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Inleiding 

Met honoursonderwijs bieden we ambitieuze studenten de mogelijkheid zichzelf maximaal uit te dagen. 

Dat vraagt om een didactiek die dat mogelijk maakt: veel autonomie voor studenten, kritisch denken en 

ethisch handelen, complexe opdrachten, interdisciplinair en innovatief werken en ruimte voor 

creativiteit. En een docent die coacht, verbinding maakt met de student, zelf ook leert, ruimte geeft. 

Ontwikkel jezelf tot een docent die honoursonderwijs kan ontwerpen en uitvoeren. 

 

Excellentie in het hoger onderwijs 

Sinds 2010 is Hogeschool Utrecht partner in het landelijke Siriusprogramma. Ongeveer 20 instellingen 

voor hoger onderwijs geven ruimte aan excellentie en vormen een sterk netwerk. In deze publicatie zie 

je alle profielen van de excellente professional. Interessant om verschillen en overeenkomsten te zien. 

Wij zijn in Nederland sterk in het begeleiden aan de onderkant, hebben het onderwijs op orde, maar 

faciliteren te weinig als het gaat om maximale talentontwikkeling. Zowel op individueel niveau als 

wanneer het gaat om onze positie als kenniseconomie is aandacht voor excellentie nodig. 

 

Het doel is: maximale talentontwikkeling in een ambitieuze onderwijscultuur. De film ‘waar een klein 

land groot in moet worden’ benadrukt deze relevantie. 

‘Learn the rules like a pro, so you can break them like an artist’ 
Pablo Picasso 

 

http://www.honours.hu.nl/
mailto:Suzanne.unck@hu.nl
mailto:Agnes.mijnhout@hu.nl
http://codesignstudio.nl/
mailto:Jens.gijbels@hu.nl
http://www.orionprogramma.nl/docs/Sirius/def.-siriusboek-excel-profv4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zZbATd7WM3c&feature=youtu.be
http://www.siriusprogramma.nl/?pid=218&page=Excellentie-film
http://www.siriusprogramma.nl/?pid=218&page=Excellentie-film


 

 

Inmiddels zijn we koploper in Europa. Er is zelfs een lector excellentie in hoger 

onderwijs, dr. Marca Wolfensberger, verbonden aan de Hanze Hogeschool. Zij 

schreef ‘Teaching for Excellence’: een goed basisboek over honoursdidactiek, 

gebaseerd op onderzoek. 

 

HU Honours 

De HU heeft besloten dat aandacht voor excelleren niet eindigt bij het project. In de prestatie-afspraken 

voor eind 2015 is opgenomen dat de HU streeft naar 6% studentdeelname aan honourstrajecten en de 

ambitie is om dat in 2020 te verhogen tot 10%. Om dit te kunnen realiseren en om de positieve en 

werkzame aspecten van de huidige aanpak te versterken, wordt een onderwijsconcept ontwikkeld dat 

recht doet aan onderwijs dat maximale uitdaging voor studenten biedt. Wij gebruiken we het begrip 

‘excellentie’ niet. Dat is een te star en eenzijdig beeld van wat wij als HU nastreven.  We doen niet aan 

excellentie-denken. Honours is een onderwijsconcept met focus op maximale talentontwikkeling. 

Excellentie is uitgaan van een ‘fixed mindset’ en kiezen voor ‘de beste’ studenten. Daar geloven wij niet 

zo in. 

 

Op dit moment werken we met het sterrensysteem: vijf voorgedefinieerde sterren (leiderschap, 

vakmanschap, gedrevenheid, innovatie, internationalisering). Studenten kunnen op verschillende 

manieren werken aan hun sterren: gestructureerd, open of onderwijs ertussenin. Er zijn 

honoursprogramma’s, cursussen op honoursniveau, projecten en individuele honoursaanvragen. 

