
                                              

    

 

JURYRAPPORT  WIJ INHOLLAND AWARD  

CATEGORIE ONDERWIJSONDERSTEUNER VAN HET JAAR  

2020 

 

De jury 

• Jet de Ranitz, voorzitter College van Bestuur Inholland en voorzitter jury 

• Monique Koelewijn, stafhoofd FZ-VG 

• Josephine Koster, staflid GSW 

• Sofie Odekerken, jurist, Stafdienst OWB 

• Jelmer van Looijesteijn, procescoördinator, Stafdienst FZ & VG 

• Marinde Kuiper, student 

 

 

kent de Wij Inholland Award Categorie Onderwijs Ondersteuner van het jaar 2020 toe aan:  

 

Abdi Nasir 

Domein Onderwijs & Innovatie 

De jury heeft unaniem vastgesteld dat deze voordracht het meeste past bij de 

waarderingscriteria die gebaseerd zijn op het Onderwijskompas.  

Volgens de jury waren alle nominaties van zeer hoge kwaliteit: er zijn zeer goede 

onderwijsondersteuners voorgedragen. Dit maakte dat het voor de jury een plezier was om 

de voordrachten te bekijken. Uit de voordrachten kwam toewijding voor Inholland naar 

voren. Deze ondersteuners hebben de jury geïnspireerd en zullen ook anderen inspireren en 

motiveren. 



Abdi Nasir werkt bij het domein Onderwijs & Innovatie als adviseur Onderwijslogistiek. Hij is 

voorgedragen door het domein omdat zijn kracht ligt in het goed onderhouden en benutten 

van de relaties die hij heeft met zijn collega’s binnen het domein, maar ook buiten het 

domein. Hij kent de organisatie door en door waardoor hij goed weet welke paden hij moet 

bewandelen. Hij doet dat bovendien al jarenlang. De voordracht van Abdi onderscheidde 

zich met name op de waarderingscriteria: ‘Persoonlijk en dichtbij’ en ‘Kwaliteit in interactie’. 

Abdi is een professional als het gaat om communicatie en stelt zich pro-actief op naar 

medewerkers en studenten, waarbij het werken vanuit ‘de bedoeling’ vooropstaat. De jury 

concludeert dat Abdi in de rol als verbinder een voorbeeld is voor anderen. Hij is de 

verbinder tussen collega’s van de diensten, externe partners en samenwerkingsverbanden, 

het domein en de student. De jury waardeert dat hij in mogelijkheden denkt en open staat 

voor verandering, waardoor hij durft te leren, denk hierbij aan het project 100% digitaal 

toetsen. Abdi is door zijn persoonlijkheid, kennis en kunde, houding en gedrag de ideale 

ondersteuner.   

  

Naast de winnende voordracht spreekt de jury ook haar grote waardering uit voor de andere 

twee genomineerden:  

• Nannie Kamphuis – ambtelijk secretaris CvB, Stafdienst Bestuurszaken 

Nannie is goed benaderbaar en loyaal. Zij heeft een topgeheugen wat waardevol 

voor de organisatie is. De jury waardeert dat zij meegaat in de IVT vernieuwing zoals  

sharepoint en One Drive en haar collega’s hierin meeneemt. Zij logenstraft hiermee 

het vooroordeel dat oudere collega’s ICT niet zouden omarmen. Zij is hierin juist een 

voortrekker. 

 

• Andrew Smith – projectleider, Stafdienst IVT 

De uitrol van de laptops op de locaties is een succes geworden door de inzet van het 

“Kan ik u helpen team”. Andrew heeft een laagdrempelige aanpak en het voorop 

zetten van de betrokken collega’s zorgde voor enthousiaste reacties. Andrew is 

positief, adaptief en weet een goede samenwerking en verbinding te krijgen met alle 

betrokkenen. Mede daardoor is de uitrol heel succesvol verlopen en zijn collega’s blij 

met de vernieuwing. 

 

Tenslotte wil de jury ook voor de volgende voorgedragen kandidaten haar 

waardering uitspreken: 

 



• Sandra Borsboom – medewerker gegevensbeheer, domein AFL 

Sandra heeft een proactieve en positieve werkhouding. Zij is een veelzijdige 

doorpakker en ondanks de meerdere locaties is Sandra zichtbaar en een 

aanspreekpunt voor haar team. Zij levert een constructieve bijdrage aan de 

samenwerking.  

 

 

• Frans Bijma  – beleidsmedewerker, domein BFL 

Frans functioneert op verschillende niveaus zowel met studenten als met collega’s. 

Zijn proactieve houding, jarenlange ervaring en zijn inhoudelijke kennis zorgen ervoor 

dat de accreditatiegesprekken tijdens de visitatiedagen goed verlopen en niet een 

onwenselijke kant op gaan.  Daarnaast heeft de jury zelf ervaren hoe Frans 

studentleden van de OC op een toegankelijke manier informeert over OC-

aangelegenheden.  

 

 


