
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOORWOORD 

De docent van het Jaar verkiezingen worden al vele jaren door de ASVA studentenunie en de CSR 

georganiseerd. Deze verkiezingen zijn bedoeld om extra aandacht te vestigen op goed docentschap 

en sterk onderwijs.  Op de Universiteit van Amsterdam lopen enorm veel enthousiaste docenten 

rond die een enorme passie hebben voor hun vak,  die het beste in hun studenten naar boven weten 

te halen en die met activerende didactische vaardigheden hun studenten laten excelleren. Tijdens de 

verkiezingen worden deze docenten gezocht! Zij mogen namelijk wel wat vaker in het zonnetje 

worden gezet. Goed docentschap is immers van onschatbare waarden voor de kwaliteit van het 

onderwijs, en met goed onderwijs zullen de studenten altijd de grootste winnaars zijn. In dit 

juryrapport worden de centrale winnaar en de faculteitswinnaars van de Docent van het Jaar 

verkiezing 2019 benoemd. Mocht u naar aanleiding van dit rapport nog vragen hebben, kunt u altijd 

mailen naar bestuur@asva.nl.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENT VAN HET JAAR VERKIEZING 2019  

Vanuit de ASVA studentenunie en de CSR werd ook dit jaar de Docent van het Jaar verkiezing 

gehouden. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de communicatieafdeling van de UvA. Tussen 

dinsdag 2 april en dinsdag 9 april konden studenten hun stem uitbrengen op hun favoriete docent. Per 

faculteit leverden de stemmen een winnaar op. Deze faculteitswinnaars zijn dan ook van vijf 

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.  

Elio Baldi Faculteit der geesteswetenschappen 
Rolef de Weijs Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
Lisanne van Bunderen Faculteit Economie en Bedrijfskunde 
Martijn Dekker Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen 
Rianne van den Berg Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 

 

Ook dit jaar is de centrale winnaar verkozen op basis van de hoogste algemene score tijdens de 

stemweek. 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. 



 

 

 

 

 

 

 

CENTRALE WINNAAR 

 

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 

ELIO BALDI 

Elio Baldi is docent aan de Faculteit der Geesteswetenschappen bij de opleiding Italiaanse taal en 

cultuur. Hij is relatief jong en nieuw op de universiteit, maar heeft erg snel en op professionele wijze 

zijn vakken ingericht. Hij is niet alleen bijzonder kundig in de vakken die hij doceert, maar ook zijn 

goede humeur en zijn behulpzaamheid worden door studenten opgemerkt. Studenten raken 

geënthousiasmeerd door zijn colleges en werken in een prettige sfeer. Baldi is uitzonderlijk geduldig 

en betrokken bij zijn studenten. Hij is een onmisbare kracht binnen de studie en studenten hopen dat 

hij er nog lange tijd zijn werk kan blijven doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FACULTEITSWINNAARS 

FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 

ROLEF DE WEIJS 

Rolef de Weijs is docent aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Daar geeft hij vakken in verschillende 

masteropleidingen. De Weijs is een docent die studenten aanzet tot kritisch denken door met hen het 

wetenschappelijke debat aan te gaan: de discussie en de actualiteit zijn waar het bij hem om draait. 

Hij laat daarbij merken waar hij wel of niet achter staat en stimuleert studenten ook zo’n kritische 

houding in te nemen. Daarnaast is De Weijs een docent die tussen de studenten staat in plaats van 

boven ze: hij staat open voor suggesties en verbeteringen en kent al zijn studenten. Niet alleen hun 

namen, maar ook hun achtergrond en waar ze mee bezig zijn. Studenten krijgen zijn hulp bij het vinden 

van een baan of stage of ze worden betrokken bij onderzoek. De Weijs’ brengt zijn bevlogenheid over 

op zijn studenten, zet ze aan het denken en stelt hun succes als zijn doel. 

 

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE 

LISANNE VAN BUNDEREN 

Lisanne van Bunderen geeft onderwijs bij verschillende bachelor- en masteropleidingen aan de 

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Van eerstejaars bachelorvakken tot de master wordt zij 

gewaardeerd om haar manier van lesgeven. Ze brengt haar vakken tot leven met een actieve manier 

van lesgeven, humor en interactie. Ze schept duidelijkheid door heldere slideshows en voorbeelden, 

enthousiasmeert en is betrokken bij studenten. Sprekend voor het enthousiasme van studenten voor 

Van Bunderens colleges, is dat zij ze ook op vrijdagavond bijwoonden – bij een onderwerp waarvan 

studenten wisten dat het niet op het tentamen zou terugkomen. 

 

 

 

 



FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN 

MARTIJN DEKKER 

Martijn Dekker geeft meerdere vakken bij de master Conflict Resolution and Governance aan de 

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Hij is een jonge, aansprekende en 

benaderbare docent. Dekker maakt gebruik van zin eigen ervaringen als voorbeelden in zijn colleges. 

Hij is zelfkritisch: zo gaf hij bijvoorbeeld een college waarin hij studenten kritiek liet geven op een van 

zijn eerdere publicaties, maar zonder dat zij wisten dat de publicatie van hem was. 

 

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA 

RIANNE VAN DEN BERG 

Rianne van den Berg doceert aan de master Artificial Intelligence bij de Faculteit der 

Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. De wiskunde die ze behandelt is voor veel studenten 

erg moeilijk en wordt op hoog tempo gegeven. Toch leren studenten de stof goed, door goede 

structuur en opbouw. Van den Bergs kwaliteit van lesgeven ligt uitzonderlijk hoog, ze weet op elke 

vraag antwoord te geven en neemt zo lang als nodig is om studenten iets uit te leggen. Sommige 

studenten vinden het jammer dat ze niet meer vakken van haar krijgen. 


