"elen ontwikkeld speci"ek gericht op de 
excellente professionals, die verschillen per discipline. 

Dit onderzoek richt zich op het gebruik van een competentieprofiel in honour-
sonderwijs van een hbo-programma. Gekeken wordt of honoursstudenten de 
verschillende domeinen van dit profiel als essentieel zien voor een excellente 
professional. Daarnaast worden eerste ervaringen van studenten met dit profiel 
besproken. 

Honoursonderwijs

Er zijn nationaal en internationaal steeds meer universiteiten en hogescholen die ho-
noursprogramma’s ontwikkelen en aanbieden (VSNU, 2016; Wolfensberger, 2015). 
In het Hoofdlijnenakkoord OCW-VSNU en in de strategische visie HBO2025 staat 
genoemd dat er meer ruimte moet zijn voor di#erentiatie en excellentie, en dat er 
meer honoursprogramma’s moeten worden aangeboden (OCW & VSNU, 2011). 
Honoursprogramma’s worden door Wolfensberger (2015, p. 12) omschreven als:
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“…selective study programs linked to higher education institutions. They are designed for 
motivated and gifted students who want to do more than the regular program offers. The-
se programs have clear admission criteria and clear goals and offer educational opportuni-
ties that are more challenging and demanding than regular programs.”

Deze programma’s zijn speciaal ontwikkeld voor honoursstudenten. Honoursstuden-
ten verschillen op een aantal gebieden van reguliere studenten; studenten die wel 
voldoende bevrediging halen uit het reguliere programma en er niet voor kiezen 
een honoursprogramma te gaan volgen (Wolfensberger & O#ringa, 2012; Kazemier, 
O#ringa, Eggens & Wolfensberger, 2014). Honoursstudenten denken sneller en zijn 
$exibeler met het gebruiken van strategieën, ze weten meer en geven de voorkeur 
aan complexiteit (Freeman, 1998; Shore & Kanevsky, 1993). Ze zijn meer intrinsiek 
gemotiveerd hechten meer waarde aan hun studie, hebben een grotere behoe!e om 
te leren, meer zelfvertrouwen, en scoren hoger op kritisch denken, zelfregulatie en 
innovatief gedrag (Wolfensberger & O#ringa, 2012; Kazemier et al., 2014; Banis-Den 
Hertog, 2016). Ook op het gebied van creativiteit en ethische sensitiviteit bestaan ver-
schillen tussen honours en reguliere studenten (Kazemier et al., 2014; Schutte, Wol-
fensberger & Tirri, 2015). Daarnaast blijken talentvolle studenten minder behoe!e 
aan structuur te hebben (Marra & Palmer, 2004; Wolfensberger, 2012). 

Ondanks de vraag om meer autonomie en vrijheid, hebben honoursstudenten wel 
behoe!e aan een speci"eke structuur geboden door de docent (Hermsen & Coppool-
se, 2014). Ze hebben behoe!e aan duidelijkheid over de leerdoelen en verwachtingen, 
bijvoorbeeld aan het begin van een programma (Scager, Akkerman, Pilot & Wubbels, 
2014). Te weinig structuur en te veel vrijheid kan studenten er toe bewegen om te 
stoppen met het honoursprogramma of de studie (Hermsen & Coppoolse, 2014). 
Vrijheid moet dus gepaard gaan met kaders en duidelijkheid op het juiste moment - 
structuur geboden door de docent. Transparant zijn in verwachtingen en leerdoelen 
lijkt hierbij van belang.

Transparante leerdoelen

Leerdoelen worden steeds vaker geformuleerd in termen van competenties (Mulder, 
2003). Een competentie kan worden gezien als samenhangend geheel van kennis, 
vaardigheden, houdingen en eigenschappen (Van Merrienboer, Van der Klink & 
Hendriks, 2002). Het gebruik van een competentiepro"el kan een manier zijn om 
het vinden van evenwicht tussen vrijheid en structuur gemakkelijker te maken. Een 
competentiepro"el gee! een overzicht van alle nodige competenties om een bepaalde 
functie of taak optimaal uit te voeren. Een dergelijk pro"el biedt structuur en kan stu-
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denten en docenten houvast en richting geven om leerprocessen en onderwijs vorm 
te geven (DeShon & Alexander, 1996; Locke & Latham, 2002). Door helder te maken 
op welke gebieden de studenten zich kunnen ontwikkelen ontstaat een grotere trans-
parantie over de doelen van het programma. Transparante leerdoelen hangen samen 
met grote leeropbrengsten en betere prestaties (DeShon & Alexander, 1996; Locke & 
Latham, 2002). 

