
‘Studentenbloemetjes’ Informatica uitgereikt 
***English below 
 
De Opleidingscommissie Informatica wil studenten die er uit springen door hun 
extra inzet, motivatie of verrassende bijdrages graag eens in het zonnetje zetten. 
Daarom wordt er elk kwartiel een "studentenbloemetje" uitgereikt. 
 
Onlangs zijn er weer twee studentenbloemetjes uitgereikt, aan Ronald Meijer en 
Marcel Boersma.  
 
Ronald Meijer werd genomineerd door Jaco van de Pol voor al zijn werk als lid van 
de OEC. Jaco benadrukte hoe de evaluaties die door Ronald geleid werden hem altijd 
nuttige feedback gaven op zijn colleges en hoe belangrijk het werk van de OEC is 
voor docenten om hun onderwijs te verbeteren. 
 

 
 
 
Marcel Boersma werd genomineerd door Djoerd Hiemstra voor het opzetten van de 
“Challenges” als een nieuwe onderwijsvorm. Het is Marcel gelukt om drie docenten 
(Pieter Tjerk de Boer, Bram Dil en Djoerd zelf) over te halen om de challenges te 
begeleiden, met tot nu toe hele leuke resultaten. Een fantastisch initiatief! 
 



 
 
Nieuwe nominaties kunnen doorgegeven worden aan Marieke Huisman 
(m.huisman@utwente.nl). 
 
[English version] 
 

‘Student bouquets’ computer science presented 
Every quarter the educational committee of Computer Science presents a “student 
bouquet” to a student that has shown outstanding motivation or dedication or 
positively contributed in surprising ways. 
 
Recently, Ronald Meijer and Marcel Boersma each received a bouquet.  
 
Ronald Meijer was nominated by Jaco van de Pol for his work in the education 
evaluation committee (OEC). Jaco’s courses were evaluated several times, with 
Ronald as the discussion leader. Jaco appreciated the quality of the evaluation, and 
the feedback he got, and he emphasised how important the systematic evaluation 
system is for lecturers to improve their courses.  
 
Marcel Boersma was nominated by Djoerd Hiemstra for introducing “Challenges” as 
a new educational format. Marcel managed to convince three lecturers (Pieter-Tjerk 
de Boer, Bram Dil, and Djoerd himself) to supervise these challenges, and so far the 
results of the challenges have been very exciting. A fantastic initiative!  
 
New nominations can be send to Marieke Huisman (m.huisman@utwente.nl) 
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