Docenten en cursusleiding
Leergang de gemeentejurist van de toekomst: het
toepassen van het bestuursrecht in gesprek met politici,
bestuurders en burgers

De colleges van de leergang worden verzorgd door gespecialiseerde docenten uit de wetenschap en de praktijk. De
volgende docenten zijn betrokken bij deze leergang:



















Dhr. prof. mr. Dick Allewijn
Dhr. dr. mr. Hans Bosselaar

bijzonder hoogleraar Mediation aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
docent bestuurswetenschap en politicologie aan de Vrije Universiteit
Amsterdam
Dhr. dr. Duco Bannink
universitair hoofddocent bestuurswetenschap en politicologie aan de
Vrije Universiteit Amsterdam.
Dhr. prof. dr. Hans Boutellier
wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut en
hoogleraar Veiligheid & Veerkracht aan de Vrije Universiteit
Amsterdam.
Dhr. mr. drs. Hugo Doornhof
bestuursrechtadvocaat bij AKD Amsterdam.
Dhr. prof. dr. Leo Huberts
hoogleraar bestuurskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Dhr. prof. mr. Chris Jansen
hoogleraar Privaatrecht en co-director van het Centre for Public
Contract Law & Governance (CPC) aan de Vrije Universiteit
Amsterdam, gasthoogleraar (TPR-wisselleerstoel) bij het Centrum
voor Overheid en Recht (CORe) aan de Universiteit Hasselt, voorzitter
van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) en raadsheerplaatsvervanger in het hof 's-Hertogenbosch.
Mevr. mr. Evelien Meester
teammanager Juridische Facilitering en Vakbekwaamheid bij
Stimulansz.
Dhr. mr. Erik Moesker
voorheen hoofd afdeling juridische zaken en concernjurist van de
gemeente Delft. Rechter-plaatsvervanger rechtbank Oost-Brabant, lid
van het college van beroep en bezwaar van SBK (= Stichting
Bouwkwaliteit) en lid redactieraad TBR (= Tijdschrift voor Bouwrecht).
Dhr. dr. mr. André van Montfort
universitair hoofddocent bestuurswetenschap en politicologie aan de
Vrije Universiteit Amsterdam.
Dhr. prof. dr. Richard Neerhof
hoogleraar bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Dhr. prof. mr. Frank van Ommeren hoogleraar Staats- en bestuursrecht, in het bijzonder publiek- private
rechtsbetrekkingen bij de Vrije Universiteit.
Mevr. mr. Jiska Pot
Senior bestuursadviseur Juridische Zaken bij de Gemeente
Amsterdam.
Dhr. mr. drs. Tim Robbe
partner bij Victor Advocaten.
Mevr. mr. dr. Mandy van Rooij
universitair docent en onderzoeker Staats- en Bestuursrecht aan de
Vrije Universiteit Amsterdam.



Mevr. prof. mr. dr. Willemijn Roozendaal



Dhr. prof. mr. Jon Schilder



Dhr. dr. Ronald van Steden



Dhr. prof. dr. Willem Trommel

bijzonder hoogleraar Socialezekerheidsrecht en universitair
hoofddocent Arbeidsrecht aan de Vrije Universiteit
Amsterdam.
hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit
Amsterdam, rechter-plaatsvervanger rechtbank Gelderland
en vicevoorzitter van de Commissie Veiligheidsonderzoeken
AIVD en MIVD.
universitair hoofddocent bestuurswetenschap en politicologie
aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
hoogleraar beleids- en bestuurswetenschappen en
themaleider 'governance' aan het Institute for Societal
Reslience aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

De leergang staat onder leiding van dr. Duco Bannink en prof. dr. Richard Neerhof.

