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Curriculum Vitae

Peter Blok is geboren in Amsterdam (in 1949) en behaalde zijn doctoraal examen 
in de Culturele Antropologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn specialisatie 
is Latijns-Amerika. Hij heeft verschillende functies bekleed op het terrein van 
het onderzoek naar de maatschappelijke dienstverlening  (bij het NIMAWO), de 
ontwikkelingssamenwerking (bij de Bisschoppelijke Vastenactie), de internationale 
samenwerking in het hoger onderwijs (bij de Nuffi c en de Universiteit van Amster-
dam). Bij deze laatste instelling was hij tevens werkzaam als HRM adviseur, evenzo 
bij de Hogeschool van Amsterdam waar hij op dit moment als docent werkzaam 
is bij de opleiding Human Resource Management. Hij is, als nationaal adviseur, 
betrokken geweest bij de ontwikkeling van het systeem van de harmonisatie van 
studiepunten (ECTS) vanuit de Europese Commissie. In zijn vrije tijd was hij, als 
bestuurslid betrokken bij de oprichting van de stichting SPOED, Gered Gereed-
schap en VSO Nederland en speelde als drummer in diverse rock en roll bands. 
Hij heeft een passie voor kunst en fotografi e.
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