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Evaluatie COP 
Ieder jaar rijkt de UT een onderwijsprijs uit. Deze prijs is niet alleen leuk voor de docent, maar de 
winnaar zal ook een boegbeeld voor de UT zijn. In deze evaluatie wordt een aantal punten genoemd 
waar wij tegen aan zijn gelopen. Indien je meer informatie wil, kun je altijd contact opnemen met een 
van de vorige commissieleden, of natuurlijk het OSb. 
 

Draaiboek 
Er is nog geen draaiboek beschikbaar voor de gehele looptijd van de commissie. De onderwijsprijs is 
voor de UT belangrijk en het moet dan ook netjes verlopen. Maak aan het begin van je commissiewerk 
een draaiboek met een globale structuur en wanneer je de mails/brieven wilt versturen. Wij hebben 
dit gaanderweg gedaan en dat is niet prettig. 
 

Decentrale Onderwijsprijs 
De studieverenigingen kiezen de winnaars van de Decentrale Onderwijsprijs. Maak op tijd duidelijk 
wanneer je wil dat deze winnaars bij jullie bekend zijn en vertel dat dit belangrijk is voor de loop van 
het centrale gedeelte. Sommige verenigingen rijken de prijs uit op een borrel en houden het tot die 
tijd geheim, wat onhandig kan zijn als deze borrel na jullie deadline valt. Inventariseer dit dus even bij 
de verenigingen. 
 

Voorrondes 
Wij hebben ervoor gekozen om de voorrondes iets anders te laten zijn dan voorheen en de docenten 
een filmpje met een pitch in te laten sturen. Vorige jaren werd dit vaak gedaan met een brief. We 
hebben elf inzendingen gekregen en dat was meer dan verwacht. Echter kunnen wij ons ook 
voorstellen dat de drempel hierdoor hoger ligt. Of dit erg is, weten we niet. Immers wil je voornamelijk 
gemotiveerde docenten. We hebben aangegeven dat het absoluut niet om de edits en special effect 
ging, maar dat we vooral het enthousiasme ook wilden zien.  
 
De tweede ronde was een gesprek met de commissie. Het is erg interessant om de docenten te leren 
kennen en eens met ze te praten. Wij hadden vijf docenten uitgenodigd voor een gesprek. Waarvan er 
uiteindelijk drie door gingen naar de finale. 
 

Finale 
Regel op tijd een zaal voor de finale. Nodig de studieverenigingen uit. Er waren ongeveer 110 
bezoekers in 2015-2016, dit was een stuk meer dan het voorgaande jaar. Onze finale was ook anders 
dan het jaar ervoor. In de finale hadden we een kort interview en een mini college, ook kon de jury 
vragen stellen. Bedenk wat je eigenlijk echt wil doen in de finale. Na afloop was er een borrel, waarop 
we uiteindelijk de prijs hebben uitgereikt. 
 

Jurering 
Een docentenjury, de commissie en het publiek hadden elk een even zware stem. Bij gelijkspel zou de 
publieksfavoriet winnen. Denk hier van te voren goed over na. Sommige studies zijn kleiner en een 
aantal docenten geven college voor meerdere studies.  
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Ook is het goed om na te denken over of je een docentenjury wil. De finalisten gaven in hun gesprekken 
met ons aan dat ze het vooral een eer vonden dat de studenten hen hadden gekozen. Voor meer 
informatie hierover kun je praten met winnaars van vorige jaren. Deze zijn ook lid van de Jonge 
Akademie, waar ook winnaars van andere universiteiten bij zitten. Wellicht is dit ook iets dat niet door 
ons moet worden besloten, maar door de universiteit zelf. 
 

Budget 
Vanuit de SU is er budget voor de COP. Hiervan kun je bloemen en de borrel betalen. Vraag na bij de 
SU hoeveel dit is. 
 

Promo 
Wij hebben posters opgehangen bij de studieverenigingen. Het zou leuk zijn als de UT een facebook 
bericht kan plaatsen, dit kun je aanvragen via de website. Licht ook UT Nieuws in en zorg dat ze een 
fotograaf hebben.  
 

Opening academisch jaar 
De prijs wordt officieel uitgereikt op de opening van het academisch jaar. Hier mag je waarschijnlijk 1 
minuut spreken. Emmie Keizers regelt dit vanuit de UT, neem zo snel mogelijk contact met haar op. 
 

Communicatie 
Alle communicatie was ons jaar in het Engels. Sommige docenten vonden dit vreemd. Een van de DOP-
winnaars sprak echter geen Nederlands en twee van de finalisten gaven college bij Engelstalige studies. 
Wij denken dat het goed is dat de voertaal Engels was, maar dat het handiger was geweest om bij de 
eerste mail de reden te vertellen. Docenten weten dan ook dat ze over het algemeen in het Nederlands 
kunnen terugmailen, dit vinden ze vaak prettig. De meeste filmpjes die we hadden ontvangen waren 
ook in het Nederlands.  
 
De contactgegevens (mail) hebben we van de studieverenigingen gekregen.  
 
 

 


