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Verkiezingen 

1. Gedurende één verkiezingsweek wordt er aan iedere faculteit gestemd 

- De ASVA studentenunie stimuleert studenten en in het bijzonder 

studieverenigingen om tot een zo hoog mogelijk stempercentage te komen. 

- Tijdens de verkiezingweek wordt er digitale en fysieke campagne gevoerd. 

Stemapplicatie 
2. Studenten kunnen anoniem en eenmalig stemmen via de website 

docentvanhetjaar.hva.nl met hun HvA-ID en wachtwoord. 
3. De keuze voor een favoriete docent gebeurt door middel van een 

suggestiemenu. Hiermee blijft het keuzevak vrij invulbaar indien de docentenlijst 
niet compleet blijkt te zijn. 

 
Stemprocedure 

4. De top 3 per faculteit wordt vastgesteld door de ASVA studentenunie. 

5. De top 3 per faculteit wordt bepaald aan de hand van de vooraf opgestelde Z-

score. 

- Deze Z-score houdt rekening met het aantal studenten en docenten op een 

opleiding. 1  

- De docent met de hoogste Z-score is de winnaar van de betreffende faculteit 

- Docenten met minder dan 5 stemmen worden niet meegenomen in de 

berekening van de Z-score. (Docenten moeten dus minimaal 5 stemmen hebben 

gekregen om tot winnaar te worden uitgeroepen.)  

6. De faculteitswinnaars gaan door naar de finale en maken kans op de titel ‘HvA 

Docent van het Jaar’. 

Jury 
7.  Een jury zal beslissen welke faculteitswinnaar de HvA Docent van het Jaar 

wordt. 

- Het juryproces wordt begeleid door de Centrale Medezeggenschapsraad. 

- Bij het samenstellen van de jury wordt er gestreefd naar een evenredige 

vertegenwoordiging van alle deelnemende faculteiten. 

- De jury streeft naar een unaniem oordeel. 

- De jury onderbouwt haar oordeel door middel van een juryrapport. 

Docenten en winnaars  
8. Alle docenten die werkzaam zijn aan de HvA, of werkzaam zijn geweest in het 

jaar van de verkiezing, doen mee met de verkiezing.  

9. afmelden voor de verkiezing kan door voor 14 januari te mailen naar 

docentvanhetjaarhva@asva.nl. Dit is gecommuniceerd met de faculteiten.   

                                                 
1 Via de Z-score wordt getracht iedere docent een gelijke kans te bieden. Docenten op een grote opleiding 
kunnen immers meer stemmen krijgen, terwijl docenten op een kleine opleiding met minder docenten hoeven 
te concurreren. 2 Om andere docenten ook een kans te geven. 

https://docentvanhetjaar.hva.nl/
mailto:docentvanhetjaarhva@asva.nl


10. De faculteitswinnaars worden 4 jaar2 uitgesloten van deelname aan de DvhJ-

verkiezing. 

 

Bijlage 1 
Vorige winnaars Docent van het Jaar: 
2015 – Charlie Mulholland 
2014 – Jan Giesen 
2013 – Jacob Eikelboom 
2012 – Malcolm Biezeveld 
2011 – Charlie Mulholland 
2010 – Klaas Kalkwiek 
 
Bijlage 2 
Faculteitswinnaars 2015 

 Douwe Huitema (Bewegen, Sport en Voeding) 
 Joao Fialho Faustino (Economie en Management) 
 Rob Bijlmer (Gezondheid) 
 Sameha Bouhalhoul (Maatschappij en Recht) 

 Charlie Mulholland (Digitale Media en Creatieve Industrie) 
 Emran Riffi Acharki (Onderwijs en Opvoeding) 
 Jos Nijenhuis (Techniek) 

 
Faculteitswinnaars 2014: 

 Luuk Schoenmakers (Bewegen, Sport en Voeding) 
 Micha Keijer (Economie en Management) 

 Jan Giesen (Gezondheid) 
 Adnan Kazan (Digitale Media en Creatieve Industrie) 
 Fatima Mzallassi (Maatschappij en Recht) 

 Marcus Gallagher (Onderwijs en Opvoeding) 
 Maarten Noordland (Techniek) 

 
Faculteitswinnaars 2013 

 Rem Pronk (Bewegen, Sport en Voeding)  

 Ivo van der Werk (Economie en Management) 
 Hubert Loozen (Gezondheid) 

 Jacob Eikelboom (Maatschappij en Recht)  
 Charlie Mulholland (Media, Creatie en Informatie) 
 Jurjen Tak (Onderwijs en Opvoeding) 
 Jos Nijenhuis (Techniek) 

 
Faculteitswinnaars 2012:  

 Rem Pronk (Bewegen, Sport en Voeding) 

 Ivo van der Werk (Economie en Management) 
 Niek Kruijter (Gezondheid) 
 Malcolm Biezeveld (Maatschappij en Recht) 
 Binnert de Beaufort (Media, Creatie en Informatie) 

 Sanne Hiddema (Onderwijs en Opvoeding) 
 Jeroen Bergsma (Techniek)  

                                                 
 



 


