
  

 

 

 

 

2021 

Juryrapport 
Docent van het Jaar Verkiezing 



  

  



   

Docent van het Jaar | 2021 1 

 

Introductie 
 

Docenten spelen een grote rol in het onderwijs, zeker tijdens de coronacrisis. De 
werkomgeving is aan grote veranderingen onderhevig en daarom is juist nu de 
rol van de docent van groot belang. Een docent die hier op een goede manier 
mee omgaat is een voorbeeld voor andere docenten in het hoger onderwijs. Het 
ISO wil met deze verkiezing daarom inspirerende docenten en docentschap in 
een positief daglicht zetten. Het ISO gelooft dat het juist in deze tijd extra 
belangrijk is om te laten zien dat het hoger onderwijs uitstekende docenten rijk is 
die bijdragen aan de ontwikkelingen van het onderwijs en een inspiratie zijn voor 
studenten. Het ISO organiseert daarom voor de zevende keer op rij de Docent 
van het Jaar Verkiezing. 

De winnaar van de verkiezing mag zich een jaar lang “Docent van het Jaar” 
noemen. Tevens ontvangt de instelling van de winnaar een beurs van 25.000 euro 
van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die de docent mag 
besteden aan onderwijsverbetering.  
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Jury 
 
In de jury nemen dit jaar plaats: 

Johanna Höffken 
Johanna Höffken werkt als Assistant Professor in Innovation Sciences aan de TU 
Eindhoven. In haar onderzoek en onderwijs staan vragen rondom „Responsible 
Innovations“ centraal . In 2020 werd zij tot Docent van het Jaar gekozen. 

Mariska Kleemans 
Mariska Kleemans in opleidingsverantwoordelijke en UHD bij de Opleiding 
Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit. Ook werkt zij in het 
Radboud Teaching and Learning Centre en is ze bestuurslid van het 
ComeniusNetwerk. Wat Mariska beweegt is het streven naar nog beter onderwijs, 
waarin aandacht is voor zowel de professionele als persoonlijke ontwikkeling van 
iedere student. 

Ronald Spruit 
Ronald Spruit is onderwijskundig adviseur en trainer digitale didactiek bij het Leer 
en Innovatiecentrum van Avans Hogeschool en aanvoerder van de landelijke 
versnellingszone Faciliteren en professionaliseren van docenten. Wat Ronald 
beweegt is dat hij iedere dag samen met collega’s mag werken aan het 
verbeteren van het onderwijs. 

Enrico Bosters 
Enrico Bosters is student aan de Fontys lerarenopleiding voor economie. Naast 
zijn studie is Enrico lid van de Centrale Medezeggenschapsraad van de Fontys 
Hogescholen. Enrico houdt zich binnen de CMR bezig met blended learning en 
neemt Enrico deel aan de vergaderingen van het ISO. 

Aukje de Ruijter 
Aukje de Ruijter is bestuurslid bij het Interstedelijk Studenten Overleg. Zij zet zich 
dit jaar in voor docentprofessionalisering, Innovatie & Digitalisering en 
studentenwelzijn. Hiervoor heeft zij Onderwijs & Innovatie gestudeerd aan de 
Universiteit van Amsterdam. Wat Aukje beweegt is om zich iedere dag in te zetten 
voor de belangen van studenten en het onderwijs te verbeteren. 
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Procedure 
 
Alle onderwijsinstellingen in Nederland konden tot en met 24 januari 2021 een 
docent voordragen middels een mail aan docentvanhetjaar@iso.nl. Daarin 
dienden de volgende bijlagen te worden opgenomen: (1) een foto van de 
genomineerde, (2) een document met motivatie vanuit studentperspectief, (3) 
een document met de motivatie vanuit het perspectief van het CvB en (4) 
eventueel een andersoortige motivatie.  

