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Samenvatting 

 

Begin september 2015 gaat op vier vakscholen in Nederland een tweejarige pilot excellentie van 

start. Voor het mbo-onderwijs breekt daarmee een nieuwe periode aan. Spreken in termen van 

excellentie is tot nu toe niet gewoon in het mbo. Programma’s die zich richten op studenten die 

meer kunnen en willen blijven in schoolorganisaties niet onopgemerkt. De spin-off die deze 

programma’s veroorzaken hebben naar verwachting consequenties voor het onderwijs als geheel. 

De kwaliteit van onderwijs in de twee leerjaren voorafgaand aan het excellentieprogramma op het 

HMC zal nu ook een belangrijke rol gaan spelen. De noodzaak van mbo excellentieprogramma’s 

wordt mede ingegeven door economische motieven. De verwachting is dat creativiteit en 

innovatie in belangrijke mate kunnen bijdragen aan een gunstige concurrentiepositie op de 

wereldmarkt. Het Hout- en Meubileringscollege heeft gekozen voor een excellentieprogramma 

dat expliciet is gericht op innovatieve technieken en sluit daarmee nauw aan bij de ambities van 

de overheid. Het HMC verwacht met deze focus in de toekomst het onderwijscurriculum actueel 

te kunnen houden.    

 

In Nederland is in de maakindustrie behoefte aan slimme en goed opgeleide jongeren op mbo 

niveau 4. Voor dit onderzoek heb ik professionals uit het vakgebied bevraagd over de betekenis 

van de begrippen innovatie en creativiteit, en over de kenmerken van de innovatieve 

meubelmaker. In gesprekken met professionals en met docenten is ook gereflecteerd op een 

generiek model van de excellente professional zoals dit is ontwikkeld door het Sirius programma 

in het hbo. Met de uitkomsten van deze gesprekken is het model van de innovatieve meubelmaker 

samengesteld. In dit model is bij de bovengemiddelde bekwaamheden het kenmerk reflectief 

vermogen aangewezen als belangrijk van een innovatieve meubelmaker. Het belang van 

bovengemiddelde taaktoewijding en creativiteit wordt door de professionals onderschreven. In 

samenspraak met docenten en oud-studenten zijn in dit onderzoek kenmerken aangewezen die 

typerend zijn voor de talentvolle HMC student. Op basis van deze kenmerken zijn drie modellen 

samengesteld met de labels willen, zijn en kunnen. Vanuit de professionals kunnen daar nog 

‘eigenzinnigheid’, ‘kritisch zijn op het eigen handelen’, en ‘lef hebben’ aan worden toegevoegd. 

De docenten en alumni noemen intrinsieke motivatie en het nemen van initiatieven belangrijke 

kenmerken voor talentvolle HMC studenten. In een excellente leeromgeving zijn de kwaliteiten 

van de vakdocent en de praktijkopleider, binnen een contextrijke omgeving, van doorslaggevend 

belang.   
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Voorwoord 

 

Op 2 oktober 2014 is ter gelegenheid van de door de Hogeschool van Amsterdam georganiseerde 

excellentie summit in de Rai in Amsterdam een manifest aangeboden aan de minister van 

onderwijs, in de aanwezigheid van een grote groep belangstellenden. Gedurende vier jaar hebben 

negen hogescholen programma’s ontwikkeld voor studenten die meer kunnen en meer willen. Het 

manifest rept van leren als een persoonlijke reis met ruimte voor nieuwsgierigheid en ambitie. 

Met dit manifest is een fase van transitie aangebroken in het onderwijs, een nieuwe stip op de 

horizon van onderwijscurricula. 

 

Tijdens de presentatie werd ook aandacht besteed aan het idee van excellentie in het mbo. In een 

vraaggesprek werd aangekondigd dat vier vakscholen een pilot gaan ontwikkelen met als doel 

kwaliteit zichtbaar te maken. Hoe zij dit doen zal per vakschool verschillen. Het is de bedoeling 

om in de toekomst op alle mbo’s in Nederland excellentieprogramma’s een plek te geven. Vanuit 

het ministerie wordt voorondersteld dat het Sirius Programma en de ervaringen in het hbo een 

bron van inspiratie kunnen zijn voor het mbo.  

 

Het is interessant te weten op welke wijze het onderwijs in het mbo kan worden ingericht zodat 

het excellentie bevordert. In dit onderzoek ben ik op zoek gegaan naar het profiel van de 

innovatieve meubelmaker. Wat moet een excellente professional kunnen laten zien in een 

innovatieve werkomgeving? Vier professionals uit het vakgebied van het meubelmaken en design 

schetsen in hun antwoord op deze vraag een helder beeld. Dit beeld kan mogelijk inspireren bij 

het zetten van concrete stappen op weg naar een excellente leeromgeving in het middelbaar 

beroeps onderwijs in het algemeen, en binnen de vakschool in het bijzonder.   

 

 

Marco Cornelisse,  

Amsterdam, februari 2016 
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Hoofdstuk 1 

 

1.0 Inleiding 

 

Op de meubelvakschool van Amsterdam waar ik sinds 2005 werk, zijn begaafdheid en 

onderpresteren lastig te duiden fenomenen. Zelf heb ik talentvolle en gemotiveerde studenten 

teleurgesteld de opleiding zien verlaten, zij hadden meer verwacht. Het Hout- en 

Meubileringscollege (HMC) is voor studenten met uiteenlopende talenten een aantrekkelijke 

school. Dit komt mede door de specialisaties binnen vakdisciplines. Het curriculum biedt 

voldoende mogelijkheden om te verbreden en te verdiepen. Ook op het HMC bestaat onder 

invloed van landelijke streefcijfers de neiging zich vooral te richten op de behoeftige leerling. Dit 

roept de vraag op of de school expliciete aandacht zou moeten besteden aan talentvolle studenten 

in de respectievelijke leerjaren. In de visie van de school zijn voldoende aanknopingspunten te 

vinden om dit te rechtvaardigen. In de visie van de HMC vakschool staat (HMC jaarverslag 2012, 

p. 16): ‘HMC specialisaties geven de leerlingen de ruimte om te excelleren in hun vakgebied.’ Dit 

roept de vraag op of in deze visie een ambitie wordt uitgesproken die erop is gericht om het beste 

uit de student te halen, of dat het gaat om een constatering. En hoe kan een student weten of hij of 

zij presteert op het hoogst mogelijke niveau?   

 

1.1 Aanleiding 

 

Het mbo komt tot nu toe nog niet uitgebreid voor in studies naar excellentie. Men zou zelfs 

kunnen vooronderstellen dat leerprestaties in het mbo bewust weinig aandacht krijgen, aangezien 

bij excellente leerprestaties nog vaak wordt verwezen naar cognitieve prestaties. De minister van 

Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt echter, in een brief aan de Tweede Kamer van 16 

december 2013 (MinOCW,2013), kwaliteitsafspraken in het mbo aan de orde. In de brief wordt 

de mogelijkheid genoemd om het predicaat 'excellent' te introduceren op opleidings- of 

domeinniveau, refererend aan het Sirius Programma voor hbo en universiteit. De minister schrijft: 

“Ik wil alle toptalenten in het mbo de kans geven te excelleren en dit stevig verankeren in het 

onderwijs.” (p. 4). De MBO Raad en het ministerie van OCW onderzoeken op welke wijze 

uitdagend onderwijs in het mbo kan worden gerealiseerd. Het HMC heeft een pilot voor een 

excellentieprogramma ontworpen dat zich met name richt op de innovatieve technieken met als 

doel innovatie een plek te geven in de school, dit vanuit de gedachte het curriculum in de 

toekomst relevant te kunnen houden (Excellentie in het mbo, 2015, p. 6-7). Het programma biedt 
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extra ruimte voor creativiteit en vernieuwingskracht. De HMC-visie die is samengevat met de 

kernwoorden vakmanschap, creativiteit en ondernemerschap geeft ruimte aan deze gedachte.  

 

1.2 Beschrijving opdrachtgever 

 

Het Hout- en Meubileringscollege is een zelfstandige mbo-vakschool waar studenten worden 

opgeleid voor de sectoren hout, meubel of interieur. Het HMC heeft twee onderwijslocaties, één 

in Amsterdam en één in Rotterdam. Het HMC heeft een lange traditie. De vestiging Amsterdam is 

in 1929 als vakschool opgericht. Hoewel er sprake is van de HMC vakschool als één organieke 

eenheid hebben beide locaties hun eigen cultuur. De onderwijsprogramma’s en examens worden 

in samenspraak opgesteld en zijn daardoor uniform. Het HMC is een relatief kleine school met 

circa 3400 studenten op beide vestigingen samen. In de loop der jaren zijn intensieve contacten 

opgebouwd met het bedrijfsleven om het onderwijs zo goed mogelijk te laten aansluiten op de 

praktijk. Het HMC biedt regulier voltijd- en deeltijdonderwijs op grond van de wet educatie en 

beroepsonderwijs (WEB). HMC cursus en training BV, de private tak van de organisatie, biedt 

voor werknemers in de branches en voor andere geïnteresseerden specifieke cursussen in het 

vakgebied. Het HMC heeft gedurende de laatste jaren het repertoire enorm verbreed met nieuwe 

opleidingen zoals Creatief Vakman en recentelijk nog de duale opleiding Werkvoorbereider en 

Collectiebeheer. De school is geworteld in de maakindustrie en (inmiddels) breed georiënteerd.  

 

1.3 Excelleren 

 

Ik heb een tweetal definities van excelleren gevonden: “excellentie is een ander woord voor 

voortreffelijkheid, uitblinken of uitmuntend zijn. Als je ergens in excelleert ben je daar extreem 

goed in, zo uitzonderlijk dat je uitblinkt of uitstijgt boven het gemiddelde prestatieniveau. 

Excellentie is relatief. Het kan tijd en plaatsgevoelig zijn. Excellent zijn betekent voortreffelijk 

zijn. Wanneer iemand excelleert, steekt hij of zij qua prestaties boven anderen uit. Hierbij kunnen 

prestaties breed opgevat worden: een leerling kan excelleren in verschillende gebieden.’’ 

(Platform bèta-techniek, 2012, p. 6-7). “Excellentie is een deugd waarvan de waarde voortvloeit 

uit de voortdurende, bewuste poging om meerwaarde toe te voegen aan het zelf, de ander en de 

organisatie.” (Verwer, 2012). Met deze definities ben ik ter gelegenheid van een studiedag in 

november 2013 in gesprek gegaan met enkele leden van het team meubelmaken niveau 4 in 

Amsterdam. Onder de aanwezigen waren docenten (praktijkdocenten meubelmaken en docenten 

Nederlands) en instructeurs.  
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1.4 Team meubel  

 

In het team meubel op de HMC vakschool op de locatie Amsterdam heb ik door het organiseren 

van een dialoog de term excelleren centraal gesteld. Uit dit gesprek blijkt dat binnen het team op 

verschillende manieren naar excelleren wordt gekeken. Sommige collega’s beschouwen 

excelleren als een relatief fenomeen door te constateren dat alle studenten als het ware excelleren 

als zij specifieke vakvaardigheden na lang oefenen in de vingers krijgen. Anderen vinden dat 

excelleren ook kan worden gezien als talenten die tot bloei komen of in studenten die in 

vergelijking met anderen uitblinken of boven zichzelf uitstijgen. Dit kan blijken uit het 

eindexamen en het maken van een meesterstuk of het leveren van kwaliteit binnen de 

persoonlijke ontwikkeling in het vak. De school biedt een goede basis door de faciliteiten, zoals 

het uitgebreide machinepark, het studiecentrum en de expertise van de docenten. Als de leerling 

dit wenst, maakt dit excelleren mogelijk. Deze constatering roept de vraag op of een 

schoolorganisatie actief of passief invloed kan uitoefenen en excelleren kan bevorderen, of dat het 

excelleren als proces enkel kan faciliteren? Kan een goede docent of coach studenten wijzen op 

hun latente capaciteiten en hen begeleiden naar excellente leerprestaties? In de schoolvisie staat 

dat de specialisaties de studenten de ruimte geven om te excelleren. Is het niet zo dat studenten 

ruimte moeten nemen, vraagt een collega zich af. Ook wordt de vraag gesteld of excelleren voor 

iedereen is weggelegd en wat onderscheidende prestaties zijn. De wisselwerking tussen docent en 

leerling is belangrijk. De docent stimuleert de intrinsieke drang tot presteren van de leerling. Ook 

een honger naar kennis, begaafdheid en creativiteit (out-of-the-box-denken) worden genoemd, 

waarbij liefde een bepaalde magic kan veroorzaken. In het team wordt het belang van excellentie 

herkend en erkend. Ook wordt gezegd dat dit nog niet gewoon of vanzelfsprekend is.  

 

1.5 Ontwikkeling van excellentie in het mbo 

 

In een brief aan de Tweede Kamer van 2 juni 2014 staat dat er een herwaardering is voor de 

kennisintensieve maakindustrie met een cruciale rol voor vakmanschap. Veel innovatiekracht is 

afhankelijk van specialistische vakmensen. Een grote rol is daarbij weggelegd voor het mbo dat 

vooral ondernemend en vaardig talent opleidt. In het Nederlands onderwijs gaat daarbij veel 

aandacht uit naar jongeren in kwetsbare posities. Het is voor de toekomst juist nu belangrijk 

voldoende aandacht te besteden aan talentvolle studenten. Studenten die meer kunnen, moeten 

kansen worden geboden. Door intensieve samenwerkingen, mede gefinancierd door externe 

geldstromen in de vorm van beurzen en het regionaal investeringsfonds mbo, kunnen studenten 

op de hoogte raken van state-of-the-art technieken en materialen. Het platform MBO15, dat is 
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opgericht als een vraagbaak voor ‘Focus op Vakmanschap’, heeft van het ministerie van OCW de 

opdracht gekregen excellentie in het mbo te entameren. Excellentie kan betrekking hebben op een 

drietal zaken: excellentie inzetten in termen van de bedrijfscultuur en dit concretiseren met goede 

programma’s voor docenten en personeelsbeleid, excellentie in de zin van studenten die meer 

kunnen ook meer gaan bieden door extra modules of een meestertitel met een door de branche 

erkend certificaat, of een combinatie van deze twee zaken. “De uitdaging is om excelleren van 

een trend een ontwikkeling te laten worden.” Binnen mbo15 is het idee gelanceerd om vier 

vakscholen in samenspraak met elkaar een excellentieprogramma te laten ontwikkelen gericht op 

de eigen school. De vakscholen zijn het beste in staat gebleken om de koppeling met de branche 

en het beroepenveld te maken en te onderhouden.  

“De pilotgroep mbo-excellentie heeft concepten ontwikkeld die dicht aansluiten bij het specifieke 

karakter van de vakschool en de vier plannen zijn daardoor tamelijk divers”, zegt Peter van der 

Blom, secretaris van de mbo excellentiegroep voor vier vakscholen in een interview in oktober 

2014. De vorm van het programma kan verschillen doordat scholen kunnen kiezen voor een post 

opleidingstraject, een meester-gezel variant, een parttime specialistische opleiding of een 

scholarship. Hbo-achtige varianten betreffen coaching door specialisten vanuit het bedrijfsleven, 

stages en buitenlandervaringen met daaraan gekoppeld de vraag hoe dit terug te laten vloeien naar 

de schoolorganisatie.  

In een Kamerbrief van de minister van OCW van 2 juni 2014, ‘ruim baan voor vakmanschap: een 

toekomstgericht mbo’ wordt gesproken over studenten die meer mogen worden uitgedaagd en 

ook dat zij na de diplomering kunnen doorgroeien naar het hoogste niveau, het meesterschap 

(MinOCW, 2014).  Excellentie in het mbo moet daartoe worden bevorderd door aandacht te 

vragen voor topprestaties en het creëren van rolmodellen. Bovendien zal het mbo worden 

aangespoord een eigentijdse vorm van een meester-gezel-formule te ontwikkelen, dit liefst in 

samenwerking met de branche. Herinvoering van een meestertitel, een titel die verwijst naar de 

indeling in meester en gezel dat verwijst naar de middeleeuwse gilden, is politiek aan de orde 

gesteld door een Kamermotie van D66 en CDA (Van der Ham, Biskop, 2011), ‘Het herinvoeren 

van de meestertitel in de Nederlandse ambachtsectoren kan helpen excellente voorbeelden te 

stellen’. Deze motie kon rekenen op grote steun in de kamer. In 2011 heeft het CINOP een 

onderzoek gedaan binnen relevante branchebedrijven met de vraag de meestertitel wel of niet in 

te voeren (Marcelis, Van Kippersluis & Van Zwieten, 2011). Uit dit onderzoek komt naar voren 

dat driekwart van de geïnterviewden positief staat tegenover herinvoering van de meestertitel.  
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1.6 Excelleren op het HMC 

 

Het curriculum van de meubelafdeling op het HMC bestaat uit twee basisjaren meubelmaken met 

vervolgens een tweejarig examen waarin een meesterstuk als proeve van bekwaamheid wordt 

vervaardigd. De studenten bekwamen zich gedurende vier leerjaren in hun vakgebied. De laatste 

twee leerjaren volgen zij een geïntensiveerd vakspecifiek programma. Studenten kunnen dan 

respectievelijk kiezen voor ambachtelijke procesvoering (het meubelmaken), meubelrestaureren, 

ontwerpend meubelmaken, restauratie houten bouwconstructies en jacht- of botenbouw. Door de 

organisatie van het onderwijs ontstaan gemengde klassen, bijvoorbeeld studenten meubel-

restauratie in combinatie met studenten meubelmaken. Dit heeft het positieve effect van een 

kruisbestuiving, studenten zien en spreken elkaar over de vakspecialisaties die zij zelf en die de 

anderen volgen. Talentvolle studenten, zo blijkt uit vraaggesprekken in december 2013, wijzen op 

de voordelen en de belemmeringen. Dit heeft betrekking op de onderlinge informatieuitwisseling, 

de begeleiding door vakdocenten en het schoolse werken met knellende roosters.  

