
Jury rapport onderwijsprijs FGw 2013 

 

Beste studenten, beste collega’s, 

Ook namens de jury van 2013 hartelijk welkom bij de uitreiking van de onderwijsprijs van 2013. Ik wil 
eerst graag even de leden van de jury aan jullie voorstellen: 

 

Esther Crabbendam, voorzitter van de FSR 

Giovanni Floor, secretaris van de faculteitsvereniging Alpha 

Maithe Hulskamp, UD Oude Geschiedenis 

Laura Copier, UD Mediastudies 

Bart Garssen, UD Taalbeheersing, argumentatieleer en retorica 

Bert van de Roemer, UD Algemene cultuurwetenschappen 

Michiel van Lambalgen, Hoogleraar Logica en cognitiewetenschap 

Irene Zwiep, Hoogleraar Hebreeuws en directeur CoH 

Ikzelf. 

 

Er zijn twee genomineerde vakken, en we zullen hierna van beide een korte presentatie meemaken. 
Het is absoluut geen gelopen race – jullie horen dat ik de spanning opvoer – want de jury heeft 
besloten dat de presentatie meeweegt in de beoordeling. Het gaat in concreto om: 

• Inleiding in Poolse en Tsjechische geschiedenis en cultuur van drs. Magda van Duijkeren-
Hrabová en dr. Arent van Nieukerken 

• Middeleeuws Amsterdam in Context van drs. Annika Rulkens en Jitske Jasperse MA 
 
We beginnen met het eerste vak.  
Magda van Duijkeren-Hrabová is docent Tsjechische taalverwerving en Tsjechische taalkunde bij de 
capaciteitsgroep Slavische talen en culturen. 
Arent van Nieukerken is UD Poolse letterkunde en visiting professor aan de Universiteit van 
Warschau. 
 
2e vak 
Annika Rulkens bereidt een proefschrift voor over de monastieke architectuur tijdens de regering 
van Lodewijk de Vrome (9e eeuw) en is docent Kunstgeschiedenis 
Jitske Jasperse is promovenda bij het Center for Medieval Studies Amsterdam (onderwerp: 
hofcultuur en patronage aan het hof van Hendrik de Leeuw, hertog van Saksen en Beieren, 12e 
eeuw) en docent Kunstgeschiedenis. 
 



De jury trekt zich nu terug voor beraad. Ik wil de docenten graag bedanken voor hun mooie 
presentaties. We hopen met een kwartiertje terug te zijn voor de uitslag. 
 
 
Oordeel 
 

Ik wil graag beginnen met het bedanken van de OCs en de hoofden onderwijs die voor mooie 
voordrachten gezorgd hebben. Het was dit jaar een lastige afweging. Er zijn 16 voordrachten bij ons 
binnen gekomen, maar daarvan betreffen slechts twee een MA-vak. Na ampele overweging heeft de 
jury moeten besluiten dit jaar geen MA-vakken te nomineren. Niet alleen viel er weinig te 
selecteren, maar de jury moest helaas vaststellen dat beide MA-vakken niet in alle opzichten aan de 
gestelde criteria beantwoorden. We hopen zeer dat de OCs volgend jaar meer MA-vakken zullen 
voordragen. 

Nu de beide genomineerde vakken. De jury is diep onder de indruk van de kwaliteit van beide 
vakken, die uitstekend aan de criteria voldoen. Ik noem die heel kort nog even: originele didaktische 
aanpak, hoge waardering bij studenten en docenten, didaktisch vernieuwend, werkvormen die als 
inspiratiebron kunnen dienen voor andere vakken, maatschappelijke en wetenschappelijke 
relevantie, en tenslotte de kwaliteit en originaliteit van de presentatie vanmiddag. 

Het vak Inleiding in Poolse en Tsjechische geschiedenis en cultuur scoort hoog o.m. omdat het op een 
creatieve manier de geschiedenis van Tsjechië en Polen parallel laat lopen en verbindt. Daarnaast is 
er een vernieuwende werkvorm die het wekelijks schrijven van twee blogs vereist (één voor het 
Tsjechisch en één voor het Pools). De blogs betreffen het commentaar van studenten op het 
materiaal (films, krantenknipsels etc.) waarmee de docenten hun verhaal over “dode koningen, 
gruwelijke veldslagen, politieke intriges en glorieuze overwinningen” illustreerden. Deze creatieve 
werkvormen zijn goed toepasbaar in andere vakken. Bovendien geven de docenten tussendoor 
formatieve en intensieve feedback op al het werk van de studenten en doen zij hun uiterste best om 
de studenten de volle 21 beschikbare uren te laten werken. 

 

Het vak Middeleeuws Amsterdam in Context scoort hoog o.m. omdat het een lans breekt voor het 
standpunt dat Amsterdam ook al vóór de Gouden eeuw een belangrijke stad was. Het vak 
combineert een multidisciplinaire thematisch gerichte benadering met de presentatie van de 
uitkomsten van het onderzoek van de studenten in de vorm van een tentoonstelling. De jury 
nomineerde dit vak vanwege deze prachtige koppeling van thematisch gericht onderzoek aan de 
praktijk van het maken van een tentoonstelling. Bovendien is die tentoonstelling een originele 
invulling van het 3e blok. 

Ik kom nu tot de climax: de jury heeft besloten dat de winnaar van de FGw onderwijs 2013 is: het vak 
Inleiding in Poolse en Tsjechische geschiedenis en cultuur. 

De doorslaggevende punten voor deze keuze zijn: 

1) De presentatie die heel goed de randvoorwaarden bij het opzetten van dit vak en de 
verschillende doelgroepen uiteenzette; 



2) De creatieve en stimulerende koppeling van de Tsjechische en Poolse geschiedenis’ 
3) De werkvorm van het schrijven van een blog door de studenten, die goed toepasbaar is in 

andere vakken. 

 

15 mei 2013, namens de jury, Jan Willem van Henten 


