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Jan Jaap Reinders werd op 4 november 1972 geboren te Rotterdam als de zoon van Josephus 
Jacobus Reinders en Dienke Reinders-Benes. In zijn jeugd heeft hij in diverse Nederlandse 
plaatsen gewoond binnen de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland 
en Groningen. In Leeuwarden is hij opgeleid tot theaterdocent, waarna hij een half jaar les 
heeft gegeven aan Dartington College of arts in Devon, Engeland. Daarna heeft hij zijn studie 
psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen gecombineerd met een aantal betaalde regie- 
en acteerprojecten. In 2000 studeerde hij af als Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsycholoog 
met de nevenrichting Sociale Psychologie. Vervolgens is hij jaren werkzaam geweest 
binnen het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Medische Wetenschappen. Daar gaf hij 
onderwijsadvies rond toetsing, voerde hij uiteenlopende onderzoeken uit en coördineerde 
hij het werk van onderzoeksinterviewers voor een longitudinaal onderzoek naar het 
loopbaangedrag van Groningse artsen. 

Uiteindelijk is Jan Jaap als docent en onderzoeker gaan werken binnen de opleidingen 
Tandheelkunde (Rijksuniversiteit Groningen) en Mondzorgkunde (Hanzehogeschool 
Groningen), die onderdeel zijn van het samenwerkingsverband: CTM (Centrum voor 
Tandheelkunde en Mondzorgkunde). CTM is tevens een afdeling van het Universitair 
Medisch Centrum Groningen (UMCG). Jan Jaap heeft binnen CTM een interprofessioneel 
onderwijsprogramma ontwikkeld en coördineert dit programma sindsdien. Zijn 
promotieonderzoek heeft hij ook binnen het CTM uitgevoerd, waar hij nog steeds werkzaam 
is. Tegelijkertijd werkt hij ook al een aantal jaar binnen de opleiding Fysiotherapie van de 
Hanzehogeschool Groningen. Daar geeft hij onderwijs rond gedrag en communicatie 
zoals motivational interviewing en anamnesetraining. Sinds kort is hij tevens betrokken 
bij de ontwikkeling van een nieuw interprofessioneel onderwijsprogramma voor de 
opleidingen Fysiotherapie, Logopedie en Voeding en Diëtetiek. Deze opleidingen zijn, net als 
Mondzorgkunde, onderdeel van de Academie voor Gezondheidsstudies, Hanzehogeschool 
Groningen. Na de afronding van zijn promotieonderzoek zet hij zijn onderzoek voort naar 
het bevorderen van interprofessionele samenwerking en onderwijs binnen Hanzehogeschool, 
Rijksuniversiteit Groningen en UMCG.
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