 

1.7 Ervaringen met het Sirius Programma  

 

Het Sirius Programma is ingesteld door de minister van OCW als een middel om excellentie te 

bevorderen. De twaalf universiteiten en elf hogescholen die met het programma zijn gaan werken, 

hebben een verschillende insteek gekozen. De verwachtingen die hogescholen van een 

excellentieprogramma hebben, kunnen ook worden vertaald naar een meerwaarde voor de 

(excellente) student door het creëren van een ambitieus studieklimaat (Wolfensberger, de Jong, 

Drayer, 2012). Door een hoger afstudeerniveau kunnen betere kansen worden gecreëerd voor een 

vervolgopleiding of een gunstige startpositie op de arbeidsmarkt. De prestaties en de ervaringen 

van studenten kunnen een positief effect hebben op studenten die het reguliere programma volgen 

en daarmee het totale diploma-rendement verhogen. Een ambitieuze studiecultuur zal 

aantrekkelijk zijn voor talentvolle (top)studenten die zijn weerslag heeft op de kwaliteit van de 

docenten.  

Uit de ervaringen met het Sirius Programma blijkt dat er kansen en mogelijkheden liggen in het 

creëren van een inspirerende leeromgeving voor studenten met ruimte voor spannende momenten 

en het stimuleren van het ondernemend handelen. Van docenten vraagt dit om het ontwikkelen 

van een externe focus, open staan en een open houding hebben, het vaste programma los durven 

laten en studenten daarin kunnen uitdagen en vertrouwen geven, ook zodanig dat een student 

gebruik mag maken van het netwerk van de docent. “Pas niet de reguliere didactische modellen 

toe, maar ga op zoek naar andere vormen van didactiek, wees creatief en durf te experimenteren”, 
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aldus Marco Snoek lector leren & innoveren. Het uiteindelijke doel is om circa zes procent van 

alle HvA studenten te laten deelnemen aan de excellentieprogramma’s.  

 

De Hogeschool Rotterdam heeft het honoursonderwijs gericht op excellentie in het 

beroepsonderwijs dat gericht is op de wisselwerking tussen onderwijs en praktijk heeft de vorm 

gekregen van leerwerk-arrangementen die plaatshebben binnen het concept van Innovation Labs, 

I-Labs. Het onderwijsprogramma bestemd voor senior studenten in het vierde leerjaar kan door 

alle daarin geïnteresseerde studenten worden gevolgd, zonder dat er sprake is van een selectie 

vooraf. Een leerwerkarrangement is ‘een onderwijsvorm in een authentieke leer(werk)omgeving, 

binnen praktijkgericht of competentiegericht onderwijs van het (hoger)beroepsonderwijs, waarin 

de deelnemers, studenten, docenten en praktijkbegeleiders vanuit het werkveld in groepsverband 

een gearrangeerde leerweg doorlopen en waarin wordt geleerd om via diverse vormen van 

probleemoplossingen tot een (deel) oplossing te komen voor een multidisciplinair 

praktijkvraagstuk’ (Uit: Gesprekken met honoursstudenten, 2014, p.19). In de I-Labs zijn 

multidisciplinaire studentengroepen bezig met het werken aan innovatieve en in het oog 

springende oplossingen voor maatschappelijk relevante vraagstukken. Zij doen dit samen met 

docenten en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Er zijn voor de tachtig opleidingen van de 

Hogeschool vijf deelcompetenties opgesteld waarop gemeten wordt en die gevat zijn in het 

competentieprofiel innoverend handelen (Drenth & Veltman-Van Vugts, 2010). Ten einde het 

predicaat excellent te verkrijgen wordt de student uitgenodigd om in een gesprek met twee 

assessoren het honeurs predicaat te verdedigen aan de hand van een portfoliopresentatie. De 

assessoren zijn de begeleider vanuit de onderwijsorganisatie en een vertegenwoordiger uit het 

werkveld. Door deze opzet wordt de focus verlegd van het product naar het proces.   

 

1.8 Doel van het onderzoek 

 

Het mbo heeft de maatschappelijke taak de maakindustrie te voeden met kwalitatief goed 

opgeleide werknemers. Wat de school moet doen is vastgelegd in kwalificatiedossiers. Het HMC 

heeft in samenspraak met drie vakscholen een gemeenschappelijk kader ontwikkeld voor mbo 

excellentieprogramma’s (brochure: Excellentie in het mbo, 2015, p. 2-3). Door dit onderzoek wil 

ik de kenmerken en kwaliteiten die typerend zijn voor een excellente professional in het 

vakgebied, een innovatieve meubelmaker, in beeld brengen. Tevens wil ik weten op welke wijze 

het onderwijs kan bijdragen om de excellente ontwikkeling van talentvolle studenten te 

ondersteunen.  
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Hoofdstuk 2 Theoretische kader 

 

2.1.  Inleiding 

 

In 2003 is een innovatieplatform opgericht door de toenmalige regering Balkenende (II) vanwege 

een zogenaamde (kennis)paradox: daarmee wordt gedoeld op het feit dat het aantal innovatie in 

het bedrijfsleven relatief niet in overeenstemming is met de stand van het wetenschappelijk 

onderzoek in Nederland (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2013, p. 35). Het 

platform bestond uit vertegenwoordigers van de Nederlandse (kennis)economie die innovaties en 

ondernemerschap in Nederland wilde stimuleren door het ontwikkelen van innovatiebeleid. 

Hierbij is de ambitie uitgesproken om Nederland tot de top 5-landen te laten opklimmen op het 

gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie. Wat dit voor het onderwijs betekende, heeft het 

Platform Bèta Techniek, dat op 1 juli 2004 als Nederlandse overheidsorganisatie is opgericht, 

verder vorm gegeven. In de diverse studies en onderzoeken naar excelleren en 

excellentieprogramma’s wordt unaniem geconstateerd en aangetoond dat excelleren in Nederland 

niet gewoon is. Het innovatieplatform pleit voor meer ruimte voor talent, voor creatieve, 

sportieve of communicatieve vaardigheden en brede talentontwikkeling. Voor de toekomst van 

ons land is de maximale ontwikkeling van alle talenten waarover de Nederlandse bevolking 

beschikt van doorslaggevende betekenis, zo stelt het platform. Mensen moeten worden opgeleid 

tot het maximum van hun mogelijkheden.  

 

2.2.  Nederlands onderwijs 

 

Nederland is een land met een egalitaire cultuur waar het streven naar gelijke kansen veel meer 

van belang wordt geacht dan de individuele ontwikkeling van talenten, dit met uitzondering van 

muziek of sport. In het jaarverslag 2012-2013 van de Inspectie van het Onderwijs staat over 

differentiëren: goede leerlingen moeten langdurig naar uitleg luisteren die ze al lang hebben 

begrepen, deze leerlingen blijven structureel verstoken van instructie op hun niveau. Het gaat er 

niet alleen om dat leraren de zwakkere leerlingen extra aandacht geven, maar juist ook dat ze de 

betere leerlingen uitdagen, zo stelt de inspectie (Onderwijsverslag, 2012-2013). Door 

onderzoeken als PISA ‘Programme for International Student Assessment’ welke om de drie jaar 

wordt afgenomen bij 15- jarige scholieren wordt uitgevoerd onder auspiciën van de OESO 

(Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), kunnen Nederlandse prestaties 

worden vergeleken met die in het buitenland. Dit betreft cognitieve prestaties in de 

gecombineerde resultaten van de kernvakken Engels, Nederlands en wiskunde (Drieluik 
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excellentie, 2012). Uit vergelijkingen in 2003, 2006 en 2009 wordt de conclusie getrokken dat de 

beter presterende Nederlandse scholieren in internationaal opzicht onderpresteren (CPB, 2011). 

Door het actieplan VO beter presteren (mei 2011) is vanuit de overheid een stap gezet om deze 

tendens te keren. Het bètaplatform heeft op basisscholen en in het voortgezet onderwijs 

onderzoek gedaan waaruit blijkt dat IQ scores een randvoorwaarde zijn voor goed presteren, maar 

dat zij geen goede voorspeller zijn voor excellente prestaties (Platform bètatechniek, 2012, p. 39). 

Persoonlijkheidskenmerken en omgeving spelen ook een belangrijke rol. Om excellentie in het 

onderwijs te bevorderen wordt sinds enkele jaren als stimulerende maatregel het predicaat 

excellente school of excellente opleiding uitgereikt aan scholen voor voortgezet- en primair 

onderwijs. Excellente scholen dienen aan een aantal criteria te voldoen. “Een excellente school is 

in de basis een goede school die zich onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren 

op een bepaald gebied dat in de school als geheel doorwerkt. Excellente scholen zijn een 

voorbeeld voor andere scholen en zij dagen andere scholen uit om de lat ook hoog te leggen en dit 

predicaat te bemachtigen.” (Onderwijsverslag, 2012/2013, p. 60). Eind 2009 heeft de 

onderwijsraad het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen de opdracht gegeven een overzicht 

op te stellen van de ontwikkelingen op het gebied van excellentie in het Nederlands onderwijs. Er 

is onderzoek gedaan naar de onderwijservaringen en het ambitieniveau van excellente leerlingen 

en studenten, docenten, en de kenmerken en mogelijke effecten van excellente 

onderwijsprogramma’s en docentrolmodellen (Mooij & Fettelaar, 2010). Dit onderzoek geeft per 

schooltype een overzicht van de activiteiten op het gebied van talentbevordering. In het mbo 

wordt melding gemaakt van specifieke plusprogramma’s. Deze programma’s bieden meer leerstof 

en meer praktijk in minder tijd en vragen een hoger instroomniveau dan de reguliere Mbo-

opleidingen. Naast de mbo plus is er de hbo min in de vorm van associate degree. In de conclusie 

van het onderzoek wordt de vraag gesteld of excellent onderwijs moet worden voorbehouden aan 

de 5 tot 10 % hoogst scorende studenten, of dat dit voor alle deelnemers aan het onderwijs 

toegankelijk moet zijn. In een onderzoek naar excellentie en de leeromgeving wordt de suggestie 

gedaan dat scholen de doelen van hun eigen excellentiebeleid kwalitatiever en rijker zouden 

moeten definiëren, om zo aan te kunnen sluiten bij de behoeften van hun getalenteerde en 

gemotiveerde leerlingen. De leerlingen die voor dit onderzoek zijn geïnterviewd spreken hun 

voorkeur uit voor uitdagend en gedifferentieerd onderwijs binnen een sterke leergemeenschap, 

met docenten die activerend lesgeven en veel vakinhoudelijke kennis bezitten en hoge 

verwachtingen hebben. Uitdagend onderwijs voor talenten zo luidt de conclusie zal activiteiten 

moeten bieden die de leerlingen als relevant ervaren, omdat ze bijvoorbeeld een bijdrage leveren 

aan hun kennisontwikkeling (Vrancken & Tromp, 2013, p. 57). 
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2.3.  Excellent leren  

 

In de jaren twintig van de vorige eeuw is in Amerika voor het eerst gewerkt met kleinschalige 

honeursprogramma’s voor gemotiveerde studenten. Met name de ervaringen uit deze 

programma’s hebben na de Tweede Wereldoorlog grote invloed gehad op Amerikaanse 

universiteiten. De honeursprogramma’s zijn vanaf dit moment een feit. Honeurs programma’s 

richten zich op studenten die meer kunnen en meer willen met onderwijs dat inspireert, 

verwondert en uitdaagt. Er is ook een economisch belang dat vraagt om de ontwikkeling van 

professionele excellentie en het aanpakken en oplossen van complexe problemen. Dit verwijst 

naar competenties op het gebied van communicatie, ondernemend handelen, een creatieve en 

vasthoudende beroepshouding en een multidisciplinaire handelswijze (Coppoolse, Pilot en Van 

Eijl, 2013). De gewenste professionele attitude is bij voorkeur internationaal georiënteerd met 

oog voor innovatie en duurzaamheid. Een excellent leerprogramma onderscheidt zich van andere 

programma’s door het geven van andersoortig onderwijs met meer uitdaging. Het vooraf 

voorspellen van een excellente leerprestatie is lastig. Wolfensberger (2011) plaatst de kenmerken 

 

 

 Figuur 2.3.1 Model van Wolfensberger, 2011 

 

en omstandigheden die in samenspel met elkaar tot uitmuntende prestaties kunnen leiden in een 

samenhangend model. Dit model, zie figuur 2.3.1, beschrijft persoonskenmerken, 

doceerstrategieën, de leeromgeving, toeval kansen en risico’s en sociaal economische 

omstandigheden. Impulsen die excelleren kunnen bevorderen komen respectievelijk vanuit de 

docent die een student uit de comfortzone weet te halen, en vanuit de leergemeenschap (de 

community) met een optimale vrijheid van handelen voor de student binnen (vooraf) helder 

gestelde en gecommuniceerde kaders.  
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2.4.  Talent  

 

Bij het ontwerpen van een talentprogramma ontstaat automatisch de vraag welke studenten tot 

een excellente professional kunnen uitgroeien en op basis van welke onderscheidende 

kenmerken? Op het HMC zeggen docenten meubel over excelleren (november 2013) dat dit 

studenten betreft die vanuit een bestaande situatie tot bloei komen en boven zichzelf uitstijgen 

door het onderste uit de kan te halen. Een onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW 

naar Toptalenten (GfK Intomart, 2014) laat zien dat 5% van de studenten wordt aangewezen als 

talentvol en dat 10 tot 20% van de studenten in het VO meer uitdaging aankan dan ze nu ervaren. 

Opvallend is dat minder dan 3% toptalent in verbinding brengt met hoogbegaafd zijn of het 

hebben van een hoog IQ. Om als talent te kunnen uitgroeien tot een excellente professional moet 

een student kunnen, durven en willen excelleren (Schoemaker, 2005). De omgeving van de 

student is bepalend voor de mate waarin zij het durven en willen ondersteunt en stimuleert. Uit 

een onderzoek van Bloom (1985) komen vooral de exceptionele condities waarin talenten zich 

bevinden naar voren. Het succesvol ontwikkelen van talenten vraagt van de student om 

doelbewuste investeringen. Ervaring en talent alleen is niet voldoende voor het bereiken van de 

top. Deliberate practice is noodzakelijk om te kunnen excelleren, want een excellent performer 

(expert) wordt niet geboren, maar gemaakt volgens Ericsson et al. (2007, p.116). Dit gebeurt door 

zeer gericht te oefenen en verbeteren.  

Dweck (2006) in verschillende onderzoeken laten zien wat het effect is indien de excellente 

(leer)prestatie wordt geprezen of de (excellente) persoon. Studenten die als goed worden betiteld 

gaan gaandeweg steeds minder goed presteren, zij verkrampen als het ware. Studenten die 

gewaardeerd worden om hun prestaties, en daarbij worden aangemoedigd deze prestaties te 

analyseren, zullen ook in de toekomst harder willen werken om tot prestaties te komen. Deze 

studenten hebben een strategie ontwikkeld die zij herhaaldelijk kunnen toepassen. Dit werkt ook 

positief op het gevoel van competentie en in het verlengde daarvan op motivatie.  

 

2.5.  Excellente professional  

 

Sinds de jaren twintig van de vorige eeuw zijn studies verricht naar excellente prestaties en de 

excellente professional. Dit heeft inzichten opgeleverd die zijn vertaald in diverse modellen. 

Renzulli heeft onderzoek gedaan naar professionals die door vakgenoten erkend worden als uniek 

presterend en creatief. Hij heeft op basis van de uitkomsten van dit onderzoek het 

drieringenmodel opgesteld (Renzulli, 1978), zie figuur 2.5.1. Het is de interactie tussen de drie 

clusters die tot excellentie kan leiden, de clusters op zichzelf doen dit niet. Verder verwijst hij 
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naar onderzoeken waaruit blijkt dat er nauwelijks verbanden zijn aan te wijzen tussen schoolse 

prestaties en IQ scores enerzijds en professionele prestaties anderzijds, met in achtneming van 

 

Figuur 2.5.1 Drieringenmodel van Renzulli 

 

een bepaald minimum aan intelligentie dat in de basis nodig is voor het uitvoeren van taken. Er is 

consensus onder onderzoekers dat boven een IQ van 120 taaktoewijding en creativiteit een 

grotere rol spelen bij een excellente prestatie dan intelligentie. Opvallend is de opmerking dat 

voor de beeldende beroepen en voor ontwerpers een te academische houding averechts werkt.  

Bovengemiddelde taaktoewijding vraagt om motivatie, inzet en energie dat zich uit in zaken als 

volharding, toewijding, geloof in eigen kunnen en een fascinatie voor zaken (Bloom en Sosniak, 

1981)(Renzulli, 2005). De meest waardevolle bijdragen in de samenleving worden geleverd door 

mensen die zich gedurende een lange tijd volledig kunnen weiden aan een bepaalde taak. 

Persoonlijke kenmerken als doorzettingsvermogen, doelgerichtheid, prestatie-motivatie en 

zelfvertrouwen zijn daarbij cruciaal (Terman en Oden, 1959). Een creatief persoon heeft het talent 

om divergent te denken, originele ideeën te hebben, die voortkomen vanuit een oorspronkelijke 

en onafhankelijke blik. Bij bovengemiddelde creativiteit gaat het om daadwerkelijk te kunnen 

vernieuwen en zaken te kunnen realiseren. In een onderwijssituatie is het belangrijk nadruk te 

leggen op het (denk)proces en dat gewerkt wordt aan levensechte vraagstukken in de context van 

een professioneel onderzoeker of ontwerper. Specifieke talentprogramma’s zo stelt Renzulli 

(1998) trekken niet per definitie studenten aan die uitblinken in taaktoewijding en creativiteit, 

belangrijke eigenschappen voor een excellente professional. Renzulli wijst op de valkuil 

programma’s te ontwerpen voor studenten die goed scoren op schoolse taken en daarmee weinig 

oog hebben voor taaktoewijding en creativiteit. Dit laatste kan wijzen op het gegeven dat de 

meest geschikte studenten zich mogelijk niet aangetrokken voelen tot speciaal ontworpen 

talentprogramma’s of dat zij het idee hebben niet voldoende in huis te hebben om hiervoor in 

aanmerking te komen. 
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2.6.  Vakmanschap, innovatie en creativiteit 

 

In Nederland ontbreekt aan een echte kunstnijverheidsopleiding schrijven Groenhout & Leijtens, 

(2008) in een visie op het beroepsaccent meubelontwerpen. Kunstacademies die als 

nijverheidsscholen rond 1900 zijn opgericht hebben sinds de jaren zestig van de 20ste eeuw door 

het conceptuele denken de afstand tussen ontwerper en maker enorm vergroot. In de jaren tachtig 

leek het zelf maken van producten en de vereiste ambachtelijke kennis er niet meer toe te doen. 

