Juryrapport
Docent van het Jaarverkiezing

2020

Jury
Voor het zesde 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. Ook dit jaar is er weer een professionele vijfkoppige jury aangesteld. Zij
hebben de nominaties bekeken, gesprekken gevoerd met de finalisten en een uiteindelijke
winnaar verkozen.

Ruard Ganzevoort
Ruard Ganzevoort is sinds juni 2011 lid van de Eerste Kamer. In deze hoedanigheid heeft
hij zich lang bezig gehouden met het portefeuille hoger onderwijs namens zijn fractie.
Daarnaast is hij hoogleraar praktische theologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
Aan deze instelling bekleedt hij ook de functie van decaan faculteit Religie en Theologie
waarbinnen hij zich veelvuldig buigt over diversiteitsvraagstukken.
Calvin Rans
Calvin Rans inspireert al meer dan tien jaar studenten aan de opleiding Aerospace
Engineering aan de TU Delft. Niets voor niets ging hij in de Docent van het Jaarverkiezing
editie van 2019 aan de haal met de uiteindelijke titel Docent van het Jaar. Motivatie is
voor Calvin de weg naar passie van het vak van een engineer.
Marion Tillema
Marion Tillema is als taalonderwijskundige gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht.
Momenteel is zij werkzaam als onderzoeker en opleidingscoördinator bij Avans University
of Applied Sciences. Daarnaast is Marion ook bestuurslid van het Comeniusnetwerk. Het
Comeniusprogramma stelt docenten in staat om, in de geest van de naamgever van het
programma, hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen.
Benjamin Velge
Benjamin Velge is al twee jaar vicevoorzitter/voorzitter Studentgeleding van de centrale
medezeggenschapsraad aan Zuyd Hogeschool. Vanuit die functie is hij ook actief
betrokken bij het ISO. Binnen de raad ontfermt hij zich over financiële vraagstukken,
onderwijs & onderzoek en studentenparticipatie. Hij studeert HBO-ICT.
Laura Korn
Laura Korn is penningmeester van het ISO. In die hoedanigheid is zij verantwoordelijk voor
de interne financiën en de dossiers aansluiting op de arbeidsmarkt, medezeggenschap,
internationalisering en docentkwaliteit. Voorafgaand aan haar bestuursjaar is ze erg actief
geweest binnen het Europees Jongeren Parlement.
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Procedure
Wegens het ontwrichtende COVID-19 virus wat de wereld in zijn greep houdt is de
procedure rondom de Docent van het Jaar verkiezing dit jaar noodzakelijk anders verlopen
dan de afgelopen jaren.
Allereerst doen hoger onderwijsinstellingen een voordracht van een docent. Iedere
instelling krijgt de kans één docent voor te dragen. De wijze waarop zij komen tot hun
nominatie is aan de instelling. Echter, het is wel een voorwaarde om studenten te
betrekken bij de nominatie. De jury toetst op deze voorwaarde. Daarnaast beoordeelt de
jury de nominaties op de volgende voorwaarden: nut en noodzaak van de onderwijsstof,
gebruik van activerende didactiek, betrokkenheid bij de belevingswereld van studenten,
gebruik van feedback, en visie op het hoger onderwijs. Deze zaken zijn beoordeeld op een
vijf-puntenschaal. Het formulier dat hierbij is gebruikt staat verderop in dit rapport.
Aan de hand van deze toetsing heeft de jury vier finalisten verkozen. Met deze vier
docenten heeft de jury online gesprekken gevoerd om dieper in te gaan op persoonlijke
motivatie, hun visie op het onderwijs en theorieën en methoden die ze hierbij gebruiken.
Daarbij zijn actuele vraagstukken meegenomen zoals hoe studenten te blijven stimuleren
en motiveren in tijden van online onderwijs als gevolg van het coronavirus en de rol van
de docent in maatschappelijke kwesties als de black lives matter uprising. De finalisten
kregen in het gesprek de kans om hun inzichten in bredere zin met de jury te delen.
Voorafgaand aan dit diepte-interview kregen de juryleden een vakinhoudelijk mini-college
voorgeschoteld van de docenten. Aan de hand van de mini-colleges en de verdiepende
gesprekken heeft een juryoverleg plaatsgevonden om één uiteindelijke winnaar aan te
wijzen.
Helaas hebben we dit jaar niet alle finalisten en andere betrokkenen kunnen uitnodigen
voor de fysieke finaledag. In de week van maandag 22 juni zal de minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven samen met een afvaardiging van de jury
aan de hand van een filmpje de Docent van het Jaar 2020 bekend maken!
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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
oneens (1)

mee

Mee eens (2)

