
Juryrapport Wij Inholland award  
 Categorie Docententeam van het jaar 2018 

De jury

–    Margret de Blanken, stafhoofd CHR
–    Donald Ropes, lector Learning and Development in Organizations
–    Joost Kirkels, docent en coördinator project Teamfocus
–    Jelle-Thijs Zoetmulder, student
–    Ginna Buitrago Arciniegas, student
–    Marcel Nollen, lid College van Bestuur Inholland en voorzitter jury

kent de Wij Inholland Award Categorie docententeam 2018 toe aan het team: 

Technische Informatica 
Domein Techniek, Ontwerpen en Informatica

De jury heeft unaniem vastgesteld dat dit docententeam het meeste voldoet aan de beoorde-
lingscriteria die gebaseerd zijn op het Onderwijskompas en het Strategisch personeelsplan. In 
de afweging zijn tevens de NSE en MTO-resultaten meegenomen.

De betrokkenheid van het docententeam Technische Informatica bij de studenten is groot. De 
docenten motiveren en enthousiasmeren de studenten met veel persoonlijke aandacht voor 
het laten groeien van de eigen kwaliteit van de student. Studenten durven te leren in de di-
verse projecten waarbij de kenniswerkplaatsmethode is geïntegreerd in de manier van werken 
van dit team. Kwaliteit in interactie laat zich zien in het actieve alumnibeleid en internationaal 
in de samenwerking met de Palo Alto universiteit. De jury spreekt tevens grote waardering uit 
voor het feit dat de opleiding twee jaar achtereen gekozen is tot Topopleiding.

Naast de winnende voordracht wil de jury het team Mondzorgkunde extra onder de aandacht 
brengen. Het onderscheid met het winnende team is minimaal. De jury brengt name haar 
grote waardering uit voor het leerconcept dat door dit team ontwikkeld is, waarbij HBO en Uni-
versiteit samenwerken. De ontwikkelde preklinieken zijn een prachtig voorbeeld van interpro-
fessioneel leren.

Op de derde plaats is er grote waardering van de jury voor het team Social Work in Rotterdam. 
Het docententeam is een mooi voorbeeld van kwaliteit in interactie. Via focusgroepen heeft 
ieder teamlid invloed op en verantwoordelijkheden namens het team. Ook is er waardering 
voor de wijze waarop docenten en studenten samen aan de slag gaan met echte vraagstukken 
uit de samenleving en daarmee leren door te doen.



De jury spreekt ook haar waardering uit voor de andere voordrachten:

Team Masteropleiding MIRO, domein GSW: 
De jury vindt dit docententeam een mooi voorbeeld van de wijze waarop het team in direct 
contact met de beroepspraktijk voortdurend haar onderwijs vernieuwt. Docenten en student-
en inspireren elkaar. Durf te leren spreekt uit het experimenteren met afstandsonderwijs en 
hands-on-courses.

Team HBO-Verpleegkunde, domein GSW: 
De jury waardeert de versterkte samenwerking en grote inzet binnen dit team, en de 
vernieuwingen die het team samen tot stand heeft gebracht. Het ontwikkelen van een 
flexibele leerlijn en leer- en innovatienetwerken zijn hiervan een mooi voorbeeld.

Team BFL Den Haag, domein BFL: 
De jury heeft veel waardering voor de gedreven wijze waarop het team zich inzet. Dit is onder 
meer terug te zien in de zeer hoge scores op docenttevredenheid en sfeer van de opleiding. 
Er is sprake van een leeromgeving waarin student, docent en management leren met en van 
elkaar.

Team BFL Haarlem, domein BFL: 
In dit team waardeert de jury vooral de collegialiteit, samenwerking en sterke verantwoordelijk-
heid van het team om er samen voor te gaan. Dit vertaalt zich onder meer in het vroegtijdig 
signaleren van risico’s en het vervolgens aandragen van oplossingen.

Team Business IT en Management, domein TOI: 
De jury vindt dit docententeam een mooi voorbeeld van een team dat een brede diversiteit 
aan studenten weet aan te spreken en te binden. Duale en flexibele deeltijdtrajecten geven 
de mogelijkheid om aan te sluiten bij de diverse achtergronden van de studenten. 

Team Cluster Communicatie, domein CBR: 
De jury heeft veel waardering voor de grote ontwikkeling die de opleiding heeft doorge-
maakt en de potentie van dit team. De samenwerking in learning communities, waarbij zowel 
studenten, docenten, onderzoekers en werkveld samen onderzoeken en leren, is een mooi 
voorbeeld van kwaliteit in interactie. 