Productie vond grotendeels buiten de landsgrenzen plaats. Met meubelontwerp in het mbo willen 

docenten “vakmensen opleiden die met de modernste technieken, gereedschappen en materialen, 

functionele objecten kunnen maken die mensen aanspreken en die een gevoelige snaar weten te 

raken.” Vanuit deze gedachte is in 2010 de opleiding Creatief Vakman op het HMC 

vormgegeven. Het HMC heeft in het kader van Creatief Vakman voor de uitstroomrichtingen 

meubelontwerp, het maken van hoeden, tassen en schoenen gekozen. Doel van Creatief Vakman 

is te kunnen bijdragen aan de innovatie van ambachten en het minder kwetsbaar maken van de 

kleinschalige creatieve beroepen (Jansen & Gankema, 2012); hiertoe heeft deze opleiding een 

eigen kwalificatiedossier.  

 

2.6.1 Innovatie 

 

Onder invloed van technologische ontwikkelingen en met name digitalisering en globalisering 

hebben de ministeries OCW en EZ kans gezien een verbinding te maken tussen innovatie en de 

consument. Ook de succesvolle groei van de culturele industrie door de beleveniseconomie sinds 

de jaren negentig, zorgt voor het verleggen van de focus. Een andere bron van inspiratie was het 

boek van Richard Florida (2002) ‘The rise of the creative class’ dat een alternatief schetst voor 

het industriebeleid door de opkomst en waardering van de creatieve industrie en het ontstaan van 

een creatieve economie. De creatieve industrie krijgt een plek in het innovatiebeleid. Als het gaat 

om innovatie wordt creativiteit gezien als de belangrijkste bron. Voor bedrijven is innovatie 

essentieel om op lange termijn succesvol te kunnen zijn (Amabile, 1997). Creativiteit in de zin 

van innovatiebeleid is meerdere malen onderzocht. In de jaren negentig van de 20ste eeuw heeft de 

Australische overheid bij monde van de toenmalige premier Keaton (1994) het creëren van een 

creatieve natie bepleit door een verband te leggen met cultuur (Volkering, 2001, Flew, 

Cunningham, 2010). In Engeland werd ‘de creative industry’ als sector omarmd voor toekomstig 

economisch belang in Europa. Het innovatiebeleid in Nederland richt zich op de subsectoren 

mode, architectuur, industrieel ontwerp, gaming, media en reclame (MinEZ, 2011). Het is de 

verwachting dat creativiteit de ontwikkeling van economische groei kan bevorderen door deze los 
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te koppelen van de culturele sector (Flew & Cunningham, 2010). Het ministerie van OCW pleit 

voor een cultuurbeleid dat in 2020 zal resulteren in de ambitie de meest creatieve economie van 

Europa te zijn (MinOCW, 2013). Interessant in dit rapport is de ontwikkeling van professioneel 

talent door excellent onderwijs en de verbinding van innovatie met de nieuwste technologieën.  

 

2.6.2 Creativiteit 

 

Creatieve personen zo blijkt uit psychologische onderzoek, bezitten een ‘openheid voor een 

nieuwe ervaring’ (Feist, 2010; Kerr & McKay, 2013) hebben een intrinsieke motivatie, zijn 

betrokken en gemotiveerd en kunnen doorzetten (Winner, 1982; Feist, 2010). Zij zijn gevoelig 

voor problemen in de samenleving die een aantrekkingskracht op hen uitoefenen. Daar waar 

creatieve personen overeenkomsten zien, ziet een minder creatief persoon verschillen 

(Rothenberg, 1996). Creatieve mensen kunnen flow (een gemoedstoestand) bewust ervaren 

(Csikzenmihalyi, 1996), waarbij alle andere behoeften of prikkels volledig worden genegeerd 

(Kerr, B. & McKay, R., 2013). Creativiteit is geen sociaal gebeuren, het vindt bij voorkeur in 

afzondering plaats als een individueel proces. Prestatiegerichtheid, ambitie, 

doorzettingsvermogen en betrokkenheid zijn kenmerkend voor creatieve personen, waarbij zij een 

grote mate van onafhankelijkheid laten zien, lef hebben en een minderheidsstandpunt durven 

innemen (Feist, 1998). Creativiteit vraagt een bepaalde mate van intelligentie, echter niet meer 

dan bovengemiddeld. Onderzoeken naar persoonskenmerken hebben geleid tot systemen 

waarmee minder creatieve werknemers tot creatief handelen kunnen komen. Voogel (2013) wijst 

in haar onderzoek het woord nieuw aan als een verbindende schakel tussen creativiteit en 

innovatie, waarbij zij stelt dat innovatie niet zonder creativiteit kan. Modellen van het creatieve 

proces zijn terug te vinden in de theorieën van Walles (1926). In zijn vier fasen model 

onderscheidt hij vier fasen in het creatieve proces. Deze fasen zijn: preparatie, incubatie, 

illuminatie en verificatie. Het model van Wallis is niet onomstreden. Vooral de afbakening van de 

fasen wordt als niet conform het werkelijke creatieve proces gezien. De fasen zullen elkaar meer 

overlappen en bovendien doet het schema nogal statisch aan, terwijl het creatieve proces meer 

dynamisch plaatsvindt. In het model van Treffinger, Isaksen & Firestein (1982) wordt vooral veel 

aandacht besteed aan ‘problem finding’ (de probleem definiëring), dat ten aanzien van het 

creatieve proces als belangrijker wordt gezien dan ‘problem solving’. Te veel focus op ‘problem 

solving’ kan het creatieve proces afremmen. Iedere fase bestaat uit het divergeren en convergeren. 

Divergeren is zoveel mogelijk alternatieven verzamelen en convergeren staat voor het bepalen en 

aanwijzen van de keuze voor een geschikte oplossing. Door bepaalde technieken kun je het 

divergeren bevorderen, bijvoorbeeld door te associëren als in een brainstorm of door een 
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creatieve confrontatie of systematische opsplitsing (Buys, 1984). Flexibiliteit is een sleutelbegrip 

bij creativiteit, het zorgt ervoor dat we open staan voor nieuwe ideeën en creatieve oplossingen, 

het kunnen leggen van ongewone associaties en verbindingen en nieuwe wegen inslaan om 

vraagstukken te benaderen (Nijstad & Stroebe, 2006). 

Uit analyse is gebleken dat de invloed van de omgeving van doorslaggevende betekenis is voor 

het creatieve proces, een creatief product of het eindresultaat. Amabile (1996) maakt daarbij 

onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie en wijst op het belang van het krijgen van 

voldoening uit werk (work satisfaction). Werk moet mensen tevreden stellen en vooral niet 

frustreren. Management, leidinggevenden behoren de mate van frustratie die voortkomt uit de 

organisatie van het werk, zoveel mogelijk te reduceren. Extrinsieke doelen nastreven kan een 

schadelijke invloed hebben op het creatief proces, terwijl intrinsieke motivatie creativiteit juist 

stimuleert. Daarbij wordt aangemerkt dat de extrinsieke factoren beloning en erkenning, en het 

faciliteren van optimale werkomstandigheden, als motiverende synergie worden beleefd 

(Amabile, 1996). Factoren die van invloed zijn op het creatieve proces zijn taakmotivatie, 

expertise, talent, persoonlijkheid, intellectuele vaardigheden en de sociale omgeving van de 

creatieve persoon; zie ook het Componential Model of Individual Creativity figuur 2.6.3. Het 

componentenmodel moet in samenhang worden bekeken. Net als het model van Renzulli is het de 

combinatie van factoren die de creativiteit bevorderen. Van de omgeving wordt gevraagd dat het 

de creativiteit ondersteunt en niet belemmert of frustreert. 

 

    Figuur 2.6.3 Componential model of Individual Creativity (Amabile, 1996) 

 



Innovatief meubelmaken, talentprogramma’s in het mbo               marco cornelisse pagina 20 van 64 

In dit model wordt Expertise gezien als relevante vaardigheid die bestaat uit (technische) kennis 

en (specifieke) talenten. Creative thinking skills is de individuele vaardigheid om problemen op te 

lossen. Als derde component is er de Motivation, gemotiveerd zijn, en dan vooral de intrinsieke 

motivatie.  

 

2.7.  Wat is het verschil tussen expert-zijn en excellent-zijn? 

 

Beroepen en professies beschikken over een beroepsprofiel en een daarvan afgeleid 

competentieprofiel. In de diverse discussies over de karakteristieken van een excellente 

professional wordt verwezen naar professionele standaarden en naar de term professionaliteit 

(Mieg, 2009). Prestaties volgens deze standaard kunnen worden geclassificeerd met de 

kwalificaties: onder de maat, acceptabel, of de standaard overstijgend (Courtney, 2005). 

Excellent is minimaal de standaard overstijgend, maar niet hetzelfde als competent. In het hbo 

zijn de talentprogramma’s voor excellente studenten in sterke mate verbonden met het werkveld. 

De thema’s van deze programma’s richten zich op innovatie(s) en op toekomstige ontwikkelingen 

in het beroepenveld. Het begeleiden van studenten die deelnemen aan deze programma’s vraagt 

om gedegen kennis en inzicht in de eigenschappen en kenmerken van professioneel gedrag. Om 

een idee te krijgen van wat dit is, is in 2013 een onderzoek gedaan naar professionele excellentie 

(Paans, Wijkamp, Wiltens & Wolfensberger, 2013) en zijn begrippen als expert en excellent 

gedefinieerd. Excellent handelen komt voort uit grondige domeinspecifieke kennis en een open en 

heldere benadering van problemen (Paans, Wijkamp & Wolfensberger, 2013). Een excellente 

professional is iemand die uitblinkt in zijn werk en excellente prestaties levert binnen de context 

van een arbeidsorganisatie. 

 

2.8.  Model van de excellente professional voor het HBO 

 

Door de vele opleidingen binnen het hbo is er een behoefte ontstaan aan een generiek model van 

de excellente professional dat per studierichting kan worden aangescherpt. De elf 

excellentieprofielen van de hogescholen zijn naast elkaar gelegd en met elkaar in verband 

gebracht. Uit deze vergelijking zijn een aantal kernbegrippen aan te wijzen die overeenkomen 

(Coppoolse, Jansen, Paans, Weerheim & Woord, 2013). Innovatiegerichtheid en een ‘gedegen 

uitoefening van de eigen professie’ is een gemeenschappelijk kenmerk. De excellentieprofielen 

zijn samengevat in een model van de excellente professional, zie figuur 2.8.1. Een excellente 

professional kijkt vanuit meerdere dimensies naar problematiek en kan ook met meerdere 
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stakeholders samenwerken. Voor dit model geldt dat de onderdelen in samenhang met elkaar 

moeten worden bekeken. Dit model is een kompas voor studenten, begeleiders en  

 

    

Figuur 2.8.1 model van de excellente professional in het hbo (Coppoolse, Jansen, Paans, Weerheim & Woord, 2013) 

 

 

 

 Figuur 2.8.2 T-shape model excellente professional (Renique & Veenendaal, 2012) 
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onderwijsontwikkelaars. Het T-shape model, zie figuur 2.8.2, is een weergave van de 

kernelementen uit het model van de excellente professional. Studenten, vertegenwoordigers uit 

het bedrijfsleven en opleiders zijn in een onderzoek (Renique & Veenendaal, 2012) gevraagd 

kernelementen uit het model van de excellente professional te benoemen om daardoor helderheid 

te krijgen over wat de kern van excelleren is. De essentie in dit model is de impact op het eigen 

beroep en het professioneel handelen van de excellente professional en het handelen vanuit 

verschillende dimensies. De verticale stam in dit model staat voor de reflective professional die 

diepgaande kennis en vaardigheden in het vakgebied heeft, en de horizontale tak staat voor 

multidisciplinariteit en vakoverstijgende vaardigheden. De gebruiker van dit model kan zaken 

verder uitwerken en naar eigen inzicht en behoefte kenmerken toevoegen en daarmee accenten 

leggen. Bij ‘Innovatiegerichtheid’ kan bijvoorbeeld door het nemen van initiatieven, risico’s, en 

het traject van idee tot realisatie, verder worden uitgewerkt.  

 

De excellente innovatieve meubelmaker 

 

In het algemeen hebben excellente studenten meer kennis, leren sneller en vervelen zich in een 

onderwijssysteem dat zich richt op de middelmaat (Shore & Kanevsky, 1993). Bij het uitdagen 

van studenten zijn drie factoren in combinatie van belang, te weten: hoge verwachtingen van de 

omgeving, complexiteit van de opdracht en autonomie voor de student (Scager, Akkerman, Pilot, 

& Wubbels, 2012, 2013). Studenten geven desgevraagd aan dat zij het meest leren als ‘de mate 

van uitdaging hun door hen zelf ingeschatte competentie oversteeg’.  

 

Beroepsprofiel meubelmaker 

 

Kenniscentrum Stichting Hout en Meubel (SH&M) heeft begin 2000 beroepsprofielen voor de 

meubelbranche opgesteld. Dit document is de bron voor een beroepscompetentieprofiel voor de 

ondernemer/ambachtelijk meubelmaker op niveau 4. Vijf functies worden daarbij onderscheiden: 

meubelmaker, ambachtelijk meubelmaker, vormgever, ontwerper en ondernemer. Het document 

onderscheidt negentien beroepscompetenties in een competentiematrix met vijf kerntaken en vijf 

kernopgaven (SH&M, 2012). Vanaf 1 augustus 2015 werkt het mbo met vernieuwde 

kwalificatiedossiers. De opbouw van het nieuwe kwalificatiedossier bestaat uit een basisdeel 

(deel a) met de beroepsspecifieke onderdelen en de gemeenschappelijke kerntaken en 

werkprocessen, en een tweede deel (deel b) waarin generieke vakken zoals taal, rekenen, 

loopbaan en burgerschap etc. zijn geformuleerd. Het profieldeel bestaat uit kerntaken en 

werkprocessen en is met name gericht op het aanleren van vakvaardigheden en op de 
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doorstroming naar het vervolgonderwijs. De competentieprofielen zijn in het nieuwe dossier 

overigens dezelfde gebleven. In een ‘typering van het beroep’ staan een aantal karakteristieken 

genoemd, zoals flexibel zijn, open staan voor nieuwe ontwikkelingen, creativiteit en exclusiviteit 

en conceptueel en systematisch kunnen denken.  Voor het toepassen van nieuwe bewerkingen of 

het werken met nieuwe materialen is volgens het kwalificatiedossier een zekere doortastendheid 

van belang. Na 1 augustus 2016 wordt een mbo-opleiding geacht te bestaan uit een kwalificatie 

en één of meer keuzedelen. Een keuzedeel is een verrijking van de kwalificatie en de student kan 

hiermee zijn vakmanschap verbreden of verdiepen. Binnen de mbo-opleiding is het keuzedeel een 

verplicht onderdeel waar de student ook een examen voor aflegt. De keuze voor keuzedelen kan 

per opleiding verschillen, ook mogen regio georiënteerde keuzedelen worden aangeboden die 

goed aansluiten op de branche.  

 

2.9  Onderzoeksvraag 

 

Vakmanschap is de vaardigheid in een beroep om hoog kwalitatief werk af te leveren (Nederlands 

woordenboek). Creativiteit en het daarmee samenhangende begrip innovatie, zijn context 

gevoelig begrippen. Om richting te kunnen geven aan al diegenen die gaan werken met een 

excellentieprogramma lijkt het wenselijk een profiel samen te stellen met kenmerken van een 

innovatieve meubelmaker dat als kompas kan dienen voor studenten en voor docenten en 

curriculum ontwikkelaars. Verder is het wenselijk vast te stellen welke leercondities en 

ervaringen in het onderwijs excellentie bevorderen. 

 

Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag: “Hoe ziet het profiel van de innovatieve meubelmaker 

volgens professionals in het vakgebied eruit en welke leercondities en ervaringen op het HMC 

dragen hier aan bij?”  

 

Deelvragen: 

1. Wat verstaan excellente meubelmakers onder innovatie in het vakgebied? 

2. Wat zijn onderscheidende kenmerken van de innovatieve meubelmaker? 

3. Wat moet een innovatief meubelmaker kunnen laten zien in het beroepsleven? 

4. Welke aspecten uit het model voor de excellente professional herkennen de professionals 

uit het meubelvak?  

5. Waaraan kun je excellentie bij HMC studenten zien volgens docenten?  

6. Wat is talent op het HMC volgens alumni?  

7. Wat ondersteunt talentvolle studenten en wat belemmert hun ontwikkeling op het HMC? 
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Hoofdstuk 3  Methode onderzoek 

 

3.1 Typering onderzoek  

 

Het einddoel van het onderzoek is te kunnen bepalen op welke wijze het onderwijs kan bijdragen 

aan de vorming van een innovatieve meubelmaker. Om dit bereiken heb ik gekozen voor een 

explorerend onderzoek door dataverzameling via mondelinge interviews met vier professionals 

uit het vakgebied, met de leden van de projectgroep ‘pilot HMC excellentieprogramma’ en met 

vier alumni. De professionals heb ik naar hun visie gevraagd over het onderwerp innovatie en 

naar de kenmerken en kwalificaties van de innovatieve meubelmaker. Tevens is aan de 

professionals het model van de excellente professional voorgelegd. De docenten is gevraagd of zij 

excellentie herkennen en wat zij daarvan nu al zien op het HMC. De alumni is gevraagd wat zij 

als talent beschouwen en wat de school kan doen om talent te ondersteunen. Het onderzoek is 

kwalitatief omdat het belangrijk is door te kunnen vragen op de gegeven antwoorden.  

