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Voorwoord 
Al vele jaren organiseren de ASVA studentenunie en de CSR de Docent van het Jaar 
verkiezing. Tijdens deze verkiezing wordt er extra aandacht gevestigd op goed docentschap 
en het daarmee samenhangende sterke onderwijs. Tijdens deze verkiezingen wordt er gezocht 
naar docenten die enorme passie hebben voor hun vak, docenten die altijd het beste in 
studenten naar boven halen of naar docenten die beschikken over activerende didactische 
vaardigheden. Op de Universiteit van Amsterdam loopt er een groot aantal enthousiaste, 
behulpzame en inspirerende docenten rond. Zij mogen best wat vaker in het zonnetje gezet 
worden. Goed docentschap heeft namelijk een grote invloed op de kwaliteit van onderwijs die 
gegeven wordt en studenten plukken hier dus uiteindelijk altijd de vruchten van. In dit 
juryrapport worden de centrale winnaar en de faculteitswinnaars van de Docent van het Jaar 
verkiezing 2018 benoemd. Mocht u naar aanleiding van dit rapport nog vragen hebben, kunt u 
altijd mailen naar asva@bestuur.nl. 
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Docent van het Jaar verkiezing 2018 
Vanuit de ASVA studentenunie en de CSR werd ook dit jaar de Docent van het Jaar 
verkiezing gehouden. Dit jaar gebeurde dit in nauwe samenwerking met de 
communicatieafdeling van de UvA. Tussen maandag 12 en zondag 18 februari konden 
studenten online hun stem uitbrengen op hun favoriete docent. Per faculteit leverden deze 
stemmen een winnaar op. Deze faculteitswinnaars zijn dan ook van zes verschillende 
faculteiten, hieronder opgenomen in de tabel. De faculteit der Tandheelkunde en de Faculteit 
der Geneeskunde zijn hier niet in opgenomen, omdat zij hun eigen verkiezing houden.  
 
Maarten Pieter Schinkel Faculteit Economie en Bedrijfskunde 
Paul Boersma Faculteit der Geesteswetenschappen 
Elias den Otter Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen 
Frank Nack Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 
Tarlach McGonagle Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
 
Dit is het eerste jaar dat de centrale winnaar van deze verkiezing bekend gemaakt wordt op de 
onderwijsdag. De centrale winnaar is verkozen op basis van de hoogste algemene score 
tijdens de stemweken. Voor de verkiezing is een wegingsmechanisme ontwikkeld dat 
rekening houdt met factoren als het aantal studenten en docenten binnen de verschillende 
opleidingen aan de UvA. De centrale winnaar zal tijdens het nieuwe academische jaar de 
ambassadeur voor goed onderwijs en goed docentschap aan de UvA zijn. 
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Centrale winnaar 
Frank Nack 
Een docent die op hetzelfde level probeert te komen als zijn studenten, die studenten 
aanmoedigt kritisch te zijn en die de dialoog als uitgangspunt neemt in het docentschap. Frank 
is dit jaar verkozen tot Docent van het Jaar 2018. Studenten beschrijven Frank als 
behulpzaam, aanmoedigend en betrokken. De informele sfeer die Frank creëert tijdens de vele 
colleges en werkgroepen bij de master Information Studies, zorgt ervoor dat studenten zich op 
hun gemak voelen en geïnspireerd raken. Studenten kunnen altijd bij hem terecht voor vragen 
of hulp, hij wordt dan ook afgebeeld als zeer behulpzame docent. Zijn colleges en feedback 
zijn van hoge kwaliteit en worden dan ook erg gewaardeerd door zijn studenten. Deze docent 
zorgt ervoor dat studenten zich uitgedaagd voelen en zich zo kunnen ontwikkelen tot kritische 
denkers die de hele wereld aan kunnen. Dit doet hij onder anderen door tijdens colleges en 
werkgroepen studenten aan te blijven moedigen met een kritische blik naar onderwerpen te 
kijken.  

