
 

Juryrapport onderwijsprijs 2014 Faculteit Geesteswetenschappen 
 

Het is verheugend dat de jury van de onderwijsprijs 2014 van de Faculteit 

Geesteswetenschappen dit jaar weer twee prijzen heeft kunnen uitreiken, één voor 

het beste bachelor- en één voor het beste mastervak. Net als vorig jaar zijn er 

zestien voordrachten bij de jury binnen gekomen, waarvan er dertien een 

bachelorvak betroffen en drie een mastervak. Uit deze zestien voordrachten heeft de 

jury een shortlist samengesteld van twee bachelorvakken en twee mastervakken: 

Het BA-vak Kunst na Vermeer: de smaakverandering in de schilderkunst tussen 

1675 en 1750  van Marrigje Rikken  

Het BA-vak Central and Eastern Europe in International Relations van Dina Fainberg 

Het mastervak Taalanalyse en Tekstredactie van Everdien Rietstap 

Het mastervak Science 2 (MA Conservering en Restauratie) van Norman Tennent en 

René Peschar 

 

De jury is onder de indruk van de kwaliteit van alle vier genomineerde vakken, die 

stuk voor stuk uitstekend scoren op de lijst van criteria die de jury bij haar 

overwegingen gebruikt heeft: een originele didactische aanpak, hoge waardering bij 

studenten en docenten, didactisch vernieuwend, gebruikmakend van werkvormen die 

als inspiratiebron kunnen dienen voor andere vakken, aansluitend bij 

maatschappelijke of wetenschappelijke onderzoeksvraagstukken, en tenslotte de 

kwaliteit van de korte presentatie die de docenten van hun eigen vakken gegeven 

hebben..  

Toch kan de jury maar één bachelorvak en één mastervak in de prijzen laten vallen 

en het geldbedrag van € 1500 toekennen.  

Met name bij de boordeling van de twee genomineerde bachelorvakken was de 

beslissing voor de jury lastig en heeft zij lang overlegd aan welk vak de prijs 

toegekend zou moeten worden. De jury achtte beide vakken, ieder op hun eigen 

manier, voorbeeldig in hun opzet.  

.In het eerste vak,  Kunst na Vermeer: de smaakverandering in de schilderkunst 
tussen 1675 en 1750, van docent Marrigje Rikken, staat één probleemstelling 
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centraal: hoe is de smaakverandering in de Hollandse schilderkunst tussen 1675-

1750 te verklaren? Bij de uitwerking van deze probleemstelling krijgt de student 

zowel kunsthistorische inzichten in de stijlkenmerken van de periode, als historische 

inzichten in ontwikkelingen in de samenleving. 

Het vak viel de jury op door de combinatie van duidelijke leerdoelen en een heldere 

opbouw. Ook springt in het oog dat in dit vak echt werk wordt gemaakt van research-

intensive onderwijs in de bachelorfase. Het vak is vormgegeven rond een centrale 

onderzoeksvraag, waar alle studenten door middel van een eigen deelonderzoek en 

het schrijven van een artikel aan bijdragen. De docent zet bij de colleges 

verschillende activerende werkvormen in, waaronder het gebruik van quizvragen en 

groepsdiscussies. Ook over de toetsing van het vak zijn de studenten zeer tevreden: 

de toetsen examineren verschillende vaardigheden en zijn zodanig over het vak 

verdeeld dat de progressie van de student goed zichtbaar wordt. Kortom, een vak dat 

aan alle eisen van modern wetenschappelijk onderwijs voldoet en daardoor zowel 

vorig jaar als dit jaar zeer hoge scores heeft gekregen in de studentevaluaties.  

 

Het tweede genomineerde bachelorvak, Central and Eastern Europe in 
International Relations van docent Dina Fainberg, geeft studenten Europese 

Studies inzichten in de politieke ontwikkelingen in de Centraal- en Oost Europese 

regio sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Doel van het vak is onder 

andere om studenten bewust te maken van de historische achtergronden bij de 

huidige politieke agenda's van Centraal- en Oost-Europese staten. Het vak  viel de 

jury in positieve zin op door de didactische aanpak, die studenten actief aanzet tot 

eigen oordeelsvorming en hen heel actief bij het college betrekt. In hoorcolleges 

wordt ingegaan op de bredere politieke ontwikkelingen in de regio. Daarnaast wordt 

in werkcolleges aan de hand van gevarieerd bronnenmateriaal dieper ingegaan op 

een specifieke gebeurtenis: aan de hand van bijv. cartoons, oorspronkelijk 

beeldmateriaal en persoonlijke memoires en getuigenissen wordt de vaak nog 

onbekende Oost-Europese regio in groepsdiscussies voor de studenten zeer 

tastbaar gemaakt. Deze combinatie van grote historische lijnen in de hoorcolleges en 

'kleinere' verhalen en laagdrempelig bronnenmateriaal in de werkcolleges, zorgt 

ervoor dat studenten op meerdere niveaus kennis opdoen, en daarbij inzicht krijgen 

in de verbanden tussen "politiek" enerzijds en dagelijks leven anderzijds. Een ander 

aspect van de didactische aanpak van Dina Fainberg dat de jury erg aansprak is de 
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creatieve en effectieve manier waarop zij Blackboard in haar onderwijs inzet. Met 

name het bijhouden door studenten van journals op Blackboard beschouwt de jury 

als een good practice die beslist navolging verdient in de faculteit. 

