
Intro-tekst	docent	van	het	jaar	
	
Beste	studenten,		
	
Wat	een	eer	dat	ik	genomineerd	ben	voor	de	docent	van	het	jaar	prijs!	Hieronder	een	korte	
schets	van	wie	 ik	ben	en	wat	 ik	doe.	Net	als	bij	echte	verkiezingen	gaat	het	natuurlijk	niet	
alleen	om	het	plaatje	en	de	slogans,	maar	vooral	om	de	inhoud.	Daarom	heb	ik	–	voor	wie	
meer	wil	weten	–	ook	een	korte	samenvatting	gemaakt	van	mijn	onderwijsvisie	die	ik	eerder	
indiende	in	het	kader	van	mijn	basiskwalificatie	onderwijs.		
		
Wie	ben	ik	&	wat	doe	ik?	
Mijn	 naam	 is	 Marij	 Swinkels	 en	 ik	 kwam	 in	 2007	 als	
nieuwsgierige	 bachelorstudent	 naar	 de	 USBO.	 Na	 het	
schrijven	 van	 mijn	 bachelorscriptie	 volgde	 een	
uitwisseling	 politicologie	 aan	 Boğaziçi	 University	 in	
Istanbul	 en	 organiseerde	 ik	 het	 tweede	 USBO/Perikles	
research	 project	 in	 Zuid-Afrika.	 In	 2012	 rondde	 ik	mijn	
master	 Bestuur	 en	 Beleid	 af,	 met	 een	 scriptie	 over	 de	
invloed	 van	 persoonlijkheidseigenschappen	 van	 politiek	
leiders	op	hun	betekenisgeving	aan	de	Eurocrisis.		
Vervolgens	struinde	ik	met	een	goede	vriendin	Centraal-Azië	af	op	reis	en	leerde	daar	onder	
andere	over	de	enorme	gastvrijheid	van	Iraniërs	en	de	verschrikkingen	van	een	dictatoriaal	
regime	in	Turkmenistan.		
In	2013	begon	 ik	vervolgens	met	werken	als	 freelance	onderzoeker	en	docent.	 Ik	wist	niet	
precies	wat	 ik	wilde	doen,	dus	 freelancen	 leek	mij	 een	goede	optie	om	veel	 verschillende	
sectoren	en	werkzaamheden	uit	te	kunnen	proberen.	Ik	werkte	tussen	2013	en	2015	onder	
andere	in	opdracht	van	de	Nederlandse	School	voor	Openbaar	Bestuur	(NSOB)	en	de	Swedish	
Defence	University	(FHS)	en	zette	samen	met	een	aantal	mede-freelancers	een	werkplek	op	
voor	ZZP-ers	in	Utrecht.		
	
In	die	 twee	 jaar	deed	 ik	allerlei	opdrachten	die	me	een	 rijk	beeld	gaven	van	verschillende	
beleidsterreinen,	 onderzoeksmethoden	 en	 mogelijke	 werkplekken.	 Zo	 deed	 ik	 een	
beleidsevaluatie	 over	 de	 totstandkoming	 van	 regionale	 uitvoeringsdiensten,	 deed	 ik	
onderzoek	 naar	 samenwerking	 op	 het	 gebied	 van	 internationale	 toppen	 in	 Canada	 en	
Nederland,	 schreef	 ik	 stukken	 over	 het	 Nederlands	 beleid	 ten	 aanzien	 van	 kritieke	
infrastructuren	en	deed	ik	een	onderzoek	naar	ministeriele	verantwoordelijkheid	in	tijden	van	
crisis.	 Daarnaast	 deed	 ik	 veel	 als	 leermanager	 bij	 de	 Nederlandse	 School	 voor	 Openbaar	
Bestuur.	Die	rol	hield	in	dat	ik	–	samen	met	een	professor	–	onderwijsprogramma’s	opzette	
en	 organiseerde	 voor	 publieke	 professionals	 (bijvoorbeeld	 toezichthouders	 op	 de	
corporatiesector),	experts	uitnodigde	voor	de	bijeenkomsten	en	de	bijeenkomsten	aan	elkaar	
praatte.	Het	was	fantastisch	leuk	om	te	doen	en	zorgde	ervoor	dat	ik	na	twee	jaar	graag	zelf	
de	expert	wilde	zijn	die	zelf	les	kwam	geven.	Het	was	daarom	een	logische	stap	voor	mij	om	
terug	te	keren	naar	de	USBO,	waar	ik	met	dank	aan	Wieger	Bakker	kon	beginnen	met	lesgeven	
en	me	zo	verder	kon	verdiepen	in	het	vakmanschap	van	de	docent.		
	
