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DE DOCENTENPRIJS EN DE PRIJS DOCENTTALENT VAN DE UNIVERSITEIT UTRECHT 
 
Het College van Bestuur heeft op 26 mei 1994 de "Docentenprijs van de Universiteit Utrecht" 
ingesteld. Het doel is docenten van de Universiteit Utrecht te stimuleren en te waarderen vanwege 
hun verdiensten voor het universitaire onderwijs. Omdat jonge docenten vaak in mindere mate aan 
de criteria van de Docentenprijs kunnen voldoen, heeft het College van Bestuur op 20 mei 1999 de 
prijs “Jong docententalent van de Universiteit Utrecht” ingesteld om docenten jonger dan 36 jaar 
aan te moedigen en een blijk van waardering te geven. In 2011 is de naam van deze prijs 
gewijzigd in “Prijs Docenttalent”. Docenten die maximaal 5 jaar onderwijservaring aan de 
universiteit hebben komen voor de prijs in aanmerking. Beide prijzen zijn een onderdeel van het 
universitaire beleid met betrekking tot de kwaliteitszorg van het onderwijs. In het Onderwijsmodel 
3.0 van de Universiteit Utrecht is de waardering van goed onderwijs opnieuw een speerpunt. 
 
De prijzen worden jaarlijks toegekend. Studieverenigingen dragen de kandidaten voor aan de hand 
van een dossier. Per opleiding kunnen maximaal 2 docenten worden voorgedragen, één per 
categorie. Een jury bestaande uit docenten en studenten van de Universiteit Utrecht selecteert de 
winnaars. Genomineerden en winnaars worden vermeld in het jaarverslag van de Universiteit 
Utrecht. De winnaars worden bekend gemaakt op de jaarlijkse Onderwijsparade. De prijzen worden 
tijdens de Dies uitgereikt door de Rector Magnificus. De Docentenprijs bestaat voor de docent uit 
een wisseltrofee en een geldbedrag van € 5.000. Voor de prijs Docenttalent van de Universiteit 
Utrecht is dit bedrag vastgesteld op € 3.000. De studievereniging die een winnende docent 
voordraagt, ontvangt een vrij te besteden bedrag van € 1.000.  
 
1.  Wat zijn de criteria voor de Docentenprijzen 2014-2015? 
 
Criteria Docentenprijs 
 

1. Ervaring: De docent heeft meer dan 5 jaar academische onderwijservaring op de uiterste 
dag van inzending van de voordracht; 

2. Visie op onderwijs: De docent heeft een heldere visie op onderwijs en de docent draagt 
in hoge mate bij aan didactische en inhoudelijke onderwijsverbetering, in het bijzonder 
waar het gaat om het ontwikkelen en aanbieden van activerende werkvormen, en 
versterking van de toetsing en feedback; 

3. Relatie tussen onderwijs, onderzoek en maatschappij: De docent weet de essentie 
van zijn/haar vakgebied op aansprekende en effectieve wijze te presenteren en de docent 
heeft een geïntegreerde visie op de relatie tussen onderwijs, onderzoek en maatschappij en 
vertaalt deze visie zichtbaar in zijn/haar onderwijs; 

4. Interactie met de student: De docent moet studenten prikkelen en uitdagen tot het 
nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leren, persoonlijke vorming en 
ontwikkeling en de docent weet de student boven zichzelf te laten uitstijgen; 

5. Leidinggevende capaciteiten: De docent vervult ten opzichte van andere docenten een 
sleutelrol bij de inrichting en organisatie van het onderwijs in de opleiding. De docent heeft 
een leidende rol in het onderwijs, en weet op een effectieve en aansprekende manier 
andere docenten te betrekken bij zijn of haar onderwijsactiviteiten en 
verantwoordelijkheden.  
 

  
Criteria Prijs Docenttalent 
 

1. Ervaring: De docent heeft maximaal 5 jaar academische onderwijservaring op de uiterste 
dag van inzending van de voordracht; 

2. Visie op onderwijs: De docent heeft een heldere visie op onderwijs en de docent draagt 
in hoge mate bij aan didactische en inhoudelijke onderwijsverbetering, in het bijzonder 
waar het gaat om het ontwikkelen en aanbieden van activerende werkvormen, en 
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versterking van de toetsing en feedback; 
3. Relatie tussen onderwijs, onderzoek en maatschappij: De docent weet de essentie 

van zijn/haar vakgebied op aansprekende en effectieve wijze te presenteren en de docent 
heeft een geïntegreerde visie op de relatie tussen onderwijs, onderzoek en maatschappij en 
vertaalt deze visie zichtbaar in zijn/haar onderwijs; 

4. Interactie met de student: De docent moet studenten prikkelen en uitdagen tot het 
nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leren, persoonlijke vorming en 
ontwikkeling en de docent weet de student boven zichzelf te laten uitstijgen. 

