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Eindverantwoordelijkheid voor de voordracht
Eindverantwoordelijk voor de voordracht van de uiteindelijke kandidaat voor de HB
Onderwijsprijs is het bestuur van de Harmen Tiddens Society for Distinguished Educators (HTS).
Goedkeuring voordracht
Goedkeuring voor de voordracht van de definitieve kandidaat voor de HB Onderwijsprijs wordt
gegeven door de vicedecaan in samenspraak met een vertegenwoordiger van de familie Hijmans
van den Bergh.
Selectie
Selectie van de voor te dragen kandidaat voor de HB Onderwijsprijs gebeurt door de HB
Onderwijsprijscommissie. Deze commissie bestaat uit: tenminste twee leden van de HTS, de
student-assessor, een studentvertegenwoordiger van de UMC Academie en de vorige laureaat.
Criteria
Om in aanmerking te komen voor de HB Onderwijsprijs, dient een kandidaat de voldoen aan de
volgende criteria:
- de kandidaat is een ervaren docent in het UMC
- de kandidaat wordt als uitstekend beoordeeld door studenten over langere periode
- de kandidaat is werkzaam voor een van de opleidingen binnen het UMC Utrecht
- de kandidaat blinkt uit op minimaal twee van de volgende gebieden: onderwijs geven,
individuele studentenbegeleiding, onderwijsontwikkeling, toetsing, onderwijsmanagement.
Prijs
De HB Onderwijsprijs bestaat uit een oorkonde en een eervolle vermelding.
Als de voorgedragen kandidaat nog geen lid is van de HTS, wordt hij of zij tevens voorgedragen
als associate lid van de HTS.
Procedure
De procedure voor het nominatie en voordracht voor de HB Onderwijsprijs is als volgt:
1. open aankondiging via de website HTS en oproep via Onderwijs & Zo voor gemotiveerde
inzendingen -vertrouwelijk-; zelf-nominaties mogen
2. nominaties moeten voorzien zijn van tenminste 3 en ten hoogste 5 aanbevelingsbrieven (van
leidinggevende, van niet-leidinggevenden/peers en van/namens studenten of oudstudenten) en een onderwijs-CV
3. voordachten worden beoordeeld en gerangschikt door de HB Onderwijsprijscommissie,
waarbij de eerste voordracht wordt voorzien van laudatio
4. voordracht wordt gestuurd naar vice decaan en de familie Hijmans van den Bergh ter
goedkeuring
5. na goedkeuring wordt de kandidaat benaderd door de voorzitter van het bestuur van de HTS
Tijdschema
Uitgezet in het jaar wordt het onderstaande tijdschema gehanteerd.
- aankondiging voor 1 juli
- inzenden voor 1 september
- commissievoordracht voor 1 oktober
- uitreiking jaarlijks in november

