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Samenvatting 

 

De afgelopen jaren is de aandacht voor excellentie in het hoger onderwijs onder invloed van 

het landelijke Sirius programma enorm toegenomen. Als gevolg daarvan bieden de meeste 

hbo instellingen hun best presterende studenten excellentieprogramma’s aan. De gedachte 

hierachter is  het stimuleren van talent, zodat getalenteerde studenten na hun afstuderen zich 

verder kunnen ontwikkelen tot de besten binnen hun beroepsgroep. Excellentie onderwijs in 

het hbo is met andere woorden gericht op het excellent presteren in de beroepsuitoefening na 

de opleiding; het gaat om (ontwikkelen van) excellente professionaliteit. Alhoewel er 

algemene theorieën zijn over talentontwikkeling, expertschap en excellentie (Dreyfus & 

Dreyfus, 1980; Ericsson, 2006; Gagné, 2005; Renzulli, 1978; Sternberg, 2003), is er nog niet 

veel onderzoek gedaan naar wat dit concreet betekent voor excellente professionaliteit in 

concrete beroepen en domeinen. Dit bemoeilijkt een adequate vormgeving van het curriculum 

van excellentie programma’s in het hbo, omdat niet helder is wat het beoogde profiel is van de 

excellente beroepsbeoefenaar. Evenmin is helder of dit profiel generiek van aard is (hbo-

breed) of dat er tussen beroepsdomeinen en/of opleidingen relevante verschillen zijn in de 

aspecten van excellente professionaliteit.    

 

In dit onderzoek is voor het domein sport en bewegen een explorerend onderzoek uitgevoerd, 

om zo voor dit domein aanknopingspunten te kunnen bieden voor de verdere ontwikkeling 

van excellentieprogramma’s in de hbo-sportopleidingen. Voor een viertal andere domeinen 

zijn vergelijkbare onderzoeken gedaan, zodat in een later stadium domeinen vergeleken 

kunnen worden. 

 

Doelstelling van dit onderzoek was om op basis van de beschikbare kennis en ervaring in de 

beroepspraktijk, te komen tot een bruikbaar profiel voor de excellente professionals in het 

domein sport op bachelor niveau. Hiertoe zijn eerst diverse professionals, die werkzaam zijn 

in het domein, bevraagd tijdens focusgroep interviews. Het conceptprofiel van excellente 

professionals dat hieruit naar voren kwam is vervolgens in twee Delphi ronden voorgelegd en 
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per aspect gevalideerd door een expert panel, waarin zowel leidinggevenden als onderzoekers 

die werkzaam zijn in het domein van sport en bewegen zitting hadden. Voor de mate van 

overeenstemming werden per gedragsaspect en per domein overeenstemmingscores berekend. 

 

Er bleek zowel tussen de bevraagde professionals onderling, als tussen professionals en het 

expertpanel een hoge mate van consensus te zijn over een substantieel deel van de 

competentiedomeinen en gedragsaspecten van excellente sportprofessionals. Opvallend 

daarbij is dat het lijkt te gaan om aspecten die weliswaar voortkomen uit de aard van de 

werkzaamheden van sportprofessionals, maar die niet exclusief onderscheidend zijn ten 

opzichte van een aantal andere mensgerichte beroepsdomeinen. Alle betrokkenen 

beschouwden de domeinen;  initiatief nemen, het voortdurend nastreven van 

kwaliteitsverbeteringen, het motiveren van anderen, zelfkennis tonen en het leggen van 

verbindingen tussen mensen en inhoudsgebieden als typerend voor excellente professionaliteit 

in het domein sport. In het verlengde van deze vijf domeinen werden achttien concrete 

gedragsaspecten gevonden die volgens de professionals typerend zijn voor professionele 

excellentie en die tevens hoge overeenstemmingscores vertoonden binnen het expert panel. 

Een beknopt overzicht van de gevonden domeinen en gedragsaspecten is in onderstaande 

tabel  weergegeven. 

Competentie domeinen: Onderliggende gedragsaspecten: 

Initiatief tonen 

Creëert en benut kansen  
Handelt proactief en neemt daardoor, waar nodig, het initiatief  
Handelt op eigen initiatief, ook buiten de vaste taakomschrijving 
Schat risico’s in en durft op basis daarvan risico’s te nemen, ook buiten de heersende kaders 
van de beroepsgroep 

Kwaliteitsverbetering 
nastreven 

Deelt verworven kennis en inzichten met anderen  
Doorgrondt professionele vraagstukken op metaniveau en handelt hiernaar 
Handelt resultaatgericht  
Legt dwarsverbanden tussen kennisgebieden en vertaalt deze naar de praktijk  
Toont een onderzoekende en innovatieve grondhouding 

