
 
Juryrapport Casimirprijs 2017  
Faculteit der Sociale Wetenschappen 
 
 
De jury bestond uit de volgende personen: Prof.Dr. Bernet Elzinga (voorzitter, Instituut 
Psychologie), Dr. Igor Boog (Instituut Culturele Antropologie, prijswinnaar 2016), Roos Knops 
(student research master Pedagogiek) en Charlot Oltmans (student research master Politieke 
Wetenschap).  
 
De jury heeft vier voordrachten ontvangen en heeft de voorgedragen kandidaten beoordeeld aan 
de hand van criteria, zoals vastgesteld door het faculteitsbestuur. 
 
De jury heeft CHRISTINE ESPIN  van het Instituut Pedagogische Wetenschappen gekozen als 
winnaar van de Casimirprijs 2017. 
 
Inspiratie en visie: 
“De colleges waren een feestje om naar toe te gaan, ondanks de saaie stof”.  
Uit een inventarisatie onder studenten kwam Espin naar voren als meest innoverende docent. Zij 
durft anders college te geven. Ze betrekt de studenten bij de colleges op een speelse manier. Haar 
colleges bestaan uit een combinatie van discussies, opdrachten en instructies. Studenten moeten 
actief deelnemen. Espin maakt gebruik van innovatieve didactische methoden. Voorbeelden: 
Studenten worden gevraagd om planken van verschillende sterktes te breken om het concept van 
de item-response-theorie te illustreren, een bierviltjes-gooiwedstrijd om de concepten 
betrouwbaarheid en meetfout te illustreren.  
“Ik heb nog nooit zo’n leuke en goede docent als mevrouw Espin gehad!”, “Ik ging met plezier 
naar de colleges en begrijp alles”. 
 
Relatie met onderzoek: 
Espin baseert haar colleges op het laatste onderzoek en zij vraagt studenten om kritisch na te 
denken over aspecten die van belang zijn in het veld. Zij laat studenten artikelen lezen en 
reflectiepapers schrijven over de inhoud, waarna ze om beurt hierover discussies leiden.  
Espin heeft meer dan 80 publicaties over onderwijs op haar naam staan. Zij is dan ook een 
specialist op het gebied van onderwijs doceren. Ook heeft ze een speciale website ontwikkeld, 
waarop ze een digitale tool aanbiedt om de voortgang van schoolse vaardigheden te meten. 
Studenten nemen deel aan het onderzoek dat op dit terrein wordt verricht. 
 
Interactie met de student, informatievoorziening en toegankelijkheid: 
“Dr. Espin is een vriendelijke en enthousiaste docent die de lesstof zo goed mogelijk wil 
overbrengen en je graag helpt”.  
Zij luistert naar kritische reacties en is constant op zoek naar hoe het beter kan. Zo heeft ze 
geleerd dat verplichten en straf niet goed werken, maar een ingebouwde beloning wel.  
Uit de reacties van studenten komt een warme persoonlijkheid en veel persoonlijke aandacht naar 
voren.  Zij communiceert duidelijk over alle organisatorische en inhoudelijke aspecten van haar 
vakken. Studenten kunnen laagdrempelig per mail contact zoeken en kunnen op een snelle reactie 
rekenen. Zij behaalt hoge studentbeoordelingen. Bijzonder hierbij is dat Christine Espin deze 



hoge waarderingen al jaren weet vast te houden. 
 
 
De prijswinnaar van de facultaire Onderwijsprijs 2017 is een docent met een groot hart voor 
onderwijs, met warmte en persoonlijke aandacht voor de student. Een docent die jaren achtereen 
hoge studentbeoordelingen krijgt. 
 
Kortom: Christine Espin, “de beste docent in de FSW” voor het jaar 2017. 
 
 
 
 
 
Leiden, 9 januari 2018 
Prof.Dr. Bernet Elzinga, voorzitter van de jury 


