Juryrapport Lector van het Jaar 2021
Voor de elfde editie van de Lector van het Jaar verkiezing zijn het Interstedelijk Studenten
Overleg (ISO) en ScienceGuide de samenwerking aangegaan met Studenten voor Morgen
om te zoeken naar de “Duurzame Lector van het Jaar”. De organisatie is alle hogescholen
zeer dankbaar voor de vele voordrachten die zijn ingestuurd. Uit al deze voordrachten
bleek, net als in vorige jaren, dat er veel lectoren van hoge kwaliteit zijn en dat zij een
belangrijke rol vervullen in de verbinding van onderzoek met de samenleving, het werkveld
en het onderwijs.
Echter, ook dit jaar kon de jury uit alle voordrachten slechts drie lectoren nomineren en één
winnaar uitroepen. Dit is gedaan aan de hand van drie criteria. Ten eerste is er gekeken
naar de inhoudelijke bijdrage van de lector aan de verduurzaming van het onderwijs en
daarbuiten. Ten tweede is er gekeken naar de verbindingen die de lector aangaat met
maatschappelijke partners en het werkveld. Tenslotte is de mate waarin studenten actief
worden betrokken bij het onderzoek en de maatschappelijke doorwerking daarvan een
belangrijk aspect. De jury bestond dit jaar uit Nikki Trip (voorzitter Studenten voor Morgen),
Antoine Heideveld (directeur Groene Brein), Frans van Heest (hoofdredacteur
ScienceGuide) en Leon van der Neut (algemeen bestuurslid ISO).
De jury heeft na lang beraad besloten om Mieke Oostra, Patrick Huntjens en Floris
Boogaard te nomineren voor de titel Lector van het Jaar 2021. Graag motiveren we hier
eerst de keuze voor deze drie lectoren om vervolgens de winnaar aan te wijzen.
Mieke Oostra – Hogeschool Utrecht
Sinds 2018 is Mieke Oostra actief als lector voor het lectoraat ‘Nieuwe energie in de stad’
van de Hogeschool Utrecht. De jury is met name onder de indruk van de manier waarop zij
met tal van bedrijven samenwerkt en innovaties in het onderwijs stimuleert. De jury ziet
Mieke als een verbinder die kennisinstellingen, overheden en eindgebruikers bij elkaar
brengt om gezamenlijk tot oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken te komen. Als
voorzitter van het lectorenplatform Urban Energy stimuleert Mieke ook het uitwisselen van
kennis over de grenzen van de eigen hogeschool heen.
Mieke is intensief betrokken bij de ontwikkeling van het onderwijs en betrekt hier ook
studenten bij. De pilotopleiding die hieruit voortgekomen is, wordt lovend beoordeeld
door studenten. Ook neemt ze zitting in de curriculumcommissie van de masteropleiding
Urban Area Development, waar zij de aandacht voor circulair en conceptueel bouwen,
transdisciplinaire samenwerking en bio-based oplossingen versterkt. Deze connectie met
onderwijsontwikkeling ziet de jury als erg waardevol. Tot slot is de jury zeer te spreken over
Mieke’s inzet voor de ontwikkeling van de derde cyclus in het hbo op het gebied van
energie transitie en duurzaamheid. Hiermee bevindt Mieke zich op het uiterste puntje van
het snijvlak van onderwijs en onderzoek.

Met haar brede aanwezigheid en inzet op het maatschappelijke veld en het onderzoeksen onderwijsveld vormt Mieke een boegbeeld voor duurzaamheid alom. Genoeg reden
voor de jury om haar te nomineren voor Lector van het Jaar 2021.
Floris Boogaard – Hanzehogeschool
Het onderzoek van deze lector Ruimtelijke Transformaties (water) aan de Hanzehogeschool
concentreert zich met name op het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering.
Hoe kunnen stad en platteland het beste omgaan met de stijgende zeespiegel en
stortbuien met ondergelopen straten als gevolg?
Floris Boogaard creërt en zoekt plekken om te experimenteren. Bijvoorbeeld met de
proeftuin campus, maar het experimentele aspect komt ook rijkelijk in zijn onderzoek terug.
De combinatie hiervan met burgerparticipatie is sterk en vergroot de directe impact die
Floris als lector maakt. De jury bewondert deze brede en gevarieerde inzet.
Daarnaast staat Floris letterlijk met zijn voeten in de klei wanneer hij in de ondergelopen
gebieden staat om deze te onderzoeken. Deze fascinatie die Floris duidelijk heeft met de
ruimtelijke omgeving geeft hij op deze manier mee aan de studenten die naast hem werken
tijdens deze onderzoeken of een van zijn andere verscheidene initiatieven zoals de
ClimateCafé’s.
De jury ziet dat Floris met zijn brede inzet en grote enthousiasme een verbindende factor
is tussen het onderwijs, onderzoek en de praktijk en tegelijkertijd brede internationale
impact maakt – iets dat de jury erg bewondert en maakt dat hij een genomineerde is voor
de Lector van het Jaar 2021.
Patrick Huntjens – Hogeschool Inholland
Patrick Huntjens is als lector Sociale Innovaties in het Groene Domein aan de Hogeschool
Inholland gericht op het stimuleren van een transitie naar een duurzame, gezonde en
rechtvaardige samenleving – een onderwerp wat de jury als een onderbelicht onderdeel
ziet van duurzaamheid in de maatschappij. Zonder sociale innovaties zullen we immers
geen duurzaamheid kennen.
Patrick komt over op de jury als een gevestigde naam binnen de hogeschool, regio en
kennisgemeenschap. De jury bewondert de vele initiatieven van Patrick die geïntegreerd
zijn met het onderwijs, zoals bij het onderzoek naar de Sluisbuurt in Amsterdam en de
Burgerboerderij, maar ook de transdisciplinaire minor die hij mede ontwikkeld heeft.
Daarnaast maakt hij een brede impact in de regio met zijn trekkende rol in de
werkpakketten binnen de Nationale Wetenschapsagenda en verbindt hij binnen Inholland
zelf verscheidene disciplines rondom het thema van de circulaire stad.
Met zijn vele bewezen diensten en huidige initiatieven ziet de jury Patrick als een veelzijdige
lector die een complex onderwerp goed vorm weet te geven in werkgroepen, opdrachten

voor studenten en initiatieven. De jury is onder de indruk van de voordracht van Patrick en
zo nomineerde de jury hem voor de Lector van het Jaar 2021.
Lector van het Jaar 2021
Alle genomineerde lectoren maken een grote maatschappelijke impact op het gebied van
duurzaamheid. Ook vormen alle genomineerde lectoren een spil in het verbinden van
maatschappelijke partners en weten de lectoren deze partners ook te koppelen aan
studenten middels integratie in het onderwijs. Dit maakt dat de jury zeer te spreken over
elk van deze drie genomineerden. Toch moet er tussen hen een keuze worden gemaakt.
Uiteindelijk heeft de jury de keuze gemaakt voor de lector die studenten in de driver’s seat
zet, met het benodigde vertrouwen in hen en een scherpe kritische blik wanneer dit gepast
is. In de woorden van een van zijn studenten uit de testimonials: “Hij gaf mij altijd eerst het
woord. Hij nam alles op wat ik hem vertelde en ging na mijn verhaal verder. (...) De details
die mij over het hoofd waren gevlogen kwamen bij hem wel naar boven en de creativiteit
die ik meebracht gaven hem weer energie.” De jury bewondert de persoonlijke rol die de
lector speelt in het begeleiden en inspireren van studenten. Het is hierom dat Patrick
Huntjens wordt uitgeroepen tot Lector van het Jaar 2021.