Sinds	 september	 2015	 heb	 ik	 lesgegeven	 in	 de	 volgende	 cursussen:	 1)	 Het	 mastervak	
Beleidsvaardigheden,	 2)	 De	 keuzecursus	 Introduction	 to	 Public	 Administration	 and	



Organizations,	 3)	 het	 minor-vak	 Bestuur	 en	 Beleid	 3)	 de	 bachelorleerkring	 Publiek	
Management,	4)	de	executive	master	Organisaties,	Verandering	en	Management	waar	ik	een	
leergang	over	leiderschap	verzorg,	5)	het	scriptietraject	in	de	master	Bestuur	en	Beleid	en	6)	
de	keuzecursus	Understanding	Political	Leadership.	Jullie	zien	het	misschien	al:	de	gemiddelde	
bachelorstudent	van	SV	Perikles	ziet	mij	wellicht	niet	heel	vaak	voor	zich.		
Maar,	 er	 is	 één	 cursus	 waar	 ik	 velen	 van	 jullie	 de	 afgelopen	 jaren	 heb	 ontmoet:	 Beleid,	
Rationaliteit	en	Macht	in	bachelor	jaar	2.	Ik	vind	dit	een	hele	leuke	en	mooie	cursus	om	te	
geven,	niet	ten	minste	omdat	het	een	tweedejaarscursus	is.	Het	tweede	jaar	is	zo	fantastisch	
omdat	de	meeste	van	jullie	zo	middenin	je	studententijd	staan.	Jullie	zijn	de	nieuwheid	van	
het	eerste	jaar	en	het	wennen	aan	studeren	ontgroeid,	jullie	zijn	eigenwijs	en	kritisch,	zetten	
jezelf	en	mij	altijd	aan	het	denken,	en	zijn	soms	ook	met	hele	andere	dingen	bezig	dan	het	vak	
zelf	 (en	 gelukkig	 maar,	 er	 moet	 ook	 een	 beetje	 geleefd	 worden	 naast	 de	 studie!).	 Maar	
bovenal	vind	 ik	het	een	mooi	vak	omdat	beleidstheorie	en	de	beleidspraktijk	daar	zo	goed	
samen	komen,	het	de	plek	 is	waar	studenten	voor	het	eerst	kennis	maken	met	de	rol	van	
beleidsadviseur,	en	we	er	eindeloze	gesprekken	kunnen	voeren	over	de	rol	van	taal	en	ideeën	
in	bestuur	en	beleid.			
	
Ik	ben	niet	alleen	docent,	maar	sinds	maart	2016	ook	promovenda.	Mijn	proefschrift	schrijf	ik	
over	 de	 rol	 van	 politiek	 leiders	 tijdens	 de	 Eurocrisis.	 Wat	 ik	 precies	 doe	 in	 mijn	
promotieonderzoek	 leg	 ik	 uit	 in	 dit	 filmpje.	Over	mijn	 promotietraject	 en	mijn	werk	 in	 de	
wetenschap	blog	en	vlog	 ik	 sinds	 kort	op	Faces	of	 Science,	een	 initiatief	 van	de	KNAW	en	
NEMO	kennislink	om	werken	in	de	wetenschap	voor	jongeren	inzichtelijk	en	toegankelijk	te	
maken.		
	
Naast	mijn	werk	als	docent	en	promovenda	richtte	ik	in	de	zomer	van	2016	samen	met	Hilke	
Grootelaar	 en	 Elena	 Valbusa	 het	 project	 InclUUsion	 op	 (zie	 de	 UU-site,	 Facebook	 of	
Instagram).	Aan	dit	project	hebben	inmiddels	al	ruim	250	studenten	die	naar	Nederland	zijn	
gevlucht	meegedaan	in	meer	dan	200	cursussen	van	de	UU.	Ook	hebben	een	heleboel	van	
jullie	medestudenten	 (al	meer	dan	130)	 zich	opgegeven	als	buddy	en	een	nieuwe	 student	
begeleid	bij	het	studeren	aan	de	UU,	waarvoor	dank!		
	