  
2. Welke docenten komen voor de Docentenprijzen 2014-2015 in aanmerking? 
 
Voor de Docentenprijs 2014-2015 kunnen voorgedragen worden alle docenten aan de Universiteit 
Utrecht die voldoen aan bovenstaande criteria voor de Docentenprijs, inclusief: 

• winnaars van de prijs Docenttalent in voorgaande jaren; 
• docenten die eerder zijn voorgedragen (en eventueel genomineerd) voor de Docentenprijs, 

maar de prijs niet hebben gewonnen. 
 
Voor de prijs Docenttalent 2014-2015 kunnen voorgedragen worden alle docenten aan de 
Universiteit Utrecht die voldoen aan bovenstaande criteria voor de prijs Docenttalent, inclusief: 

• docenten die eerder zijn voorgedragen (en eventueel genomineerd) voor de prijs 
Docenttalent, maar de prijs niet hebben gewonnen. 

 
N.B. De prijs wordt slechts eenmaal toegekend aan dezelfde persoon. Leden van de jury kunnen 
niet voor de prijzen worden voorgedragen. Op de website (www.uu.nl/docentenprijs) is een 
overzicht van de winnaars en leden van de jury te vinden; in geval van twijfel kan contact 
opgenomen worden met de secretaris van de jury.  
 
3. Wie mogen de docenten voor de Docentenprijzen 2014-2015 voordragen? 
 
De voordrachten worden opgesteld door (facultaire) studieverenigingen. Dit kan het bestuur zijn, 
maar ook een commissie van de studievereniging. Voorwaarde is wel dat de studenten die de 
docent voordragen ook onderwijs bij hem of haar hebben gevolgd. Ook is het van belang dat 
studieverenigingen zorgen voor voldoende draagvlak voor de voordracht onder de studenten aan 
de opleiding. 
 
Per opleiding kan één docent per categorie (één voor de Docentenprijs, één voor Prijs 
Docenttalent) worden voorgedragen. Opleidingen waar meerdere verenigingen actief zijn, moeten 
de voordrachten dus onderling afstemmen.  
 
4. Aan welke eisen moeten de voordrachten voor de Docentenprijzen 2014-2015 
voldoen? 
 
Met ingang van academisch jaar 2013-2014 worden docenten voorgedragen aan de hand van een 
dossier waarin de docent vanuit drie gezichtspunten, namelijk vanuit de student, de docent zelf en 
zijn/haar peers, wordt belicht. De studievereniging is verantwoordelijk voor het samenstellen en 
indienen van het volledige dossier dat bestaat uit: 
 

1. Een gemotiveerde aanbeveling (max. 2.000 woorden, Verdana 9, regelafstand 1) 
geschreven door de studievereniging, waaruit blijkt wat de docent zo bijzonder maakt; 
uitgewerkt aan de hand van de hierboven genoemde criteria. Elk criterium dient 
onderbouwd te worden aan de hand van minimaal één concreet voorbeeld uit de 
onderwijspraktijk. 

2. Het CV van de docent (max. 2 A4), waarin zijn/haar onderwijscarrière goed naar voren 
komt. Een lijst met publicaties is van ondergeschikt belang. Vermeld ook de geboortedatum 
van de docent. 

3. Een uitwerking van de onderwijsvisie, geschreven door de voorgedragen docent (max. 
2 A4), waarin de docent zelf zijn visie op onderwijs en onderwijsvernieuwing aan de 
Universiteit Utrecht uiteenzet. 

http://www.uu.nl/docentenprijs
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4. Twee aanbevelingsbrieven van collega-docenten, waaruit blijkt op welke wijze de 
voorgedragen docent aan de gestelde criteria voldoet. 

 
 
5. Hoe is de jury samengesteld voor de Docentenprijzen 2014-2015? 
 
De jury is samengesteld uit docenten, o.a. eerdere winnaars, en studenten van de Universiteit 
Utrecht. In 2014-2015 bestaat de jury uit de volgende leden: 

• Dr. Wieger Bakker, Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (voorzitter) 
• Prof.dr. Paul Ziche, Geesteswetenschappen  
• Prof.dr. Frank Huisman, Geneeskunde  
• Prof.dr. Ruud Schotting, Geowetenschappen 
• Dr. Jos van der Linden, University College Utrecht 
• Prof.dr. Petra de Jongh, Bètawetenschappen 
• Dr. Lot Sternheim, Sociale Wetenschappen  
• Dominique Roest, studentlid Biomedische Wetenschappen 
• Hannah Joosse, studentlid Geschiedenis 
 
Secretaris: Warda Sharif, directie O&O  

 
De jury van de Docentenprijzen hecht veel waarde aan een objectieve besluitvorming en de 
transparantie van de door haar uitgevoerde beoordelingsprocedures. Een belangrijke voorwaarde 
voor objectiviteit is dat belangenverstrengeling wordt voorkomen. De jury draagt er zorg voor dat 
voordrachten op een onafhankelijke en onbevooroordeelde manier worden beoordeeld op kwaliteit. 
Daar waar een (schijn van) belangenverstrengeling voorkomt stelt de jury duidelijke regels hoe 
hiermee om te gaan. 

