
PROFIEL 

Ik ben een analytisch 
en gestructureerd 
denker met een goed 
gevoel voor duidelijke 
taal. Complexe 
thema's geef ik op een 

toegankelijke manier weer: in gewoon, goed 
en begrijpelijk Nederlands. Ik ga graag op 
zoek naar de rode draad in een verhaal, maar 
vind het ook heerlijk om me vast te bijten in de 
puntjes op de i. 


HUIDIG WERK 

Tekstredacteur voor onderwijs en overheid  
Sinds 2003 neem ik geregeld kleinere en 
grotere klussen aan als tekstredacteur en 
tekstcorrector voor onderwijs en overheid. 
Sinds 2020 is dit mijn fulltime bezigheid 
(cdebusser.nl). Ik heb mij gespecialiseerd in 
duidelijke taal (vaagtaal.nl) en ben medeauteur 
van het boek 'Vaagtaal' (Haystack, 2009). 
 
Yogadocent  
Sinds 2017 werk ik ook als freelance 
yogadocente in en rond mijn Duitse 
woonplaats. Ik ben medeoprichter van 
Yogastudio Mara (yogaschule-mara.de).


EERDER WERK 

Vakdidacticus Aardrijkskunde,  
Rijksuniversiteit Groningen  
Van 2014 tot 2019 werkte ik als docent en 
onderzoeker aan de universitaire 
Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit 
Groningen. Ik was vooral verantwoordelijk 
voor de opleiding van toekomstige 
aardrijkskundedocenten.  
 
Aardrijkskundedocent,  
Hondsrug & Esdal College, Emmen 
In het schooljaar 2012/2013 werkte ik als 
aardrijkskundedocent in opleiding aan het 
Hondsrug College in Emmen. In 2013/2014 
werkte ik als bevoegd aardrijkskundedocent 
aan het Esdal College in Emmen.   

Postdoconderzoeker,  
Rijksuniversiteit Groningen  
Van 2010 tot 2012 deed ik kwantitatief 
onderzoek naar binationale huwelijken in 
Europa, aan de Faculteit Ruimtelijke 
Wetenschappen bij de Rijksuniversiteit 
Groningen.  
 
Assistent in Opleiding, Universiteit van 
Amsterdam  
Van 2003 tot 2009 had ik een betaalde 
promotieplek aan de  Faculteit Maatschappij- 
en Gedragswetenschappen van de 
Universiteit van Amsterdam. Ik deed 
onderzoek in Spanje, Duitsland en Polen en 
had een kleine onderwijstaak. In 2009 ben ik 
gepromoveerd. 


OPLEIDINGEN 

Eerstegraads Lerarenopleiding, 
Rijksuniversiteit Groningen  
In 2012/2013 studeerde ik aan de 
Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit 
Groningen. Ik behaalde het diploma Master of 
Science en mijn eerstegraads bevoegdheid 
als aardrijkskundedocent.  


Promotieopleiding, Universiteit van 
Amsterdam  
Van 2003 tot 2009 werkte ik aan mijn 
proefschrift Divine Patronage: Places of 
Pilgrimage as Representations of Territorial 
Identities. Op 9 januari 2009 verdedigde ik 
succesvol mijn proefschrift en behaalde ik 
mijn doctorstitel.


Sociale Geografie, Universiteit van 
Amsterdam  
Van 1995 tot 2000 studeerde ik sociale 
geografie aan de Universiteit van Amsterdam. 
Ik behaalde cum laude mijn diploma Master of 
Arts, met als afstudeerrichting 'sociaal-
culturele geografie met bevolkingsgeografie'. 
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VAARDIGHEDEN 

Talen  
Nederlands is mijn moedertaal, maar ik spreek 
ook (bijna) perfect Duits. Ook Engels beheers 
ik goed: ik heb veel Engelstalige weten-
schappelijke publicaties op mijn naam staan. 
Verder red ik mij redelijk in het Frans en  
Spaans. 


Schriftelijk vaardigheden 
Door mijn werkervaring als onderzoeker, 
tekstredacteur en tekstcorrector beschik ik 
over zeer sterke schriftelijke vaardigheden. 
Hierbij heb ik zowel oog voor de grove 
structuur als voor de kleine details.   
 
Analytisch 
Mijn analytisch vermogen is altijd al mijn 
sterke punt geweest. Ik ben gepromoveerd 
sociaalwetenschapper en hou van vragen 
stellen en antwoorden zoeken. 


Didactisch-pedagogisch 
Tijdens mijn studie en werk als docent heb ik 
veel didactisch-pedagogische ervaring en 
kennis opgedaan. Ook heb ik meer dan vijf 
jaar werkervaring als lerarenopleider. 


Organisatievaardigheden 
Ik ben goed in staat zelfstandig beslissingen 
te nemen, maar werk ook graag samen met 
anderen. Ik hou mij aan afspraken en voer 
mijn werk zorgvuldig uit. 


VERDER BEN IK OOK 

Gecertificeerd yogadocent 
Van 2017 tot 2019 volgde ik een tweejarige 
yogadocentenopleiding bij het Duitse Yoga 
Vidya. Ik behaalde mijn diploma tot 
'Yogalehrerin' (BYV) en ben erkend door de 
Duitse zorgverzekeraars. 
 
Fanatiek wandelaar 
Van juni 1998 tot maart 1999 maakte ik met 
mijn man en herdershond een voettocht van 
meer dan 4000 kilometer, van Heiloo naar 
Santiago de Compostela en deels weer terug.  
 
Goede amateurvioliste 
Als tiener speelde ik jarenlang viool in het 
Nederlands Jeugdstrijkorkest. Ook werd ik op 
mijn veertiende al toegelaten tot de voor-
opleiding van het Koninklijk Conservatorium 
Den Haag. 


PERSOONLIJK 

Ik ben geboren op 13 mei 1976 in Amstelveen 
en ben getrouwd met Arjen Ligtvoet. Samen 
hebben we een dochter (2007) en twee zonen 
(2009 en 2011).


CONTACT 

Email: cathelijne@cdebusser.nl 
Tel: +49 (0)162 856 0848 
Web: cdebusser.nl en vaagtaal.nl


Adres: Schwarzer Weg 87, 49767 Twist (Dld)


Ik woon nét over de grens in Duitsland, maar 
kom graag naar Nederland voor een goed 
gesprek, een tekst of een kop koffie. 
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