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 student geeft cijfer

“Na het volgen van zijn vak weet ik nog steeds 

niets van micro-economie. Hij is de meest 

vooringenomen, beledigende en moralistische 

socialist die ik ooit heb ontmoet.”

Link

www.ratemyprofessors.com

Aldus een anonieme Amerikaanse 

student over Michael Hazilla, een 

docent economie aan de Ameri-

can University in Washington. Ha-

zilla heeft de eer om samen met 

ruim een miljoen docenten uit de 

VS, Canada en Groot-Brittannië 

besproken te worden op de web-

site RateMyProfessors.com. Op 

de site geven studenten - naast 

al dan niet gefundeerd commen-

taar - cijfers aan hun docenten. 

Ze worden beoordeeld op hulp-

vaardigheid, duidelijkheid van de 

uitleg, het gemak van de lessen 

en - sinds kort - het uiterlijk. Mi-

chael Hazilla komt er slecht vanaf: 

negenenvijftig studenten gaven 

hem een gemiddeld totaalcijfer 

van 2,2 (Engels systeem).

MTV

RateMyProfessors bestaat al 

sinds 1999, maar stond kortgele-

den in de belangstelling omdat 

MTV Unit, de campusvariant van 

de Amerikaanse muziekzender, 

de site zal overnemen. De site 

moet voor sommige docenten 

erg confronterend zijn: de kla-

gende studenten bij de koffie-

automaat hebben plotseling een 

laagdrempelige spreekbuis. Op-

gaan in de anonimiteit van een 

groot docentencorps kan niet 

meer, want de website is onver-

biddelijk. Docenten kunnen per 

universiteit op cijfer gerangschikt 

worden en zo blijkt met één muis-

klik wie volgens de stemmende 

studenten de beste is, en wie de 

slechtste.

Onomstreden is de site niet; da-

gelijks komen er klachten binnen 

van docenten. Ze vinden de site 

lasterlijk of vragen commentaar 

weg te halen. Een docente wil-

de aantonen hoe onbetrouwbaar 

de site is, door zichzelf op de site 

op te hemelen en mensen in haar 

omgeving op te roepen haar een 

hoog cijfer te geven. Binnen een 

paar weken behoorde ze tot de 

50 Hottest Teachers in the world. 

Makkelijk te manipuleren, was 

haar conclusie. Meerdere docen-

ten volgden haar voorbeeld.

Om misbruik van de site tegen 

te gaan, zijn vijftienhonderd vrij-

willigers actief die de site con-

troleren. Dat RateMyProfessors 

zich ervan bewust is dat de site 

ook een platform kan zijn voor 

studenten die hun docenten in 

diskrediet willen brengen blijkt 

ook uit de lijst met Do nots. Het 

meest opvallende verbod? “Clai-

ming that the professor sleeps 

with students, even if he or she 

has slept with you.”

Horrorfilm

Ondanks hun klachten bezoeken 

docenten de website veelvuldig. 

Volgens een schatting van de 

site is ongeveer een kwart van 

de twee miljoen bezoekers per 

maand professor. In een inter-

view met de website The Chro-

nicle vergelijkt één van hen het 

bezoeken van de site met het kij-

ken van een horrorfilm: “Je bent 

er door gefascineerd, je hebt het 

gevoel dat je het moet zien, maar 

je wil het liefst je handen voor je 

ogen houden.”

Omstreden of niet, de site heeft 

invloed. In een interview met The 

Daily Herald vertelde een Ame-

rikaanse student zijn vakkenkeu-

ze te baseren op de cijfers op de 

website en een bezoek aan de 

site is voor veel studenten vaste 

prik in de voorbereiding op het 

komende semester. Ze lezen er 

de aanbevelingen van medestu-

denten, soms op dubieuze gron-

den: “Hij geeft hoge cijfers om er 

vanaf te zijn.”

RUG-docent van het jaar

Na een zoektocht op internet 

blijkt dat RateMyProfessors.com 

in Nederland geen gelijke heeft. 

Docenten krijgen wel feedback 

door middel van cursusevalua-

ties; een discretere en gestruc-

tureerde methode dan op de 

website. Zo’n site zou voor Ne-

derlandse studenten overigens 

minder zinvol zijn, omdat zij min-

der flexibel zijn in het uitkiezen 

van een vakkenpakket. Voor hen 

beslist het lot of hun professor 

een slechte adem of het uiterlijk 

van een fotomodel heeft. Enige 

competitie is er wel, ook op de 

RUG: komende tijd bezoeken 

commissies colleges op verschil-

lende faculteiten voor het bepa-

len van de Docent van het Jaar. 

Inhoudelijk, welteverstaan. <
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