
From: CITG, PS Onderwijs Master
To: Judith Bosboom - CITG
Subject: Docent van het Jaar uitslag
Date: woensdag 8 juni 2016 11:39:25
Attachments: image002.png

image003.png
image004.png

Beste mevrouw Bosboom,
 
Nogmaals gefeliciteerd met uw titel beste Docent van het Jaar in de master Hydraulic
 Engineering!
 
Zoals eerder beloofd, hier nogmaals de opmerkingen en complimenten die studenten over u
 hadden:

·         Ze is heel betrokken bij haar vak en bij de studenten. Ze maakt goed gebruik van de
 mogelijkheden die er zijn om het vak interactief te maken en ieder op zijn of haar eigen
 manier te laten studeren. Doordat je vrij bent om opdrachten te maken (voor bonus) en
 ze altijd goed aansluiten bij de stof die die week behandeld was is het makkelijk om het
 vak goed bij te houden. Daarnaast was de mogelijkheid om een student lecture te geven
 heel erg leuk en leerzaam, hierbij kreeg je ook alle hulp die je nodig had om de stof op
 een goede manier aan je medestudenten door te geven. (Ze moet echt teacher of the
 year voor CiTG worden, maar geeft alleen college voor waterbouwers L  )

·         The course Coastal Dynamics, which she is course leader for, is (one of) the best course(s)
 at the faculty. It is very well structures, the lectures are always interesting and fun to
 attend and the the course material (book and blackboard site) is the best I have seen at
 faculty. At last, she is not afraid to try different lecture styles that introduce variations
 and a new dimension of interaction between the teacher and the student.

·         Good explanations but also set up of the course, many different ways in which you can
 learn and you can choose yourself

·         This teacher is exceptional and should be the teacher of the year because she is very
 committed to the course and to pass on her expert-knowledge to every student, by
 finding new ways to get every student involved and always improving the course.

 
Daarnaast lijkt het de faculteit en PS een eer om u te mogen voordragen om deel te nemen aan
 de TU brede verkiezing. Wij horen graag of u hiervoor open staat!
 
Dankuwel voor uw inspirerende colleges namens alle studenten Civiele Techniek, en namens het
 PS bestuur voor de fijne samenwerking!
 
Met practische groet,

S. (Sophie) de Roda Husman & C. (Charlotte) Braat 
Commissarissen Onderwijs – Het Gezelschap "Practische Studie"

Het Gezelschap "Practische Studie"
TU Delft, Faculteit CiTG
Stevinweg 1, k. 1.65
2628 CN Delft

T 015 27 84 465
M 06 28 87 45 94
E master-ps@tudelft.nl 
W www.practischestudie.nl
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