De hoger onderwijsinstellingen verzorgen zelf de voordracht van een docent. 
Iedere instelling kreeg de kans één docent voor te dragen. Mocht dit een docent 
zijn die al in eerdere edities genomineerd was, dan kon dat worden goedgekeurd 
mits deze docent niet eerder in de finale van de verkiezing had gestaan.   

De jury heeft de genomineerde docenten op basis van de volgende criteria 
beoordeeld: 

• De docent heeft passie voor zijn of haar vak en weet de maatschappelijke 
meerwaarde van het vak over te brengen aan studenten. 

• De docent maakt gebruik van activerende didactiek door middel van 
voldoende interactie en feedback en weet daarbij aan te sluiten bij de 
belevingswereld van de student.  

• De docent streeft ernaar zichzelf blijvend te professionaliseren en te 
ontwikkelen. 

• De docent weet ondanks veranderende omstandigheden vanwege de 
coronacrisis kwalitatief goed onderwijs te verzorgen en studenten daarbij 
betrokken te houden.  

Vanuit alle dossiers werden acht docenten gekozen die het beste voldeden aan 
bovenstaande criteria. Deze acht docenten mochten in februari 2021 op gesprek 
komen om zichzelf persoonlijk voor te stellen. In dit gesprek van 30 minuten werd 
dieper ingegaan op de persoonlijke motivatie, de visie van de docent op het 
onderwijs anno 2020-2021 en de manier waarop de docent invulling geeft aan de 
beoordelingscriteria. Op basis van deze (online) interviews heeft de jury een 
selectie gemaakt van vier finalisten. Deze vier finalisten mochten op 21 april 2021 
tijdens de verkiezing een presentatie houden om te laten zien waarom zij de titel 
Docent van het Jaar 2021 verdienden. De presentaties werden beoordeeld aan 
de hand van het beoordelingsformulier op de volgende pagina.  De jury heeft op 
21 april 2021 tijdens  de verkiezing op basis hiervan een winnaar aangewezen. 

 

mailto:docentvanhetjaar@iso.nl
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Beoordelingsformulier 
 
Het ISO heeft vier criteria opgesteld waaraan de inzendingen getoetst worden. 
De stellingen worden gewaardeerd door middel 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 met het hoogste puntenaantal mag zich de winnaar noemen. 

 

“De docent heeft passie voor zijn of haar vak en weet de maatschappelijke 
meerwaarde van het vak over te brengen aan studenten.” 

 
Mogelijk toelichting: 

 
_________________________________________________________________________ 

 

“De docent maakt gebruik van activerende didactiek door middel van voldoende 
interactie en feedback en weet daarbij aan te sluiten bij de belevingswereld van de 
student.” 

 
Mogelijk toelichting: 

 
_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Helemaal mee 
oneens (1)  

Mee eens (2)  Neutraal (3)  Mee eens (4)  Helemaal mee 
eens (5)  

     

Helemaal mee 
oneens (1)  

Mee eens (2)  Neutraal (3)  Mee eens (4)  Helemaal mee 
eens (5)  
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“De docent streeft ernaar zichzelf blijvend te professionaliseren en te ontwikkelen.” 

 
Mogelijk toelichting: 

 
_________________________________________________________________________ 

 

 

“De docent weet ondanks veranderende omstandigheden vanwege de 
coronacrisis kwalitatief goed onderwijs te verzorgen en studenten daarbij 
betrokken te houden.” 

 

Mogelijk toelichting: 

 
_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helemaal mee 
oneens (1)  

Mee eens (2)  Neutraal (3)  Mee eens (4)  Helemaal mee 
eens (5)  

     

Helemaal mee 
oneens (1)  

Mee eens (2)  Neutraal (3)  Mee eens (4)  Helemaal mee 
eens (5)  
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Eindbeoordeling 
 
Op basis van bovenstaande criteria heeft de jury de finalisten beoordeeld. De jury 
heeft opgemerkt dat alle docenten door hun passie voor het vak en hun unieke 
manier van onderwijzen stuk voor stuk voorbeelden zijn voor hun vakgenoten. 
Maar er kan helaas slechts één docent tot winnaar worden verkozen. Daarom 
feliciteert de jury Jessica Zweers met de titel Docent van het Jaar 2021! 

