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Marjo van Koppen is sinds 2008 als docentonderzoeker verbonden aan de Universiteit 
Utrecht. Zij is voorgedragen door Awater, de studievereniging van Utrechtse Neerlandici. 
Studenten geven haar hoge cijfers zowel voor haar didactische kwaliteiten als voor haar 
vakinhoudelijke deskundigheid. Studenten vinden haar een verrijking voor de opleiding 
vanwege haar grootste talent: het toegankelijk maken van moeilijk toegankelijke stof. Zij 
gebruikt hierbij veel humor en heeft een groot inlevingsvermogen.  
 
Marjo van Koppen is vier jaar geleden gepromoveerd in de Taalkunde en sinds twee jaar 
docent Moderne Taalkunde, een minder populaire  richting binnen de opleiding, die door 
studenten als moeilijk wordt ervaren. In de taalkunde, de bètadiscipline binnen de 
alfawetenschappen, neemt Marjo van Koppen studenten mee op reis om op verschillende 
manieren de complexe taalkundige leerstof helder en gestructureerd uit te leggen. 
Treffend hierbij is dat studenten deze aanpak ervaren als een weg om samen met haar 
de taalkunde te ontdekken zonder dat het schools overkomt. Marjo van Koppen laat 
studenten op deze manier zien hoe mooi het vakgebied van de taalkunde is. In één van 
de aanbevelingsbrieven van de studenten staat: “Nog steeds is Taalkunde niet mijn 
favoriete vakgebied, maar dankzij Marjo van Koppen heb ik op een plezierige manier 
inzicht gekregen in wat je er leuk aan kan vinden”. Marjo van Koppen is volgens haar 
studenten een absoluut rolmodel. "Als ik docent word, dan wil ik worden zoals zij".  
 
Marjo levert daarbij ook een bijdrage aan de ontwikkeling van het curriculum en de wijze 
waarop het onderwijs aansluit bij de tendensen in het vakgebied. Zo ontwikkelt zij 
nieuwe bachelorcursussen en zoekt zij naar manieren om een creatieve, vernieuwende 
invulling aan die cursussen te geven. Volgens haar studenten zorgt met name Marjo’s 
openheid en enthousiasme voor een goede sfeer en weet zij bijna elke student te 
motiveren. Kortom, Marjo is hèt voorbeeld van een jonge docent, zoals een opleiding die 
graag heeft: gretig, betrokken, ambitieus en met een groot talent om studenten te 
motiveren…een natuurtalent! 
 
De jury is overtuigd van de talenten van deze bevlogen docent en kent haar unaniem de 
Prijs Jong Docententalent 2009-2010 toe. 
 