Faculteitswinnaars  
Maarten Pieter Schinkel 
Maarten Pieter is altijd vrolijk en zorgt er daardoor voor dat alle colleges die hij geeft op de 
Faculteit Economie en Bedrijfskunde duidelijk en enthousiast over worden gebracht op zijn 
studenten. Niet alleen is hij erg betrokken bij de onderwerpen die hij behandelt, hij laat 
daarbovenop ook zien hoe deze onderwerpen invloed hebben op de levens van zijn studenten. 
Zijn kracht ligt dan ook in het schetsen van heldere contexten die zijn studenten kunnen 
gebruiken om de stof te begrijpen en deze ook toe te passen in de praktijk. Door in te spelen 
op deze persoonlijke voorbeelden, blijven studenten geboeid door zijn colleges en beschrijven 
zij deze dan ook als interessant, motiverend en duidelijk. Het is dan ook duidelijk dat Maarten 
Pieter beschikt over veel inhoudelijke kennis en maatschappelijk betrokken is. Hij is een 
geconcentreerde docent, die uitdagende vragen stelt om studenten te blijven prikkelen. 
 
Paul Boersma 
Paul is een betrokken en passievolle docent. Met zijn humor – die hij volgens studenten vaak 
zelf niet eens doorheeft – zorgt hij ervoor dat studenten vooruitgaan, zowel in hun studie, als 
in het dagelijks leven. Hij geeft studenten daarmee een basis om zich verder te ontwikkelen.  
Duidelijk hierin is dat hij veel persoonlijk contact opbouwt en onderhoudt met studenten. Op 
deze manier weet hij studenten te boeien en te betrekken bij zijn colleges. Hij staat klaar voor 
zijn studenten, waarbij flexibiliteit één van zijn grootste krachten is. Paul probeert niet alleen 
de studenten te begrijpen, maar past zich ook aan hen aan en zorgt dat zijn colleges op hen 
afgestemd worden. Door de veilige leeromgeving die Paul creëert tijdens zijn colleges en 
werkgroepen, voelen studenten zich erg op hun gemak bij deze hoogleraar fonetische 
wetenschappen aan de Faculteit der Geesteswetenschappen. 
 
Elias den Otter 
Deze docent op de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen wordt beschreven 
door zijn studenten als een talentvolle, enthousiast en betrokken docent. Elias geeft veel om 
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de persoonlijke ontwikkeling van zijn studenten en heeft dan ook veel voor hen over. Hij 
denkt altijd met zijn studenten mee en staat bekend als een luisterend oor. Niet alleen de 
ontwikkeling van zijn studenten vindt hij van groot belang, maar ook de ontwikkeling van de 
studie ASW vindt hij belangrijk. Zo houdt hij zich veel bezig met het thema duurzaamheid en 
wil dat dit opgenomen wordt in het curriculum. Elias is gepassioneerd over de stof die hij 
studenten meebrengt en weet dit adequaat over te brengen binnen een fijne sfeer. Zijn colleges 
zijn duidelijk, interessant en passend en trekken daarmee veel studenten. Voornamelijk zijn 
werkgroepen worden door veel studenten als erg positief ervaren.  
 
Tarlach McGonagle 
Tarlach wordt door studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid beschreven als 
ontzettend toegewijd en super enthousiast. Dit enthousiasme heeft een aanstekend effect op 
zijn studenten. Hij maakt de stof erg levendig, heeft enorm veel passie voor zijn vak en gaat 
altijd net dat stapje verder. Deze docent past zijn colleges en werkgroepen aan studenten aan, 
door zijn methodes te blijven vernieuwen. Op deze manier speelt hij in op de grote diversiteit 
aan leerstijlen en voorkeuren van studenten. “Zijn volledige ziel en zaligheid worden in het 
onderwijzen van studenten gestort,” merkt één van zijn studenten op. Door zijn manier van 
onderwijs en de kritische vragen die hij stelt, leren studenten voor zichzelf te denken en 
kritisch naar maatschappelijke vraagstukken te kijken. Studenten worden door zijn colleges 
gepusht om altijd het beste uit zichzelf te blijven halen. 
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