Door grotere transparantie zijn studenten ook beter in staat een oordeel te vormen 
over de leerdoelen. De perceptie van studenten op de leerdoelen is van belang voor 
het voeden van de intrinsieke motivatie (Ryan & Deci, 2000a; 2000b; Van Steenkiste 
et al., 2005; Boekaerts, 2002). Een hoge intrinsieke motivatie hangt samen met diep 
leren, betere prestaties en een groter gevoel van welzijn (Ryan & Deci, 2000a; 2000b; 
Kusurkar et al., 2011). Uitgaande van de Self-determination %eory van Ryan & Deci 
(2000a; 2000b) wordt intrinsieke motivatie bereikt wanneer studenten een gevoel 
van competentie ervaren, van verbondenheid en van autonomie. De student ervaart 
competentie wanneer de aangeboden leerinhoud aansluit op zijn of haar niveau, 
waarbij de leerinhoud beheersbaar maar ook uitdagend blij!.1 Om zich competent 
te voelen is het van belang dat studenten het doel en de relevantie van de leerinhoud 
en de leerdoelen begrijpen (Ryan & Deci, 2000a; 2000b). Een student ervaart verbon-
denheid wanneer de docent bij hem betrokken is en zich bekommert om zijn wel-
bevinden, zijn voortgang en het leerproces (Guthrie, Wig"eld, & VonSecker, 2000). 
Autonomie wordt ervaren wanneer de student de ruimte krijgt zelf invulling te geven 
aan het leren. Autonomie-ondersteunende docenten communiceren de relevantie 
van leerinhouden en opdrachten zodat studenten begrijpen waarom de leerinhoud 
en opdrachten voor hen nuttig kunnen zijn. Ook peilen autonomie-ondersteunende 
docenten de mening van studenten en geven ze ruimte aan het studentperspectief 
(Van Steenkiste et al., 2005).

Competentieprofiel voor honoursonderwijs

Leerdoelen van veel honoursprogramma’s binnen hogescholen richten zich op pro-
fessionele excellentie (Sirius Programma, 2014). Wat een excellente professional is en 
kan, wordt per hogeschool verschillend ingevuld. Gemeenschappelijk uitgangspunt is 
dat het hierbij draait om excellentie in relatie tot het beroep (Robbe, Heijne-Pennin-
ga, Lappia, Truijen, Lammers, & Wolfensberger, 2016; Robbe, Heijne-Penninga, 

1 Voor de leesbaarheid zal verder gesproken worden over ‘hij’ en ‘zijn’, hiermee wordt ook ‘zij’ en 
‘haar’ bedoeld.
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Wijkamp, & Wolfensberger, 2016). Bij de Hanzehogeschool Groningen is het uit-
gangspunt dat de eigenschappen en competenties van een excellente professional per 
discipline verschillen. Daarom is ervoor gekozen om voor elke opleiding met een 
eigen honoursprogramma een pro"el van de excellente professional te ontwikkelen 
op basis van de opvattingen en meningen van de professionals uit het werkveld zelf 
(Heijne-Penninga, Wijkamp & Wolfensberger, 2015). 

Voor het domein van de paramedische beroepen logopedie, fysiotherapie, diëtetiek, 
mondzorgkunde en medische beeldvorming is het pro"el van de excellente parame-
dicus ontwikkeld (Paans, Wijkamp, Wiltens & Wolfensberger, 2013). Dit is het pro"el 
dat centraal staat in dit onderzoek. Het pro"el van de excellente paramedicus omvat 
acht domeinen met elk een aantal speci"eke gedragingen die dit domein verder con-
cretiseren (zie tabel 1). Het pro"el moet honoursstudenten handvatten bieden om 
hun leerproces te sturen. Op basis van het pro"el kunnen zij onderbouwde keuzes 
maken in welke gebieden ze zich binnen hun honoursprogramma verder willen ont-
wikkelen. Gebieden die door professionals van belang worden geacht om te komen 
tot bovengemiddelde prestaties in dit vakgebied. 

