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ERVARING

SENIOR DOCENT VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM
2018-HEDEN





Ontwikkelen en geven van vakken: Recht & Praktijk, Juridische vaardigheden,
Inleiding Recht, Rechtsgeschiedenis (Afdeling Rechtstheorie &
Rechtsgeschiedenis)
Coördinator Law in Society (Engelstalige Bachelor: start in september 2019)
Verbonden aan het Amsterdam Centre for Family Law (ACFL)

JURIDISCH ADVISEUR & ONDERZOEKER ALIMENTATIEVRAAG; DIJKSTERHUIS
ONDERZOEK & ADVIES
2015-HEDEN






Alimentatieadviezen en –berekeningen, juridisch-financieel advies bij scheiding
Opdrachtonderzoek
Presentaties bij symposia, ‘Content’ alimentatie voor websites, alimentatietraining
en inhoudelijke ondersteuning (verzoekschrift, alimentatieberekening etc.)
advocatenkantoren familierecht
Internationale Workshops organiseren; uit te monden in publicaties: bijv. workshop
in Onati (Spanje) 2018: georganiseerd met prof. M. Maclean, University of Oxford,
over echtscheiding en digitalisering, uitmondend in een internationale
wetenschappelijke bundel in 2019 (redactie: Mavis Maclean & Bregje Dijksterhuis,
uitgever: Bloomsbury/Hart Publishing). http://www.iisj.net/en/workshops/digitalfamily-justice-journey-adr-alternative-dispute-resolution-odr-online-dispute

SENIOR-ONDERZOEKER & DOCENT HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM
2007-2017

Activiteiten onderzoek:




Onderzoek naar echtscheiding/alimentatie/ beschermingsbewind bij
schulden/armoede in opdracht van beroepsorganisaties en gemeente Amsterdam
(Internationale) publicaties, presentaties (internationale) congressen en deelname
expertmeetings over onder andere over echtscheiding, rechterlijke samenwerking,
legal management, digitalisering en gender en rechters.
Workshops (professionals/particulieren), onder andere over online digitale
juridische tools, financiële zelfredzaamheid en alimentatie

Activiteiten onderwijs (Bachelor HBO-Rechten, Master Legal Management):







Onderwijs op het gebied van o.a. de rechtsgebieden familierecht, privaatrecht,
staatsrecht, strafrecht, onderzoeksvaardigheden en -practicum, rapporteren.
Mede-ontwikkelaar van het keuzevak familierecht
Initiator, ontwikkelaar en docent module Regulering in de master
Diverse coördinatietaken, zoals het onderzoekspracticum in de bachelor en daarbij
het onderhouden van externe contacten met de beroepspraktijk
Begeleiden van studenten bij hun afstudeeronderzoek in de master en bachelor
Lid van de Opleidingscommissie in de master

DOCENT-ONDERZOEKER TILBURG UNIVERSITY
2005- 2007

Activiteiten:


Verzorgen van onder andere onderwijs in Encyclopedie van de rechtswetenschap
en staatsrecht



Opdrachtonderzoek naar onder andere de Algemene Wet Gelijke Behandeling en
het ontwerpen van richtlijnen voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

ASSISTENT IN OPLEIDING UNIVERSITEIT LEIDEN
2001-2005

Activiteiten:




Schrijven van een proefschrift
Gefinancierd onderzoek – naar onder andere de uitbreiding van de bevoegdheden
van de enkelvoudige strafrechter – uitvoeren
Verzorgen van Juridisch en rechtssociologisch onderwijs.

Mijn empirische proefschrift Rechters normeren de alimentatiehoogte rondde ik in 2008 af.
Het is een empirische casestudy van de Werkgroep Alimentatienormen, een rechterlijk
overleg dat sinds 1975 alimentatienormen ontwikkelt, waarmee het alimentatiebedrag wordt
uitgerekend. Het proefschrift wordt veelvuldig in de rechtspraktijk gebruikt als naslagwerk.
JURIDISCH MEDEWERKER GEMEENTE WORMERLAND
2000-2001

Activiteiten:





Algemene juridische advisering
Secretaris van de commissie bezwaar en beroep
Verzekeringen, aansprakelijkheidstellingen, risicobeheer
Contactambtenaar dorpen en buurtverenigingen

GRIFFIER CIVIELE KAMER GERECHTSHOF AMSTERDAM (STAGE)
FEB-JUNI 1999

Activiteiten:





OPLEIDING

Opmaken van het proces-verbaal van de zitting, concipiëren van de beschikking
Onderzoek verrichten n.a.v. specifieke juridische problemen
Notities schrijven
Bijdrage leveren in de raadkamer

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM, RECHTSGELEERDHEID
1994-1999

Nederlands recht met een specialisatie privaatrecht
UNIVERSITY OF KENT, UK, LAW (ERASMUS)
1997-1998

Obligations I, Philosophy of Law, Law and Medical Ethics, Criminal Law. Ik schreef aan de
University of Kent tevens mijn filosofische eindscriptie voor de Universiteit van Amsterdam.
Ik besprak de bijdrage van de filosoof H.L.A. Hart met The Concept of Law (1961) aan de
rechtssociologie.
IGNATIUS GYMNASIUM, AMSTERDAM
1988-1994

Nederlands, Latijn, Frans, Engels, Geschiedenis, Wiskunde B, Natuurkunde, Economie.
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COMMUNICATIEVE
EN KWALITEITEN

TALEN

OVERIGE
RELEVANTE
CURSUSSEN/ERVA
RING

Analytisch, origineel, collegiaal, betrokken, zorgvuldig, ijverig, inhoudelijk richtinggevend

Engels: Effective Operational Proficiency – advanced (C1 - CEFR)
Frans: Threshold – intermediate level (B1 - CEFR)

2018-heden

Redacteur Recht der Werkelijkheid, extra taak: PR

2015

Didactische aantekening behaald (NB: bezig met verkort traject
BKO

2015 - heden

Schrijver blogs Split-Online kennisbank

2016 - 2017

Lid klankbord Rechtwijzer uit Elkaar

2013

Winnaar Robbert Dijkgraaf Essayprijs

2012 - 2013

Lid Expertgroep Vereenvoudiging Kinderalimentatiestelsel
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