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Jury
Voor het vijfde jaar op rij organiseert het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)
de Docent van het Jaarverkiezing. Het ISO organiseert deze prijs om te laten
zien dat het Nederlandse Hoger Onderwijs uitstekende docenten rijk is die
bijdragen aan de ontwikkeling van het onderwijsbestel. Er is ook dit jaar weer
een vijfkoppige jury aangesteld. Zij zullen die nominaties bekijken, gesprekken
voeren met kandidaten en een eindoordeel vellen op de dag van de Docent van
het Jaarverkiezing; zaterdagmiddag 13 april in de Jaarbeurs in Utrecht.
Kirsten van den Hul

Youssef el Bouhassani

Kirsten van den Hul is sinds de Tweede
Kamerverkiezingen van 2017 lid van de fractie van de
Partij van de Arbeid (PvdA). In deze hoedanigheid is zij
onder andere portefeuillehouder hoger onderwijs voor
haar fractie. Ze zet zich in voor een toegankelijker hoger
onderwijs waarbij aandacht is voor het welzijn van
studenten. Eerder in haar carrière was ze
vrouwenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties en
hield ze zich zodoende bezig met emancipatiebeleid.

Youssef el Bouhassani is sinds 2016 docent
aan de Hogeschool van Amsterdam. In de
editie van de Docent van het Jaarverkiezing
2018 wist Youssef de eerste prijs en daarmee
de titel in de wacht te slepen. Youssef maakt
zich hard voor een nauwe samenwerking van
het bedrijfsleven met het onderwijs en staat
voor praktisch onderwijs dat vertaalbaar is voor zijn studenten.
Robbert-Jan Poortvliet
Robbert-Jan Poortvliet is sinds 2015 docent binnen de
vakgroep

geschiedenis

aan

Fontys

Hogescholen.

Zodoende leidt hij studenten die leraar geschiedenis in
het voorgezet onderwijs willen worden op tot de
docenten van morgen. Daarnaast is hij zelf al jaren lang
docent op een middelbare school in het vak geschiedenis.
Tot slot is hij werkzaam bij een onderwijsadviesbureau dat
zich bezig houdt met leiderschap binnen het onderwijs.

Titel | Jaar

1

Janne Mutsers
Janne Mutsers is dit collegejaar algemeen bestuurslid bij
Fractie Front. Front is een van de partijen die zitting heeft
in de universiteitsraad van Tilburg University. Janne
studeert bestuurskunde aan haar universiteit. Verder is ze
dit jaar met een hoop onderwerpen bezig binnen haar
raad, bijvoorbeeld Onderwijs & Onderzoek, Digital
Education Enhancement Program en Green Office.