Het pro"el voor de excellente paramedicus is ontwikkeld op basis van de mening van 
professionals en experts uit het vakgebied van de paramedicus. Voor het voeden van 
de intrinsieke motivatie van studenten is de perceptie van studenten op dit pro"el 
van belang (Boekaerts, 2002). Want, zoals eerder aangegeven, kan het gevoel van 
competentie beter gevormd en bevorderd worden wanneer de student de relevantie 
van de leerinhoud begrijpt (Ryan & Deci, 2000a; 2000b) en ook als voorwaarde voor 
het bieden van autonomie is het van belang dat de student erkent wat de relevantie is 
van dat wat geleerd gaat worden (Van Steenkiste et al., 2005). 

In dit onderzoek richten wij ons daarom op de volgende vragen:
 ~ In welke mate vinden honoursstudenten de domeinen van het pro"el van de ex-

cellente paramedicus essentieel voor een excellente paramedicus en verschilt hun 
oordeel van het oordeel van de professionals?

 ~ Wat zijn de eerste ervaringen van honoursstudenten met dit pro"el in het hon-
oursprogramma?



 25

Marjolein Heijne-Penninga, Inge Wijkamp,Wolter Paans & Marca Wolfensberger 

Tabel 1. Pro"el van een excellente paramedicus (Paans, et al., 2013)

Domein Aspect

Communiceren Past taalgebruik aan, aan de context
Geeft inzage in het resultaat van het eigen professionele handelen
Motiveert de patiënt/cliënt tot het maken van keuzes
Brengt de kern van de boodschap helder over aan anderen
Toont enthousiasme en bevlogenheid voor de eigen professie
Draagt nieuwe ideeën uit

Samenwerken Durft kritisch te zijn naar anderen
Werkt effectief samen met professionals binnen en buiten de organisatie

Kennis nemen en 
delen

Deelt kennis en haalt kennis binnen en buiten de organisatie
Bezit kennis over een breed terrein (mono- en multidisciplinair)
Is gericht op het leveren van kwaliteit in kennis en handelen
Speelt in op relevante politieke en/of maatschappelijke ontwikkelingen

Zelfreflectie tonen Gaat constructief om met feedback
Kent en bewaakt eigen grenzen
Is kritisch ten aanzien van eigen kennis en handelen
Toont volharding en doorzettingsvermogen

Innoveren Benut kansen
Denkt buiten kaders
Ontwikkelt creatieve alternatieven (incl. het beargumenteerd loslaten van proto-
col of richtlijn)
Toont nieuwsgierigheid

Initiëren Initieert verandertrajecten op grond van nieuwe (wetenschappelijke) inzichten
Profileert het beroep binnen en buiten de eigen organisatie
Handelt proactief
Toont visie en ondernemerschap

Overzicht hebben in 
complexe situaties

Handelt effectief door relevante informatie te integreren
Onderscheidt hoofd- en bijzaken in een complexe situatie
Handelt efficiënt in complexe situaties
Beredeneert complexe, nieuwe casuïstiek efficiënt

Wetenschappelijk 
onderbouwen 

Zoekt en vindt wetenschappelijke kennis
Past de principes van ‘Evidence-Based handelen’ toe
Verantwoord het eigen professioneel handelen



 Risicofactoren voor studieuitval van eerstejaars sportstudenten in het hoger onderwijs

26 

Methode

Context

Het onderzoek hee! plaats gevonden onder studenten die participeerden in het ho-
nourstalentprogramma Healthy Ageing, aangeboden door de Academie voor Ge-
zondheidsstudies van de Hanzehogschool Groningen. In dit driejarig extra curricu-
lair honourstraject werken studenten uit de verschillende paramedische opleidingen 
samen met verpleegkunde studenten en studenten van sociale studies aan uitdagende 
projecten. Het programma start in het tweede studiejaar en hee! een omvang van 
30 ECT. Studenten gebruiken vanaf 2012 het pro"el van excellente paramedicus als 
richtlijn.