 

3.2 Beschrijving populatie en steekproef 

 

Om de aansluiting bij het Hout- en Meubileringscollege te optimaliseren heb ik in overleg met 

praktijkcollega’s een lijst met namen opgesteld van meubelmakers die innovatief werken of daar 

iets over kunnen vertellen. Door een selecte steekproef uit een lijst van elf meubelmakers ben ik 

tot een uiteindelijke keuze gekomen voor vier professionals (zie ook de bijlage VI). De criteria 

voor selectie die ik heb toegepast zijn (professionals voldoen aan één of meerdere criteria):  

- de geïnterviewde is een creatief meubelmaker en/of ontwerper en is (in een bepaalde mate) 

innovatief of gespecialiseerd in de uitvoering van innovatieve ontwerpen; 

- het werk van de geïnterviewde is bekend bij een (inter-)nationaal publiek en wordt erkend en 

onderschreven door de beroepsgroep;  

- de geïnterviewde is bekend met de HMC vakschool, doordat deze zelf de opleiding 

meubelmaken op het HMC heeft gevolgd of dat deze werkt met studenten van het HMC;  

- de geïnterviewde is beschikbaar voor een interview van circa 45 – 60 minuten in de maand 

maart 2015. 

De leden van de focusgroep zijn door het HMC-management aangewezen om de excellentiepilot 

van het HMC vorm te geven en zijn daarmee voldoende deskundig. De groep bestaat uit vier 

docenten, een onderwijskundige en een projectleider. De keuze van oud studenten is mede 

bepaald op basis van een lijst met namen van in totaal zes personen die op het HMC in het oog 

springende prestaties hebben geleverd. In verband met beschikbaarheid hebben twee beoogd oud-
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studenten vanwege drukke werkzaamheden hun medewerking niet kunnen verlenen. Drie van de 

zes leden zijn momenteel verbonden aan het HMC. Zij hebben gesolliciteerd bij het HMC naar de 

functie van instructeur of assistent en zijn door praktijkdocenten aangewezen als talentvolle 

meubelmakers. Van de vier alumni volgt één van hen een docentenopleiding. 

 

3.3 Beschrijving instrumenten  

 

Voor de interviews heb ik een drietal vragen opgesteld om het begrip innovatie en de kenmerken 

van de innovatieve meubelmakers betekenis te kunnen geven. Deze vragen zijn:  

1. Wat verstaan excellente meubelmakers onder innovatie in het vakgebied?  

2. Wat zijn onderscheidende kenmerken van de innovatieve meubelmaker?  

3. Wat moet een innovatief meubelmaker kunnen laten zien in het beroepsleven? 

Tijdens de interviews is spaarzame informatie gegeven vanuit de literatuur om de vragen te 

kunnen toelichten en daarmee het gesprek op gang te helpen. Om de kenmerken van de 

innovatieve meubelmaker vast te kunnen stellen heb ik het model voor de excellente professional 

dat ontwikkeld is binnen het hbo (zie pag. 21) als gespreksleidraad gebruikt. De kenmerken in dit 

model zijn met iedere professional op systematische wijze doorgesproken teneinde de waarde 

ervan voor het vakgebied te kunnen bepalen.  

Deze kenmerken per cluster zijn: 

Bovengemiddelde bekwaamheden  

 

Vakbekwaamheid 

Reflectief vermogen 

Intellectuele vaardigheden 

Wetenschappelijke attitude 

Interdisciplinariteit 

Verbindend denken 

Sociaal communicatief functioneren 

Samenwerkingsgerichtheid 

Tussen de clusters Bovengemiddelde bekwaamheden 

& Bovengemiddelde creativiteit 

Maatschappelijke gerichtheid 

Internationale oriëntatie 

Bovengemiddelde creativiteit Innovatiegerichtheid 

Out-of-the-box denken 

Tussen de clusters Bovengemiddelde creativiteit & 

Bovengemiddelde taaktoewijding 

Professioneel inspirerend vermogen 

Bovengemiddelde taaktoewijding Gedrevenheid 

Doorzettingsvermogen 

Ambitie 

Tussen de clusters Bovengemiddelde taaktoewijding 

& Bovengemiddelde bekwaamheden 

Leiderschap 

Ondernemerschap 

 

Een conceptmodel ‘innovatie meubelmaker’ is ter bespreking aan de focusgroep aangeboden als 

een vorm van peer review (zie model 4.4.7 op pag. 38). Het gesprek met de focusgroep is 
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aansluitend op een werkochtend rond excellentie ingepland. Het doel van het focusgesprek is het 

model voor de innovatieve meubelmaker te valideren en om bij te dragen aan de 

professionalisering van collega docenten. Er werd tijdens het gesprek gelegenheid geboden om 

ervaringen uit te uitwisselen tussen de deelnemers over extra leerresultaten die studenten nu al 

(spontaan) leveren zonder een specifiek excellentieprogramma, en de meerwaarde van een 

excellentieprogramma voor studenten zoals zij dit in de toekomst kunnen gaan volgen. De 

kenmerken waar weinig overeenstemming over was tussen beoordelaars is met name aan de orde 

gesteld.  

In gesprek met vier alumni heb ik de begrippen talent, en de ondersteuning en belemmeringen 

voor studenten op het HMC besproken door het organiseren van een rondetafelgesprek. De 

gespreksleidraad bestond uit het stellen van twee vragen rond bovenstaande thema’s.  

Deze vragen zijn: 

1.  Wat is talent in de context van het HMC?  

2.  Wat heeft een goede student nodig en wat hindert een goede student op het HMC? 

Voorafgaand aan het gesprek heb ik het doel van het onderzoek toegelicht.  

 

3.4 Procedure 

 

De interviews met de professionals heb ik halverwege de maand maart 2015 afgenomen. Als 

gesprekslocatie hebben we de werkplek van de professional (tweemaal) gebruikt en de locatie 

Amsterdam van het HMC (tweemaal). De professionals hebben in een gesprek met een 

gemiddelde duur van vijftig minuten vragen voorgelegd gekregen. Ik heb de individuele 

professional gevraagd de vragen vanuit het perspectief op de beroepspraktijk te beantwoorden. Ik 

heb hen bewust open vragen gesteld om beïnvloeding vanuit de vraagstellig te voorkomen. Er is 

bijvoorbeeld gevraagd naar de betekenis van innovatie in plaats van het nut van innovatie. Alle 

gesprekken zijn op een digitale voicerecorder opgenomen. Vooraf is toestemming gevraagd om 

geluidsopnamen te mogen maken ten behoeve van het transcript. Ik heb toegezegd de uitkomsten 

van de gesprekken niet buiten de context van het onderzoek te publiceren en het resultaat van het 

onderzoek te zullen toesturen. Ook heb ik uitgelegd wat het doel van het onderzoek is en 

waarvoor de uitkomsten zullen worden gebruikt. Het model van de excellente professional is 

systematisch doorgesproken. Door met dit model te werken ontstond er een vergelijkbare 

structuur in de gesprekken en in de antwoorden. Ik heb doelbewust eerst open vragen gesteld en 

daarna het model van de excellente professional besproken, dit om een effectieve 

gespreksopbouw te realiseren. Voor het gesprek in de focusgroep is gekozen voor een 

gespreksleider van buiten de organisatie, dit om beïnvloeding van mijn persoon als collega docent 
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te voorkomen. De gesprekken hebben in twee ronden op de locatie Rotterdam medio juni 2015 

plaatsgevonden, eerst zijn docenten gevraagd te reageren en vervolgens is het woord gegeven aan 

de onderwijskundige en de projectleider. De groep alumni is op de locatie Amsterdam in 

december 2015 gevraagd betekenis te geven door met elkaar in gesprek te gaan over een drietal 

onderwerpen. Hen is vooral gevraagd betekenis te geven aan begrippen op basis van hun 

ervaringen tijdens de studie op het HMC. Voor het geval er te weinig structuur zou ontstaan in de 

gesprekken had ik een overzicht gemaakt van de aspecten van een uitdagende leeromgeving, 

zoals deze is ontwikkelt in het HBO (zie bijlage XVIII). Dit overzicht is uiteindelijk pas na afloop 

van het gesprek uitgereikt en toegelicht. Tijdens de gesprekken zijn ook onderscheidende 

docentkwaliteiten op het HMC ter sprake gekomen. Ik had dit vooraf niet als specifieke vraag 

opgenomen. 

 

3.5 Data-analyse  

 

De opnamen van de interviews met de professionals zijn uitgewerkt in een transcript. Daarna zijn 

de teksten opgedeeld naar vraagstelling. In de tekst zijn attenderende begrippen of zinsdelen 

gemarkeerd (labelen). Gemarkeerde delen zijn door de selectie-tool in een tekstverwerking-

programma bijeengebracht. Deze gemarkeerde delen zijn uitgenomen en vervolgens in matrices 

geplaatst. Deze antwoorden zijn vervolgens gegroepeerd en tot de essentie teruggebracht. Het 

transcript van de bespreking van het model van de excellente professional is per kenmerk bij 

elkaar geplaatst. De antwoorden van alle professionals zijn bij elkaar gevoegd. Per kenmerk 

wordt op basis van de mate van herkenbaarheid in de antwoorden punten toegekend. Dit zijn per 

kenmerk per professional maximaal 5 punten of maximaal 20 punten voor vier professionals in 

totaal. Aan de hand van een eerste opzet heb ik de wijze van het verwerken van de data met een 

collega onderzoeker doorsproken. Ik heb gekozen voor de inter-beoordelaars methode. Ik heb 

eerst zelf de data geanalyseerd en vervolgens een tweede data-analyse laten doen (zie bijlage XII 

en XIII). Door het ter beschikking stellen van het transcript heeft een tweede beoordelaar de 

uitkomsten van de gesprekken gewaardeerd. Deze overeenkomsten en verschillen in de 

uitkomsten van de analyses zijn vervolgens doorgesproken.  

De gesprekken met de focusgroep en met de alumni zijn met een voicerecorder opgenomen en 

vervolgens tot een transcript verwerkt. Relevante tekstfragmenten zijn gemarkeerd en 

samengebracht. 

 

 



Innovatief meubelmaken, talentprogramma’s in het mbo               marco cornelisse pagina 28 van 64 

3.6 Betrouwbaarheid en validiteit  

 

Om de betrouwbaarheid en de validiteit te vergroten heb ik gekozen voor een onderzoekers-

triangulatie en datatriangulatie. De vraaggesprekken met de professionals heb ik zelf afgenomen 

en uitgewerkt. De uitkomsten van de open vragen zijn samenvattend uitgeschreven. De 

antwoorden op het model van de excellente professional zijn op horizontale wijze met elkaar 

vergeleken. Door het toepassen van interbeoordelaarsbetrouwbaarheid zijn overeenkomsten en 

verschillen naar voren gekomen in de waardering van de antwoorden. De verschillen tussen de 

beoordelaars zijn doorgesproken en de uitkomst van deze besprekingen zijn opgenomen bij de 

resultaten. Het model van de excellente professional is omgezet naar een concept model van de 

innovatieve meubelmaker. Door markeringen zijn de overeenstemmingen en verschillen in de 

beoordeling aangegeven, zie model 4.4.7. Ook zijn aanvullende kenmerken die door de 

professionals zijn genoemd binnen een eigen kader geplaatst en aan het model toegevoegd. De 

geldigheid van het model is getoetst door het model te overleggen aan een focusgroep bestaande 

uit docenten, een projectleider (oud-docent) en een onderwijskundige. Om een helder beeld te 

creëren over wat de leden van de focusgroep en de alumni hebben gezegd zijn uitspraken zo 

letterlijk mogelijk overgenomen in de resultaten. Attenderende begrippen uit de teksten zijn 

samengebracht in tabellen.  
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Hoofdstuk 4  Resultaten 

 

Met vier professionals uit het vakgebied (aangeduid met a,b,c,d) zijn mondelinge interviews 

afgenomen. Zij hebben deelvragen voorgelegd gekregen en gereflecteerd op het model van de 

excellente professional. De resultaten van de interviews en het focusgesprek zijn per vraag 

uitgeschreven. Waar hij staat kan ook zij gelezen worden. 

 

4.1 Wat verstaan excellente meubelmakers onder innovatie in het vakgebied? 

 

Alle professionals zien innovatie in het vakgebied als vernieuwing van het traditionele 

vakmanschap door een vertaling naar een andere tijd (a,b,c,d). “Je sluit aan bij wat op dit moment 

niet alleen actueel is maar wat ook mogelijk is” (b). “In het design vakgebied is het heel 

belangrijk om te blijven vernieuwen, een nieuwe techniek, nieuw materiaal, vernieuwing in het 

werkproces”(d). Innovatie kan leiden tot het neerzetten van een totaal nieuw beeld (b). Innovatie 

vindt ook plaats door probleem-oplossend te denken (a). Innovatie vraagt om vaardigheden: 

“innoveren is oplossend gericht denken, als jij die som kan oplossen dan ben je innovatief 

bezig”(a). Vernieuwen betekent: “innoveren in de functie van een object of in het proces van het 

maken”; als voorbeeld wordt een kast genoemd die ook de akoestiek van een ruimte optimaliseert 

(c). Een voorbeeld van procesinnovatie in 3D-printen is het gebruik van dikke spuitlijnen en een 

robotarm die het productieproces versnelt van één week naar drie uur printen en waarbij 

gerecycled kunststof kan worden gebruikt (c). Vernieuwing kan zover gaan dat er nieuwe 

computerprogramma’s geschreven worden om machines aan te sturen om een ontwerp te kunnen 

maken (d). De werkprocessen behoeven niet vernieuwend te zijn, de manier waarop er mee 

gewerkt wordt en vooral de manier waarop het ontwerp tot stand is gekomen kan wel 

vernieuwend zijn (d). Vernieuwen en verbeteren is een continu proces en vereist inspanning en 

visie (d). “Tijdens de productie leren we wat beter zou kunnen, je blijft jezelf verbeteren”(d). 

Ontwikkelingen in de branche onder invloed van de technologie en innovatie geven nieuwe 

mogelijkheden (a). Een professional zegt daarover: “vernieuwend is tegenwoordig dat de formule 

om de hele meubelbranche heen heel erg veranderd, je kunt ervoor kiezen om lokale middelen te 

gebruiken of je files op willekeurige plekken 3D-printen”(a). Iets revolutionair nieuws verzinnen, 

zoals een geheel nieuwe manier van zitting nemen wordt niet snel verwacht (a). Zie tabel 4.3.1. 

 

4.2 Wat zijn onderscheidende kenmerken van de innovatieve meubelmaker? 

 

Een innovatieve meubelmaker zo wordt gesteld heeft een brede interesse: “als je het dan over 

kwalificaties hebt dan denk ik dat je ook eigenlijk geïnteresseerd moet zijn in veel overlappende 
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gebieden. Je moet veel ambachten kunnen toepassen, dus heel veel materialen kunnen verwerken 

en die eigenlijk allemaal combineren. Dingen aan elkaar koppelen, dingen die niet bij elkaar 

horen wel bij elkaar koppelen, dingen die niet persé bij elkaar horen toch combineren”(c). Het 

beroep van meubelmaker is vanuit de traditie een functioneel beroep en de functionaliteit van een 

object wordt met innovatie in verband gebracht (b). Een innovatieve meubelmaker is: “oplossend 

gericht, en heeft een eigen handschrift en een eigen manier van dingen oplossen”(a). “De 

innovatieve meubelmaker zoekt op een eigenzinnige wijze naar nieuwe wegen en nieuwe 

waarden, dat wordt vertaald met een mooi handschrift”(b). De innovatieve meubelmaker beschikt 

over een groot probleemoplossend vermogen en kan probleemgestuurd werken (a). Een 

onderzoekende houding is een ander onderscheidend kenmerk. “Een innovatieve meubelmaker 

moet vooral niet bang zijn om iets nieuws te proberen, wat hij zelf nog niet eerder heeft gedaan en 

wat mensen in zijn omgeving nog niet aan het doen zijn”(d). Een innovatieve meubelmaker 

beschikt over een scherp waarnemingsvermogen: “dat je om je heen kijkt, waarneemt en dat je 

dan in datgene wat je waarneemt weer een nieuwe waarde ziet”(b); zie tabel 4.3.1.  

 

4.3 Wat moet een innovatief meubelmaker kunnen laten zien in het beroepsleven? 

 

De innovatief meubelmaker heeft een groot oplossend vermogen, kan probleemgestuurd werken 

en is onderzoekend ingesteld (a). De innovatieve meubelmaker kan zelf de focus stellen op het 

einddoel dat moet worden bereikt en is doelgericht (b). Een grondige vakspecifieke kennis staat 

aan de basis van het handelen (a,b,c,d). Om creatief te kunnen zijn in het vakgebied heeft de 

innovatieve meubelmaker een uitgebreide kennis van materialen en materiaaleigenschappen (c,d). 

Een professional zegt over ervaringen met materialen: “dit is misschien wel een vereiste als je 

creatief wilt zijn in het maken, het is wenselijk dat je zoveel mogelijk ambachten onder de knie 

krijgt, liefst nog voordat je de digitale wereld betreedt”(c). Dit vraagt veel inzet, en: “dat je vooral 

heel hard moet kunnen werken (d), en dat je de focus kunt stellen op datgene wat je wilt, want je 

bent daar misschien wel honderd procent van de tijd mee bezig (b).” “Het resultaat is natuurlijk 

een uitkomst van je capaciteiten”, zo wordt gesteld (c). Er zijn ook kwalificaties die kunnen 

worden ontwikkeld, zoals: “het verkrijgen van inzicht om gemakkelijk kleine problemen op te 

lossen, die zorgt dat je sneller nieuwe technieken kunt aanleren”(d). Een innovatieve 

meubelmaker staat kritisch ten opzichte van zijn werkzaamheden: “kritisch dat je iets ziet 

gebeuren en dat je denkt is dit wel goed of kunnen we dit niet beter doen?”(d) “Als je voor het 

eerst met een nieuw product bezig bent is het juist heel erg belangrijk om na te blijven denken 

van kan dit op een andere manier?”(d) Het experimenteren en het doen van praktisch onderzoek 

wordt in deze fase aangemoedigd (d). Deze fase gaat vervolgens over in een volgende fase met 
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andere eisen: “als je echt productie aan het draaien bent dan moet je soms gewoon kunnen 

luisteren of kunnen inschatten van dit is de techniek”(d). Een innovatieve meubelmaker moet op 

verschillende niveaus kunnen meedenken en meepraten, met de opdrachtgever en met de 

productievloer als het gaat om de uitvoering (a). “Je moet snel kunnen schakelen tussen deze 

niveaus”(c). Zie tabel 4.3.1. 