Wanneer de student vijf sterren heeft behaald, ontvangt hij (na een afsluitende toets) het Honours 

Certificaat (vh. Predicaat Excellentie). 

 

Wel gaat er het één en ander veranderen vanaf 2015. We kiezen ervoor om de focus te richten op 

waardecreatie: de student ontwikkelt producten of diensten waarmee hij direct waarde creëert voor 

beroep, vakgebied en/of samenleving. De inhoudelijke kwaliteit en relevantie worden getoetst. Wij 

willen niet langer voorschrijven in welke hokjes de prestaties thuishoren; er komt meer ruimte voor een 

persoonlijke invulling en verbindingen met onderwijsaanbod binnen de eigen opleiding. Ook kiezen we 

voor meer interdisciplinair honoursonderwijs en specifieke honoursminoren; deze worden op 

honoursniveau aangeboden. Dit studiejaar starten we met enkele pilots, waaronder de minor co-design 

studio bij de FNT. 

 

Het doel van HU Honours: 

 

1. Honours als manier om waardecreatie te bereiken. 
HU Honours focust op ‘waardecreatie’ om hiermee de beroepspraktijk maximaal, snel en flexibel te 
kunnen professionaliseren en innoveren. Honoursstudenten zijn in staat en worden geactiveerd het 
geleerde direct toe te passen voor complexe en interdisciplinaire vraagstukken van nu en van de 
toekomst. Op deze wijze stimuleren we kenniscirculatie en ontwikkelen we beroepsproducten en –
diensten die van hoge kwaliteit zijn en een hoge relevantie hebben. 
 
  

https://www.hanze.nl/EN/information-for/Partners/international-events/int-conference/Pages/about-marca-wolfensberger.aspx
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http://codesignstudio.nl/


 

2. Honours als aanjager van een ambitieuze onderwijscultuur. 
De ‘zesjescultuur’ is een stempel dat niet past bij de HU. Wij bieden onderwijs 
aan voor gemotiveerde aankomende startende en ervaren professionals die 
bereid zijn alles uit zichzelf te halen en die hierbij optimaal gefaciliteerd en 
begeleid worden.  
 
Om ervoor te zorgen dat ambitie vanzelfsprekend wordt, kunnen we met 
honoursonderwijs laten zien hoe inspirerend en waardevol leren kan zijn. Zo motiveren we onze 
medewerkers en studenten zichzelf uit te dagen en samen te zorgen voor kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs. 
 
3. Honours als vorm van gepersonaliseerd leren, een raamwerk om talentontwikkeling mogelijk 

te maken binnen de HU. 
Eén van de pijlers van de onderwijsvisie van de HU, is gepersonaliseerd leren. Om het voor iedereen van 
17-67 jaar mogelijk te maken onderwijs te volgen aan de HU, is het mogelijk te variëren in tempo, 
volgorde, inhoud en eindniveau. Honours biedt de mogelijkheid tot talentontwikkeling, zonder 
gedefinieerde bovengrens.  
 

Masterclass 

 

Introductie 

Visie op onderwijs: you can learn anything.  

 

Maximale talentontwikkeling gaat over ruimte geven, vertrouwen uitstralen en hoge verwachtingen 

hebben van de student. Ook is het belangrijk om een ‘growth mindset’ te benadrukken (in tegenstelling 

tot ‘fixed mindset’). Carol Dweck heeft de growth versus fixed mindset theorie ontwikkeld.  

