
 

Datum: 2 september 2021 

[deze pagina mag uit de voordracht verwijderd worden] 
 

Instructie bij format voordrachten UU Docentenprijzen 2022 
 
Beste student, 
 
Je staat op het punt namens je studievereniging een docent voor te dragen als kandidaat voor de 
Docentenprijzen 2022 van de Universiteit Utrecht. De jury kijkt uit naar de voordracht van deze 
uitverkoren docent!  

 
Eisen voordracht 
Voor de eerste selectieronde dienen studieverenigingen een voordrachtsdossier in voor hun 
kandidaat. Stel de voordracht op volgens dit format. Zo zorg je ervoor dat de voordracht qua 
inhoud als vorm aan de eisen voldoet. Je hebt de vrijheid om dit format naar eigen keuze vorm te 
geven (lay-out, kleur), op voorwaarde dat de volgende aspecten gerespecteerd worden: 

• Het dossier is volledig ingevuld 

• Er is voldaan aan de aangegeven eisen in omvang, lettertype, -grootte en regelafstand. 
• Het voorblad is de bovenste pagina van de voordracht; 
• De koptekst van de pagina’s bevatten de naam van de kandidaat en de categorie (Prijs 

Docenttalent/Docentprijs); 
• De voetnoot van de pagina’s zijn voorzien van paginanummering; 
• Bij keuzeopties is de tekst die niet van toepassing is verwijderd; 

Onvolledige, te lange en te laat ingediende dossiers worden niet in behandeling genomen. 
 
Deadline indienen voordracht 
De deadline voor indienen van voordrachten is vrijdag 19 november 2021, 12.00 uur (’s 
middags). De voordrachten dienen in één PDF-bestand digitaal te worden ingediend via: 
cat@uu.nl. Vermeld in het onderwerp de naam van de docent, de categorie (Docentenprijs of 
Prijs Docenttalent) en de naam van de studievereniging. Alle voordrachten worden strikt 

vertrouwelijk behandeld. De datum van indiening digitaal is doorslaggevend. Incomplete dossiers 
worden niet in behandeling genomen. 

 
Informatiebijeenkomst 
Op maandag 4 oktober, 11.00 – 12.00 uur, organiseert de jury een voorlichtingsbijeenkomst voor 
de studievereniging over het opstellen van voordrachten voor de Docentenprijzen 2021. Deze 
bijeenkomst vindt online plaats.  Let op: we verwachten dat jullie je aanmelden voor deze 

bijeenkomst. 
 
Meld je hier aan voor de informatiebijeenkomst op maandag 4 oktober.  
 
Algemene tips 
• Alle docenten die zijn genomineerd, zijn goed. Argumentaties over enthousiasme en 

toegankelijkheid (zoals dat een docent bijvoorbeeld snel terugmailt) zijn daarom niet zo 
overtuigend voor de jury; 

• Onderbouw je verhaal met veel voorbeelden;  
• Pas op met jezelf herhalen; 
• Wees professioneel in je taalgebruik. 

 
Vragen? 

Mocht je problemen ondervinden bij het invullen van dit format, neem dan contact op met de 
secretaris van de jury. Voor de UU Docentenprijzen 2022 is dit Marijne Wijnker. Zij is te bereiken 
via m.a.l.j.wijnker@uu.nl en 06 28352060 of via cat@uu.nl en 030-2536638. 
 
