
                                              

    

 

JURYRAPPORT  WIJ INHOLLAND AWARD  

CATEGORIE DOCENT VAN HET JAAR  

2019 

 

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

 

• Huug de Deugd, lid College van Bestuur Inholland en voorzitter jury 

• Dagmar de Groot, student 

• Youssra Aouragh, student 

• Hans Rader, docent 

• Marco Bijsterbosch, docent 

• Marjan Faber, vertegenwoordiger onderzoeksgroep TLT 

• Petra de Leeuw, stafhoofd OWB-JZ 

 

Uit de voordrachten bleek dat de hogeschool een rijkdom aan goede docenten heeft. 

Volgens de jury waren de voordrachten stuk voor stuk sprekende voorbeelden van docenten 

die zich op heel veel plekken binnen de hogeschool elke dag opnieuw inzetten. Dit maakte 

dat het voor de jury een plezier was om de voordrachten te bekijken, maar tegelijkertijd 

concludeerde de jury dat de voordrachten ook heel dicht bij elkaar lagen. Het onderscheid 

tussen de voordrachten was minimaal. Met name de eerste criterium ‘Persoonlijk en dichtbij 

met passie voor het onderwijs’ paste bij alle voorgedragen docenten.  

Student: ‘’De docent wil het beste bij ons naar boven brengen, heeft overduidelijk plezier in 

het vak en maakt daarmee voor ons de opleiding leuker.’’ 

Voor elke voorgedragen docent staat de student centraal en is de student geen nummer. De 

relatie met de student kwam daarom duidelijk naar voren, zoals bijvoorbeeld bij de 

internationale studenten waar het vormen van een community extra belangrijk is.  



Student: ‘’The teacher doesn’t ask you how school is going, she asks you how everything is 

going. With a correct mixture of heartwarming advice and professional distance the teacher 

is always willing to help students out.’’ 

De voordrachten inspireren de jury en zullen ook anderen inspireren. De jury spreekt 

daarom haar waardering uit voor alle voordrachten: 

• Andrea Prince – Domein Creative Business 

Hoe Andrea werkt aan de relatie met haar studenten is van grote waarde volgens de 

jury. Haar persoonlijke aanpak kenmerkt haar in de begeleiding van studenten en in 

de samenwerking met collega’s.  

 

• Erik Hendriks – Domein Business, Finance & Law 

Samenwerkend leren is kenmerkend voor Erik. De jury waardeert hoe hij actief de 

samenwerking zoekt voor het ontwerpen, ontwikkelen en aanbieden van onderwijs. 

Zijn studenten, bij Business Studies Ondernemen, leren al vroeg de meerwaarde van 

netwerken kennen.  

 

• Nick Dekker – Domein Agri, Food & Lifesciences 

Nick inspireert met zijn creativiteit door het bijvoorbeeld bouwen van een 

escaperoom. Door het bedenken van verschillende werkvormen voor eenzelfde 

onderwerp bevordert hij volgens de jury inclusief onderwijs. 

 

• Koos Zwaan – Domein Creative Business 

Uit de voordracht van Koos blijkt dat hij durft te leren. Door voortdurend te 

vernieuwen en te durven afwijken motiveert hij ook zijn studenten om te durven 

leren. De jury waardeert daarnaast hoe hij samenwerking zoekt met UNStudio. 

 

• Rani van Uijen-Damsteegt – Domein Gezondheid, Sport & Welzijn 

De jury waardeert hoe Rani veiligheid creëert in de klas. Hiermee schept ze een sfeer 

waarin iedereen zich gezien en gehoord voelt. Het criterium ‘Diversiteit als kracht’ 

past daarom goed bij haar. 

 

 

 

 

 

 

 



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

docent:  

Erik Hendriks 

Domein Business, Finance & Law 

De jury heeft vastgesteld dat deze voordracht het meeste past bij de waarderingscriteria die 

gebaseerd zijn op het Onderwijskompas. Met name het criterium ‘Kwaliteit in interactie’ viel 

op in de voordracht volgens de jury. Uit de voordracht blijkt hoe Erik werkt aan co-creatie. 

Hij zoekt actief de samenwerking met alumni en het werkveld. Hierbij werkt hij actief aan 

het thema ‘circulaire economie’. Ook zoekt hij de samenwerking binnen Inholland over de 

vestigingslocaties heen. Hij is hiermee een voorbeeld voor samen opereren binnen 

Inholland.  

Ook concludeert de jury dat Erik met zijn ondernemende houding buiten de gebaande paden 

durft te gaan. Hiermee stimuleert hij nieuwe onderwijsvormen en innovaties in het 

onderwijs waarbij zijn uitgangspunt het leerproces van de studenten is. De jury waardeert 

hoe hij klaar staat voor studenten en hen op zoveel mogelijk manieren probeert uit te 

dagen. 

Student: ‘Ik ken Erik als een warme en zorgzame docent die altijd tijd voor je maakt. Erik is 

altijd enthousiast en zet zich ook in voor (buitenschoolse) activiteiten wat ik erg leuk vind.’ 

Alumnus: ‘Erik ziet altijd kansen voor samenwerking en weet dit ook altijd voor elkaar te 

krijgen.’  

  

 