Innovatie 

 een nieuwe techniek  

 vernieuwing van het traditionele vakmanschap 

 vertaling naar een andere tijd  

 innoveren in de functie of het maakproces van een object  

 innoveren door een manier van werken of ontwerpen 

 vernieuwen en verbeteren is een continu proces 

 innoveren is oplossend gericht denken 

Onderscheidende kenmerken 

 grondige vakspecifieke kennis 

 kan probleemgestuurd werken en is onderzoekend ingesteld  

 kan snel nieuwe technieken aanleren  

 heeft een scherp waarnemingsvermogen  

 kan de focus stellen op het einddoel 

 is eigenzinnig  

 is niet bang om iets nieuws te proberen  

 staat kritisch ten opzichte van zijn werkzaamheden 

 kan snel schakelen tussen niveaus  

Laten zien in het beroepsleven (kwaliteiten) 

 kan veel materialen verwerken en combineren  

 heeft zoveel mogelijk ambachten onder de knie 

 heeft een uitgebreide kennis van materialen en materiaaleigenschappen  

 doet experimenten en praktisch onderzoek  

 kan de functionaliteit van een object met innovatie in verband brengen  

 zoekt naar nieuwe wegen en nieuwe waarden  

 kan dingen die niet bij elkaar horen koppelen  

 verwerft het inzicht om gemakkelijk kleine problemen op te lossen 

 kan luisteren en inschatten ‘dit is de techniek’ 

 werkt oplossend gericht 

 kan op verschillende niveaus meedenken en meepraten  

 toont inzet, kan en wil heel hard werken 

Tabel 4.3.1 overzicht van innovatie, onderscheidende kenmerken en de kwaliteiten van een innovatieve meubelmaker 

 

4.4 Welke aspecten uit het model voor de excellente professional herkennen de professionals uit 

het meubelvak?  

 

Het model van de excellente professional is voorgelegd aan professionals met de vraag of zij het 

belang konden aangeven voor de innovatieve meubelmaker. Per kenmerk is een overzicht van 
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score opgesteld (zie de tabellen 4.4.1 t/m 4.4.6). In de eerste kolom staan de punten die in een 

eerste beoordeling zijn toegekend, in de tweede kolom de punten uit een tweede beoordeling en in 

de derde kolom staat het verschil (zie de uitleg over puntentoekenning op pag. 27). 

 

In de tabel 4.4.1 is voor het cluster bovengemiddelde bekwaamheid een overzicht te zien. Ieder 

kenmerk wordt apart besproken.  

 

De vakbekwaamheid van de innovatieve meubelmaker wordt door de professionals herkend met 

de antwoorden dat ken ik extreem, dat is een enorme liefde anders kun je het niet doen (a), 

iemand is vakbekwaam niet meer en niet minder (b), vakbekwaamheid, ja dat is logisch (c) en ja, 

ik herken het zeker (d). Na beoordeling en vergelijking blijkt een aanzienlijk verschil in de 

waardering van dit kenmerk. Het antwoord ‘ja’ lijkt te algemeen om er een grote waardering aan 

toe te kennen zegt een tweede beoordelaar. In combinatie met de woorden ‘ja dat is logisch’ of ‘ja 

dat herken ik’ krijgt het ja meer waarde. Uit de antwoorden komt naar voren dat dit kenmerk door 

professionals als vanzelfsprekend wordt gezien.  

Over het reflectief vermogen bestaat in de waardering unanieme overeenstemming. De 

ontwerpende meubelmakers noemen een reflectief vermogen de basis van een ontwerper (b). De 

uitvoerende meubelmaker zegt dat reflecteren ervoor zorgt dat je kunt terugkijken op wat je hebt 

gedaan en wat je hebt geleerd en dat daar vervolgens essentiële conclusies uit kunnen worden 

getrokken (d). Leeftijd en opleiding worden in verband gebracht met het ontwikkelen van een 

reflectief vermogen (a). De basis van reflectie is twijfel en niet zeker zijn en het stellen van de 

juiste vragen (c).  

Intellectuele vaardigheden worden van belang geacht, maar niet in bovenmatige zin (a,b,d,c). 

Een professional zegt daarover: “Je moet zeker begrijpen waar je mee bezig bent, maar het is niet 

zo dat je heel erg bovenbekwaam intellectueel moet zijn”(d). “Als je te veel stoelt op wat 

geschreven staat kun je niet innoveren”(c). Een ander zegt: “Het vormt een goede basis”(b). Het 

verschil in de beoordeling van dit kenmerk ligt dicht bijeen.   

Het hebben van een wetenschappelijke attitude lijkt het minst belangrijk geachte kenmerk voor 

de innovatieve meubelmaker. Dit kenmerk uit zich vooral in het nieuwsgierig willen zijn (a,d). 

Een professional merkt op dat een academische houding je zelfs in de weg kan staan als je in een 

experimenteerfase zit en je echt iets wilt doorbreken. “Soms is het beter gewoon maar te 

proberen.” “Het is goed dat je begrijpt dat je dingen soms op een gestructureerde manier moet 

benaderen, maar het is zeker geen eis”(d). In de vergelijking van de beoordeling is een groot 

verschil in punten te zien. Er wordt in de toelichting op de beoordeling gewezen op een 
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‘onderzoekende houding’ die in de antwoorden wordt genoemd. In de praktijk van het maken 

wordt het doen van praktijkonderzoek niet in verbinding gebracht met academisch onderzoek.  

Over de term interdisciplinariteit bestaat bij de professionals enige interpretatieverlegenheid, en 

dan vooral over wat de term precies inhoudt. In de context van het meubelmaken wordt dit door 

professionals opgevat als dat meerdere disciplines, zoals specifieke maaktechnieken, 

materialenkennis, materiaaleigenschappen en kennis en ervaring in het werken met 

gereedschappen bijeen wordt gebracht (c,d). Op dit kenmerk bestaat in de vergelijking van 

beoordeling een aanzienlijk verschil. Waarschijnlijk ligt dit in het gegeven dat dit kenmerk 

binnen en buiten de beroepskolom kan worden bekeken.  

 

 Bovengemiddelde bekwaamheid eerste 

beoordeling 

tweede 

beoordeling 

verschil na 

beoordeling  

vakbekwaamheid 10 5 5 punten 

reflectief vermogen 16 16 0 punten 

intellectuele vaardigheden 6 7 1 punt 

wetenschappelijke attitude 2 8 6 punten 

interdisciplinariteit 5 11 6 punten 

verbindend denken 14 12 2 punten 

sociaal communicatief functioneren 13 13 0 punten 

samenwerkingsgerichtheid 9 8 1 punt 

   

  Tabel 4.4.1 Tabel met een overzicht van de kenmerken van de bovengemiddelde bekwaamheid 

 

Het verbindend denken wordt gezien als, “een ervaring die je opdoet in je leven en koppelt aan 

een product, dat maakt je innovatief en creatief”(a). “Verbindend denken, dat je weet voor wie en 

voor wat je het doet”(b). “Dingen kunnen verbinden die in principe niet bij elkaar horen”(c). 

“Technieken die je al beheerst of begrijpt ook op een ander materiaal kunt loslaten ”(d). Het 

verschil in de beoordeling van dit kenmerk ligt niet ver uiteen.   

Het kenmerk sociaal communicatief functioneren wordt op twee manieren bekeken. Het is een 

belangrijk kenmerk in overleg met anderen: “kunnen communiceren op een niveau dat mensen 

met je willen werken”(b); en in samenwerkingsverbanden in een wisselend team van uitvoerders; 
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“het is belangrijk dat je goed met elkaar kunt overleggen, openstaat voor ideeën van anderen”(d). 

Voor de uitvoering van het werk zelf, het uitwerken van een idee, wordt door professionals vaak 

opzettelijk en vrijwillig de afzondering gezocht om zich te kunnen concentreren. Een professional 

zegt het zo: “je laat je helemaal zakken in zo’n project en daar kom je niet meer uit, dat vind je 

heerlijk, je wilt het gewoon afmaken”(c). Bij dit onderdeel komt ook expliciet het principe flow 

ter sprake. Op dit kenmerk is volledige overeenstemming tussen de beoordelaars.  

Tijdens de uitvoering van het werk is samenwerkingsgerichtheid in de basis essentieel: “in je 

eentje kom je er ook niet, dat is niet te doen”(a), en lijkt het vooral op specifieke momenten van 

belang. Professionals geven aan dat dit ook bij de individuele voorkeuren van de meubelmaker 

zelf ligt; “liefst sluit ik mijzelf op en wil ik van A tot Z het eigen proces doen” (b). “Vind het veel 

leuker in mijn eentje gewoon lekker alles uit te vogelen”(c). Een van de professionals geeft aan te 

werken binnen een samenwerkingsverband in een team van uitvoerders: “iedereen heeft een 

individuele taak, maar iedereen in het team helpt en ondersteund elkaar”(d). Samenwerkings-

gerichtheid kan ook de functie hebben van kennisdeling in de vorm van ‘sparren’ (b). Uit de 

beoordeling komt naar voren dat dit onderdeel belangrijk is, en dat de geïnterviewden toch vooral 

veel zelf willen uitvoeren. De overeenstemming in de beoordeling van dit kenmerk is hoog.   

 

Bij bovengemiddelde creativiteit, zie tabel 4.4.2, komt het kenmerk Innovatiegerichtheid aan de 

orde. Dit wordt in de fase van het ontwerp één van de belangrijkste kenmerken genoemd: “Voor 

mij als productontwerper, meubelontwerper is dit een van de belangrijkste dingen 

innovatiegerichtheid, niet meegaan in de sleur van wat al gedaan wordt”(b); zegt een van de 

professionals. Tijdens de uitvoering wil je vernieuwen en “sta je open om dingen van een andere 

kant te kunnen bekijken”(d). Soms is het: “opzetten en maken van een eigen herkenbaar 

handschrift al voldoende”(a). De overeenstemming in de beoordeling van dit kenmerk is hoog.   

Een ander kenmerk van bovengemiddelde creativiteit is out-of-the-box-denken. Het out-of-the-

box denken wordt geassocieerd met verschillende aspecten als: “ruimte durven nemen, durf 

hebben, lef hebben, op je bek durven gaan fouten durven maken en je bloot stellen aan alle  

 

Bovengemiddelde creativiteit eerste 

beoordeling 

tweede 

beoordeling 

verschil na 

beoordeling  

Innovatiegerichtheid  9 7 2 punten 

out-of-the-box-denken 13 13 0 punten 

   
  Tabel 4.4.2 Tabel met een overzicht van de kenmerken bij bovengemiddelde creativiteit 
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invloeden om je heen”(a). Over uithoudingsvermogen beschikken en energiek wezen, je lekker en 

veilig voelen zijn aandachtspunten (a). “Iemand die zeer creatief is denkt ook out-of-the-box, en 

stelt zich voortdurend vragen waarom ik het doe”(b). “Je bent innovatiegericht en wilt innovatie 

maken en daarbij moet je out-of-the-box denken en ben je geïnteresseerd in heel veel 

verschillende dingen, dat je die allemaal wilt opzuigen en weten”(c). Er is echter wel een 

onderscheid tussen de ontwerp- en de uitvoeringsfase. Voor de ontwerper betekent out-of-the-

box-denken uit de comfortzone stappen en afstand nemen en jezelf vragen stellen (a). Bij het 

maakproces gaat het om, “dat je een probleem tackelt of een probleem oplost in het maakproces 

en om probleemoplossend werken, waarbij je de uitvoerbaarheid niet uit het oog verliest”(d).  

Aan de bovengemiddelde creativiteit zijn door de professionals enige begrippen toegevoegd, 

zoals nieuwsgierig zijn, ruimte durven nemen, daadkracht, fouten maken en realistisch kunnen 

zijn.  

 

Bij de bovengemiddelde taaktoewijding, zie tabel 4.4.3, wordt op de kenmerken gedrevenheid, 

doorzettingsvermogen en ambitie gelijktijdig gereflecteerd. Deze kenmerken worden vrijwel 

direct met elkaar in verbinding gebracht, “Ik vind deze drie wel heel erg bij elkaar passen, 

gedrevenheid doorzettingsvermogen en ambitie”(a). Liefde en passie wordt nog toegevoegd (a). 

De drie begrippen worden essentieel genoemd voor het vak: “Ik denk als je dit niet hebt, ook als 

student, dan moet je bij de enkels worden afgezaagd”(b). De begrippen zijn zeer 

persoonsafhankelijk, zoals een professional als voorbeeld noemt: “dat ik afstudeerde zei een 

docent tegen mij, je heb de creativiteit maar ik ben benieuwd of de gedrevenheid die er is of die 

blijft want je doorzettingsvermogen zoals je die hebt getoond het afgelopen half jaar vind ik van 

een zeer hoog niveau”(b). Een andere professional zegt over gedrevenheid: “dat je tot het uiterste 

gaat dat je het op wilt lossen dat je iets tofs wilt maken dat je iets nieuws wilt maken”(c). En ook 

wordt gezegd: “als je ontwerpt dan zijn er natuurlijk geen grenzen, in de uitvoering van zo’n 

ontwerp ga je probleemoplossend denken”(c). “De beste ontwerpen zijn voortgekomen door 

gewoon niet te stoppen, dus gewoon alleen maar doorgaan”(c). Over ambitie wordt gezegd: “Ik  

 

Bovengemiddelde taaktoewijding eerste 

beoordeling 

tweede 

beoordeling 

verschil na 

beoordeling  

Gedrevenheid, 

doorzettingsvermogen, ambitie  

12 13 1 punt 

   

  Tabel 4.4.3 Tabel met een overzicht van de kenmerken bij bovengemiddelde taaktoewijding 
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ben heel moeilijk tevreden dus ik ben in principe bezig om mijzelf tevreden te krijgen, de 

drijfveer is mijzelf pleasen”(c). Het is goed ook afstand te kunnen nemen of, “om twee projecten 

tegelijk te doen, dat je kunt switchen”(c). Voor de concentratie wordt het belangrijk geacht je af 

te kunnen sluiten (a). “Gedrevenheid is heel erg belangrijk, dat je met een stoel bezig bent waar 

200 uur schuurwerk in zit, je moet vooral het uiteindelijke doel voor ogen hebben en dat je scherp 

blijft, want er worden hoge eisen gesteld”(d). “Ambitie kun je herkennen aan hoe gefocust je bent 

door het op een goede manier maken van het product”(d). De overeenstemming in de beoordeling 

van dit kenmerk is hoog.   

 

Vervolgens worden de kenmerken op de snijvlakken van twee van de drie clusters besproken. Zij 

overstijgen het drieringenmodel en worden daardoor rechtstreeks in verband gebracht met de 

excellente professional.  

 

Tussen de clusters bovengemiddelde 

bekwaamheden & bovengemiddelde creativiteit 

eerste 

beoordeling 

tweede 

beoordeling 

verschil na 

beoordeling  

Maatschappelijke gerichtheid 3 4 1 punt 

Internationale oriëntatie 3 5 2 punten 

 

  Tabel 4.4.4 Tabel met een overzicht van de kenmerken van de bovengemiddelde bekwaamheid 

 

Op het snijvlak van de clusters bovengemiddelde bekwaamheid en bovengemiddelde creativiteit, 

zie tabel 4.4.4, staan de kenmerken maatschappelijke gerichtheid en internationale oriëntatie. 

Maatschappelijke gerichtheid wordt als fenomeen belangrijk genoemd maar blijkt in de praktijk 

vaak afhankelijk van de voorkeur van de individuele meubelmaker. Maatschappelijke gerichtheid 

kan tot uitdrukking komen door het plaatsgericht uitbesteden van werk en het steunen van een 

lokale economie.’(a). Het begrip ‘cradle-to-cradle’ wordt genoemd en recycling (b). Slechts één 

van de vier professionals geeft in de praktijk uiting aan het kenmerk maatschappelijke 

gerichtheid, en zegt: “Ik ben in principe wel maatschappelijk gericht, ik werk voor negentig 

procent met gerecyclede kunststof”(c). Een klein verschil in beoordeling van de antwoorden 

wordt mede verklaard door de afstand die bestaat tussen ‘het belangrijk vinden’ en ‘het zelf 

doen’. De overeenstemming in de beoordeling van dit kenmerk is hoog.   

Internationale oriëntatie wordt door de professionals op twee manieren opgevat, namelijk zelf 

de internationale markt betreden, “nieuwe producten ontwerpen, ontwikkelen en maken en dat is 

volledig buitenland, dat is fantastisch”(a); of het volgen van internationale ontwikkelingen in het 
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vakgebied. Het wordt niet gezien als iets dat noodzakelijk is zo blijkt uit antwoorden: “dit is iets 

waar ik zelf helemaal niets mee heb”(b); “nee dat zou ik niet als vereiste willen zeggen” (c). De 

successen van Dutch Design en de mogelijkheden van ondersteuning door het Mondriaanfonds 

worden genoemd (b). “Het is zeker goed dat je op de hoogte bent van ontwikkelingen in je 

vakgebied, zodat je zelf kan blijven bijscholen en nieuwe technieken kan leren”(d). Het verschil 

in de beoordeling van dit kenmerk komt door het zelf actief doen of de afstand tot het kenmerk.   