Motiveren van anderen 
Schept de juiste voorwaarden waardoor anderen hun kwaliteiten kunnen ontwikkelen en 
kunnen presteren  
Stimuleert en overtuigt anderen 

Verbindingen leggen 

Herkent en waardeert kwaliteiten van anderen  
Toont een visie die breder is en verder reikt dan het eigen vakgebied  
Toont effectief organiserend vermogen in complexe situaties en onder tijdsdruk  
Toont empathie en betrokkenheid naar anderen 

Zelfkennis tonen 
Is kritisch ten aanzien van eigen kennis en handelen  
Reflecteert voortdurend op de eigen koers  
Streeft persoonlijke en professionele ontwikkeling na 

Tabel 1: profiel van de excellente sportprofessionals volgens professionals en het expertpanel. 
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De gevonden resultaten sluiten aan op de veranderingen in de gevraagde professionaliteit van 

hoog opgeleide professionals die door auteurs als Weggeman (2003) en van Delden (1992) 

onderzocht en beschreven zijn. De domein specifieke veranderingen in de sportwereld en de 

invloed daarvan op de benodigde professionaliteit die door Broeke (2010), Crum (1991) en 

van den Heuvel (2012) en anderen zijn beschreven, sluiten eveneens aan op de gevonden 

resultaten; de excellente professional in het domein sport beschikt evenals elke andere 

bekwame sportprofessional over een stevige basis van gespecialiseerde beroepskennis en –

vaardigheden, maar onderscheid zich door te excelleren in de gevonden beschreven, meer 

generieke gedragsaspecten. Een excellente professional vertoont daarmee een T-shape profiel; 

een breed georiënteerde specialist die in staat is inhoud en mensen te verbinden en over de 

grenzen van zijn vakgebied te kijken.  

 

Het profiel dat resultaat is van dit onderzoek roept, zeker in combinatie met de beschreven 

veranderingen in professionaliteit en de sportwereld in het bijzonder, de volgende vraag op: in 

hoeverre is het gewenst om opleidingen in het domein sport verder te differentiëren door 

“smalle”  sportopleidingen aan te bieden, die naast elkaar worden aangeboden? Weliswaar 

duiden de resultaten van dit onderzoek erop dat een stevige basis in een specifiek specialisme 

randvoorwaardelijk is, de professionals die vervolgens in staat zijn om zich breder te 

ontwikkelen en over een brede domeinkennis (breder dan de opleidingen) beschikken, maken 

uiteindelijke het verschil. Zij voldoen volgens collega’s, leidinggevenden en 

sportonderzoekers aan het profiel van de excellente sportprofessional.   

 

De bevindingen van dit onderzoek geven reden om de sportopleidingen te doen overwegen 

om de verschillende sportopleidingen, zeker in de eindfase van de bachelor (of eventueel in 

een professionele master) niet gescheiden te verzorgen, maar ze (deels) samen te voegen tot 

een gemeenschappelijke eindfase waarin de in dit onderzoek gevonden typeringen 

nadrukkelijk centraal staan.  

 

Daarbij kan beargumenteerd worden dat dit vooral op zou moeten gaan voor de studenten die 

de meeste kans maken om zich tot een excellente professional te ontwikkelen. De huidige 

stand van zaken geeft echter onvoldoende aanknopingspunten op basis waarvan selectie kan 

plaatsvinden,  zodat op basis daarvan gericht de meest veelbelovende studenten kunnen 

worden geselecteerd. Daarvoor zal er nader (retroperspectief) onderzoek gedaan moeten 
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worden naar de manier waarop bewezen excellente sportprofessionals zich hebben 

ontwikkeld. Het gevonden profiel van de excellente sportprofessional, is het eindresultaat van 

een dergelijke professionele en persoonlijke ontwikkeling. De weg naar dit eindresultaat is 

daarmee nog niet aangetoond en vraagt om nader onderzoek. 

 

De gevonden resultaten geven ten slotte ook reden om de gangbare selectiecriteria voor 

excellentie programma’s ter discussie te stellen. Een uitgesproken hoge motivatie voor de 

studie, het behalen van hoge cijfers of een hoge score op intelligentietests, sluiten 

bijvoorbeeld slechts beperkt aan op het gevonden profiel van de excellente sportprofessional. 

De voorspellende waarde van dergelijke data op professioneel succes in het domein sport zou 

eveneens een nuttig vervolgonderzoek zijn.  

 

Het gevonden profiel kan, tot er meer wetenschappelijke helderheid is over de ontwikkeling 

tot excellente (sport)professional, een functie vervullen als “wenkend perspectief” qua 

ontwikkelingsrichting van professionals en studenten die willen excelleren in het 

beroepsdomein sport. 
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