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Geachte aanwezigen, beste genomineerden, 
 
Graag stel ik mij eerst kort aan jullie voor. Mijn naam is Nienke Wit en afgelopen collegejaar was ik de 
voorzitter van het Leids Universitair Studentenplatform. Aangezien ik vermoed dat velen van jullie dit 
platform nog niet kennen, maak ik graag van deze gelegenheid gebruik om dit platform en haar 
doelen kort toe te lichten. Het platform bestaat uit een lid van elke faculteit en een onafhankelijke 
voorzitter en heeft als doel in gesprek te gaan met studenten van onze universiteit over actuele 
belangrijke onderwerpen. Denk hierbij aan flexibilisering van het onderwijs of 
arbeidsmarktvoorbereiding. Tijdens de bijeenkomsten die wij hiervoor organiseren zijn ook altijd 
leden van het College van Bestuur aanwezig zodat studenten op een laagdrempelige manier met hen 
hun mening kunnen delen. 
 
Naast deze themabijeenkomsten is het Leids Universitair Studentenplatform ook verantwoordelijk 
voor het uitreiken van de onderwijsprijs. Studenten konden gedurende het collegejaar hun favoriete, 
meest innovatieve en enthousiaste docent nomineren. Ook dit jaar zijn er weer ontzettend veel 
nominaties ingediend wat voor ons het selectieproces zeker niet eenvoudig maakte. Vervolgens zijn 
wij bij de genomineerde docenten langs gegaan tijdens colleges of werkcolleges en hebben de 
docenten op verschillende punten beoordeeld. Daar is een top 3 uit ontstaan en deze top 3 is 
vervolgens geïnterviewd. Aan de hand van deze interviews en alle overige informatie hebben wij een 
winnaar gekozen. Dit jaar hebben we voor het eerst een filmpje gemaakt van de top 3 dus laten we 
snel gaan kijken om welke docenten het dit jaar gaat.  
 
[Video met de genomineerden] 
 
Goed, dit is dus de top 3 van dit jaar. De winnaar van de onderwijsprijs krijgt een plek in de Leiden 
Teachers’ Academy en een bedrag van 25.000 euro om te besteden aan een project voor de 
innovatie van het onderwijs. Graag geef ik nog een korte toelichting per genomineerde in 
willekeurige volgorde. 
 
David Zetland wordt door zijn studenten omschreven als een zeer gepassioneerde docent die zijn 
studenten duidelijk zegt waarop het op staat en onder goede begeleiding klaar stoomt voor de échte 
wereld. Hierbij worden zijn studenten flink uitgedaagd en leren op die manier belangrijke 
levensvaardigheden. Daarnaast is hij zeer toegankelijk en altijd bereid om persoonlijke feedback te 
geven.  
 
Voor Thijs Porck is dit al de tweede keer dat hij in de top 3 terecht is gekomen. Dit geeft dus duidelijk 
aan dat zijn studenten zeer te spreken zijn over zijn manier van lesgeven. Studenten waarderen zijn 
enthousiasme en zijn eindeloze inzet voor het ontwikkelen van nieuwe, grappige en unieke 
lesmethoden. Zo deinst Thijs Porck er niet voor terug een dansje te ontwikkelen om studenten 
complexe grammatica aan te leren en maakt hij zijn eigen cartoons om een college Oudengels nog 
nét iets aantrekkelijker te maken. 



 
Tot slot Francesco Ragazzi. Noemenswaardig bij Francesco is dat hij les geeft aan zeer grote groepen. 
Studenten prijzen hem dan ook voor het feit dat hij zelfs in de enorme collegezalen de student kan 
blijven boeien. Voor Ragazzi is onderwijs geslaagd wanneer hij de interesse van de studenten heeft 
gewekt en ze nieuwsgierig heeft gemaakt verder onderzoek te doen naar het onderwerp. Om dit te 
bereiken betrekt hij het dagelijks leven bij zijn colleges en vraagt hierbij veel input van de studenten.  
 
Al deze drie docenten zijn een aanwinst voor onze universiteit en een mooi voorbeeld van waar 
lesgeven om draait. Maar dit jaar was er één docent die er voor ons unaniem uitsprong. Zijn 
innovatieve ideeën voor het onderwijs zijn eindeloos. Hij steekt ontzettend veel tijd in het 
ontwikkelen van unieke lesmethoden. Denk hierbij aan de ontwikkeling van YouTube-filmpjes en 
animaties. Als klap op de vuurpijl biedt hij zichzelf bij zijn studenten aan als gids op een reisje naar 
Engeland. Als dat geen hart voor je vak hebben is...  
 
Dames en heren het is mij een eer u te mogen aankondigen, de winnaar van de LUS Onderwijsprijs 
2019: Thijs Porck! 


