
 

Procedure Teacher of the Year 

Elk jaar organiseert het Universiteitsfonds Wageningen de Teacher of the Year Award. De prijs is een 

mooie blijk van erkenning voor de inzet van docenten. Daarnaast is het een goede inspiratiebron en 

benadrukt de prijs het belang van goed onderwijs en de waarde van topdocenten. De prijs is een 

studentenprijs, die wordt uitgereikt aan een winnaar die door studenten is gekozen. 

Jury 

Voor aanvang van de procedure gaat er een vacature uit naar alle studenten voor de positie in de 

studentenjury. Iedereen kan solliciteren op de positie mits zij beschikbaar zijn tijdens de aangegeven 

periodes voor de verkiezingen en de interviews met de longlist. De uiteindelijke jury wordt samengesteld 

op basis van capaciteiten en een zo eerlijk mogelijke verdeling over de verschillende domeinen van WUR. 

Verkiezingen 

In het najaar worden verkiezingen georganiseerd via het systeem WebElect dat ook gebruikt wordt voor 

de andere verkiezingen georganiseerd bij WUR. De promotie is in handen van de jury, daarnaast worden 

digitale middelen ingezet met hulp van het Universiteitsfonds. 

Kandidaten 

Op de kieslijst staan 250 docenten. Dit zijn de docenten die in het collegejaar voorafgaand aan de 

verkiezingen het hoogst hebben gescoord in de vakevaluaties. Docenten krijgen een uitnodiging om zelf 

hun profiel als kandidaat in te vullen met informatie en eventueel een foto.  

Stemgerechtigden 

Alle studenten in hun tweede jaar of verder van Wageningen University krijgen een persoonlijke 

uitnodiging om te gaan stemmen. Zij kunnen stemmen op maximaal 3 favoriete docenten óf een blanco 

stem uitbrengen.  

Longlist 

Op basis van de uitgebrachte stemmen worden twee rankings gemaakt. De eerste is op basis van het % 

stemmen van het aantal vakaanmeldingen in het afgelopen collegejaar. De tweede ranking is op basis 

van het % stemmen ten opzichte van het totaal aantal uitgebrachte stemmen. Deze twee rankings 

worden bij elkaar opgeteld en de 15 mensen met de hoogste rank vormen de zogenaamde longlist. Het 

aantal docenten op de longlist kan over de jaren heen verschillend door een mogelijk ex aequo in de 

ranking. 

Met elk van de docenten op de longlist wordt vervolgens een interview met de studentenjury ingepland. 

Tijdens dit interview wordt gepraat over de benadering van het onderwijs door de docent. De criteria zijn 

naast didactische en educatieve kwaliteiten en methoden ook het kennisniveau van de docenten, het 

enthousiasme voor hun vakgebied, hun betrokkenheid bij vernieuwing van het onderwijs en hun algehele 

toewijding om studenten materie bij te brengen. De vragen verschillen per jaar, een indicatie van de 

vragen van afgelopen jaar, is terug te vinden op de website. 

De interviews worden nooit afgenomen door studenten die vakken bij de betreffende docent hebben 

gevolgd. Daarnaast worden de interviews opgenomen en volledig uitgetypt zodat alle juryleden kennis 

kunnen nemen van de toon tijdens het gesprek en de inhoud ervan. Ook wordt studenten gevraagd hun 

persoonlijke ervaringen met docenten te delen met de jury. 

Shortlist 

Nadat alle interviews af zijn genomen, komt de jury bij elkaar om haar voorkeuren te bespreken. Tijdens 

dit overleg wordt eerst overall gekeken welke docenten het hoogste scoren op de longlist op de 

verschillende criteria. Vervolgens wordt aan de hand van de interviews bepaald welke docenten op de 

shortlist komen. Deze docenten worden bekend gemaakt. 



Winnaar 

Tijdens de afsluitende periode worden de shortlist docenten bedankt en wordt door de jury hun plek op 

de shortlist toegelicht. Uiteindelijk wordt bekend gemaakt wie van de shortlist de Teacher of the Year 

Award wint. 