Respondenten

De participanten in dit onderzoek waren tweedejaarsstudenten van de Academie van 
Gezondheidsstudies die een jaar honoursonderwijs binnen dit programma hadden 
doorlopen (N=14). Daarnaast zijn interviews gehouden met drie derdejaarsstuden-
ten die een jaar zonder pro"el en een jaar met pro"el aan dit honoursprogramma 
hebben deelgenomen. 

Instrumenten

Bij de tweedejaars honoursstudenten is een elektronische vragenlijst aan het eind 
van het studiejaar 2013-2014 afgenomen. Naast een aantal vragen betre#ende per-
soonskenmerken wordt in deze vragenlijst ingegaan op de essentie van elk domein. 
Deze vragen zijn ook gebruikt zijn bij de oorspronkelijke ontwikkeling van het pro"el 
onder professionals (Paans et al., 2013). Per domein wordt op een driepuntsschaal 
gevraagd of dit domein 1) essentieel is om een excellente paramedicus te beschrijven; 
2) belangrijk maar niet essentieel is of 3) niet van belang is. Vervolgens is een Con-
tent-Validity Ratio (CVR) berekend aan de hand van de volgende formule (Lawshe, 
1975):

ne - N/2
N/2

Hierbij staat ne voor het aantal respondenten dat een domein als essentieel hee! aan-
gemerkt en N voor het totaal aantal respondenten. Een positieve CVR betekent dat 
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een meerderheid van de respondenten een domein essentieel vindt om een excellente 
paramedicus te kunnen zijn. Een CVR gee! een ratio aan waarbij inzichtelijk wordt 
gemaakt in welke mate er meer dan 50% van de respondenten het domein als ‘essen-
tieel’ inschatten. Lawshe (1975) meldt dat de CVR’s geschikt zijn om te berekenen in 
groepen van (ervarings)experts in een variatie tussen de vijf en 40 personen. Daarbij 
kan gesteld worden dat de interpretatie van de ratio’s a&ankelijk is van de groeps-
grootte. De CVR’s berekend op basis van de honoursstudentoordelen worden ver-
geleken met de CVR’s berekend op basis van expertoordelen uit de studie van Paans 
en collega’s (2013).In het geval van de studentengroep (N=14) kan volgens Lawshe 
gesteld worden dat een CVR van >0.51 gezien kan worden als ‘essentieel’. In het geval 
van de professionals (groepsgrootte van 27 deelnemers) kan er van uitgegaan worden 
dat een CVR van >0.37 voldoende is om als domein als ‘essentieel’ geïnterpreteerd te 
worden.

Daarnaast is er per domein gevraagd of het domein herkenbaar terug kwam in het 
programma en op welk gebied studenten zich, volgens henzelf, het meest hebben 
ontwikkeld gedurende het honoursprogramma. 

Interview 

Drie honoursstudenten (student A, B en C) namen deel aan het honoursprogramma 
zonder dat het pro"el gebruikt werd en namen ook nog deel toen er in het honours-
programma voor het eerst werd gewerkt met het pro"el. Met hen is een verdiepend 
interview gehouden waarbij gevraagd is naar hun mening over het pro"el en hoe zij 
het werken met het pro"el ervaren, ook in vergelijking met de periode zonder pro"el. 
De interviews zijn opgenomen en getranscribeerd.

