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Drs. Laurien Crump, 33 jaar, is sinds 2010 werkzaam als junior docent en onderzoeker 
bij de afdeling Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen van de faculteit 
Geesteswetenschappen. Ondanks haar jonge leeftijd heeft zij al een indrukwekkende 
carrière in het onderwijs achter de rug. Voor haar aanstelling aan de Universiteit Utrecht 
werkte zij onder andere als docent Klassieke talen en Geschiedenis aan het Utrechts 
Stedelijk Gymnasium en aan de Wycombe Abbey School in Groot-Brittannië. Naast haar 
docentschap gaat haar belangstelling uit naar vele andere aspecten van het onderwijs, 
zoals internationalisering. 
 
Studenten roemen haar kwaliteiten op het gebied van begeleiding en interactie met 
studenten. Laurien vervult volgens studenten in haar colleges de rol van dirigent die, 
door het stellen van kritische vragen en het uitdagen tot debat, studenten naar een hoger 
niveau tilt. 
 
De jury was zeer onder de indruk van de diepgang in de door Laurien geschreven visie 
op het wetenschappelijk onderwijs, waarin de student als jonge onderzoeker centraal 
staat. Zo stimuleert zij al vanaf het eerste jaar het gebruik van primaire bronnen. 
Dit uitgangspunt komt onder meer terug in de toetsing, die minder is gericht op 
kennisreproductie maar op analyse en het plaatsen van historische vraagstukken in een 
bredere, actuele context. 
 
Laurien, de jury is zeer onder de indruk van je kwaliteiten en zien in jou een groot talent 
dat een voorbeeld kan zijn voor andere jonge docenten aan de Universiteit Utrecht. Van 
harte gefeliciteerd met de prijs Docenttalent 2011-2012 van de Universiteit Utrecht! 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
Prof. mr. Ivo Giesen, 39 jaar, werkt sinds 2004 als hoogleraar privaatrecht bij het 
departement Rechtsgeleerdheid van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. 
Daarvoor was hij docent en onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg. Naast zijn 
wetenschappelijk werk is hij als docent en voorheen ook coördinator betrokken bij vele 
cursussen aan het departement. 
 
Studenten waarderen zijn didactische kwaliteiten, in combinatie met zijn aanstekelijke 
enthousiasme en charisma. De jury is onder de indruk van zijn visie over de toekomst van 
het universitaire onderwijs, en de opleiding Rechtsgeleerdheid in het bijzonder. 
 
Als bestuurder, maar zeker ook als docent levert hij een grote bijdrage aan de vernieuwing 
en verbetering van het curriculum van de opleiding Rechtsgeleerdheid, onder andere door 
zijn actieve lidmaatschap van de opleidingscommissie. Hij levert een belangrijke bijdrage 
aan de ontwikkeling van het honours onderwijs binnen de opleiding, bijvoorbeeld door 
actief betrokken te zijn bij de ontwikkeling van het excellent master tracé. Ivo Giesen 
draagt zijn visie op onderwijs en onderwijskwaliteit van de universiteit ook op universitair 
niveau uit, door zijn lidmaatschap van het programmabestuur van het Centre of Excellence 
in University Teaching. 
 
Ivo, vanwege je bijdragen aan onderwijsvernieuwing en -verbetering, visionaire instelling 
en aanstekelijke enthousiasme kent de jury je graag de Docentenprijs 2011-2012 van de 
Universiteit Utrecht toe. Van harte gefeliciteerd!
 


