
Juryrapport Wij Inholland award  
 Categorie Docent van het jaar 2018 

De jury van de Wij Inholland award in de categorie docent van het jaar bestond uit:

–    Huug de Deugd, lid College van Bestuur en voorzitter jury
–    Saida Ait Hammouchi, student
–    Gitte Buitelaar, docent
–    Petra de Leeuw, stafhoofd Onderwijsbeleid- Juridische zaken 
–    Hans Rader, docent
–    Mip van Suchtelen, docent
–    Zac Woolfitt, vertegenwoordiger onderzoeksgroep TLT
–    Reshad Zia, student

Volgens de jury bleek uit alle nominaties dat er zeer gewaardeerde docenten zijn voorge-
dragen. Dit maakte dat het voor de jury een plezier was om de voordrachten te bekijken. 
Uit de verschillende voordrachten kwam passie voor het vak naar voren. Deze docenten 
hebben de jury geïnspireerd en zullen ook anderen inspireren en motiveren. De jury waar-
deert in de voordrachten dat het eigen talent wordt ingezet voor de ontwikkeling van 
studenten. De relatie met de student kwam duidelijk naar voren. Voor elke genomineerde 
docent staat de student centraal. Het onderscheid tussen de voordrachten was daarom 
minimaal op de waarderingscriteria: ‘Persoonlijk & dichtbij met passie voor het onderwijs’ 
en ‘Diversiteit als kracht’.

       De jury spreekt haar waardering uit voor alle voordrachten:

Koert Dingerdis – Domein Techniek, Ontwerpen & Informatica
De jury waardeert zijn lef om knopen door te hakken in de curriculumontwikkeling van 
Civiele Techniek wat past bij het criterium ‘Durf te leren’.

Sjoerd van Santen – Domein Onderwijs & Innovatie
De student staat centraal voor Sjoerd, wat blijkt uit de krachtige verwoording van de 
voordracht door studenten. Het criterium ‘Persoonlijk & dichtbij met passie voor het 
docentschap’ wordt door de jury bij Sjoerd hoog gewaardeerd.

Arthur van der Ham – Domein Business, Finance & Law
Uit de voordracht van Arthur blijkt dat Arthur een unieke docent is. De jury waardeert zijn 
rol als begeleider van studenten waarbij hij studentprojecten stimuleert. Dit past binnen het 
criterium ‘Diversiteit als kracht’.

Stephan Kloër – Domein Gezondheid, Sport & Welzijn
De jury waardeert dat Stephan een initiatief nemende docent is, waardoor hij naast zijn 
studenten ook zijn collega’s en het lectoraat activeert. ‘Durf te leren’ past daarom goed bij 
Stephan.



Tot slot kent de jury de Wij Inholland Award, in de categorie docent van het jaar, 
toe aan de docent: 

Marco Bijsterbosch
Domein Creative Business

De jury heeft vastgesteld dat deze voordracht het meeste past bij de waarderingscriteria die 
gebaseerd zijn op het Onderwijskompas. De voordracht van Marco Bijsterbosch onderscheid-
de zich met name op de waarderingscriteria: ‘We bekennen kleur’ en ‘Kwaliteit in interactie’. Uit 
de voordracht van Marco Bijsterbosch concludeert de jury dat Marco veel passie heeft voor het 
docentschap. Hij durft te experimenteren en te leren en is hierbij in staat om zijn collega’s hierin 
mee te nemen. Daarnaast is hij breed verbonden met het werkveld, studenten, collega’s en de 
ontwikkeling van het vakgebied, wat elkaar versterkt. Marco fungeert als Haarlemmerolie in het 
verbinding maken tussen onderwijs en werkveld. De jury waardeert dat hij hierdoor zowel binnen 
als buiten zijn team impact heeft.