 

Op het snijvlak van de clusters bovengemiddelde taaktoewijding en bovengemiddelde creativiteit 

staat het kenmerk professioneel inspirerend vermogen, zie tabel 4.4.5. 

Professioneel inspirerend vermogen blijkt een lastige woordcombinatie door de term 

professioneel. Dit kenmerk wordt in verband gebracht met het professioneel handelen: “Ik stel 

mij heel professioneel op omdat ik mijn werk ook heel erg series neem”(a); “professioneel 

inspirerend vermogen, valt dat ook niet een beetje onder ondernemerschap?” (b). Inspirerend 

vermogen: “daar herken ik wel wat van maar dat is niet een vereiste, we hebben heel veel mensen 

geïnspireerd met dat 3d printen zoals wij dat doen”(c). Dit kenmerk lijkt door het verschil in 

beoordeling een definitieprobleem te hebben.  

 

Tussen de clusters bovengemiddelde creativiteit 

& bovengemiddelde taaktoewijding 

eerste 

beoordeling 

tweede 

beoordeling 

verschil na 

beoordeling  

Professioneel inspirerend vermogen 3 9 6 punten 

 

  Tabel 4.4.5 Tabel met een overzicht van de kenmerken van de bovengemiddelde bekwaamheid 

 

Op het snijvlak van de clusters bovengemiddelde bekwaamheid en bovengemiddelde 

taaktoewijding staan de kenmerken leiderschap en ondernemerschap, zie tabel 4.4.6. 

Over leiderschap wordt opgemerkt dat leiding geven tijdens de productie een aspect is dat 

tijdrovend kan zijn en niet altijd goed aansluit bij de ruimte en aandacht die het creatieve proces 

vraagt; “het is een beetje een tijdrovend ding dat leidinggeven”(a). Leidinggevende capaciteiten 

vragen om persoonlijke kwaliteiten. “Als je bedrijfsmatig wilt excelleren”, zegt een van de 

professionals, “dan moet je vooruit lopen op de rest, en laten zien dat je iets nieuws en iets beters 

kan, je werk moet dan leidend zijn in de zin dat je een weg laat zien”(d). Uit het valideren blijkt 

dat er verschillend gekeken wordt naar leiderschap. Het is een deel van het werk dat vraagt om 

een andere rol en andere kwaliteiten.  
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Ondernemerschap is het ontwikkelen van ideeën op een bedrijfsmatige manier en inkomsten 

veilig kunnen worden gesteld door ondernemend te handelen. Een professional zegt: “als ik mij 

ondernemend opstel, dan gaan deuren voor mij open waardoor ik mijn speelplaats kan creëren, 

gewoon dingen doen waar ik dus echt van hou”(a). “Je moet wel weten wat je jaarlijks met je 

centen doet”, zegt een van de professionals, en “elke ochtend wakker worden met de gedachte ik 

moet iets bedenken ik moet iets doen”(b). “Voor het ontwikkelen van je eigen ideeën en eigen 

producten moet je zeker kunnen ondernemen en je moet jezelf kunnen bewijzen en kunnen laten 

zien dat je iets kan, en ik denk dat dat ook wel een ondernemende eigenschap is”(d). 

 

Tussen de clusters bovengemiddelde taaktoewijding & 

bovengemiddelde bekwaamheden 

eerste 

beoordeling 

tweede 

beoordeling 

verschil na 

beoordeling  

 

Leiderschap 1 3 2 punten 

Ondernemerschap 10 12 2 punten 

 

  Tabel 4.4.6 Tabel met een overzicht van de kenmerken van de bovengemiddelde bekwaamheid 

 

       

  Model 4.4.7 Concept model van de innovatieve meubelmaker  
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Op basis van de eerste beoordeling is een conceptmodel van de innovatieve meubelmaker 

opgesteld, zie model 4.4.7, waarbij kenmerken in een volgorde zijn geplaatst. Opmerkelijke 

uitkomsten van de vergelijking tussen de eerste en tweede beoordeling zijn in het model met een 

kleur aangeven. De groene kleur betekent volledige overeenstemming over de beoordeling en een 

rode kleur geeft een groot verschil aan.  

Door de professionals zijn een aantal kenmerken aan het model toegevoegd. Bij bovengemiddelde 

creativiteit is dit: ruimte durven nemen, energiek en daadkrachtig zijn, fouten durven maken, een 

brede interesse hebben, nieuwsgierig zijn, waarnemen en vragen stellen, en in het uitvoerings-

proces een bepaalde realiteitszin hebben. Bij het cluster bovengemiddelde taaktoewijding werden 

liefde & passie, doel- en momentgericht zijn, een focus kunnen plaatsen en een helicopterview 

toegevoegd.  

 

4.5 Waaraan kun je nu al excellentie bij studenten zien volgens docenten? 

 

Aan de leden van de focusgroep is het conceptmodel van de innovatieve meubelmaker ter 

beschikking gesteld, met de onderliggende kenmerken waar in de interpretatie van de interviews 

met de professionals weinig overeenstemming over was (zie de rode kleur in model 4.4.7). 

De leden van de focusgroep, aangeduid met C,J,H,P,M,L, is gevraagd welke leerresultaten zij nu 

al zien die te maken hebben met bovengemiddelde bekwaamheden, bovengemiddelde creativiteit 

en bovengemiddelde taaktoewijding bij studenten.  

 

bovengemiddelde bekwaamheden 

 

Excellente studenten zo wordt gezegd herken je aan de producten, aan de verslagen, tekeningen, 

meubels die zij maken (C), maquettes (J). Zij blijven niet aan een eerste idee hangen (J). Talent 

zie je meteen, dat zie je vanaf de eerste dag al, hoe ze iets beetpakken hoe ze gaan staan aan de 

werkbank (P). Dat studenten heel snel vaardigheden oppikken (P). Oog-handcoördinatie en de 

fijne motoriek is heel belangrijk voor dit vak, en dat is niet altijd met taaktoewijding aan te leren 

(C). Je kunt gelijk zien dat ze het wel in zich hebben en dat is een eigenschap (C). Studenten 

raken geïnspireerd en nemen vervolgens zelf actie en dit wordt zichtbaar in het eigen product (J). 

Ze zijn heel creatief, en met een toewijding tot taken (C) en gaan zelf op zoek naar advies (J). 

Goede studenten die denken, ‘ik kan het wel en ik zoek het zelf uit’ (C). Zij willen ook wel 

sparren met de docent (C). Het zijn reflectiever ingestelde personen (C), vragen feedback op het 

werk (J). Soms extravert en outgoing (C) echter brengt een docent naar voren: “het hoeft niet 

altijd perse te zijn dat diegene die het meeste en het beste communiceert de meest excellente 
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student is, er zijn er die waanzinnig goed kunnen observeren.” (C) Studenten gaan gericht kiezen 

voor stagebedrijven met bijzondere specialisaties (P) om een bepaald aspect verder te kunnen 

onderzoeken, waarmee een student in zijn uiteindelijke leerresultaten kan laten zien dat ie 

zichzelf verder heeft bekwaamd dan school kan bieden (J). Ze leren meer buiten de opleiding als 

dat ze binnen leren (P). De studenten zijn heel praktisch, het zijn doeners, ze willen gewoon iets 

wegzetten en gelijk aan de slag (H). Gerichtheid en motivatie en weten wat ze willen (P). Het 

lijken net sponsen, nemen waanzinnig veel op en dat kunnen ze ons als docenten vertellen, 

waardoor rollen worden omgedraaid; uiteindelijk weten ze dan meer dan wat wij ze leren (P). 

Van de docent vraagt dit dat je een stapje terug kunt doen (P). Belangrijk dat een student voelt dat 

jij op één lijn staat, want zij geven een stukje van zichzelf bloot en laten zichzelf zien (H). Als 

studenten terugkomen van stage dan zie je daar wel degelijk weer verandering in, de manier van 

zaken aanpakken (J). Het is lastig om weer in het schoolritme te komen, best fijn om in een vast 

ritme vijf dagen in de week te kunnen werken (J). Studenten hangen niet meer rond in de kantine, 

ze zijn inmiddels heel vaak met elkaar aan het praten over het vak (C). Zie tabel 4.5.1. 

 

 talent is herkenbaar in producten 

 oog-hand coördinatie en fijne motoriek 

 zelf informatie zoeken 

 feedback vragen  

 gericht kiezen voor stagebedrijven 

 verder bekwamen buiten school  

 weten wat ze willen 

 iets willen wegzetten 

 laten zichzelf zien 

 praten over het vak 

 reflectief ingesteld 

 goed kunnen observeren  

 blijven niet aan een eerste idee hangen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.5.1 bovengemiddelde bekwaamheden 

 

bovengemiddelde taaktoewijding en leiderschap 

 

Leiderschap bij studenten kan zich uiten in het volgen van de eigen koers of het nemen van 

verantwoordelijkheid voor keuzes die gemaakt worden, en daarin dan ook een voorbeeld zijn 

voor anderen (C). Voor goede studenten is het belangrijk daarop aangesproken te kunnen worden 

(C). Op het moment dat studenten het vak bovengemiddeld beheersen dan zijn ze 

bovengemiddeld gedreven en dan zet je ze ook in op taken binnen de groep, en die studenten 

floreren daarbij (C). Voortouw laten nemen of initiatief, daarin verantwoordelijkheden geven 

binnen het lokaal en de organisatie van de klas (C). Verantwoordelijkheid nemen doen ze vaak 
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ook automatisch en dat zijn ook de goede studenten (C). Verantwoordelijkheid nemen zit in 

eenvoudige dingetjes, “een student roept ‘heeft iedereen zijn gereedschapskist afgesloten’; zo’n 

student voelt zich verantwoordelijk voor het geheel” (J). Verantwoordelijk voor je eigen doen en 

laten, maar ook voor je naasten en voor een grotere groep, zelfs voor de docent (C). Het zijn 

studenten die verwoorden wanneer er iets is en nemen het voortouw (H). “Niet dat er heel 

makkelijk over leiderschap gepraat wordt, wij laten ons niet leiden want dat is niet de cultuur.” 

“Je ziet dat dit heel subtiel opgepakt wordt (C).” Meubelmakers in het algemeen lijken solistisch 

ingesteld (C)(H). Het gaat ook over professioneel gedrag wat je verwacht van mensen en 

acceptatie en respect voor talenten van de ander, en daarin de ander ook de ruimte gunnen om te 

kunnen excelleren (C). Zie tabel 4.5.2. 

 

 initiatief nemen  

 verantwoordelijk voelen  

 verantwoordelijkheid nemen voor keuzen 

 verwoorden wanneer er iets speelt 

 voortouw nemen  

 solistisch ingesteld 

 respect hebben voor talenten van de ander 

 ruimte gunnen aan de ander om te kunnen excelleren 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.5.2. bovengemiddelde 

taaktoewijding en leiderschap 

   

bovengemiddelde creativiteit en met name professioneel inspirerend vermogen 

 

Professioneel inspirerend vermogen is: “als je er hard tegen aan gaat en je bent veel uit gaan 

zoeken vanuit je nieuwsgierigheid en je hebt veel initiatief genomen, dat je als je in een groep 

samen met anderen functioneert, dat dat anderen inspireert”(L). Doelgerichtheid en liefde en 

passie als je die combineert met nieuwsgierigheid en initiatief nemen dan ben je dus een 

voorbeeld (L). Professioneel is werkelijk en gedegen, het slaat op je vak (M). Aardig voorbeeld 

van professioneel inspirerend vermogen is dat de studenten met een bepaald talent iets laten zien, 

een nieuwe techniek, en dat mensen om die persoon heen geïnteresseerd raken van hé hoe doe je 

dat nou? Je ziet dat het inspiratie geeft aan anderen, je ziet ze dan ook vervolgens weer dingen 

kopiëren van elkaar (C). Je moet toch ook heel creatief zijn met oplossingen bedenken met 

constructies en keuze voor materialen en technieken (C). En om daar geld mee te kunnen 

verdienen dat is ook creatief (C). Een heel belangrijk aspect van creativiteit is onderzoek op 

allerlei gebied, materiaal onderzoek maar ook over vorm en over functie en over filosofie taal 

muziek etc. (H). Proberen heel breed te kijken naar allerlei zaken die te maken hebben met jouw 

ontwerp en keuzes maken op goede gronden (H). Het woord creativiteit daar zoek ik wel eens een 

alternatief voor, zoals vindingrijkheid en je breed oriënteren. “Samen met elkaar bespreken in een 
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groep daar komt altijd wat uit, je begint eigenlijk bij nul en je komt altijd bij een plus.” “Het 

beeldaspect benoemen en leren goed uitspreken waar je naar kijkt, zijn goede oefeningen.” “Dan 

benoem ik altijd we begonnen met dit, en we hebben nu met elkaar er nog een heleboel bovenop 

gezet.” (J). Zie tabel 4.5.3. 

 

 snel vaardigheden oppikken  

 oog-handcoördinatie en fijne motoriek 

 op allerlei gebieden onderzoek doen 

 breed kijken  

 breed oriënteren  

 vindingrijkheid 

 initiatief nemen en experimenten aangaan  

 maken wat nog niet eerder gezien is  

 liefde en passie combineren met nieuwsgierigheid 

 een voorbeeld zijn voor anderen 

 anderen inspireren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.5.3 bovengemiddelde creativiteit en 

professioneel inspirerend vermogen 

 

Interdisciplinariteit  

 

Interdisciplinariteit is het gebruik maken van andere vakgebieden om het innovatieve meubelstuk 

vorm te geven (M). Out-of-the-box denken en onderzoeken wat er allemaal mogelijk is (M). 

Vakbekwaamheid is belangrijk, maar ook zelfregulerend vermogen (M). Je hoeft niet alles qua 

vaardigheden in de vingers te hebben maar je moet weten hoe het werkt, het werk kunnen 

uitbesteden en kunnen controleren (M). Niet alles zelf kunnen, maar zij moeten wel weten wat er 

mogelijk is en dat is het innovatieve van de meubelmaker (L). Dat ze op onderzoek gaan, dat ze 

naar andere plekken toe gaan en dat ze kennis halen buiten de school (L). Een student gaat 

stagelopen bij Stichting Hout Research en onderzoekt of een constructie gecertificeerd kan 

worden (L). Iemand die ver gaat in onderzoek doen dat hij in dienst stelt van iets dat hij maakt en 

wat nog niet eerder gezien is (L). Kennis hebt verworven van andere materialen, want die kennis 

wordt op school heel rudimentair aangeboden, en dat communiceren en delen en het over het 

voetlicht kunnen brengen wat ze daar ontdekt hebben; en aangeven hoe zij dat gaan toepassen in 

het eindwerkstuk (L). Belangrijk dat ze daar een stukje eigen initiatief in nemen, ga jij een stapje 

verder in wat je allemaal aangeboden krijgt en in hoeverre ben je daarin creatief (M). Dat ze 

proberen breed te denken, dat ze op pad gaan om dingen uit te zoeken en de wil verwoorden om 

extra uitgedaagd te worden (L). Bij het onderdeel creativiteit miste ik initiatief nemen en 

experimenten aangaan, want je bent veel uit gaan zoeken vanuit je nieuwsgierigheid en je hebt 

veel initiatieven genomen (L). Meer het initiatief nemen en het doorpakken en het goed 

onderzoeken, dan denk ik aan ondernemend handelen (M). Zie tabel 4.5.4.  
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 gebruik maken van andere vakgebieden  

 out-of-the-box denken en onderzoeken 

 zelfregulerend vermogen 

 weten hoe het werkt, wat mogelijk is 

 werk kunnen uitbesteden en controleren 

 kunnen communiceren en delen 

 kennis halen buiten de school 

 breed denken  

 extra uitgedaagd willen worden 

 initiatief nemen en experimenten aangaan 

 ondernemend handelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.5.4 antwoorden rond interdisciplinariteit 

 

De focusgroep brengt ten aanzien van het conceptmodel 4.4.7 naar voren dat experimenteren 

belangrijk is en dat dit als kenmerk aan het cluster bovengemiddelde creativiteit moet worden 

toegevoegd. Het kenmerk initiatiefrijk wordt toegevoegd aan het cluster bovengemiddelde 

taaktoewijding. In het vakgebied en binnen het mbo lijkt het vooralsnog lastig om inspirerend 

vermogen in combinatie met professionaliteit betekenis te geven. Het woord inspirerend is net als 

de woorden creativiteit en innovatie contextgevoelig. De term professioneel is om deze reden 

tussen haakjes geplaatst. De term leiderschap wordt vooral als leidinggeven gezien. 

Vakbekwaamheid wordt binnen een excellentieprogramma verdiept en verbreed door het aanleren 

van innovatieve technieken, ook al is het op dit moment nog niet helemaal helder welke dit zijn. 

Het kenmerk maatschappelijke gerichtheid is met de focusgroep niet besproken. In de praktijk 

geeft één van de innovatieve meubelmakers ook daadwerkelijk invulling aan dit kenmerk.  

 

      

  Figuur 4.5.5 Het model van de innovatieve meubelmaker, Cornelisse, 2016  
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4.6 Wat is talent op het HMC volgens alumni? 

 

Vier oud-studenten is gevraagd naar hun mening over de begrippen talent en de ondersteuning 

van talent op basis van hun ervaringen op het HMC. De alumni worden aangeduid met E,F,G,K. 