Luc Rullens
Luc Rullens is penningmeester van het ISO. In die
hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor de interne
financiën en de dossiers aansluiting arbeidsmarkt,
selectie van studenten, docentkwaliteit en de synergie van
onderwijs en onderzoek. Vorig jaar studeerde Luc af als
docent geschiedenis binnen het voorgezet onderwijs en
had hij zitting in de centrale raad van zijn hogeschool.
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Procedure
De Docent van het Jaar verkiezing is opgebouwd in drie rondes. Allereerst doen
hoger onderwijsinstellingen een voordracht van een docent. Iedere instelling
krijgt de kans één docent voor te dragen. De wijze hoe zij komen tot hun
nominatie is aan hen. Echter, is het wel een voorwaarde om studenten te
betrekken bij de nominatie. De jury toetst op deze voorwaarde. Daarnaast toetst
de jury de nominaties op de volgende voorwaarden, nut en noodzaak
onderwijsstof, activerende didactiek, betrokkenheid belevingswereld studenten,
gebruik van feedback, visie op hoger onderwijs. Deze zaken zijn getoetst op een
vijf-puntenschaal. De jury heeft alle nominaties bekeken op deze punten en
beoordeelt aan de hand van een puntensysteem. Het formulier dat hierbij is
gebruikt staat verderop in dit rapport.
Naar aanleiding van de inzendingen zijn acht kandidaten uitgenodigd voor de
gespreksronde. Tijdens de gespreksronde is nagegaan of het portfolio dat over
de kandidaten door hen instelling is opgeleverd ook aansluit bij de bevindingen
van de jury in het gesprek. Ook kregen de kandidaten de kans in het gesprek
hun inzichten in bredere zin met de jury te delen. In gespreksronde was het
eerder genoemde formulier dus wederom leidend.
Naar aanleiding van de gespreksronde zijn vier kandidaten geselecteerd die
boven de andere kandidaten uitstaken en zodoende zijn doorgegaan naar de
finaledag op zaterdag 13 april in de Jaarbeurs in Utrecht. Tijdens deze dag
gaven de overgebleven vier kandidaten een mini-college over hen vakgebied.
Voor de beoordeling van de jury van de colleges is een separaat
beoordelingsformulier gehanteerd, deze is ook verderop in dit rapport
toegevoegd. Tijdens de colleges is getoetst op de volgende facetten,
enthousiasmeren van publiek, activering publiek, lerende situatie,
ondersteuning beeldweergave, vertrouwd gevoel bij publiek. De criteria zijn
beoordeel op een vijf-puntenschaal. Nadat de jury alle colleges heeft
bijgewoond heeft zij zich teruggetrokken om aan de hand van de gedeelde
inzichten de winnaar aan te wijzen.
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Boordelingsformulier inzendingen – Docent van het
Jaarverkiezing 2019
Het ISO heeft 5 richtlijnen opgesteld waaraan de inzendingen getoetst
worden. De stellingen worden gewaardeerd doormiddel van de
volgende beoordelingen: helemaal niet mee eens, niet mee eens,
neutraal, mee eens en helemaal mee eens. In deze volgorde krijgen de
waarderingen 1 tot en met 5 punten. De docenten met het hoogste
puntenaantal mogen op gesprek komen met de jury en zijn dus door
naar de volgende ronde.
“De docent vertoont een hoge mate van passie voor zijn of haar vak en weet op
een begrijpelijke wijze het nut en de noodzaak voor de maatschappij van zijn of
haar vak over te brengen.”
Helemaal mee
oneens (1)

Mee eens (2)

Neutraal (3)

Mee eens (4)

Helemaal mee
eens (5)

Mogelijke toelichting:

“De docent laat zien dat hij of zij gebruik maakt van activerende didactiek die recht
doet aan de diversiteit van zijn of haar specifieke vak, creativiteit wordt niet
geschuwd in dit proces”
Helemaal mee
oneens (1)

Mee eens (2)

Neutraal (3)

Mee eens (4)

Helemaal mee
eens (5)

Mogelijke toelichting:
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“De docent laat zien dat hij of zij in grote mate betrokken is bij de belevingswereld
van zijn of haar studenten. Dit gegeven vertoont zich zowel in didactische als
pedagogische en interpersoonlijke overtuigingen.”
Helemaal mee
oneens (1)

Mee eens (2)

Neutraal (3)

Mee eens (4)

Helemaal mee
eens (5)

Mogelijke toelichting:

“De docent laat zien dat hij of zij actief bezig is om feedback te verzamelen van
collega’s en studenten om zijn lessen en toetsing te professionaliseren.”
Helemaal mee
oneens (1)

Mee eens (2)

Neutraal (3)

Mee eens (4)

Helemaal mee
eens (5)

Mogelijke toelichting:

“De docent laat zien een geheel eigen visie op het hoger onderwijs te hebben en
betrekt zijn of haar vak in deze visie.”
Helemaal mee
oneens (1)

Mee eens (2)

Neutraal (3)

Mee eens (4)

Helemaal mee
eens (5)

Mogelijke toelichting:

Totaal aantal punten kandidaat:
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Boordelingsformulier Dag – Docent van het Jaarverkiezing 2019
Het ISO heeft 5 richtlijnen opgesteld waaraan de genomineerden getoetst worden
tijdens hun mini-college. De stellingen worden gewaardeerd doormiddel van de
volgende beoordelingen: helemaal niet mee eens, niet mee eens, neutraal, mee eens
en helemaal mee eens. In deze volgorde krijgen de waarderingen 1 tot en met 5
punten.
“De docent is in staat de toeschouwers te enthousiasmeren.”
Helemaal
oneens (1)

mee

Mee oneens (2)

Neutraal (3)

Mee eens (4)

Helemaal
eens (5)

mee

Mogelijke toelichting:

“De docent neemt de toeschouwers mee in zijn of haar verhaal en betrekt de toeschouwers
actief.”
Helemaal
oneens (1)

mee

Mee oneens (2)

Neutraal (3)

Mee eens (4)

Helemaal
eens (5)

mee

Mogelijke toelichting:

“Er is duidelijk sprake van een situatie waarin iets geleerd wordt door de toeschouwers.”
Helemaal
oneens (1)

mee

Mee oneens (2)

Mogelijke toelichting:

Neutraal (3)

Mee eens (4)

Helemaal
eens (5)

mee

“De docent maakt gebruik van beeldweergave die zijn les ondersteunt waardoor de les helder
en overzichtelijk is voor de toeschouwers.”
Helemaal
oneens (1)

mee

Mee oneens (2)

Neutraal (3)

Mee eens (4)

Helemaal
eens (5)

mee

Mogelijke toelichting:

“Als toeschouwer heb ik in het algemeen een prettig gevoel bij deze docent wat mij reden geeft
om naar deze docent te willen luisteren.”
Helemaal
oneens (1)

mee

Mee oneens (2)

Neutraal (3)

Mee eens (4)

Helemaal
eens (5)

mee

Mogelijke toelichting:

Totaal aantal punten kandidaat:
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Eindbeoordeling
Zoals eerder benoemd in dit juryrapport heeft de jury gelet op vijf zaken tijdens de minicolleges van de finalekandidaten. Na de colleges heeft de jury de zaal verlaten om de punten
op te tellen en ervaringen tijdens de middag uit te wisselen. De uitkomst van de puntentelling
staat onderstaand vermeld.
Margot Koster
Enthousiasmeren van publiek
Activering publiek
Lerende situatie
Ondersteuning beeldweergave
Vertrouwd gevoel bij publiek
Totaal

16
16
22
17
18
89

Jurnan Schilder
Enthousiasmeren van publiek
Activering publiek
Lerende situatie
Ondersteuning beeldweergave
Vertrouwd gevoel bij publiek
Totaal

23
17
21
23
21
105

Bart Rietjens
Enthousiasmeren van publiek
Activering publiek
Lerende situatie
Ondersteuning beeldweergave
Vertrouwd gevoel bij publiek
Totaal

13
13
15
14
18
73

Calvin Rans
Enthousiasmeren van publiek
Activering publiek
Lerende situatie
Ondersteuning beeldweergave
Vertrouwd gevoel bij publiek
Totaal

24
24
22
24
23
117

Zoals uit de puntentelling valt op te maken was Calvin Rans de winnaar en verdient hij de titel
van Docent van het Jaar 2019 met de daarbij behorende bokaal en financiële vergoeding ter
bevordering van onderwijsinnovatie aan zijn onderwijs instelling. De jury was unaniem in haar
oordeel dat Calvin de titel verdiende en zodoende kan de organisatie haar tevredenheid
uitspreken over het verloop van de verkiezing en haar finaledag.
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Over het ISO
Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is de grootste landelijke studentenorganisatie van
Nederland en behartigt de algemene belangen van bijna 750.000 studenten aan universiteiten en
hogescholen. Het ISO is vaste gesprekspartner van onder andere het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap, de politieke partijen en de koepels van universiteiten en hogescholen.
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