• Alle juryleden kennen een geheimhoudingsplicht; 
• Alle juryleden moeten voortdurend waakzaam, actief en neutraal zijn waar zich vormen van 

belangenverstrengeling kunnen voordoen en ondernemen stappen om deze te voorkomen 
c.q. te beheersen; 

• Bij de beslissing over betrokkenheid van een betrokken jurylid aan de besluitvorming 
hanteert de jury een objectieve maatstaf waaronder wel of niet aan de besluitvorming kan 
worden deelgenomen. Wanneer er voorgedragen docenten zijn vanuit dezelfde opleiding, 
onthoudt het jurylid zich van stemming. 

 
 
6. Hoe ziet de selectieprocedure voor de Docentenprijzen 2014-2015 eruit? 
 
6.1. Het opstellen van voordrachten: september-december 2013 
 
In september ontvangen alle studieverenigingen per e-mail een uitnodiging om voordrachten voor 
de Docentenprijzen 2014-2015 in te dienen. Onderwijsdirecteuren worden van deze oproep tot het 
indienen tot voordrachten op de hoogte gesteld.  
 
Sluitingsdatum inzending voordrachten: 1 december 2014  
 
De voordrachten dienen uitsluitend digitaal ingediend te worden via: 
onderwijsonderzoek@uu.nl  
Vermeld in het onderwerp naam van de docent, categorie (Docentenprijs / Docenttalent) en naam 
van de studievereniging. 
 
Alle voordrachten worden strikt vertrouwelijk behandeld. Let op: de datum van indiening digitaal is 
doorslaggevend. Incomplete dossiers worden niet in behandeling genomen. 
 
6.2. Selectie genomineerden: januari 2015 
 
In de eerste selectieronde worden alle voordrachten door de jury beoordeeld. De jury selecteert 
per prijs maximaal vier genomineerden. Kandidaten worden genomineerd op basis van een 

mailto:onderwijsonderzoek@uu.nl
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individuele toetsing door de juryleden van de prestaties/verdiensten ten behoeve van het 
universitair onderwijs. Per criterium (zie paragraaf 1) wordt door ieder jurylid een waardering (van 
1-10) toegekend. Als één van de juryleden zich van een oordeel onthoudt, omdat het een directe 
collega uit dezelfde opleiding betreft, wordt voor elk criterium het gemiddeld aantal toegekende 
punten bijgeteld. 
 
De genomineerden worden schriftelijk op de hoogte gesteld van hun nominatie. Degenen die niet 
genomineerd zijn, krijgen hiervan ook schriftelijk bericht. Tot slot worden de studieverenigingen 
schriftelijk geïnformeerd over de nominaties. De juryberaadslagingen zijn niet openbaar. 
 
Aan de genomineerden wordt ruim bekendheid gegeven, o.a. door middel van publicatie in het 
digitale Utrechtse Universiteitsblad en via de website van de Universiteit Utrecht.  
 
6.3. Selectie winnaars: midden februari 2015 
 
In een tweede ronde beoordeelt de jury de genomineerden opnieuw. De studieverenigingen van 
genomineerde kandidaten worden gevraagd om begin februari een aanvullend dossier aan te 
leveren met in elk geval: 

- Twee onderwijsevaluaties, inclusief een analyse van de opvallende en meeste genoemde 
zaken in de evaluaties; 

- Materiaal om de docent te karakteriseren (bijvoorbeeld een studiehandleiding, of 
beeldmateriaal). 

De studieverenigingen van genomineerde kandidaten worden uitgenodigd om midden februari een 
mondelinge toelichting te geven op hun schriftelijke voordracht. Deze bestaat uit een presentatie 
van 5 minuten, en een vraaggesprek met de jury van ca. 15 minuten.  
 
Op basis van de kwaliteit van de presentatie en de voordracht worden de uiteindelijke winnaars 
geselecteerd. Per prijs wordt één winnaar aangewezen. Het juryrapport wordt ter vaststelling 
aangeboden aan het College van Bestuur. In dit rapport wordt gemotiveerd aangegeven wie de 
winnaar is. 
 
6.4. Bekendmaking winnaars en prijsuitreiking, maart 2015 
 
Het College van Bestuur maakt tijdens de Onderwijsparade op 5 maart 2015 de genomineerden en 
winnaars bekend. De officiële prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Dies op 26 maart 2015.  
 
Laatste update: 22 september 2014  


