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‘Nog nooit eerder heeft iemand
hem twee keer gewonnen. Dus het
is een hele verrassing’, vertelt een
glunderende Gert Peek na het in
ontvangst nemen van de prijs op
dinsdagavond 11 januari. De prijs
bestaat uit een bonus van 2500 euro voor onderwijsdoeleinden, een
beeldje, een oorkonde en een judicium.
Gert Peek geeft sinds 1977 les in
bodemkunde en is verbonden aan

de leerstoelgroep Landdynamiek.
Hij constateert tevreden dat het
onderwijs in aanzien is gestegen.
‘In het verleden ging alles om onderzoek, daar kon je naam mee
maken. De laatste jaren wordt er
veel meer energie in onderwijs gestoken. Onze leerstoelgroep zet
echt in op het binnenhalen van onderwijsbonussen.’
Het juryrapport roemt zijn
aanstekelijke enthousiasme en
grote toegankelijkheid. Zo gaat hij
in zijn vrije tijd regelmatig op excursie met studenten om bodemproﬁelen te maken. ‘We denken
dat Gert Peek een diepe indruk
maakt op studenten. De manier
waarop hij lesgeeft is echt uniek’,
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Gert Peek has been elected Teacher of the Year, and for the second
time too. He has been teaching soil
science since 1977 with an infectious enthusiasm. He’s the kind of
teacher who goes the extra mile –
into the ﬁeld, for example, to help
students make soil proﬁles. Peek is

aldus juryvoorzitter Jing Xiao.
Vooral de overdracht van kennis
geeft Peek zijn drive, vertelt hij. ‘Bij
de basisvakken in de eerste twee
jaar komen mensen binnen die
niks weten van geologie en bodemkunde. Het is prachtig om hun
kennis van nul af te zien groeien.
Dan heb je het idee dat je zinvol
bezig bent.’
HUMUS IS POEP
De docent weet ingewikkelde materie goed te vertalen, volgens studenten. ‘Ik laat mensen zich moeilijke processen verbeelden op basis van fantasie’, legt Peek uit. Over
een voorbeeld hoeft hij niet lang te
denken. ‘Als ik eerstejaars uitleg

delighted by the prize and the increased interest in education it is
part of.

‘MAKE MORE MONEY’
DLO institutes such as Alterra, Imares and LEI must raise their turnover from contract research from
95 to 145m euros in the next four

Waarom is Gert Peek de beste
docent, terwijl hij in december
niet de hoogste onderwijsbonus
kreeg? Dat komt door verschillende methoden. De onderwijsbonussen worden verdeeld op
basis van de vakkenevaluaties
van studenten. Ze worden verstrekt door de raad van bestuur,
net als de onderzoeksbonussen.
Bij de verkiezing voor de Teacher of the Year wordt een groslijst samengesteld uit onder
meer docenten met hoge cijfers
in de vakkenevaluaties. Daarna
kunnen studenten stemmen op
deze kandidaten (dit jaar 171 docenten). Zo ontstaat een long list
van docenten (dit jaar 14 docenten), waaruit een studentenjury
op basis van interviews een top
5 samenstelt en daaruit de docent van het jaar verkiest.

wat humus is, zeg ik: humus is
poep. Organische stoffen met herkenbare plantenstructuren worden gegeten, verteerd en uitgescheiden door bodemdieren. Het
is net als met spruitjes en aardappelen. Er gaat iets herkenbaars in
en er komt iets onherkenbaars uit.
Dan moeten ze altijd lachen.’
De andere genomineerden, Jan
Willem van Groenigen, Ute SassKlaassen, Paul Torfs en Renger
Witkamp, krijgen een bonus van
AB
2500 euro en een oorkonde.
Zie ook het videoverslag op resource.
wur.nl.

years, says the new strategic plan.
To absorb cuts in state funding
they must look to the EU and
emerging markets and expand
their consultancy work to help apply the ideas in their reports.