Neutraal (3)

Mee eens (4)

Helemaal
eens (5)

mee

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
oneens (1)

mee

Mee eens (2)

Neutraal (3)

Mee eens (4)

Helemaal
eens (5)

mee

Mogelijke toelichting:

“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
oneens (1)

mee

Mee eens (2)

Neutraal (3)

Mee eens (4)

Helemaal
eens (5)

mee

Mogelijke toelichting:
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“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
oneens (1)

mee

Mee eens (2)

Neutraal (3)

Mee eens (4)

Helemaal
eens (5)

mee

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
oneens (1)

mee

Mee eens (2)

Neutraal (3)

Mee eens (4)

Helemaal
eens (5)

Mogelijke toelichting:

Totaal aantal punten kandidaat:
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Eindbeoordeling
Zoals eerder benoemd in dit juryrapport is de jury uitgebreid in gesprek gegaan met de vier
finalekandidaten. Allen zijn met recht tot inspirerende finalisten benoemd. De uitkomst van de
gesprekken wordt hieronder beschreven. Daarbij feliciteert de jury Johanna Höffken met de titel Docent
van het Jaar 2020!
Johanna Höffken
Johanna Höffken is docent innovation sciences aan Eindhoven University of Technology. De passie en het
enthousiasme waarmee Johanna vertelt over hoe zij haar onderwijs vormgeeft had op de jury een
aanstekelijk effect. Het is bijzonder hoe Johanna op vernieuwende wijze theorieën met de praktijk weet te
verbinden en transdisciplinaire groepen studenten het beste in elkaar naar boven laat halen. Daarbij heeft
ze naast grote intenties om de wereld een stukje beter te maken ook scherpe ideeën over hoe concrete
lesvormen toe te passen en hiermee te experimenteren. Haar werkwijze kan zowel binnen het wo als het
hbo worden toegepast. Kortom: Johanna is in alle aspecten van het vak een excellente docent en daarom
verkozen tot Docent van het Jaar 2020.
Alla Galstyan
Alla Galstyan is docent verpleegkunde aan de Hanze Hogeschool Groningen. De manier waarop Alla
contact maakt met haar publiek is volgens de jury bewonderenswaardig. Haar bevlogen energie tijdens
het doceren werkt aanstekelijk en ze zet haar studenten aan het denken. Als voormalige verpleegkundige
is zij vanuit haar werkveld doorgestroomd in het docentschap. Haar praktijkervaringen zet ze in om haar
lessen extra relevant en inspirerend te maken. Bovendien ziet de jury in dat Alla met haar culturele
achtergrond en levenservaring een rolmodel kan zijn voor haar studenten.
Frank Léoné
Frank Léoné is docent artificial intelligence aan de Radboud University. De jury heeft veel bewondering
voor hoe Frank voor studenten een veilige ruimte schept om zich te uiten, echt na te denken en daarmee
zich verder te ontwikkelen. Het mag duidelijk zijn dat hij over goede doceervaardigheden beschikt. Zijn
idee dat studenten zichzelf kunnen ‘improven’ in plaats van ‘proven’ is voor de rest van het Nederlandse
hoger onderwijs absoluut interessant om eens verder naar te kijken. Ook in relatie tot hoe studenten te
benaderen in tijden van corona heeft Frank concrete ideeën.
Ewald Edink
Ewald Edink is docent chemie aan Inholland Hogeschool. Het is goed voor te stellen dat studenten
gemotiveerd uitkijken naar zijn colleges waar hij deze dichtbij en persoonlijk maakt. De jury omschrijft
Ewald als een bevlogen docent die benaderbaar is voor zijn studenten. Als aanjager van blended learning
heeft hij laten zien wat de mogelijkheden zijn van video en online onderwijs. Zijn continue zoektocht om
gezamenlijk met zijn studenten onderwijs nog beter vorm te geven door veelvuldig te evalueren en
resultaten en methoden naar studenten terug te koppelen toont zijn inzet en intrinsieke motivatie.
Docent van het Jaar 2020!
Johanna Höffken is verkozen tot de winnaar en verdient de titel van Docent van het Jaar 2020 met de
daarbij behorende bokaal en financiële vergoeding uit het Comeniusnetwerk ter bevordering van
onderwijsinnovatie aan diens onderwijsinstelling.
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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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