 

Uit: www.nivoz.nl 

‘Uit Dwecks onderzoek blijkt dat er twee diametraal verschillende zelfbeelden of geesteshoudingen 

(mindsets) zijn die mensen over zichzelf en hun persoonlijke eigenschappen kunnen hebben: een 

nagenoeg stabiel, vaststaand en onveranderlijk zelfbeeld versus een niet vaststaand, maar juist 

ontwikkelbaar zelfbeeld. De eerste groep hangt in Dwecks jargon de ‘entiteittheorie’ aan: de overtuiging 

dat hun intelligentie een entiteit is, iets dat ‘nou eenmaal in je zit’. Voor hen is intelligentie een eindige 

bron, die niet te aan te vullen of te vergroten is. De tweede invalshoek wordt de ‘groeitheorie’ genoemd: 

hoewel intelligentie iets is dat van persoon tot persoon enigszins verschilt, het is uiteindelijk door onze 

eigen inzet te ontwikkelen. Voor de mensen die de tweede invalshoek kiezen, is intelligentie als 

spierkracht: door je hersens te gebruiken – door je actief in leersituaties te begeven – vergroot je je 

mentale capaciteiten (Dweck 2000, Pink 2010).’ 

 

Excellentie versus Honours 

Wij kiezen binnen de HU duidelijk voor een onderwijsconcept waarmee we ambitieuze studenten die 

dat willen en kunnen, zichzelf maximaal laten uitdagen. Iedereen kan zich op zijn eigen niveau maximaal 

ontwikkelen en we gaan uit van het principe dat iedereen talenten heeft die optimaal tot bloei kunnen 

komen en waarmee waarde wordt gecreëerd voor beroep, vakgebied en/of samenleving.  

https://www.khanacademy.org/youcanlearnanything?video=main
http://www.uu.nl/faculty/socialsciences/NL/Actueel/Agenda/Pages/Docent-met-hoge-verwachtingen-cruciaal-voor-honoursprogramma%E2%80%99s.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=o8JycfeoVzg
http://www.brainpickings.org/index.php/2014/01/29/carol-dweck-mindset/
http://www.nivoz.nl/


 

Een belangrijke succesfactor hierin is de rol van de docent. Deze dient ervoor te 

zorgen dat de student zichzelf motiveert om tot honoursprestaties te komen. 

Hierbij is de ‘self determination theory’ van Deci en Ryan van groot belang. Hier 

een overzicht van (online) publicaties. Een kort filmpje ter introductie, laat zien 

dat competentie, relatie en autonomie cruciale factoren zijn voor intrinsieke 

motivatie. 

 

Vormgeven van honoursonderwijs 

Hoe vertaal je deze principes in je onderwijs? Belangrijk is dat de studenten weten waarom ze iets 

moeten doen; wat ze ervan kunnen gaan leren. Nog meer dan bij niet-honoursstudenten beleven 

honoursstudenten hun ervaringen op verschillende niveaus en zijn ze continu aan het reflecteren op hun 

progressie en resultaten. Daarom: start with why. Jens Gijbels heeft in zijn honoursminor ‘co-design 

studio’ ook ‘De week van het nachtkastje’ geïntegreerd. Daarin doen studenten wat Dan Pink aanbeveelt 

. 

 

Een voorbeeld: Black Box 

Vaak beginnen ontwikkeltrajecten bij een duidelijk ‘ eindresultaat’. In onderwijs denken we vaak vanuit 

bestaande structuren en blokken; een semester, een kwartaal, een 5 ECTS module, een minor. Maar als 

we beginnen bij wat we willen bereiken, zouden we dan anders lesgeven? Zouden we dan onze modules 

anders ontwerpen? Black Box is een denkwijze van Design Thinking, waarbij we vanuit de beoogde 

interactie (hoe we willen omgaan, wat we willen bereiken) terug gaan werken naar hoe we dat gaan 

bereiken. 

 

Een voorbeeld: recept om in de puree te geraken (Bruno Paul de Roeck) 

Bedenk een dilemma (uitdaging, zo je wil) of probleem en schrijf op wat het is.  

Nu ga je het recept opschrijven dat hiertoe heeft geleid. Welke ingrediënten heb je nodig en welke 

stappen zette je achtereenvolgens om tot deze uitkomst te komen. Beschrijf concreet en stap voor stap. 

Overdrijven mag . Word je bewust van de consequenties van je gedachten en gedrag en kijk eens wat 

er gebeurt als je de ingrediënten en stappen in je recept omdraait. 