Resultaten

Opvattingen over het profiel

Het werkveld hee! acht domeinen voorgesteld die te samen het pro"el vormen van de 
excellente paramedicus. Per domein uit het pro"el is op basis van de antwoorden van 
studenten, een CVR berekend, welke kan worden vergeleken met de CVR die is bere-
kend op basis van de antwoorden van professionals (Paans et al., 2013). In tabel 2 wordt 
per domein zowel de CVR van de studenten weergegeven als die van de professionals. 
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Tabel 2. Content Validity Ratio (CVR) per domein op basis van oordelen studenten 
en op basis van oordelen studenten professionals (Paans et al., 2013) 

 
CVR studenten 

(N=14)

CVR  
professionals 

(N=27)

Communiceren 0.85 0.78

Innoveren 0.23 0.63

Initiëren 0.38 0.78

Kennis nemen en delen 0.54 1.00

Overzicht in complexe situaties 0.69 0.56

Samenwerken 0.85 0.63

Wetenschappelijk onderbouwen 0.54 0.78

Zelfreflectie 0.54 0.48

Zoals te zien in de tabel 2 gee! het merendeel van de studenten op de domeinen 
‘communiceren’, ‘overzicht in complexe situaties’ en ‘samenwerken’ aan dat deze do-
meinen essentieel zijn. Dat geldt in mindere maten voor de andere domeinen. Bij de 
professionals vindt de hele groep ‘kennis nemen en delen’ essentieel. Onder studen-
ten bestaat meer consensus bij de domeinen ‘communiceren’, ‘overzicht in complexe 
situaties’ en ‘samenwerken’ dan onder de groep professionals. Bij de domeinen ‘ken-
nis nemen en delen’, ‘innoveren’ en ‘initiëren’ is de groep studenten minder eenduidig 
dan de groep professionals, waarbij ‘innoveren’ en ‘initiëren’ bij studenten een lagere 
CVR hebben dan 0.51 en de groep studenten dus deze domeinen niet als ‘essentieel’ 
zien en de andere in tabel 2 opgenomen domeinen wel.

Uit de interviews met studenten komt naar voren dat zij het pro"el herkennen, maar 
soms de woorden nog niet goed kunnen plaatsen en het onderscheid met een regu-
liere professional moeilijk vinden.

“Ik vind het wel heel goed dat de student het kan gaan gebruiken, dat kun je nu ook al ge-
bruiken, Dit is het einddoel. Je weet als je dit leest ,o daar ga ik naar toe, een soort richtlijn. 
Het is wel overzichtelijk; en dat aspect vind ik nog moeilijk, dan ga ik daar nog verder in 
oefenen. Duidelijk moet zijn dat je er niet nu al aan hoeft te voldoen. Dat is belangrijk dat 
het je einddoel is en nu nog niet aan alles hoeft te voldoen.” (Student A)

 “Vooral de eerste domeinen [communiceren en samenwerken] valt mij op, dat moet iedere 
gewone paramedicus kunnen, niet alleen de excellente paramedicus. Dat zijn de aspecten 
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waar ik naar streef.” (Student B)

“Het is een helder stuk [het profiel], interessant om in de groep te bespreken, bewustwor-
ding waar we naar toe gaan. Het is voor allemaal interessant. Nuttig voor iedereen, voor de 
bewustwording.” (Student C)

Het profiel in het honoursprogramma

Studenten geven bij elk domein aan dat deze terug komt in het honoursprogramma. 
Op de vraag in welk domein zij zich tijdens het honoursprogramma het meest heb-
ben ontwikkeld zijn de antwoorden verspreid over de verschillende domeinen, waar-
bij ‘communiceren’ en in ‘wetenschappelijk onderbouwen’ door niemand is genoemd 
(tabel 3).

Tabel 3 Per domein het aantal studenten dat aangee! zich in dat domein het meest te 
hebben ontwikkeld gedurende het honoursprogramma

 

Communiceren -

Samenwerken 2

Kennis nemen en delen 1

Zelfreflectie 1

Innoveren 3

Initiëren 2

Overzicht in complexe situaties 3

Wetenschappelijk onderbouwen -

Tijdens de interviews met studenten wordt aangegeven dat zij het pro"el wel wilden 
gebruiken, maar ook regelmatig vergaten dat het er was: 

“Ik vond het lastig, het schoot erbij in, wel af en toe over nagedacht.” (Student C)

