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Of hij de directeur bedrijfsvoering van 
dierwetenschappen (ASG) een rondlei-
ding wilde geven door het humaan lab 
van Zodiac. Oké. Net zei de receptio-

niste nog dat ze het bezoek door zou sturen. 
‘Bezoek? Dat vond ik wel wat vreemd. De direc-
teur weet de weg toch wel?’ Totaal overdonderd 
is-ie als hem even later de trofee wordt overhan-
digd die hoort bij de titel Teacher of the Year.  
‘Dat ik bij de laatste vijf zat, vond ik al geweldig. 
Ik was er verder niet heel erg mee bezig. Ik wist 
ook niet dat de prijs vandaag zou worden toege-
kend’, verklaart hij zijn verrassing. ‘In 2015 zat 
ik ook bij de laatste vijf. Toen won Noëlle Aarts.’ 
De beste zijn, voelt nog onwennig. ‘Ik weet ook 
niet of ik de beste ben. Er zijn zoveel goede 
docenten hier. Daarom staat WUR ook zo hoog 
in de lijstjes.’ 

Waarom denk je dat jij die prijs wint?

‘Ik vind lesgeven echt heel leuk. En ik heb pas-
sie voor mijn vakgebied de fysiologie. Dat waar-
deren studenten. Ik draai nooit zomaar een ver-
haaltje af. Ik probeer altijd iedereen mee te 
nemen en ik probeer het laagdrempelig te hou-
den. Met fysiologie is dat ook niet zo moeilijk. 
Het is altijd makkelijk om voorbeelden te geven 
van situaties die iedereen kent.’

Mensen die jou goed kennen zeggen dat het 
lichtelijk chaotisch oogt, maar altijd op zijn 
pootjes terechtkomt.
‘Chaotisch? Hmm. Misschien is dat wel een 
beetje zo. Ik probeer het vooral heel losjes te 
houden. Dat is ook wel een beetje gespeeld 

hoor. Als docent ben je ook een acteur. Je bent 
de hele tijd bezig met hoe je kunt bereiken wat 
je wilt bereiken. Ik bereid mijn lessen goed voor 
en denk goed na over de lijn van het verhaal, 
maar de presentatie laat ik heel erg van het 
moment afhangen. De interactie met de stu-
denten is belangrijk. Ik bereid geen woordelijke 
tekst voor.’

Kun je online jouw ei ook kwijt?
‘Ik geef live les via de virtual classroom. Bij zo’n 
sessie kunnen maximaal 150 studenten inlog-
gen. Ik kan de studenten niet zien, zij kunnen 
mij wel zien. En we kunnen chatten. Dat gaat 
redelijk goed, maar ik mis de interactie. Ik vind 
het leuk om verhalen te vertellen. Online mis je 
wat er gebeurt met je publiek. Komt het over, 
snappen ze het? Door dat gebrek aan interactie 
kan ik het spel niet spelen, wat toch een beetje 

mijn specialiteit is. Nee, er is niks leukers dan 
voor een volle collegezaal te staan.’ 

Alle genomineerden hebben 2500 euro  
gewonnen. Wat ga jij ermee doen?
‘Het lijkt me mooi om te investeren in practica. 
Om die zo te maken dat het studenten nóg 
meer aanzet tot nadenken. Je kunt een practi-
cum geven door studenten precies te laten 
doen wat er staat. Alsof je een recept volgt uit 
een kookboek. Ik wil studenten aan het denken 
zetten: wát moet ik eigenlijk doen, waarom 
moet dat en waarom in deze volgorde? Dat stu-
denten denken: wat als ik het nou eens 
andersom doe, wat gebeurt er dan? Onderwijs 
geven vanuit de verwondering. Zo leer je het 
meest.’  