Met	bovenstaande	hoop	ik	een	kleine	schets	te	hebben	gegeven	van	wie	ik	ben	en	wat	ik	doe.	
Mocht	je	dagelijks	op	de	hoogte	willen	blijven	van	mijn	avonturen	bij	de	USBO,	volg	me	dan	
op	Twitter,	Faces	of	Science	of	mijn	UU-Instagram.		
	
Mijn	visie	op	onderwijs	
Nu	ik	kort	heb	geschetst	wie	ik	ben	en	wat	ik	doe,	heb	ik	hieronder	nog	een	korte	samenvatting	
gemaakt	van	mijn	visie	op	onderwijs	zoals	ik	die	heb	geschreven	voor	mijn	basiskwalificatie	
onderwijs.		
	
“Daar	ging	 ik	dan.	Waar	moest	 ik	ook	alweer	aan	denken?	Rustig	ademen	–	oh	 ja	–,	goed	
rechtop	staan	–	check	–,	blik	gefocust	op	een	punt	op	de	horizon	–	die	boerderij	daar	 in	de	
verte	 –,	 trapeze	 ingehaakt	 –	 ja	 –	 en	 wat	 scherper	 aan	 de	 wind	 varen.	 Ik	 voelde	 de	 druk	
aantrekken.	Langzaam	liet	ik	het	toe	en	in	de	volgende	windvlaag	scheerde	ik	weg.	Het	gevoel	
dat	 het	 gaf	was	magisch.	Mijn	 harde	werken,	 eindeloze	 vallen,	 angst	 voor	 het	water	 en	 –	
letterlijk	–	tranen	van	frustratie	waren	het	meer	dan	waard	geweest.”	
	



Met	 deze	 woorden	 begon	 ik	 het	 reflectieverslag	 dat	 ik	 in	 2017	 indiende	 voor	 mijn	
Basiskwalificatie	 Onderwijs	 (BKO).	 Windsurfen	 (als	 ook	 vele	 uren	 BKO	 coaching	 door	
Sebastiaan	Steenman	en	een	leergang	academisch	onderwijs)	heeft	mij	veel	geleerd	over	wat	
ik	goed	onderwijs	vind.	Het	heeft	in	mijn	onderwijsvisie	geleid	tot	5	punten	die	ik	toepas	als	ik	
les	geef.	Ik	illustreer	ze	hier	kort,	met	hier	en	daar	passende	windsurfvoorbeelden:	
	

1. Onderwijs	moet	passend	zijn	
De	beginnende	windsurfer	erop	uit	sturen	met	het	materiaal	van	een	gevorderde	zorgt	voor	
gevaarlijke	situaties	en	ontneemt	de	student	al	het	enthousiasme.	Het	begint	met	het	leerdoel	
om	op	een	plank	te	staan	zonder	daarvan	af	te	vallen.	Daarvoor	heb	je	een	plank	zo	groot	als	
een	deur	nodig	en	een	klein	zeil	dat	goed	onder	controle	te	houden	is.	Als	die	basis	is	gelegd	
kun	 je	als	 student	meer	aan.	Daarom	probeer	 ik	 als	docent	 te	begrijpen	welke	 leerdoelen	
realistisch	 zijn	en	mijn	werkvormen	en	 toetsing	 te	 linken	aan	de	 leerdoelen	die	 ik	 stel.	De	
leerdoelen	moeten	passend	in	de	bredere	ontwikkeling	die	studenten	doormaken.	Alleen	met	
passende	leerdoelen	kunnen	studenten	kennis	en	inzichten	opdoen	die	‘blijven	hangen’,	zodat	
zij	in	staat	worden	gesteld	om	verbindingen	te	leggen	die	nodig	zijn	om	vooruit	te	komen.	
	