De meerwaarde ervan werd wel gevoeld, met name wat betre! het richting geven en 
de duidelijkheid over de mogelijkheden en verwachtingen:
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“Met het profiel was ik misschien wel professioneler met sommige dingen omgegaan, 
toen wel veel ideeën, wel praten over dingen, maar niet aan de slag. Met profiel hadden we 
misschien ook andere dingen er nog erbij gebruikt, zoals wetenschappelijk onderbouwen. 
Zulk soort dingen.” (Student C)

“Het verschil zit in ‘Bezit kennis over breed terrein, mono- en disciplinair werken’. Dat is wel 
iets extra’s, daarom ben ik het honoursprogramma gaan doen.” (Student C)

Ten slotte kwam uit de interviews naar voren dat studenten behoe!e hebben aan 
concretisering van het pro"el en het vaker bespreken in de groep of met de docent 
en kwamen ze met suggesties hoe dit pro"el gebruikt zou kunnen worden in het 
onderwijs.

“Voorbeelden geven, je leest het en denkt, nou, ik weet het niet. En dan misschien met 
voorbeelden dat je denkt: o ja.” (Student A)

 “Sowieso moet dit profiel geïntroduceerd worden, met voorbeeld, hoe je het kan verbe-
teren, als je dat moeilijk vindt dan kun je dat zo en zo bereiken. Bijvoorbeeld een les aan 
besteden, dan gaat het meer leven, dan ga je er meer over nadenken. Door dit gesprek [het 
interview] ga ik er meer over na denken, het is belangrijk om het er over te hebben, dan 
gaat het leven.” (Student A)

“Een excellente paramedicus triggert mij om zo te worden als hij en door te gaan met wat 
ik doe. Ook bij de reguliere studenten kan dit goed doen. Laten zien dat je allemaal gewoon 
maar een mens bent. Een lezing van een excellente paramedicus…” (Student B)

“Eens in de zoveel tijd een workshop van paramedici ,die ook al zo [excellent] zijn, fijn om 
praktijkvoorbeelden te krijgen, dat je zo moet zijn om een excellente paramedicus te zijn, 
in opdrachten waar we samen in een groepje over bepaalde aspecten discussiëren, actief, 
met praktijkvoorbeelden erbij halen. Daardoor gaan realiseren dat deze aspecten er zo 
uitzien in de praktijk. Erover praten in de groep maar ook praktische opdrachten uitvoeren 
hierom heen.” (Student C).

Discussie/conclusie
Bij het bevorderen van intrinsieke motivatie is de perceptie van studenten op de leer-
doelen van een programma van belang (Ryan & Deci, 2000a; 2000b; Van Steenkiste 
et al., 2005; Boekaerts, 2002). De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de ho-
noursstudenten in het talentprogramma Healthy Ageing van de Hanzehogeschool 
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Groningen het pro"el dat richting gee! aan hun honoursprogramma grotendeels 
relevant vinden voor een excellente paramedicus. De relevantie van de domeinen 
initiëren en innoveren is echter voor studenten nog niet altijd duidelijk. Verder bleek 
uit hun antwoorden dat zij de domeinen herkennen in hun programma, de vrijheid 
hebben zich in verschillende domeinen meer te ontwikkelen dan in andere en dat het 
pro"el hen kan ondersteunen bij het sturen van hun leerproces. Echter, zij geven ook 
aan te moeten wennen aan het pro"el en behoe!e te hebben aan concretere invulling. 

Honoursprogramma’s in het Hoger Onderwijs willen talentvolle studenten voorbe-
reiden op het worden van excellente professionals (Sirius Programma, 2014a). Het 
pro"el van de excellente paramedicus dient daarom als basis voor het honourspro-
gramma Healthy Ageing van de Hanzehogeschool Groningen, maar vooral ook als 
richtpunt en stip aan de horizon voor studenten. De resultaten in deze studie laten 
zien dat de groep honoursstudenten de domeinen ‘communiceren’, ‘kennis nemen 
en delen’, ‘overzicht in complexe situaties’, ‘samenwerken’, wetenschappelijk onder-
bouwen’ en ‘zelfre$ectie’ als essentieel beoordelen, net als de professionals hebben 
gedaan. Zij vinden dus deze domeinen in het pro"el van belang zijn. Dit zal hun mo-
tivatie om zich op deze punten verder te ontwikkelen positief beïnvloeden. Studenten 
zetten zich liever en beter in wanneer zij zich verbonden voelen met de leerdoelen 
(Boekaerts, 2002). Daarbij komt dat het gevoel van competentie en autonomie, en 
daarmee de intrinsieke motivatie, wordt vergroot wanneer studenten de leerdoelen 
relevant en van belang vinden (Ryan & Deci, 2000; Van Steenkiste et al., 2005). 

