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Laudatio prof. dr. P.G. Ziche, Wijsbegeerte 
 
Winnaar Docentenprijs 2009-2010 
Voorgedragen door Faculteitsvereniging Utrechtse Filosofiestudenten  
 
Paul Ziche is sinds twee jaar verbonden aan de Universiteit Utrecht als hoogleraar 
Geschiedenis van de nieuwere Wijsbegeerte en heeft in deze korte tijd zijn sporen meer 
dan verdiend. Na zijn studie Natuurkunde in Duitsland en zijn master Filosofie in Oxford, 
is hij gepromoveerd in onderzoek naar wiskundige en natuurkundige modellen in de 
filosofie. Hij richt zich daarbij op zowel de theorie als op het toepassen ervan door middel 
van goede voorbeelden. Paul Ziche heeft zich dan ook de afgelopen twee jaren enorm 
ingezet voor interdisciplinaire zienswijze van het wijsgerig onderwijs. Hij is een topdocent 
die studenten stimuleert kritisch naar zichzelf te kijken en theorieën uit het verleden toe 
te passen in voorbeelden uit het heden.  
 
Studenten waarderen de colleges van Paul Ziche uitzonderlijk goed. Het zijn volgens hen 
bijzondere colleges doordat hij filosofen en hun ideeën kleur weet te geven en daarmee 
filosoferen dichterbij brengt. De nadruk in zijn colleges ligt daarbij op het eigen maken 
van het gedachtegoed; op discussie, creatief omgaan met teksten. Bijzonder daarbij is 
dat hij de grenzen van zijn vakgebied overtreedt door studenten buiten de bestaande 
kaders te laten denken. Hij zoekt continu naar dwarsverbanden tussen de filosofie en 
andere wetenschappen en onderzoekt daarbij de status en de rol van de wijsbegeerte in 
relatie tot deze domeinen. Paul Ziche schenkt in zijn onderwijs veel aandacht aan 
feedback. Dit wordt door studenten als zeer belangrijk ervaren. 
 
Ook naast het doceren is Paul Ziche breed georiënteerd. Zo is hij verbonden als 
programmaleider aan de universiteitsbrede honoursminor en is hij lid van het Descartes 
Centrum voor wetenschapsgeschiedenis. Paul Ziche heeft in de relatief korte tijd dat hij 
verbonden is aan de UU het wijsgerig onderwijs een nieuw élan gegeven. Zijn perspectief 
is dat alle studenten onderwijs op maat verdienen onder de voorwaarden dat ze actief 
participeren. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de onderwijsvernieuwing, niet 
alleen door nieuwe cursussen te ontwikkelen, maar ook door collega’s te overtuigen van 
nut en noodzaak van vernieuwing binnen het vakgebied. Paul Ziche is een bevlogen en 
innoverende docent die als weinig anderen erin slaagt vanuit het perspectief van de 
student naar het onderwijs te kijken zonder daarbij het perspectief van de docent uit het 
oog te verliezen. Kortom, hij is zeer duidelijk onderscheidend ten opzichte van andere 
docenten en heeft zich in de twee jaren onmisbaar weten te maken zowel als docent en 
als inspirator van de opleiding Wijsbegeerte. 
 
De jury is onder de indruk van deze breed georiënteerde, bevlogen en excellente docent 
en kent hem in volle overtuiging de docentenprijs 2009-2010 toe. 