 

Jessica Zweers – Docent Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek Medische 
Diagnostiek aan de Hanzehogeschool Groningen 

Jessica Zweers is docent Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek Medische 
Diagnostiek en blinkt uit in het ontwikkelen van onderwijsvernieuwing. De jury 
prijst haar creativiteit en betrokkenheid bij een groot aantal initiatieven op haar 
onderwijsinstelling. Haar inzet op hybride onderwijs is in deze tijd zeer actueel en 
draagt bij aan een verbetering van het onderwijs voor haar eigen studenten en 
studenten van de toekomst. Jessica is volgens de jury dan ook een ‘ambassadeur 
van docenten’. Studenten worden door Jessica uitgedaagd tot experimenteren, 
kritisch analyseren en zelfreflectie en dat maakt dat studenten Jessica zien als een 
inspiratie.   

Arianna Pranger – Docent farmacie aan de Universiteit Leiden 

Arianna is pas drie jaar docent, maar het lijkt volgens de jury alsof ze al jaren 
ervaring heeft. Arianna is een docent die de feedback van studenten centraal zet 
in de wijze waarop zij haar onderwijs vormgeeft. De jury is onder de indruk van 
hoe zij studenten aan het roer zet bij hun eigen onderwijs. Dat liet zij ook zien bij 
de transitie naar het online onderwijs van het afgelopen jaar door studenten zelf 
een kennisclip te laten opnemen en van elkaar te leren. De jury ziet daarnaast dat 
Arianna zeer goed inspeelt op de actualiteit en de belevingswereld van de 
student. Daarmee maakt zij moeilijke en technische onderwerpen aantrekkelijk en 
concreet. Haar studenten geven aan dat enorm te waarderen.    
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Karen Kotten-Lips – Docent Voeding en Diëtetiek aan de HAN University of Applied 
Sciences 

Karen wordt door studenten en collega's een ‘verbinder’ genoemd. Karen weet 
een relatie op te bouwen met studenten. Studenten zien haar als iemand met wie 
je makkelijk in contact kunt komen en als iemand die een luisterend oor biedt. 
Daarnaast is Karen volgens de jury niet alleen een expert in haar vakgebied, maar 
ook op het gebied van leren, onderwijs en innovatie. Karen is binnen en buiten 
de opleiding specialist op het gebied van activerende en situationele didactiek 
en is daarin een voorbeeld voor haar collega’s. Ze bekleedt een voorbeeldrol bij 
de omschakeling naar hybride onderwijs, nog eens extra zichtbaar in deze 
coronatijd Ze blijft zichzelf ontwikkelen om het onderwijs iedere dag opnieuw te 
verbeteren voor haar studenten.   

Machiel Blok – Docent leraar basisonderwijs aan de Hogeschool Rotterdam 

Machiel Blok is docent Leraar Basisonderwijs. De passie en enthousiasme 
waarmee Machiel vertelt over zijn docentschap had op de jury een aanstekelijk 
effect.  Hij heeft een grote liefde voor didactiek en pedagogiek en het talent om 
zijn onderwijs zo te ontwerpen dat studenten op een goede en creatieve manier 
worden opgeleid tot docent van de toekomst. Zo ontwikkelde hij Escape Rooms 
voor zijn online onderwijs en ondersteunde hij collega's bij het vormgeven van 
interactieve onderwijsvormen. Studenten geven aan dat zij altijd bij Machiel 
terecht kunnen en hij studenten in deze lastige tijd weet op te vrolijken met zijn 
lessen. Machiel is volgens de jury een voorbeeld voor zijn studenten.   

 

Docent van het Jaar 2021!  

Jessica Zweers is verkozen tot de winnaar en verdient de titel van Docent van het 
Jaar 2021 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. 

 


