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De Haagse Hogeschool wil graag Rachel Kuijlenburg nomineren voor de Docent van het Jaar Hoger
Onderwijs 2015 van het ISO.
Rachel Kuijlenburg is in november jongstleden verkozen tot Docent van het Jaar 2014 van de Haagse
Hogeschool en heeft daarmee de zogenaamde Olive Award mogen ontvangen.
Zij is voor de Haagse Hogeschool de uitgelezen kandidaat voor de landelijke verkiezing Docent van
het Jaar Hoger Onderwijs 2015 van het ISO.
Maak zelf kennis met Rachel!
https://www.youtube.com/watch?v=Th9B8QCu0O0
Onderbouwing nominatie
Rachel viel de Olive Award jury op doorr de nadruk die zij legt op het leren managen van
veranderingen. Dit doet zij onder andere door het doen van onderzoek en de wijze waarop ze
studenten hierbij betrekt. Ze gaat graag samen met studenten aan het werk met veel energie en met
aandacht voor de balans tussen theorie en praktijk.
Wat vindt de academie Facility Management van Rachel?
De academie waar Rachel werkzaam is roemt haar vanwege haar kwaliteiten op het gebied van
colleges verzorgen, het coachen van studenten en haar actieve bijdrage aan nevenactiviteiten zoals
de oprichting van de FM-studievereniging. Tevens is ze een van de drijvende krachten achter de
stichting FM Alumni Den Haag. Tenslotte weet ze in haar colleges de verbinding te leggen tussen
theorie en onderzoek door te participeren in het kenniscentrum Noorderruimte (Hanzehogeschool)
waarmee onze opleiding nauwe banden heeft. Binnen het lectoraat Facility Management gaat ze
geregeld ‘het veld in’ en wordt haar nieuwsgierigheid geprikkeld naar nieuwe ontwikkelingen binnen
het beroepenveld. Vermeldingswaardig is het feit dat Rachel een product is uit de eigen kweek en
dat ze werkervaring opdeed als facilitair coördinator bij de sector Economie en Management. Over
‘Haags bloed’ gesproken.
Ze is samen te vatten als kleurrijk persoon, een duizendpoot en liefhebber van het facilitaire domein.
Maar bovenal iemand die deskundig is in haar vak en de actualiteit graag in haar colleges inbrengt.
Onderwijsspreuken als ‘Een leven lang leren’ en ‘Morgen doen we het beter’ klinken haar als muziek
in de oren. Wat Rachel onderscheidend maakt is, dat ze in haar activiteiten ‘de mens’ altijd centraal
staat. Ze beseft als geen ander dat de kracht van het onderwijs bestaat uit het kunnen omgaan met
mensen met verschillende achtergronden. Ontmoeten, luisteren, coachen, kritisch durven zijn en
deskundigheid zijn kwaliteiten die Rachel standaard in haar rugzak bij zich heeft. Goed is bij haar niet
altijd goed nodig. Ze zoek graag de grenzen op van vernieuwingen en is niet bang om door te

pakken. Haar resultaatgerichtheid heeft zich de voorbije jaren uitbetaald in nieuwe modulen, een
omvangrijk netwerk, respect onder collega’s en vooral ook onder de studenten.
Rachel is een enthousiaste docent die kwaliteit van onderwijs en persoonlijk contact met de
studenten hoog in het vaandel heeft staan. Ze staat bekend als een harde werker die meerdere
schaakborden tegelijk weet te bedienen. Ze verzorgt colleges, verricht onderzoek, acteert in het
mentoraat en begeleidt studenten die vastlopen bij het afronden van de studie (VE-traject). Werken
vanuit passie is haar kracht, professionaliteit haar focuspunt en nieuwsgierigheid haar drijfveer. Haar
uitverkiezing tot academiedocent van het jaar is een beloning voor haar betrokkenheid jegens de
organisatie en de continue hoge scores in studentevaluaties.
Wat vinden studenten van Rachel?
De rode draad in de uitingen van studenten wordt gevormd door de woorden ‘enthousiast,
gedreven, zorgzaam en stimulerend’. In haar rol als docent wordt Rachel gewaardeerd om haar
deskundigheid, haar duidelijke uitleg, haar hulpvaardigheid en haar kwaliteit om studenten aan het
denken te zetten. In haar rol als coach/studiebegeleider scoort ze hoog op de onderdelen ‘zorgzaam,
geduldig en oplossingsgericht’. Uit alles blijkt dat studenten – ongeacht het studiejaar – haar
waarderen als mens, docent en studiebegeleider.
Conclusie
De Haagse Hogeschool waardeert Rachels loyaliteit aan de organisatie maar bovenal voor de wijze
waarop ze zich de voorbije jaren heeft ontwikkeld en geprofileerd als docent. We zijn er daarom
trots op om Rachel Kuilenburg te mogen nomineren voor de Docent van het Jaar verkiezing Hoger
Onderwijs 2015 van het ISO!