2. Leren	is	geen	kijksport	
Het	is	hard	nodig	om	windrichtingen	uit	te	leggen	op	papier,	maar	zonder	de	ervaring	op	de	
plank	kom	je	niet	vooruit.	Daarbij	gaat	niet	alleen	om	actief	bezig	te	zijn,	maar	ook	om	het	
gebruik	van	voorbeelden	die	tot	de	verbeelding	spreken,	of	voorbeelden	die	toe	te	passen	zijn	
op	een	echte	casus.	Zelf	had	ik	altijd	moeite	met	wiskunde	A,	omdat	opdrachten	over	Bart	die	
knikkers	uit	een	vaas	trok	bij	mij	weinig	tot	de	verbeelding	spraken.1	Pas	toen	mijn	toenmalige	
docente	de	opdrachten	voor	onze	klas	niet	langer	over	70	rode	knikkers	maakte	maar	over	
échte	 problemen,	 schoten	 mijn	 cijfers	 plots	 te	 lucht	 in.	 In	 mijn	 onderwijs	 probeer	 ik	 dit	
principe	altijd	toe	te	passen.	Of	het	nu	aan	de	hand	van	een	30-seconds-begrippenspel	is,	een	
simulatie	over	 leiderschap,	het	kijken	van	een	film,	of	een	gesprek	met	een	gastspreker,	 ik	
probeer	 in	 mijn	 onderwijs	 altijd	 actieve	 werkvormen	 te	 gebruiken	 voor	 een	 optimaal	
leereffect.	
	

3. Leren	=	frustratie	
Voor	zowel	de	student	als	de	docent	hoeft	het	leren	niet	altijd	een	leuke	ervaring	te	zijn.	Kijk	
maar	eens	naar	het	filmpje	van	onze	eigen	Universiteit	dat	gelanceerd	werd	bij	het	Strategisch	
Plan	 2016-2020	 (zie	 hier).	 Er	 gaan	 vuisten	 in	 de	 lucht,	 er	 wordt	 diep	 gezucht,	 er	 wordt	
gediscussieerd	met	het	thuisfront,	er	wordt	geslapen	op	een	stapel	papier.	Leren,	 in	zowel	
onderwijs	als	onderzoek,	wordt	geportretteerd	als	moeilijk	en	frustrerend.	En	dat	is	het	ook!	
Ik	had	het	al	eerder	over	de	tranen	van	frustratie	bij	het	windsurfen.	Die	frustratie	is	nodig	om	
te	 groeien,	maar	 er	 zijn	 een	 paar	 elementen	 van	 belang	 om	 te	 zorgen	 dat	 frustratie	 niet	
ontaard	 in	 stress,	 onbegrip	 of	 angst.	 Een	 voorbeeld	 van	 wat	 ik	 doe	 is	 proberen	 om	 elke	
opdrachtbeschrijving	die	ik	maak	door	de	ogen	van	een	student	te	bekijken,	zodat	daar	geen	
onzekerheid	over	kan	ontstaan.	
		

4. Diversiteit	werkt!	
Op	het	water	zie	ik	mensen	van	allerlei	pluimage:	oude	rotten	in	’t	vak,	kinderen	op	surfkamp,	
mensen	met	een	handicap,	man	en	vrouw:	waar	wind	en	materiaal	is	hoef	je	mensen	alleen	

																																																								
1	Zie	overigens	voor	een	leuke	persiflage	hierop:	https://speld.nl/2017/08/21/man-die-hele-dag-knikkers-uit-vaas-trekt-heeft-gelukkig-
wiskunde-gehad/		



maar	de	mogelijkheid	te	bieden	om	te	kunnen	surfen.	Ik	was	twee	jaar	geleden	in	de	aan-zee-
grenzende-woestijn	van	Colombia,	even	wat	anders	dan	strand	Horst	bij	Ermelo,	maar	toch	
deelde	ik	met	de	surfshopeigenaar	dezelfde	taal.	De	kennis	van	de	eigenaar	in	kwestie	over	
de	 specifieke	 condities	 van	 de	 wind	 op	 die	 plaats	 helpen	 mij	 vervolgens	 om	 in	 andere	
omstandigheden	mijn	windsurfkwaliteiten	te	verbeteren.	Ik	vind	het	heel	belangrijk	om	dat	
soort	verschillende	perspectieven	ook	in	mijn	onderwijs	te	hebben.		
	
