
 

 

 

B este (mede-) organisatoren van de Docent van het Jaar-verkiezing, 

  

De  Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FSR FGw) wi l  gra a g 

e en gesprek aangaan over de Docent van het Jaar-verkiezing. De FSR FGw plaatst nameli jk  zi jn 

vraagtekens bij de Docent van het Jaar-verkiezing. Hij wil in deze mail kort zijn visie uitleggen. 

De  Docent van het Jaar-verkiezing is een project met als doel de studenten te wijzen op het 

be lang van onderwijskwaliteit, om docenten die hierin excelleren in het zonnetje  te  ze tte n en 

om andere docenten te inspireren/motiveren. De FSR FGw vindt d it ee n nobel  doel ,  maar 

twijfe lt of de Docent van het Jaar verkiezing de manier is om dit doel te bereiken.  

Alle reerst vindt de FSR FGw het jammer dat een moment van waardering verwordt tot een 

concurrentiestrijd door het wedstrijdelement dat aan deze verkiezing is verbonden. Ten tweede 

is  het vereist dat er grootschalig campagne wordt gevoerd en  dat er wordt geste md.  Dit is  

tijdrovend en bij veel studenten dreigt er een zekere apathie. Ten derde is  de groots chal ig e 

campagne een grote kostenpost, door al het te maken promotiemateriaal en adverte ntie s . De  

FS R FGw vindt dat dit geld wellicht beter besteed kan worden aan een  a ndere  manie r van 

wa ardering van onderwijskwaliteit.  

De  FSR FGw wil alle organisatoren dan ook uitnodigen om gezamenlijk na te denke n over 

e ventuele andere vormen waarin onderwijskwalite it ge vie rd en beloond ka n worden  die  

minder nadruk op competi tie  legt e n wa arbij  het gel d we rke li jk beste e d wordt a an 

onderwijskwaliteit in plaats  van aan een grootschal ige  campagne.  De FS R FGw wil  gra a g 

hie rover in gesprek gaan en staat dan ook open voor het uitwisselen van ideeën en suggesties.  

 

Vrie ndelijke groet, 

 

 
C harlotte Osté  

Voorzitter FSR FGw 
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