Dit alles in overweging genomen hebbende heeft de jury van de onderwijsprijs 2014 

na rijp beraad besloten om de onderwijsprijs 2104 voor het beste bachelorvak van 

de Faculteit Geesteswetenschappen toe te kennen aan  

het vak: Kunst na Vermeer: de smaakverandering in de schilderkunst 
tussen 1675 en 1750  

van docent:  Marrigje Rikken 

Doorslaggevend voor deze keuze was, naast de aanstekelijke presentatie van de 

docent, vooral het feit dat Kunst na Vermeer in de ogen van de jury het meest 

‘complete’ vak was van alle voorgedragen bachelorvakken. In het vak worden niet 

alleen verschillende en ook vernieuwende didactische werkvormen op een 

doelmatige manier ingezet, maar doorloopt de student ook zelf alle stappen van een 

onderzoeksproces, dat uiteindelijk uitmondt in een artikel dat daadwerkelijk een 

eigen bijdrage levert aan een relevant wetenschappelijk vraagstuk.        

Ook bij de beoordeling van de twee genomineerde mastervakken is de jury niet over 

één nacht ijs gegaan. De jury vond de presentaties van de vakken van gelijkwaardige 

kwaliteit en heeft de opzet en didactische vormgeving van de vakken de doorslag 

laten geven. 

Het mastervak Taalanalyse en Tekstredactie maakt deel uit van de duale master 

Redacteur/editor, en is bedoeld om de studenten van deze opleiding klaar te stomen 

voor de praktische kant van het redacteurschap. Onder leiding van docent Everdien 
Rietstap doorlopen studenten in dit vak de hele gang van de totstandkoming van 

een boek. De jury was bijzonder gecharmeerd van de innovatieve projectvorm waarin 

Everdien Rietstap het vak dit jaar heeft gegoten en waar de deelnemende studenten 

in hun voordracht uiterst lovend over waren. Alle praktische aspecten van het 

redacteurschap zijn in dit college op een zeer realistische manier langs gekomen, 

waarbij de jury bewondering heeft voor de natuurlijke manier waarop 

onderzoeksvaardigheden en meer praktijkgerichte elementen in dit vak met elkaar 
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verweven zijn. Volgens de jury is dit activerend en motiverend onderwijs in optima 

forma.    

Als activerend en motiverend mag ook zeker het tweede genomineerde mastervak 

betiteld worden. Het vak Science 2 van docenten Norman Tennent en René 
Peschar  leert studenten van de opleiding Conservering en Restauratie van 

Cultureel Erfgoed over verschillende analytische technieken die toegepast kunnen 

worden binnen de conservering- en restauratiepraktijk. Hiermee zorgt het vak voor 

een geesteswetenschappelijke kijk in natuurwetenschappelijk onderzoek. Samen met 

de studenten had ook de jury veel waardering voor de gevarieerde en grondige wijze 

waarop de studenten in dit vak voorbereid worden op een daadwerkelijke carrière in 

de conservering- en restauratiepraktijk. De combinatie van theorie en demonstraties 

uit de praktijk (door medewerkers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) kan 

als voorbeeld dienen voor de manier waarop universiteit en maatschappelijke 

partners samen een rol kunnen spelen bij het opdoen van relevante en realistische 

onderzoekservaringen door masterstudenten. 

 

Uiteindelijk heeft de jury tot beste mastervak van 2014 gekozen 

 

het vak : Taalanalyse en Tekstredactie  

van:   Everdien Rietstap 

 

Naar het oordeel van de jury is dit vak een prachtig voorbeeld van innovatief en 

motiverend projectonderwijs, waarin studenten met weinig middelen worden 

uitgedaagd om een breed scala aan vaardigheden en kennis in te zetten en verder te 

ontwikkelen aan de hand van realistische vraagstukken uit de professionele praktijk. 

Dat niet alleen de jury maar ook de studenten dit type van onderwijs zeer waarderen, 

blijkt uit de tekst van de voordracht, waar de volgende uitspraken in voorkomen:: 

“Het vak werd door de studenten als zeer positief ervaren omdat het ze iets tastbaars 

heeft meegegeven. Het was concreet, heel leerzaam, en de perfecte voorbereiding 

op hun professionele leven.” 

“Everdien Rietstap heeft ‘out of the box’ gedacht en een zeer creatief plan opgezet. 

In die zin is ze een grote inspiratie voor andere docenten.” 
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“Het was, binnen de mogelijkheden van het theoretische deel van deze opleiding, de 

beste voorbereiding die we konden krijgen op onze stage en verdere professionele 

loopbaan in de uitgeverswereld.”  

De jury sluit zich graag bij dit oordeel aan. 

 

14 mei 2014 

Namens de jury, 

Caroline Kroon, voorzitter  
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