Wat opvalt, is dat de domeinen ‘innoveren’ en ‘initiëren’ niet als ‘essentieel’ worden 
gezien door studenten. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat dit nog redelijk 
onbekende concepten voor hen zijn. Met name communiceren, samenwerken, we-
tenschappelijk onderbouwen en zelfre$ectie komen (met andere gedragsaspecten) 
ook terug in het reguliere programma en zijn concepten waar studenten zich waar-
schijnlijk meer bij kunnen voorstellen. Dit zou een reden kunnen zijn dat daar een 
grotere consensus over bestaat. Bij de mogelijk wat meer onbekende concepten als 
innoveren en initiëren zou bespreking en verduidelijking met de docent kunnen hel-
pen om de relevantie hiervan ook voor studenten duidelijk te maken. 

Op de vraag in welk competentiedomein studenten zich het meest hebben ontwik-
keld geven zij wisselende antwoorden. Het is dus mogelijk je programma en de leer-
doelen waar je aan werkt wisselend in te vullen en eigen ‘inkleuring’ van het pro"el 
lijkt dus mogelijk. Verder onderzoek zou zich nog speci"eker kunnen richten op hoe 
sturend het pro"el is voor studenten en voor docenten en welke ruimte studenten 
hebben en vooral willen hebben om zelf hun richting te bepalen. 
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Uit de interviews blijkt dat het pro"el studenten richting gee! en ondersteunt bij het 
maken van keuzes. Het helpt hen breder te kijken naar opdrachten en ook aspecten 
als wetenschappelijk denken mee te nemen. Studenten geven in de interviews ook 
aan behoe!e te hebben aan verdere concretisering van de domeinen. De toepassing 
van het pro"el in het onderwijs kan dus verbeterd worden door de onderdelen va-
ker expliciet aan bod te laten komen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door het pro"el 
tijdens bijeenkomsten te bespreken (‘Hoe zou je dat domein/gedragsaspect kunnen 
zien? Wie hee! een voorbeeld?’), explicieter te benoemen bij bijvoorbeeld re$ectie-
opdrachten (“Kijk eens terug naar elk van de onderdelen uit het pro"el” of “Kies een 
van de onderdelen van het pro"el”) maar ook door gezichten te verbinden aan het 
pro"el. Welke paramedicus is nu de excellente professional en wat is zijn verhaal. 
Gastsprekers kunnen voorbeelden geven hoe zij de verschillende domeinen herken-
nen in hun werk, bijvoorbeeld door te vertellen hoe zij samenwerken of wanneer 
overzicht in een complexe situatie essentieel is. Dit zorgt meteen voor een echt rol-
model voor de studenten. Iemand aan wie ze vragen kunnen stellen.

Kanttekening bij deze studie is dat het aantal respondenten klein is. Desondanks gee! 
het een eerste indruk van hoe het pro"el overkomt op studenten en welke voor- en 
nadelen zij ervaren met het werken ervan. Dit gee! richting in hoe het werken met 
een competentiepro"el verder verbeterd kan worden. Bijvoorbeeld door concretere 
voorbeelden te gebruiken en het bespreken van de competenties in de groep. Daar-
naast laten de resultaten zien dat het de moeite waard is verder te gaan met het wer-
ken met competentiepro"elen voor honoursprogramma’s in het Hoger Onderwijs. 
Studenten geven aan dat het pro"el hun richting en houvast kan bieden. Vervolg 
onderzoek bij andere schools en grotere groepen studenten is nodig om deze eerste 
inzichten verder te verdiepen en het gebruiken van een pro"el nog beter af te kunnen 
stemmen op de behoe!es van honoursstudenten.
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