
	

	

	

	

	

	

	

 
 

	 	

 
D I A N  D E  V R I E S  

 

E R V A R I N G  
 
ONTWIKKELAAR KENNIS EN NASCHOLING 

Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt) 
December 2018 – heden  
Binnen deze functie ontwikkel ik nascholing en kennisproducten voor 
professionals in de ggz, zoals: 
•  Wetenschappelijke nascholing (wetenschappelijke kennis leren benutten 
in de praktijk)  
•  Webinars 
•  E-learning 
•  Didactische nascholing (hoe geef je goede supervisie en cursussen?) 
•  Scholingsbijeenkomsten  
Daarnaast ben ik secretaris van de kennisagenda voor psychologen, 
psychotherapeuten en pedagogen. Hiervoor verzamelen en prioriteren 
we de kennisbehoeften van professionals, zodat we voor 
subsidieverstrekkers en onderzoekers inzichtelijk kunnen maken waar 
onderzoek het hardste nodig is.  
 
UNIVERSITAIR DOCENT JEUGD EN GEZIN 

Pedagogische Wetenschappen, Universi teit Utrecht 
September 2015 – heden  
Binnen deze functie combineerde ik onderwijs (60%) en onderzoek (40%).  

Onderwijs binnen Pedagogische Wetenschappen: 
•  Ontwikkelen en opzetten vakken en toetsing 
•  Coördinatie vakken en toetsing en aansturing werkgroepdocenten  
•  Geven hoorcolleges, seminars en werkgroepen in diverse vakken 
•  Begeleiding en beoordeling stages en scripties  

Onderzoek binnen vakgroep Adolescentie : 
•  Wetenschappelijk onderzoek ontwerpen, opzetten, uitvoeren, en 
communiceren  
•  Testen effectiviteit leerlijn mediawijsheid voor basisscholen  
•  Communiceren onderzoeksresultaten in presentaties, krant en tv  
 
(zie diandevries.nl voor een uitgebreider overzicht van mijn onderzoek)  
 
 
 
 

O P L E I D I N G  
 
PhD Communicatiewetenschap  
Universiteit van Amsterdam 
2011-2014 
• Proefschrift over effecten van 
sociale media op zelf- en 
lichaamsbeeld  
 
MSc (cum laude) 
Onderzoeksmaster 
psychopathologie  
Universiteit Maastricht 
2009-2011 
• Master thesis over het 
evalueren van competentie in 
CGT d.m.v. rollenspellen 
• Onderzoeksstage bij Center 
for Research on Eating 
Disorders, Oxford University  
• Klinische stage 
kinderpsychiatrie, Herlaarhof  
 
BSc (cum laude) 
Gezondheidswetenschappen 
Universiteit Maastricht 
2006-2009 
•Major: Geestelijke 
gezondheidskunde 
•Minor: Therapie in de 
geestelijke gezondheidskunde 
•Extra Minor:  Bioregulatie en 
gezondheid 
 

     06-12507676       skype: diandevries        diandevries@gmail.com            Utrecht      

 
P R O F I E L  
 
Ik ben geïnteresseerd in wat (jonge) mensen gezond en gelukkig maakt. Het wetenschappelijk onderzoek op 
dit gebied wil ik vertalen naar de praktijk. Hierbij gebruik ik mijn achtergrond in onderzoek en onderwijs 
(geven en ontwerpen) in de psychologie, gezondheidswetenschapen, communicatie en pedagogiek. Mijn 
expertise is de rol van media in de ontwikkeling, het welzijn en de opvoeding van jongeren.  

 



	

	

	

	

	

	

	

 
 

	

 
D I A N  D E  V R I E S  

 

E R V A R I N G  ( v e r v o l g )  
 
POSTDOCTORAAL ONDERZOEKER JEUGD EN MEDIA 

Communicatiewetenschap, Universiteit van Amsterdam 
Maart 2014 – Augustus 2015 
Binnen deze functie combineerde ik onderzoek (70%) met onderwijs 
(20%) en het organiseren van bijeenkomsten (10%).  
•Wetenschappelijk onderzoek op basis van een eigen 
onderzoeksvoorstel over sociale media en welzijn jongeren 
•Onderwijs opleiding communicatiewetenschap: werkgroepen  geven 
en scripties begeleiden 
•Organiseren activiteiten (o.a. symposia en  lezingen door 
internationale sprekers)	
 
PROMOVENDA SOCIALE MEDIA EN ZELFBEELD  

Amsterdam School for Communication Research, Universiteit 
van Amsterdam 
Oktober 2011 – Maart 2014 
Promotoren: Prof. Dr. Jochen Peter & Prof. Dr. Patti Valkenburg 
In iets minder dan 2,5 jaar schreef ik een proefschrift over de effecten 
van sociale media op het zelf- en lichaamsbeeld van jongeren. De 
artikelen uit dit proefschrift zijn allen gepubliceerd in internationale 
wetenschappelijke tijdschriften.  
 
STAGIAIRE ONDERZOEK TRAINING CGT EETSTOORNISSEN 

Center for Research on Eating Disorders Oxford, Oxford 
University  
Februari 2011 – Juli 2011 
Begeleiders: Prof. Dr. Christopher Fairburn & Prof. Dr. Anita Jansen 
Binnen deze onderzoekstage richtte ik me op het testen van de 
competentie van therapeuten in het geven van cognitieve 
gedragstherapie voor eetstoornissen.   
 
STAGIAIRE KINDER EN JEUGDPSYCHIATRIE 

Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatr ie Herlaarhof 
November 2010 – Februari 2011 
Als stagiaire binnen het transculturele team (Esperanto) hielp ik bij de 
diagnostiek en behandeling van diverse soorten problematiek.  
•  Diagnostisch onderzoek uitvoeren en rapporteren (aantekening 
psychodiagnostiek behaald) 
•Werken binnen een multidisciplinair team 

C E R T I F I C A T E N  
 
•  Summercourse digitale 
leermiddelen / blended learning 
Universiteit Utrecht 2018 
•Basiskwalificatie onderwijs 
Universiteit van Amsterdam 2015 
•Basisaantekening 
psychodiagnostiek 
Universiteit Maastricht 2011 
 

E V A L U A T I E S  
 
Citaten uit anonieme 
studentevaluaties: 
• “De cursus heeft een heel 
duidelijke structuur met veel 
afwisseling. Dian is een 
enthousiaste, bekwame docent.” 
• “Very kind, smart, organised. 
Would love to take her class 
again!” 
• “Positive attitude, clear and 
constructive feedback, stimulating 
environment.” 
• “Very calm, clear, and friendly. 
She is enthusiastic and had a lot 
of knowledge.” 
• “I like the course’s creative 
approach and the interactive 
methods of teaching.” 
• “Overall very satisfied! Well- 
structured with a devoted and 
inspiring teacher!” 
• “Dian organiseert de seminars 
goed, legt begrippen goed uit en is 
erg toegankelijk” 
• “Dian was an amazing teacher, 
super kind and always helped with 
everything. But she kept the rules 
very strict during the course. 
Always smiling and excited about 
the topics she taught and teaching 
in general” 
•  
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