
                                                                                                                          

 
 
Docentenoverzicht 2022  

 
Docenten  

 
Mr. dr. Yannick van 
den Brink 

Mr. dr. Yannick van den Brink is universitair hoofddocent straf(proces)recht aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is tevens als Rubicon Research Fellow verbonden 
aan de University of Cambridge, Institute of Criminology (Verenigd Koninkrijk). 
Daarnaast is hij werkzaam als rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Den Haag. 

 
Mr. dr. Sanne Buisman  

Mr. dr. Sanne Buisman is docent Strafrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 

 
Mr. Abhijit Das  

Mr. Abhijit Das  is docent/promovendus aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn 
onderzoek concentreert zich op het strafprocesrecht, met een bijzondere interesse 
voor de opsporing. Daarnaast houdt hij graag een verbinding met de praktijk, onder 
andere als rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Amsterdam. 

 
Mr. Thom Dieben 

Mr. Thom Dieben is advocaat te Amsterdam bij JahaeRaymakers Advocaten. Zijn 
praktijk als advocaat richt zich op zaken op het snijvlak van strafrecht, internationaal 
publiekrecht en het Europees recht. Thom heeft diverse publicaties op zijn naam 
staan op het gebied van het internationale en Europese strafrecht. Hij is als auteur 
verbonden aan het Handboek Verdediging en de Strafvordering editie uit de Tekst & 
Commentaar serie. Thom is lid van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken 
(VCAS), de European Criminal Bar Association (ECBA) en de Adviescommissie 
Strafrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), die namens de 
advocatuur wetsvoorstellen met strafrechtelijke implicaties beoordeelt. 
 

 
Mr. dr. Marius Duker 

Mr. dr. Marius Duker werkt bij Gerechtshof Amsterdam. 



                                                                                                                          

 
Mr. Jan Watse 
Fokkens 

Mr. Jan Watse Fokkens is voormalig procureur-generaal Hoge Raad en emeritus 
hoogleraar strafrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam. 

 
Dr. Maša Galič 

Dr. Maša Galič is universitair docent privacy en strafprocesrecht aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam. Haar huidige onderzoek richt zich op de regulering van 
digitale opsporingsbevoegdheden van de politie, die functioneren op het snijvlak van 
het strafprocesrecht en het gegevensbeschermingsrecht. 

Mr. Rob ter Haar  

Mr. Rob ter Haar is docent strafrecht aan de Universiteit Utrecht. 

Prof. dr. Marianne 
Hirsch Ballin 

Prof. dr. Marianne Hirsch Ballin is  hoogleraar Straf- en strafprocesrecht aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam en senior advocaat bij Pels Rijcken. De expertise van 
Marianne betreft het straf(proces)recht in de volle breedte en het grensvlak tussen 
strafrecht en andere rechtsgebieden, in het bijzonder het bestuursrecht, het 
privacyrecht en het Europese en internationale recht. Zij treedt op in procedures voor 
de overheid met name in verband met strafvorderlijk optreden, internationaal 
strafrecht en penitentiair recht. 

Prof. dr. mr. Sonja 
Meijer  

Prof. dr. mr. Sonja Meijer is bijzonder hoogleraar Penitentiair Recht aan de Radboud 
Universiteit. Daarnaast is zij tevens universitair docent straf(proces)recht aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam. Zij studeerde strafrecht en privaatrecht aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. 



                                                                                                                          

Mr. dr. Klaas 
Rozemond  

Mr. dr. Klaas Rozemond is universitair hoofddocent strafrecht aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam, rechter-plaatsvervanger in de Internationale Rechtshulpkamer van de 
Rechtbank Amsterdam, annotator van de Nederlandse Jurisprudentie. Hij publiceerde 
het boek Het menselijke kwaad. Hannah Arendt, Adolf Eichmann en het oordelen over 
het kwaad (Amsterdam: Boom 2020) en het boek Het zelfgekozen levenseinde. Een 
pleidooi voor het recht van mensen om over hun eigen levenseinde te beschikken 
(Leusden: ISVW Uitgevers 2021). 
 

Mr. Arlette Schijns 

Mr. Arlette Schijns is advocaat bij Beer advocaten. Zij treedt op voor slachtoffers van 
misdrijven en hun nabestaanden. Daarnaast is zij onderzoeker bij de Vrije Universiteit 
Amsterdam, waar zij zich richt op de verschillende mogelijkheden tot compensatie 
van misdrijfschade. Arlette is ook voorzitter van de Commissie Schadefonds 
Geweldsmisdrijven. 
 

Mr. drs. Martin Ruiter 

Mr. drs. Martin Ruiter is senior rechter en rechter-commissaris in strafzaken bij de 
Rechtbank Den Haag. 

 
Dr. Suzanne Schot 

Dr. Suzanne Schot is universitair docent Straf(proces)recht bij de Rijksuniversiteit 
Groningen. 
 

 
Prof. mr. Lonneke 
Stevens  

Prof. mr. Lonneke Stevens is hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam. Zij heeft o.a. (empirisch-juridisch) onderzoek gedaan naar de 
voorlopige hechtenis, het zwijgrecht, en de raadsman bij het politieverhoor. Recent 
onderzoek richt zich op strafrechtelijk bewijs en Bayesiaans redeneren, alsmede de 
normering van digitale opsporing.   
 

Dr. André de Zutter  

Dr. André de Zutter is docent criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 
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