Met vriendelijke groet, namens de jury, 
 
Marijne Wijnker, secretaris jury UU Docentenprijzen 2022 
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Inhoudsopgave 
 
 

1. Uitwerking onderwijsvisie kandidaat (max. 1 A4) 
2. Gemotiveerde aanbeveling studenten (max. 2 A4) 
3. Gemotiveerde aanbeveling collega-docenten (max. 1 A4 per brief) 
4. Curriculum vitae kandidaat (max. 2 A4) 
5. Administratieve gegevens kandidaat en studievereniging 
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1. Onderwijsvisie kandidaat 
 
Voeg hier een tekst in, geschreven door de voorgedragen docent, waarin hij/zij de eigen visie op 

onderwijs aan de opleiding uiteen zet en toelicht hoe hij/zij de deze visie in de praktijk brengt 
(max. 1 A4, Verdana 9, regelafstand 1). 
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2. Aanbeveling studenten 
 
Voeg hier een gemotiveerde aanbevelingsbrief toe, geschreven door (een van) zijn/haar 

student(en), waaruit blijkt waarom de voorgedragen docent de Docentenprijs/Prijs Docenttalent 
verdient, (max. 2 A4, Verdana 9, regelafstand 1). Zet bovenaan de brief een samenvattende pitch 
(max 150 woorden, cursief) en daaronder een langer betoog.  
 
Uit de aanbeveling moet blijken op welke wijze de voorgedragen docent aan de gestelde criteria 
voldoet. Werk deze vraag uit aan de hand van de criteria uit het document ‘Criteria en procedure 
UU Docentenprijzen 2022’ (zie www.uu.nl/docentenprijs). Elk van de criteria dient onderbouwd te 

worden aan de hand van minimaal één concreet voorbeeld uit de onderwijspraktijk.  
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3. Aanbeveling collega-docenten 
 
Voeg hier twee (!) gemotiveerde aanbevelingsbrieven in, elk geschreven door een collega-docent 

(max. 1 A4 per brief, Verdana 9, regelafstand 1). 
 
Uit deze twee brieven moet blijken op welke wijze de voorgedragen docent aan de gestelde 
criteria voldoet. De collega-docenten dienen deze vraag uit te werken aan de hand van de criteria 
uit het document ‘Criteria en procedure UU Docentenprijzen 2022’ (zie www.uu.nl/docentenprijs). 
Elk van de criteria dient onderbouwd te worden aan de hand van minimaal één concreet voorbeeld 
uit de onderwijspraktijk. 
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4. Curriculum vitae kandidaat 
 
Toon hier het curriculum vitae van de voorgedragen docent in (max. 2 A4, Verdana 9, 

regelafstand 1). Geef hierin in ieder geval weer: de geboortedatum, (onderwijs)carrière en 
docentprofessonalisering.  
 
Geef de complete academische (onderwijs)carrière van de docent weer, met de nadruk op de 
onderwijsgerelateerde ervaring. Benoem het als de docent gepromoveerd is. Maak ook eventueel 
eerdere onderwijservaring buiten een universiteit (bijv. po/vo) inzichtelijk. Geef per universitaire 
aanstelling minimaal aan: 

• hoeveel fte de docent daarvan onderwijs gaf; 
• welke cursussen de docent gaf en het niveau van de cursussen; 
• welke onderwijsvormen de docent daarin hanteerde. 

 
Bijvoorbeeld: 

08-2012 – heden UD Psychologie, Universiteit Utrecht (fulltime) 
   Onderwijsaanstelling: 0.4 fte.  

   Cursussen: 
- Inleiding Psychologie 1, hoorcolleges (bachelor jaar 1) 
- Arbeidspsychologie, werkcolleges (bachelor jaar 2) 
- Begeleiding masterscriptiestudenten 

 
Geef de professionele ontwikkelingsactiviteiten van de docent weer in onderstaande tabel: 

  

Activiteit Diploma behaald 

Bijv. training, BKO, SKO, Leergang 
Onderwijskundig Leiderschap 

Ja/nee/mee bezig 
Indien behaald: geef datum weer.  

… 
 

… 

… 
 

… 
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5. Administratieve gegevens 
 
Noteer hier de volgende gegevens (Verdana 9, regelafstand 1): 

 
Naam docent (inclusief titels en voorletters) 
Postadres 
E-mailadres 
Telefoonnummer(s) 
Geboortedatum 
 

Naam studievereniging 
Naam contactpersoon 
Postadres 
E-mailadres 
Telefoonnummer(s) 

  
 