De	 Universiteit	 Utrecht	 heeft	 voor	 zichzelf	 mooie	 uitdagingen	 gesteld	 om	 diversiteit	 de	
komende	 jaren	 aandacht	 te	 geven	 in	 het	 onderwijs,	waarbij	 de	belangrijkste	 thema’s	 zijn:	
gelijke	behandeling	en	inclusiviteit;	instroom	en	toelating;	sociale	betrokkenheid.	Ook	binnen	
de	faculteit	staat	het	thema	de	komende	jaren	hoog	op	de	agenda.	Als	docent	en	onderzoeker	
bij	het	departement	Bestuurs-	en	Organisatiewetenschap,	waar	 ik	 studenten	opleid	die	de	
strijd	aangaan	met	complexe	problemen	in	de	samenleving,	vind	ik	het	van	belang	dat	mijn	
studenten	die	samenleving	ook	tegenkomen.	Bijvoorbeeld	dat	ze	 in	mijn	onderwijs	kunnen	
ervaren	 dat,	 hoe	 verschillend	 ook,	 andere	 perspectieven	 je	 kunnen	 helpen	 om	 verder	 te	
komen.	 Op	 microniveau	 doe	 ik	 dat	 bijvoorbeeld	 door	 studenten	 voorafgaand	 aan	 een	
bijeenkomst	van	het	vak	Understanding	Political	Leadership	een	Implicit	Association	Test	over	
gender	 te	 laten	 doen	 en	 samen	 over-de-streep	 te	 spelen	 om	 te	 kijken	 hoe	 we	 elkaars	
perspectieven	kunnen	begrijpen.		
	
Op	macroniveau	heb	ik	dat	gedaan	door	de	opzet	van	het	project	InclUUsion.	Simpelweg	komt	
het	neer	op	het	idee	om	toegang	tot	hoger	onderwijs	voor	vluchtelingstudenten	te	vergroten.	
Door	middel	 van	 InclUUsion	 bieden	we	 vluchtelingen	 de	mogelijkheid	 om	 kosteloos	 losse	
cursussen	 te	 volgen	 uit	 het	 reguliere	 cursusaanbod	 van	 de	 universiteit.	 Het	 doel	 van	
InclUUsion	is	om	vluchtelingstudenten	op	een	laagdrempelige	manier	kennis	te	laten	maken	
met	het	hoger	onderwijs	in	Utrecht	en	om	ontmoeting	tussen	docenten	en	medestudenten	te	
faciliteren.	Het	is	daarbij	onze	droom	dat	mensen	uitgedaagd	blijven	worden	om	voorbij	hun	
eigen	perspectief	te	durven	kijken,	zodat	zij	ervaren	hoe	het	voelt	om	in	de	schoenen	van	een	
ander	te	staan	en	hoe	het	leven	van	de	ander	er	uit	kan	zien.	Op	die	manier	stappen	zij	over	
onzichtbare	maar	voelbare	grenzen	heen	en	wordt	het	wederzijds	vertrouwen	tussen	mensen	
vergroot.		
	

5. Persoonlijk	&	betrokken		
	
Ik	vind	het	heel	belangrijk	om	een	goede	connectie	te	hebben	met	de	groepen	die	ik	lesgeef.	
Ook	al	heb	ik	intussen	meer	dan	500	studenten	voorbij	zien	komen,	ik	doe	altijd	hard	mijn	best	
om	 namen	 en	 trivia	 van	 studenten	 te	 onthouden,	 zodat	 ik	 studenten	 persoonlijk	 aan	 kan	
spreken	en	ze	zich	hopelijk	veilig	voelen	en	het	studieklimaat	als	prettig	ervaren.	Het	helpt	
niet	mee	voor	je	motivatie	als	student	als	je	in	een	cursus	niet	gezien	wordt.	Daarom	begin	ik	
bijvoorbeeld	bij	de	eerste	bijeenkomst	van	een	cursus	met	de	vraag	of	 iedereen	 iets	 	over	
zichzelf	wil	vertellen	dat	niemand	weet	(zo	heb	ik	de	afgelopen	jaren	een	aantal	fantastische	
verhalen	gehoord	over	studenten	–	en	zij	over	mij).	Maar	een	goede	connectie	gaat	ook	over	
afspraken	die	we	maken	ten	aanzien	van	inzet	en	uitkomsten,	expliciet	waardering	geven	of	
proberen	te	begrijpen	waar	studenten	tegen	aan	lopen	of	wat	ze	lastig	vinden.		
	