De !beste!
Een half uurtje na de 
o!ciële uitreiking kan-ie 
het nog nauwelijks geloven. 
Maar het is dus wel zo. Arie 
Nieuwenhuizen is de beste 
docent van WUR.
tekst Roelof Kleis    foto Guy Ackermans

‘Ik wil onderwijs geven 
vanuit de verwondering. 
Zo leer je het meest’
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De shortlist van 2020
Op de shortlist van de Teacher of the Year-verkiezing stonden naast winnaar Arie Nieuwenhuizen 
deze vier docenten. Ook zij ontvangen elk 2500 euro om naar eigen inzicht in hun onderwijs te 
investeren:

Hannie van der Honing
docent Celbiologie
‘Tijs en ik stonden dit jaar allebei in de top vijf. Bij onze leerstoelgroep celbiologie 
heerst een enthousiaste onderwijssfeer. Als je een nieuw idee hebt, gooi je het in de 
groep en pak je het samen op. Het geheim zit ‘m echt in ons team. We doen het samen. 
Ik kies er bewust voor om naast grote hoorcolleges ook practica te geven. Die groepen 
zijn kleiner. Daardoor ken ik veel studenten bij naam. Als ik zie dat een student niet 
tevreden is, vraag ik daar ook naar, zodat ik kan kijken wat er beter kan. Ik denk dat stu-
denten aanvoelen dat ik de moeite voor ze neem. Tijs en ik stoppen de geldprijs in een 
potje om op excursie te gaan met studenten die dat nu missen vanwege corona.’

Tijs Ketelaar
universitair docent Celbiologie
‘Ik voel dat ik lekker m’n werk doe, maar niet dat ik beter ben dan anderen, dus ik was 
erg verrast door de nominatie. Ik heb ook wel een gemakkelijke opgave: zes weken pra-
ten over voortplanting. Dat spreekt altijd wel aan. Wel van planten, maar toch. Zowel 
Hannie als ik zijn getraind door André van Lammeren, oud docent van het jaar en ook 
heel vaak genomineerd. We werken met een heel enthousiast team. Als je een bood-
schap over wil brengen, hoort daar enthousiasme bij. Je moet het leuk vinden wat je ver-
telt. Ik doe moeite om niet alleen met onderwijs bezig te zijn, maar ook naar studenten 
toe te stappen en toegankelijk te zijn. Proberen mensen aan te spreken op dingen die 
voor hen werken.’ 

Ute Sass-Klaassen
universitair hoofddocent Bosecologie en Bosbeheer
‘Bos- en natuurbeheer en klimaatverandering zijn super actuele thema’s. Ik vind het 
belangrijk om mijn kennis daarover goed over te brengen en daardoor raken de studen-
ten gemotiveerd om er meer over te leren. Ik denk dat het gewaardeerd wordt dat ik de 
mens achter de student wil zien. Als je weet waarom ze deze studie hebben gekozen, kun 
je daarop inspelen. Het komt echt binnen als ze denken: “dit onderwerp is relevant voor 
mij en voor de keuzes die ik maak.” Dat is een belangrijke basis van mijn onderwijs. 
Het prijzengeld gebruik ik om met studenten op excursie te gaan naar Duitsland of Bel-
gië om daar te kijken naar bosbeheer en goed houtgebruik. Dat doen we elk jaar en is 
altijd een groot succes: niet alleen leerzaam, maar ook supergezellig.’  

Henry van den Brand
universitair hoofddocent Adaptatiefysiologie 
‘Het is een hele grote eer dat studenten je in die longlist stemmen en dat de jury je op de 
shortlist zet. In 2018 heb ik de prijs al eens gewonnen. Dat voelt nog steeds heel bijzon-
der. Het is een enorm stuk waardering voor wat je gedaan hebt en wat je doet. 
Ik denk dat mijn persoonlijke aandacht voor de studenten gewaardeerd wordt. Ik pro-
beer een veilige omgeving te creëren. Iedereen moet zijn of haar vragen durven te stel-
len. Dat doe ik door iedere vraag serieus te nemen. Als ik een keer geen antwoord heb, 
geef ik dat toe, zoek ik dat uit en kom ik er later op terug. Ik heb niet het gevoel dat ik 
iets speciaals doe. Ik luister en ik respecteer.’    LZ


