Beste dhr. dr. van de Streek,

Ook dit jaar organiseerden de Studentenraad en de ASVA Studentenunie weer de Docent van het Jaar
verkiezing. In de week van 4 tot 8 november konden studenten aan iedere faculteit (behoudens de ACTA)
hun stem uitbrengen op juist die docent die hen inspireert en motiveert, kortom die in hun ogen de beste
is. Via een gewogen stemming waarin rekening werd gehouden met het aantal studenten en docenten van
een opleiding, is vervolgens per faculteit een winnaar bepaald.
Tijdens de viering van de Dies Natalis op 8 januari jl. is uit het midden van de zes faculteitswinnaars
Mieke Mulder (Farmacoloog aan het AMC) uitgeroepen tot UvA Docent van het Jaar.

Dat u dit jaar niet heeft gewonnen betekent niet dat u niet bij de beste docenten van UvA hoort.
Integendeel, aan uw faculteit bent u in de top 10 geëindigd. Dit betekent dat een groot aantal studenten
op u heeft gestemd. Een aantal studenten heeft daarbij zelfs de moeite genomen om zijn of haar stem te
onderbouwen met een eigen motivatie. In uw geval schreven studenten onder andere:
-

‘Hij is een bevlogen verteller die iedereens aandacht weet vast te houden tijdens colleges. Bovendien
weet hij werkelijk alles wat er over de vennootschapsbelasting te weten valt. Daarnaast geeft hij de
colleges een academisch karakter door met ons de verschillende standpunten van academici met
betrekking tot actuele vraagstukken te bespreken.’
‘Dhr. van de Streek geeft een heldere, duidelijke uitleg over veel redelijk ingewikkelde stof in een niet
al te groot tijdsbestek.’

Deze opmerkingen benadrukken dat u het onderwijs aan de UvA beter maakt. Het zijn grote
complimenten voor uw docentschap en daarom wilden wij ze u niet onthouden.

Wij zijn trots dat u les geeft aan onze universiteit. Wellicht wordt u in de toekomst alsnog gekroond tot
Docent van het Jaar!
Met vriendelijke groet,

Namens ASVA Studentenunie en de Centrale Studentenraad,
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