 

Durf te vragen 

Formuleer een vraag (en besteed aandacht aan hoe je de vraag formuleert). Kies voor een open vraag 

met richting, bijvoorbeeld: Hoe kan ik…. Of Wat helpt me om…. Iemand schrijft de vraag op een flap-

overvel. De aanwezigen schrijven al hun ingevingen, tips, aanbevelingen, antwoorden en oplossingen op 

een geel briefje en plakken dit op het flap-overvel. Zolang als er geschreven wordt, is er de tijd. 

Uiteindelijk wordt het flap-overvel met alle gele briefjes aan de vragensteller teruggegeven. 

 

Je kunt er voor kiezen de gele briefjes voor te lezen zodat iedereen de suggesties hoort, zeker bij een 

wat algemenere vraag erg waardevol. Lees hier het boek ‘Durf te vragen en de kracht van sociale 

overwaarde’ 

Nog 50 werkvormen en onderwijsstrategieën….  

En gebruik www.omooc.nl voor maatschappelijke vraagstukken. 

http://www.selfdeterminationtheory.org/
http://www.selfdeterminationtheory.org/domains/education-domain/
http://www.selfdeterminationtheory.org/domains/education-domain/
https://www.youtube.com/watch?v=vYydVMAoiJ4
https://www.youtube.com/watch?v=IPYeCltXpxw
https://www.youtube.com/watch?v=-F4r7vXYdjU
http://www.creativeslant.com/mt/archives/000053.html
https://www.youbedo.com/boeken/recepten-om-in-de-puree-te-raken-9789060203293
http://durftevragen.com/
file:///C:/Users/suzanne.unck/AppData/Local/Temp/Durftevragen-Boek.pdf
file:///C:/Users/suzanne.unck/AppData/Local/Temp/Durftevragen-Boek.pdf
http://www.teachthought.com/trends/modern-trends-education-50-different-approaches-learning/
http://www.omooc.nl/


 

En nu? 

Wil je aan de slag met honoursonderwijs of wil je de principes van 

honoursdidactiek in je cursus verwerken? Doe het. Ga met collega’s in gesprek of 

maak afspraken met mededeelnemers aan de masterclass.  

 

Wij horen graag al je ideeën, feedback, wensen en eisen. Dat kan via de 

programma-managers Onderwijsinnovatie en/of via aanspreekpunten voor honours in je eigen 

opleiding/faculteit. Ook kun je altijd mailen naar honours@hu.nl bij behoefte aan meer informatie. 

 

Elke eerste maandag van de maand vanaf 16 uur in FEM 1C1, is er HLab: de plek om onderwijs te 

ontwikkelen met (honours)collega’s van andere faculteiten.  

 

En we verzorgen de Basistraining Honoursdidactiek voor iedereen die zich bezighoudt of wil houden met 

honoursonderwijs. De volgende editie is gepland op de volgende data/tijden: 24 september 2014, 29 

oktober 2014, 26 november 2014. Op alle dagen van 18.30 – 21.30 uur. Voor meer informatie mail 

suzanne.unck@hu.nl.  

 

The Road Not Taken  

Two roads diverged in a yellow wood, 
And sorry I could not travel both 
And be one traveler, long I stood 
And looked down one as far as I could 
To where it bent in the undergrowth; 

Then took the other, as just as fair, 
And having perhaps the better claim, 
Because it was grassy and wanted wear;  
Though as for that the passing there 
Had worn them really about the same, 

And both that morning equally lay 
In leaves no step had trodden black. 
Oh, I kept the first for another day! 
Yet knowing how way leads on to way, 
I doubted if I should ever come back. 

I shall be telling this with a sigh 
Somewhere ages and ages hence: 
Two roads diverged in a wood, and I— 
I took the one less traveled by, 
And that has made all the difference 

-Robert Frost- 
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