Talent wordt door de oud-studenten gezien als aanleg, maar mede bepalend is ook motivatie en 

toewijding (E). Aanleg wordt door scholing ontwikkeld (F). Talent uit zich in bovengemiddelde 

vaardigheid. Het kost je minder moeite om het meubelvak te leren. Het werk wordt door 

bovengemiddelde resultaten beoordeeld met goede cijfers (G). In het eerste leerjaar winnen 

studenten vertrouwen door te laten zien wat ze in huis hebben om aan de basis te voldoen (G). Zij 

zijn snel klaar met de reguliere opdrachten. Kenmerkend voor talentvolle studenten is dat zij 

initiatieven nemen (E); zelf veel onderzoek doen door te lezen en te studeren (G), zelf dingen 

doen om uit te vinden of iets kan of niet (E). “Die student ging zelf de boeken in en die vogelde 

het zelf helemaal uit, dat vind ik eerder meer kenmerkend dan dat je een differentiatie volgt, het 

zijn juist die studenten die zelf op stap gaan naar dat stapje hoger” (E). Studenten zoeken 

uitdaging binnen de vaste opdrachten:, “die doet echt wat extra’s want die doet moeilijk 

inlegwerk.”(F). “Ik weet nog dat ik op een geven moment iets hebt gemaakt en dat de docent zei 

van dat gaat je niet lukken, maar uiteindelijk is het mij wel gelukt weet je wel, en dat zijn juist de 

leuke dingen” (E). De talentvolle student is proactief en laat zichzelf zien, “deze wil ook extra en 

wil meer doen dan wat hier aangeboden wordt standaard op de opleiding” (K). “Juist een beetje 

die eigenwijze student, dat is vaak ehm ook meestal waar talent in zit” (E). Of zoals een oud-

student zich herinnert: “Als er open dag was en er mocht worden gepraktijkt, dan was iedereen 

hier aan het praktijken.” “Op de eindexamenexpo ziet je echt de standaard werken, hartstikke 

mooi vakmanschap maar wel standaard en je kan vaak wel zo de talentjes eruit pikken qua 

ontwerp, die toch alles erin hebben zitten” (E). Zie tabel 4.6.1. 

 aanleg voor het vak ontwikkelen door scholing 

 motivatie en taaktoewijding  

 nemen initiatieven  

 wil meer dan wat standaard aangeboden wordt 

 bovengemiddelde vaardigheid 

 bovengemiddelde resultaten  

 vertrouwen van docenten winnen 

 onderzoekt door zelf te lezen en te studeren 

 laat zichzelf zien 

  

 

 

 

 

 

Tabel 4.6.1 talent op het HMC volgens alumni 

 

De antwoorden van docenten en alumni op de vraag waar je excellentie en talent aan kunt 

herkennen bij HMC studenten zijn ondergebracht bij drie afzonderlijke labels, te weten: willen, 

zijn en kunnen (zie de modellen 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4).  
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model 4.6.2 Talentkenmerken rond het label ‘willen’, Cornelisse, 2016 

 

    

model 4.6.3 Talentkenmerken rond het label ‘zijn’, Cornelisse, 2016 

 

    

model 4.6.4 Talentkenmerken rond het label ‘kunnen’, Cornelisse, 2016 

 

De kenmerken bij de labels tonen wat de excellente student in de praktijk laat zien en wat door de 

omgeving ook daadwerkelijk wordt herkent en waargenomen.  
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4.7 Wat ondersteunt talentvolle studenten en wat belemmert hun ontwikkeling op het HMC? 

 

Alle oud-studenten geven aan dat de school meer praktijkuren zou kunnen genereren (E,F,G,K). 

Ook wordt gewezen op docentkwaliteiten (G), en of de docent voldoende begeleidingsuren ter 

beschikking heeft (E). Voor talentonderwijs zouden buitenschoolse klassen of buiten reguliere 

programmaonderdelen kunnen worden aangeboden, in de vorm van extra klasjes of 

avondcursussen (E). Daarbij wordt aangemerkt dat je “niet meer uren krijgt voor je werk, maar 

dat je meer uren krijgt om extra werk te doen en om andere dingen te doen”(E). “Ook zouden 

extra eisen, meer eisen kunnen worden gesteld, dat je je meer in moet zetten”(E). “Een student 

kan alleen maar goed leren meubelmaken van een goede meubelmaker” (G); zo wordt opgemerkt. 

Het is belangrijk dat je eerst onderkent wat je aan talent in de eigen organisatie hebt aan docenten 

en instructeurs en de ervaring die zij bezitten. Een van de oud-studenten merkt op: “als student 

had ik heel goed kunnen identificeren welke mensen ik om mij heen had willen verzamelen om 

een excellentieprogramma in te richten” (G). Ook wordt gewezen op het belang van de positieve 

respons vanuit het onderwijs (E). Het scouten en aanmoedigen om aan een excellentieprogramma 

mee te doen is belangrijk, want dit kan niet alleen uit de studenten zelf komen (G). In de 

praktijklessen kan worden aangegeven: “Dit is je standaard opdracht je mag ervan afwijken, maar 

dan breng je in je plan naar voren wat haalbaar is qua tijd etc., en na goedkeuring mag je gewoon 

.. ga zo gek als ik weet niet wat” (E). Een andere oud-student vraagt zich af: “heb je genoeg 

kwaliteit op die leerling zitten om te zien wat die van plan is, en te kunnen voorzien wat voor 

problemen zich gaan voordoen in een heel moeilijk ontwerp; en dat je vraagt: “hoe ga je dit soort 

problemen oplossen?” (G). In de begeleiding wordt gewezen op een coachende rol van docenten, 

“iemand die jou zou kunnen helpen te laten nadenken en te reflecteren op het ontwikkelen van je 

netwerk en het ontwikkelen van je toekomst” (G). Zie tabel 4.7.1. 

 

Tijdens het ronde tafelgesprek zijn ook de stages en stagebedrijven aan de orde gekomen en 

besproken. Hier volgt een kort overzicht van de meest relevante opmerkingen. “Als je een student 

weet te identificeren als zijnde talentvol, dan kun je door coaching tijdens een stage veel meer 

momenten inbouwen dat er even ruggenspraak is tussen opleiding en stagebedrijf” (G). “Als je 

weet welke stageplek een student zoekt, dan kun je er ook in sturen wat hij voor kennis binnen 

kan gaan halen en wat hij aan talent kan gaan laten zien” (G). De begeleidingsnadruk wordt veel 

meer op school gelegd dan op het stagegedeelte (E); “Van die zeven keer heb ik ook maar één 

keer iemand gesproken die ook geïnteresseerd was in wat ik deed, maar dat was ook iemand die 

hier pas twee weken aan het werk was” (K). Bepaalde stagebedrijven zou je kunnen koppelen aan 

een excellentieprogramma. Voor de begeleiding in het stagebedrijf is het belangrijk dat er sprake 
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is van openheid en gelijkwaardigheid, het is belangrijk dat een begeleider durft te zeggen: “jij 

gaat gewoon doen wat jij denkt dat goed is, dan kan ik misschien nog wel wat van jou leren” (K). 

Een stagebedrijf is een professionele werkomgeving waar een student heel veel dingen kan zien 

die hij zou kunnen, willen of weten (G).  

 

 investeer in meer praktijkuren  

 extra klasjes en/of (avond)cursussen voor talent 

 voldoende begeleidingsuren voor docenten 

 focus op docentkwaliteiten 

 stel meer eisen of extra eisen  

 kwaliteit inzetten voor specifieke begeleiding 

 coachende rol van docenten; studenten helpen 

te laten nadenken en reflecteren 

 passende stages zoeken 

 stagebedrijven betrekken bij talentprogramma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.7.1 ondersteunend voor studenten volgens 

alumni 

 

 

Waar studenten door worden belemmert volgens alumni. 

 

Belemmeringen die worden genoemd kunnen komen vanuit de student of vanuit de school. 

“Sommige talentvolle studenten in het eerste jaar geven aan het moeilijk te vinden om extra 

opdrachten te doen en daar hout voor te moeten kopen, dus extra werken en tijd investeren en 

daar geld aan uit moeten geven”(F). Met verschillende klassen en met verschillende 

praktijkdocenten krijg je een willekeur. “Als een heel talentvolle leerling bij een minder goede 

docent terecht komt dan is de kans veel kleiner dat dat talent eruit komt” (G). Er wordt gewezen 

op het grote aantal studenten en de beschikbare tijd per leerling (E). Ten aanzien van kennis en 

vakmanschap wordt gezegd: “als er een leraar is die zegt ‘nee dat kan niet’ of ‘weet ik niet wat 

die knop doet’ dan houdt het op en dan heb je een grens, dan kom je eigenlijk niet verder dan wat 

diegene denkt.” Die leraren daar heb je gewoon eigenlijk niets aan, die zijn een beetje stug (K). 

Doodgebloede leraren (E) of een beetje vastgeroest (K). Je moet als leraar niet te eigenwijs zijn 

(K). “Een gevaar is als je heel erg geprikkeld wordt door de opdracht van een student, dat je het 

niet gaat overnemen” (G). Zie tabel 4.7.2. 

 

 gebrek aan perspectief bij studenten 

 kwalitatief minder goede docenten 

 de beschikbare begeleidingstijd per student 

 gebrek aan kennis en vakmanschap bij docenten 

 vastgeroest of doodgebloede leraren  

 de docent is te bepalend 

 

 

 

Tabel 4.7.2 belemmerend voor studenten volgens 

alumni 
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Tijdens het gesprek wordt ook een reactie gevraagd op de focus op innovatie binnen het 

excellentieprogramma. Hier volgt een kort overzicht van de meest relevante opmerkingen. 

Innovatie betekent volgens een oud-student iets nieuws, iets wat nog niet gecombineerd, wat nog 

niet geproduceerd, wat nog niet gemaakt, of wat nog niet bedacht is (G). Een maakschool is niet 

perse een innovatieschool (G). “Binnen de opleiding tot ambachtelijk meubelmaker ben je dus 

eigenlijk een samensteller want je brengt een hele set vaardigheden en materialenkennis samen.” 

Nieuwe dingen zitten in de vorm of het idee. “Innovatie is nog altijd niet een recombinatie van 

bestaande processen of technieken, en echt iets nieuws .. ontzettend ingewikkeld” (G). Als jij een 

innovatief meubelmaker bent dan moet je dus iets bedacht of gemaakt hebben dat compleet nieuw 

is en compleet los staat van het meubelmakersvak (K). Productietechnieken kun je tegenwoordig 

innoveren maar dat is iets wat hier in de school nog niet zo heel veel tot uiting komt (K). Het 

werkproces is enorm onderhevig aan innovatie (F). Innovativiteit zit ook in heel veel alternatieve 

materialen (K). Dit is een maakschool en een mbo opleiding, en dan denk ik dat je de lat niet zo 

hoog moet leggen dat het echt iets nieuws moet zijn (E).  

 

Een van de oud-studenten noemt als een sterk pluspunt van het HMC: “Als jij een technische 

oplossing zoekt voor een technisch probleem en je vraagt het aan vijf docenten dan krijg je vijf 

oplossingen, en wat daar heel tof aan is dat je zelf heel goed moet nadenken over welke oplossing 

is dan werkelijk voor mij heel erg geschikt, omdat je zelf alle randvoorwaarden kent.”(G) Ook 

wordt verwondering genoemd, dat de docent een student iets ziet doen en denkt.. hé kan dat ook? 

(G) Voor het talentprogramma wordt een procedure voor excellente leraren geopperd (E). Ten 

aanzien van docentkwaliteiten worden veertien kwaliteiten benoemd, zie tabel 4.7.3.  

 

• de docent is voorzienig 

• de docent kan de mogelijkheid bieden om buiten de gebaande paden te gaan  

• de docent heeft vertrouwen in de student 

• de docent heeft voldoende kennis  

• de docent heeft een netwerk  

• de docent wil zelf ook leren 

• de docent kan differentiëren 

• de docent kan inspireren en motiveren 

• de docent kan relativeren 

• de docent activeert het denken 

• de docent is ervaren in materiaalbewerking en heeft trefzekere instructievaardigheden 

• de docent heeft de vaardigheden om de student een succesbeleving te laten ervaren  

• de docent weet wanneer een student te begeleiden en wanneer niet  

• de docent volgt de ontwikkeling van de student in alle stadia  

Tabel 4.7.3 onderscheidende docentkwaliteiten volgens alumni 

 



Innovatief meubelmaken, talentprogramma’s in het mbo               marco cornelisse pagina 49 van 64 

De oud-studenten geven aan behoefte te hebben gehad om binnen een coachingstraject begeleid te 

worden op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en het opbouwen van een netwerk. Voor 

docenten en praktijkopleiders wordt het belangrijk gevonden dat zij in verbinding zijn met het 

vakgebied en dat zij expliciet aangeven zelf ook te willen leren, zelfs zodanig dat er sprake is van 

gelijkwaardigheid. De docent gunt de student veel vrijheid en is voorzienig ten aanzien van het 

moment dat begeleiding geboden is. Hij kan vertrouwen schenken en is niet te bepalend. Een 

excellente leeromgeving vraagt om voldoende praktijkuren en extra momenten waar gewerkt en 

geleerd kan worden. Ook het stellen van extra eisen en hoge verwachtingen zijn essentieel. Betrek 

het werkveld bij een excellentie-programma om het binnen en buitenschools leren te verbinden, 

bijvoorbeeld door externe opdrachtgevers. Ervaringen die de ontwikkeling van een excellent 

leerklimaat afremmen zijn een tekort aan motivatie bij studenten door een diffuus perspectief, en 

een gebrek aan inspirerende voorbeelden onder studenten en docenten.  
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Hoofdstuk 5  Conclusie en discussie  

 

In dit onderzoek heb ik de vraag centraal gesteld: ‘hoe ziet een profiel voor de innovatieve 

meubelmaker volgens professionals uit het vakgebied eruit, en hoe kan het onderwijs bijdragen 

aan excellentie’. Voor ik de hoofdvraag beantwoord zal ik eerst op de deelvragen ingaan.  

 

5.1 Wat verstaan excellente meubelmakers onder innovatie in het vakgebied? 

 

Excellente meubelmakers zien innovatie in het vakgebied als vernieuwing van het traditionele 

vakmanschap door een vertaling naar de eigen tijd. Vernieuwen kan in de functie van een object 

of in het maakproces. Vernieuwen en verbeteren is een continu proces en vereist inspanning en 

visie. “Een innovatieve meubelmaker is iemand die telkens weer een functioneel product kan 

leveren dat als bovengemiddelde prestatie voldoende complex is”, aldus een van de professionals. 

De term innovatie betekent nieuw of vernieuwend. Een focus op innovatie in de zin van nieuw is 

binnen de beroepsgroep een apart segment en vraagt om vaardigheden die niet zondermeer te 

transfereren zijn naar de branche als geheel.  

 

5.2 Wat zijn onderscheidende kenmerken van de innovatieve meubelmaker? 
 

Een innovatieve meubelmaker heeft een brede interesse, ervaring met veel ambachten en met 

materialen en materiaaleigenschappen. Een ander onderscheidend kenmerk is een onderzoekende 

houding. Een innovatieve meubelmaker beschikt over een scherp waarnemingsvermogen. Het 

waarnemen komt tot uiting in het maken van nieuwe combinaties. Voor een probleemoplossend 

vermogen is integrativiteit belangrijk en dit heeft betrekking op kennis, vaardigheden, inzicht en 

houdingsaspecten. De literatuur op het gebied van creatieve personen wijst op individu-

eigenschappen als ‘openheid voor een nieuwe ervaring’ (Feist,2010). Taaktoewijding en 

creativiteit spelen een grote rol tijdens het uitvoeringsproces, en deze zijn belangrijker dan het 

hebben van een hoog IQ. Uit onderzoek blijkt dat speciaal ontworpen talentprogramma’s niet per 

definitie studenten aantrekken die uitblinken in taaktoewijding en creativiteit (Renzulli, 1998). 

Docenten en alumni noemen motivatie en initiatief belangrijke kenmerken van talentvolle HMC 

studenten. In onderzoek (Amabile, 1996) wordt gewezen op het belang van intrinsieke motivatie.  

 

5.3 Wat moet een innovatief meubelmaker kunnen laten zien in het beroepsleven? 

 

De innovatieve meubelmaker is doelgericht en heeft een grondige vakspecifieke kennis en 

ervaring in het bewerken van een veelheid van materialen. Hij moet gedreven zijn en passie 
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hebben voor het vak, en vooral heel hard kunnen en willen werken. Een innovatieve 

meubelmaker staat kritisch ten opzichte van zijn handelen. Experimenteren en het doen van 

praktisch onderzoek staan centraal. Een innovatieve meubelmaker kan op verschillende niveaus 

meedenken en meepraten. Professionals wijzen op kenmerken die overeenkomen met een creatief 

persoon en creativiteit, waar flexibiliteit een sleutelbegrip is en zorgt voor nieuwe ideeën en 

creatieve oplossingen (Nijstad & Stroebe, 2006). Het beroepsprofiel voor de meubelmaker wijst 

op specifieke karakteristieken. Overeenkomstig met dit onderzoek zijn dit creativiteit, flexibiliteit, 

exclusiviteit en een ‘open houding’. Voor een meubelmaker op het HMC is het gebruikelijk zich 

te specialiseren in één specifieke richting, de innovatieve meubelmaker zal een breed palet aan 

kennis en ervaring in materiaalbewerkingen, technieken en materialenkennis moeten bezitten, 

teneinde combinaties te kunnen maken en zaken te kunnen verbinden die niet voor de hand 

liggend zijn. Wat dit betreft is een vier jarige opleiding in het vakgebied erg kort en zou door 

vervolgstudie en relevante werkomgeving(en) meer ervaring en kennis moeten worden opgedaan.  

 

5.4 Welke aspecten uit het model voor de excellente professional, herkennen de professionals uit 

het meubelvak?  

