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De jury was ook dit jaar weer samengesteld uit studentleden en stafleden van zowel de Bachelor 
als de Master Opleidingscommissie en heeft de zes uitstekende voordrachten van de 
verschillende secties beoordeeld aan de hand van vastgestelde criteria, zoals het geven van 
inspirerend onderwijs.   
 
Op basis daarvan heeft de jury unaniem besloten om de onderwijsprijs 2019 toe te kennen aan 
Eiko Fried van de sectie Klinische Psychologie. 
 
Helaas kan Eiko vandaag hier zelf niet aanwezig zijn vanwege persoonlijke omstandigheden, 
waardoor hij genoodzaakt was eerder dan gepland naar zijn familie af te reizen. Hij heeft 
herhaaldelijk laten weten dit heel erg te betreuren. Gelukkig is Bernet of Willem hier aanwezig 
om straks de prijs namens Eiko in ontvangst te nemen.  
 
Eiko is universitair docent bij de sectie Klinische psychologie en in die hoedanigheid betrokken 
bij zowel het bachelor als het master onderwijs. Zijn onderwijs wordt steevast zeer hoog 
gewaardeerd door studenten. Gemiddelde evaluatie scores van een 5,0 zijn bijvoorbeeld geen 
uitzondering. Hij is dus een uitzonderlijk docent met hart voor zowel onderwijs als studenten. Hij 
is zeer betrokken en als geen ander in staat om methodologisch uitdagende onderwerpen op een 
dergelijke positieve en stimulerende manier te onderwijzen dat studenten hem na afloop van een 
cursus spontaan berichten sturen om hem te bedanken voor het inspirerende onderwijs.  
 
De studenten benadrukken in deze berichten keer op keer zijn positieve manier van feedback 
geven, zijn enthousiasme, geduld en de respectvolle manier waarmee hij met de studenten 
omgaat. Bovendien geven ze bijna altijd aan dat ze volledig verrast waren zo te hebben kunnen 
genieten van een methodologische cursus, zoals bijv. Experimental Clinical Psychology. 
 
Daarnaast is Eiko ook een loyale en prettige collega, die altijd gericht is op constructieve 
samenwerking. Dat blijkt ook uit het feit dat zijn voordracht expliciet ondersteund werd door 
vele directe collega’s.  
 
Eiko is ook lokaal, nationaal en internationaal een drijvende kracht achter de Open Science 
beweging. Hij draagt dit uit naar studenten en integreert dit waar mogelijk in zijn onderwijs. In 
deze zin levert hij dus ook een belangrijke bijdrage aan de toekomstige uitoefening van ons vak.  
 
In de begeleidende brief bij de voordracht wordt gesproken over Eiko’s zeldzame excellentie in 
onderwijs. De jury is het hiermee eens en ziet de prijs als een terechte verdienste en ook als een 
belangrijke aanmoediging voor zijn toekomstige carrière. 
 
Ik ben dan ook zeer verheugd om de Onderwijsprijs Psychologie 2019 te kunnen overhandigen 
aan Eiko Fried. Of om in de woorden van een van zijn studenten te spreken: “Eiko rocks!” 
 
Tot slot wil ik nog even vermelden dat Eiko het geldbedrag verbonden aan deze prijs heeft 
gedoneerd aan het “Meeting point for refugee students” en “Leiden University Pride”. 
 


