
 

 

 

 

 

 

 

Docenttalent 

Sebastiaan Steenman, Msc 

 

Sebastiaan Steenman, Msc, 27 jaar, is sinds 2009 werkzaam als docent bij het departement 

Bestuur- en Organisatiewetenschap van de faculteit Recht, Economie en Bestuur en Organisatie. 

Ondanks zijn jonge leeftijd is hij zowel als coördinator en docent betrokken bij verzorgen en 

vernieuwen van een groot aantal cursussen en begeleidt hij diverse bachelor en master scripties 

op het gebied van Bestuur en Beleid in met name de onderwijssector. Onderwijs loopt als een rode 

draad door de loopbaan van Sebastiaan. Al gedurende zijn tijd als middelbare scholier heeft hij 

zich jarenlang ingezet om het onderwijs te verbeteren, onder andere als bestuurslid bij het 

Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Als student heeft Sebastiaan meerdere functies 

bekleed in de medezeggenschap en ook in eigen onderzoeken en afstudeerscripties is het thema 

onderwijs een terugkerend studieobject. Als lid van de toetsingscommissie zet hij zich in voor de 

verbetering van toetsing en feedback en in zijn onderzoek kijkt hij naar de effecten van selectie in 

het hoger onderwijs. Studenten prijzen zijn bevlogenheid waarmee hij studenten niet alleen 

enthousiasmeert, maar ook weet te inspireren en te motiveren om actief deel te nemen aan het 

curriculum, door gebruik te maken van stimulerende werkvormen. Studenten beschrijven 

Sebastiaan als een veelzijdige vakman, die met de rust die hij uitstraalt de kennis goed weet over 

te dragen. Hij weet als geen ander het belang van elk vak in het totaal van het curriculum en de 

praktijk te benadrukken. Sebastiaan gebruikt de feedback van studenten consequent om 

cursussen te vernieuwen en tevens om de studenttevredenheid te verhogen. Sebastiaan, de jury is 

zeer onder de indruk van je kwaliteiten en het groot onderwijshart dat jij hebt waarmee jij op alle 

fronten bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. We hopen dat je die lijn 

voortzet in het onderwijs dat je geeft, in je bijdrage aan onderwijsvernieuwing en in je onderzoek 

naar onderwijs. Wij zien in jou een groot talent en feliciteren je van harte met de prijs van 

Docenttalent 2012-2013 van de Universiteit Utrecht! 

 

 