 

Het model van de excellente professional is aan de professionals voorgelegd en besproken. Alle 

kenmerken die in het model staan worden herkent. De relevantie voor het vak loopt uiteen van 

‘heel belangrijk en herkenbaar’ tot ‘wel belangrijk maar daar zelf niets mee hebben’ of dat het ‘je 

in de weg kan staan’. Een reflectief vermogen lijkt aan de basis te staan van het ontwerpen en het 

maken. Twijfel speelt daarbij een grote rol en het stellen van de juiste vragen, zelfs initiële vragen 

als ’waarom doe ik dit?’ De literatuur noemt flexibiliteit en het open staan voor nieuwe ideeën  

een sleutelbegrippen bij creativiteit (Nijstad & Stroebe, 2006). Als innovatief meubelmaker hoef 

je niet bovenmatig intellectueel te zijn, zeggen de professionals, je moet wel weten wat je doet. In 

de literatuur worden taaktoewijding en creativiteit aangewezen als belangrijker dan het hebben 

van een hoog IQ (Bloom en Sosniak, 1981). Voor creativiteit is een bepaalde mate van 

intelligentie nodig, echter niet meer dan bovengemiddeld. Dit maakt dat een student die in 

potentie innovatie-gericht is ingesteld, (intrinsiek) gemotiveerd en nieuwsgierig is, kritisch is en 

lef heeft, een open houding kan aannemen en ruimte durft te nemen, zichzelf binnen een 

talentprogramma kan ontwikkelen tot een innovatieve meubelmaker.  

 

5.5 Wat is talent en waaraan kun je excellentie bij studenten zien volgens docenten en alumni?  

 

De antwoorden van de docenten en de oud-studenten zijn samengebracht in drie modellen, willen, 

zijn en kunnen. In vergelijking met de kenmerken van de professionals kan eigenzinnigheid en 
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kritisch zijn op het eigen handelen worden toegevoegd. Docenten benoemen expliciet de houding 

van de student en de fijne motoriek. Oud-studenten benoemen motivatie en taaktoewijding en 

nieuwsgierigheid en een ‘honger’ naar het vak. De theorie wijst expliciet op de omgeving van de 

student (Schoemaker, 2005) en de invloed van de omgeving als doorslaggevende betekenis voor 

het creatieve proces (Amabile, 1996). Is de omgeving ondersteunend en contextrijk dan zal de 

student het aandurven om in een talentprogramma te stappen en het talent ook daadwerkelijk 

tonen. Is de omgeving schraal en is de onderwijsgevende dominant, passief, onwetend of 

onbekwaam dan zal talent niet tot ontwikkeling kunnen komen, zo stellen oud-studenten. Van de 

leeromgeving mag worden verwacht dat het alles doet om de student te ondersteunen in het 

gericht oefenen en verbeteren (Ericsson et al., 2007). Door het explorerende karakter van dit 

onderzoek zijn de modellen willen, zijn en kunnen nog niet gevalideerd. Zij geven de studenten 

en docenten echter al wel een beeld waarnaar kan worden verwezen.  

  

5.6 Wat ondersteunt studenten en wat belemmert hun ontwikkeling op het HMC? 

 

De oud-studenten hebben negen aandachtspunten genoemd om talentvolle studenten te 

ondersteunen. Deze punten zitten voornamelijk in de directe omgeving van de student. Meer uren 

vrijmaken om vaardigheden te trainen in de praktijk wordt unaniem genoemd, maar ook extra 

lesmomenten, meer eisen stellen en de focus richten op kwaliteit. Kwaliteit komt tot uitdrukking 

in de specifieke begeleiding van talentvolle studenten en in het handelingsrepertoire van de 

docent. De talentvolle studenten zijn zelf ook zeer wel in staat hun eigen onderwijs vorm te 

geven, aldus een oud-student. Het binnen en buitenschools leren kan verbeterd worden door 

stagebedrijven te betrekken bij een talentprogramma en de begeleiding op de stage te effectueren. 

Zaken die talentvolle studenten belemmeren zijn het verschralen van de praktijk door te veel 

studenten aan één docent te koppelen in de respectievelijke leerjaren en een gebrek aan 

begeleidingstijd. Ook een tekort aan vakkennis, vakvaardigheden en vakmanschap bij docenten 

draagt niet bij aan een excellent leerklimaat. De docent moet ook niet te bepalend willen zijn. In 

de antwoorden van de oud-studenten worden veertien kwaliteiten van docenten en 

praktijkopleiders met name genoemd, zie tabel 4.9.1.  

 

5.7 Beantwoording van de hoofdvraag: Hoe ziet het profiel van de innovatieve meubelmaker 

volgens professionals in het vakgebied eruit en welke leercondities en ervaringen op het HMC 

dragen hier aan bij? 

Aan de hand van het model van de excellente professional is een model van de innovatieve 

meubelmaker samengesteld, zie figuur 4.5.5. Dit model heeft het drieringenmodel van Renzulli 
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als basis met daaromheen kenmerken die worden herkent door professionals en waaraan een 

waarde is toegekend. Het belang van de kenmerken komt tot uitdrukking in de volgorde waarin 

deze van boven naar beneden in het model zijn geplaatst. Een reflectief vermogen is een 

belangrijke eigenschap voor een innovatieve meubelmaker bij de bovengemiddelde 

bekwaamheden. Het belang van bovengemiddelde creativiteit en bovengemiddelde 

taaktoewijding voor het vak, wordt door de professionals bevestigd en komt overeen met 

onderzoeken naar excellente prestaties (Renzulli, 2005). Bij deze clusters zijn door de 

professionals kenmerken toegevoegd die voor het werk niet enkel noodzakelijk zijn, maar ook 

zorgen voor een bepaalde ‘drive’. Ook de vakdocenten hebben toevoegingen gedaan. Op het 

model van de innovatieve meubelmaker is de inter-beoordelaarsmethode toegepast. Uit een 

vergelijking van de beoordelingen (zie bijlage XII) blijkt dat er 88 procent overeenstemming is 

tussen de beoordelaars. Op basis van deze uitkomst heb ik de eerste beoordeling aangehouden bij 

het opstellen van het conceptmodel van de innovatieve meubelmaker.  

In besprekingen met professionals en docenten werd bij een aantal kenmerken actief gezocht naar 

de betekenis van begrippen in de context van het vak. Een aantal van de kenmerken in het model 

lijken in het vakgebied moeilijk te duiden, hetgeen naar voren komt in het verschil in de 

beoordeling, die als ‘definitieprobleem’ naar voren komen. Voor het praktijkgerichte mbo zijn 

interdisciplinariteit, wetenschappelijke attitude en professioneel inspirerend vermogen geen deel 

van de dagelijkse vocabulaire. De kritische vraag is dan ook of mbo studenten zelfstandig met dit 

model uit de voeten zouden kunnen, of dat het model zou moeten worden vereenvoudigd. 

Mogelijk komt hier ook het verschil tussen mbo en het hbo naar voren.  

 

Welke leercondities en ervaringen op het HMC dragen bij aan excellentie?  

 

In het hmc onderwijs kunnen drietal leeromgevingen worden onderscheiden, te weten:  

1. de eigen leeromgeving van de student (zelfstudie)  

2. de school als leeromgeving 

3. het stagebedrijf 

Bij de eigen leeromgeving is het internet tegenwoordig, naast het studiecentrum, een belangrijke 

bron van (vak)kennis, mede door YouTube en Vimeo waar instructiefilmpjes kunnen worden 

bekeken. De vaklessen die de studenten aangeboden krijgen worden bepaald door hmc docenten 

en instructeurs binnen de contextrijke leeromgeving. Het (gerenommeerde) stagebedrijf biedt een 

levensecht beeld door de wijze van het verwerven en uitvoeren van opdrachten en het contact met 

de opdrachtgevers. Renzulli (1998) spreekt van het belang van levensechte vraagstukken in de 

context van een professionele omgeving in het onderwijs. Voor de ontwikkeling van talentvolle 
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studenten zijn de drie leeromgevingen in combinatie van belang. De docenten en oud-studenten 

wijzen op de actoren die hier een rol spelen, te weten: de intrinsieke motivatie van de student, de 

kwaliteit van de docent en de praktijkopleider en de ondersteuning vanuit de omgeving (Amabile, 

1996). Op basis van de antwoorden ten aanzien van docenten en praktijkopleiders heb ik een 

overzicht met kernwaarden samengesteld, zie figuur 5.7.1. 

 

 

     Overzicht 5.7.1 Kernwaarden voor de praktijkbegeleider en de docent, Cornelisse, 2016 

 

Bovenstaand overzicht is (nog) niet gevalideerd en daardoor ‘richtinggevend’. Als een discussie 

instrument in gesprekken over specifieke docentkwaliteiten binnen een talentprogramma, en over 

begeleidingskwaliteiten op het HMC in het algemeen, zal het overzicht zeker zijn waarde kunnen 

hebben, behoudens het feit dat deze gesprekken dan ook daadwerkelijk plaatsvinden. In het 

vakonderwijs bestaat geen traditie om te praten over onderscheidende docentkwaliteiten, des te 

opmerkelijker dat oud-studenten dit wel doen.  

Een andere vraag die door dit onderzoek en naar mijn mening terecht wordt opgeworpen is, hoe 

reëel is het te verwachten dat talentvolle HMC studenten zich tijdens de opleiding enkel zouden 

kunnen richten op innovatie in de zin van iets nieuws? Creativiteit, de belangrijkste bron van 

innovatie (Amabile, 1997), kan bij studenten worden gestimuleerd door hen in aanraking te 

brengen met zaken die nieuw voor hen zijn, zoals nieuwe bewerkingstechnieken en 

materiaalvernieuwingen, maar ook vernieuwend omgaan met het bestaande ambacht. In de 

context van de innovatieve meubelmaker lijkt het wenselijk de student veel ruimte te bieden en 

gebonden vrijheid te gegeven om praktisch onderzoek te doen en ondernemend te kunnen 

handelen.  
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Beoordelen 

Uit onderzoek is gebleken dat prestaties binnen honeursprogramma’s niet goed beoordeeld 

kunnen worden met een standaard set aan criteria, zoals dat in een traditionele leeromgeving wel 

mogelijk is. Binnen een excellentie programma moet rekening worden gehouden met een grote 

mate van eigen inbreng van de student die nodig is om tot unieke resultaten te komen. Er zijn 

inmiddels instrumenten ontwikkeld om excellente prestaties te kunnen meten. De niveaumeter 

van Coppoolse & Vroegindeweij (2010) is daar één van. De mate van complexiteit van de 

prestatie wordt afzet tegen de mate van zelfsturing in het leerproces, zie afbeelding 5.7.2. Dit 

model laat op heldere wijze de ontwikkeling van de student zien en kan worden ingezet tijdens 

studievoortgangsgesprekken.  

Voor een eindbeoordeling is een portfoliopresentatie in aanwezigheid van een docent en een 

vertegenwoordiger uit het beroepenveld voor de hand liggend. Door te reflecteren op de 

leerresultaten en het analyseren van het leerproces kan de student de behaalde successen en de 

wijze waarop deze tot stand zijn gekomen, meenemen naar de toekomst. Het is dan wenselijk dat 

middels een competentieprofiel inzichtelijk wordt gemaakt welke competenties een student zou 

moeten ontwikkelen om excellent te kunnen worden in het vakgebied. 

 

   Afbeelding 5.7.2. Niveaumeter van Coppoolse en Vroegindeweij, 2010 
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Hoofdstuk 6 Aanbevelingen 

 

De Nederlandse overheid wijst excellent onderwijs en een verbinding met de nieuwe 

technologieën aan als belangrijke elementen om innovatie te bevorderen. Op welke wijze de 

toevoeging innovatief betekenis krijgt binnen het concept van een talentprogramma op het HMC 

moet in de organisatie nog worden bepaald, zodat duidelijk wordt waar de focus op staat. Is dit op 

talentontwikkeling door het ontwikkelen van innovatie technieken of wordt innovatie ingezet als 

verrijking van vakkennis. In dat laatste geval wordt de school een kenniscentrum en zijn docenten 

en vakspecialisten van buiten de onderwijsorganisatie ook deel van het programma. Indien je als 

onderwijsorganisatie wilt investeren in de leeromgeving van de student dan is het creëren van 

experimenteer-labs.  

Vmbo, havo en mbo studenten hebben nooit geleerd naar zichzelf te kijken als talent of ‘high 

potential’. Dit maakt dat het scouten en ontdekken van potentieel talent vroeg in de opleiding 

plaatsvindt. Op een maakschool toont excellentie zich vooral in de performance van de student, 

dus in het (maak)proces en in de producten die worden opgeleverd. Verwijzend naar het gegeven 

dat talent ‘niet wordt geboren, maar wordt gemaakt’ is het logisch in kaart te brengen dat iemand 

talentvol is en vooral waarom. Een ander aandachtspunt is dat de organisatie van het onderwijs 

niet teveel kan afwijken van het praktijkleren. Studenten geven zelf aan de vaste structuur van het 

praktijkleren bijzonder te waarderen. Voor het doen van innovaties is het gunnen van tijd, 

faciliteiten, ondersteuning en gebonden vrijheid voorwaardelijk. Het talentprogramma dient 

daartoe parallel aan het bestaande onderwijs te worden georganiseerd. Ook moet inzichtelijk 

worden gemaakt wat een excellentietraject studenten kan brengen en waarom zij dit juist wel of 

niet zouden moeten volgen. Uit de ervaringen van andere scholen en uit onderzoek blijkt dat de 

studenten zelf de beste ambassadeurs zijn voor een excellentieprogramma. Ook nu al zie je dat 

getalenteerde studenten op het HMC het voortouw nemen en anderen inspireren.  

In een gespecialiseerd vakgebied zijn gekwalificeerde docenten een belangrijk punt. Verwijzend 

naar het op handen zijnde lerarenregister, invoering 2017, en de discussies hieromtrent, is het aan 

te bevelen de verantwoordelijkheden van de docent in de organisatie tegen het licht te houden. Dit 

kan door het ontwikkelen van een visie op (vak)docentkwalificaties en te kijken wat vervolgens 

een externe vakspecialist aan het onderwijs kan bijdragen. De kwaliteit van handelen is een 

cruciale factor in het leerproces. Deze kan worden vergroot door het opstellen van een protocol 

voor (excellente)leraren. Daaraan kan het organiseren van specifieke trainingen, inspiratiesessies 

met (oud)studenten, en het voeren van een dialoog over kwaliteit en kwaliteitsverbetering worden 

toegevoegd. 
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Opsommingsgewijs: 

1. bepaal de plaats en de betekenis van het begrip innovatie in de leeromgeving, door bespreking 

in onderwijsteams en management 

2. organiseer periodiek specifieke trainingen, inspiratiesessies met (oud)studenten, en een 

dialoog over (verbetering) van kwaliteit, geïnitieerd door het management 

3. creëer experimenteer-labs op beide locaties, denk daarbij aan verschillende materialen  

4. het actief scouten en motiveren van potentieel talent, door docenten, instructeurs en assistenten 

5. het zorgvuldig volgen van talentvolle studenten in studentbesprekingen, logboek en op stages 

6. de organisatie van het onderwijs niet te veel laten afwijken van het praktijkleren, dit vraagt om 

een organisatiebrede visie en aanpak en behoort tot de verantwoordelijkheid van het CvB 

7. opstellen van een visie op (vak)docentkwalificaties door excellente (schaal 12) docenten  

8. bespreken van de rol van externe vakspecialisten binnen het onderwijs, in de onderwijsteams 

9. opstellen van een protocol voor (excellente)leraren in overleg met de vier andere vakscholen 

10. het opstellen van een competentieprofiel voor de innovatieve meubelmaker, in samenwerking 

met hbo of universiteit 

11. doe in de organisatie vooral wat je ook verwacht van de studenten, wees creatief, denk out-of-

the-box, wees innovatiegericht en durf buiten de gebaande paden te gaan 

 

Het onderwijs innoveren staat momenteel enorm in de belangstelling in het mbo. Een goed 

voorbeeld is de stichting Practoraat (www.practoraat.nl), dat mbo scholen in de gelegenheid stelt 

hun doelen te verwezenlijken door het doen van praktisch onderzoek en actieve kennisdeling. 

Onderzoek wordt geïnitieerd door de practor die samenwerkt met meerdere partijen in een 

vastomlijnd programma, zoals branchebedrijven, hbo en universiteit, en ook spelen de eigen 

excellente studenten vaak een rol.  

 

Vervolgonderzoek 

Josephine Lappia heeft in haar proefschrift ‘Intelligent interveniëren’ (2015) de docent-

professionalisering binnen honeursprogramma’s in het hbo onderzocht. In dit proefschrift worden 

drie typen docenten onderscheiden, te weten: de ‘passieveling’, de ‘conformist’ en de 

‘vrijdenker’. Ter ondersteuning voor een vervolgonderzoek naar docent-professionalisering in het 

mbo wil ik naar dit onderzoek verwijzen. Een vervolgonderzoek naar de docentkwaliteiten in het 

mbo is zeker de moeite waard. Wij werken nu met algemene docentcompetenties die een 

minimum ‘heten te zijn’ en daardoor nog te weinig specifiek voor talentprogramma’s.  De 

generieke waarde van de modellen in alle in het mbo presterende excellente studenten in de 

verschillende vakgebieden kunnen door kwantitatief onderzoek worden vastgesteld.  
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Nawoord 

 

Teresa Amabile zegt in een interview met Daniel Goleman in 2013 over werknemers in creatieve 

beroepen: “off all the events that make a really good workday for a creative person, the single 

most important .. is simply making progress in meaningful work.” Vrij vertaald bestaat een goede 

werkdag voor een creatief persoon uit het boeken van vooruitgang, hoe klein ook, in het werken 

aan een betekenisvolle opdracht. Deze uitspraak onderstreept het belang van een positieve en 

inspirerende werk- en leeromgeving en het werken aan relevante en levensechte projecten. Ter 

afsluiting van dit onderzoek wil ik graag een citaat van Peter van der Blom, collega docent op het 

Mediacollege in Amsterdam aanhalen over passend onderwijs: “Vorig jaar was ik bezig met 

passend onderwijs en over zorg, en als je praat over zorg dan gaan de gezichten ook een beetje 

zorgelijk staan en een beetje van ja ja ernstig, en als je het hebt over excellentie dan gaan de ogen 

tintelen en dan gaan mensen vrolijk kijken, en eigenlijk ben je met hetzelfde bezig.” De uitdaging 

waarvoor het mbo zich gesteld ziet is het fenomeen excelleren van een trend een ontwikkeling te 

maken. In het besef dat wij als mbo met veel zijn (vakscholen en roc’s) maakt dat we elkaar 

kunnen inspireren en ondersteunen. 
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