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Curriculum Vitae        
Victorine B. de Graaf-Peters werd geboren op 18 november 1972 te 

Steenwijk. Op 11 jarige leeftijd verhuisde ze met haar ouders naar Eext in 

Drenthe. Na de middelbare school studeerde Victorine aan de HBO-V, 

alwaar ze cum-laude afstudeerde. Vervolgens werkte ze een aantal jaar als 

leidinggevende en manager in diverse zorginstellingen. Het grote gemak 

waarmee ze kan leren, besloot ze op haar achtentwintigste te koppelen aan 

haar interesse in menselijk gedrag, resulterend in een universitaire studie 

aan de Rug. Drie jaar later studeerde ze af in zowel de functieleer, als de 

ontwikkelingspsychologie, met als nevenrichting klinische psychologie en 

neuro/ bio-psychologie. Tijdens haar studie werd ze twee keer moeder. Na 

het afstuderen begon ze het promotieproject bij ontwikkelingsneurologie. 

Dit proefschrift, wederom ruimschoots binnen de tijd, is het resultaat. Naast 

wetenschap, heeft muziek en literatuur haar grote interesse. In haar vrije 

tijd schreef, acteerde en regisseerde ze zo twee musicals. Ook schreef ze 

een groot aantal songteksten en houdt ze een weblog bij. In haar weblog 

schrijft ze vaak over haar gevoel nogal stuntelig te zijn en over de spanning 

tussen maatschappelijke wenselijkheid en creatieve eigenheid. 

Ondertussen heeft ze, naast het schrijven van haar proefschrift, 7 CD’s vol 

gezongen en acteerde en regisseerde ze diverse toneel en theatersport 

producties. Ook vervult ze enkele bestuursfuncties. Thans woont ze in een 

monumentaal pand in Nieuw Beerta, op het Groningse platteland en is ze 

werkzaam op de afdeling Klinische en Ontwikkelingspsychologie bij de 

faculteit gedrag- en maatschappij wetenschappen van de Rijksuniversiteit 

Groningen. 

          




