Docenten 2022
mr. Abhijit Das

Docent/promovendus aan de VU. 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. Geert Janssen

Senior rechter, Rechtbank Amsterdam.

mr. Jacco Janssen

Senior rechter A, Rechtbank Rotterdam.

mr. Robbert Jonk

Advocaat, Cleerdin & Hamer.

Linda Kesteloo LLM

Docent aan de Vrije Universiteit.

Prof. dr. Ate Kloosterman

em. bijzonder hoogleraar Forensische Biologie aan de
UvA en (oud) forensisch DNA-deskundige bij het NFI.

prof. dr. Ronald Meester

Docent aan de Vrije Universiteit

mr. dr. Patrick van der Meij

Strafrechtadvocaat en partner bij Cleerdin & Hamer
Advocaten en docent/onderzoek aan het Instituut voor
Strafrecht & Criminologie aan de Universiteit Leiden.

mr. Carolien Noorduyn

Advocaat, Summit Advocaten

prof. dr. Eric Rassin

Hoogleraar rechtspsychologie, Erasmus Universiteit.
Studeerde Nederlands recht en
Gezondheidswetenschappen. Thans werkt hij aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam als rechtspsycholoog.
Daarnaast treedt het regelmatig op als deskundige in
strafzaken om een advies te geven over de
betrouwbaarheid van getuigenverklaringen,
herkenningen en bekentenissen. Rassin's onderzoek
richt zicht op besluitvorming, bias, liegen en
gedachtecontrole.
Hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Vrije
Universiteit Amsterdam. Zij heeft o.a. (empirischjuridisch) 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.

prof. mr. Lonneke Stevens

mr. Idriss van Straalen

Advocaat, Summit Advocaten

mr. dr. Bas de Wilde

Senior onderzoeker, ‘De strafzaak’.
Onderzoeker en docent bij zijn eigen bedrijf De
strafzaak, docent in verschillende cursussen bij SSR (het
opleidingsinstituut voor rechter en officieren van
justitie), rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank
Noord-Holland en lid van de Examencommissie van de
Beroepsopleiding Advocatuur. Zijn expertise ligt op het
gebied van het strafrechtelijk bewijsrecht,
mensenrechtelijke aspecten van het strafrecht en
rechtsvergelijking.

