
 

 

Achtergrondinformatie   
Naam  Pieternella Susanna (Nel) Verhoeven  

Adres  Plataanweg 19, NL-4441 SB Ovezande   

Tel. nummer  +31(0) 6 41 41 22 44  

Geboortedatum  31-03-1961 in Utrecht  

Email-adres  nv@onderzoeksconsultant.nl   

Burgerlijke staat  Gehuwd, 2 kinderen (1985, 1987), 2 kleinkinderen  

Hobby’s  Hardlopen, lange-afstands-fietsen, (groente) tuinieren, tekenen, fotograferen,  

vinologie.  

Opleiding    
2005 - 2009  PhD Sociale Wetenschappen  

1991 – 1997   Msc in Sociologie, Bsc in Sociologie en Algemene Sociale Wetenschappen  

1980 - 1981  BA in management   

1979 – 1980  Nederlands recht  

1972 - 1979  Voortgezet onderwijs (VWO)  

  

Persoonlijk profiel   
  Ik ben een gedreven expert op 

het gebied van onderzoek. Iemand 

met passie voor haar vak, met een 

analytisch denkvermogen en een 

open, kritische en onafhankelijke 

houding. Iemand die deze passie graag 

met anderen deelt. Onderzoek neemt 

een steeds belangrijker wordende plek 

in onze samenleving in. Ik speel daar 

liefst een inspirerende en onderscheidende rol. Dat doe ik als onderzoeksleider, bestuurder, 

toezichthouder, adviseur en mentor, daarbij gebruik makend van mijn (internationale) netwerk. 

Met mijn oog voor en ervaring in onderzoek ben ik inzetbaar in vele rollen en functies.   

Om de nodige balans te vinden zoek ik ontspanning in de natuur. Ik trek er graag met de fiets 

of lopend op uit, camera en tekenpotlood binnen handbereik. In onze vrije tijd runnen mijn man en ik 

een kleine hobbyboerderij en microbrouwerij waar duurzaamheid de boventoon voert. Daar 

ontvangen wij gasten, maar ook onze kinderen en kleinkinderen. De laatste zijn onze blik naar de 

toekomst en onze trots.  



 

Loopbaanprofiel   
Mijn loopbaan kent drie pijlers: het verrichten van onderzoek en het schrijven daarover, het 

geven van onderwijs en begeleiding bij onderzoek en het vervullen van leidinggevende en 

adviserende rollen.   

Zo was ik betrokken bij het ontwikkelen en coördineren van de vakgroep Methodenleer &  

Statistiek voor het University College (UC) Roosevelt (momenteel doe ik dat ook ad interim). Vanaf 

2006 ontwikkelde ik het Institute for Undergraduate Research (IUR) ‘Eleanor’, waarvan ik ook 

directeur werd. Tussen 2015 en eind 2017 was ik DEAN bij de HZ University of Applied Sciences en 

verantwoordelijk voor de inhoud van het onderwijs en het praktijkonderzoek, lectoraatsonderzoek en 

internationalisering.   

Mijn onderzoeksexpertise beslaat een breed scala aan methoden van onderzoek, zowel 

kwalitatief als kwantitatief met een focus op onderzoekskwaliteit. Als onafhankelijk senior 

onderzoeksconsultant verzorg ik onderzoeksadvies, projectbegeleiding en intervisie bij onderzoek, en 

adviseer ik bij onderzoeksprofessionalisering van nationale en internationale kennisinstellingen. Ook 

fungeer ik als ‘critical friend’ bij (proef)accreditaties, onderzoeksvoorstellen, -ontwerp en 

onderwijsontwikkeling. Daarnaast voer ik zelf onderzoek uit en publiceer ik daarover.   

Mijn expertise en ervaring als onderzoeker komen goed van pas in bestuurlijke – en 

toezichthoudende rollen. Zo behoud ik altijd overzicht over alle aspecten van (goed) bestuur, kan ik 

goed projectmatig denken en adviseren en heb ik een scherpe analytische blik op ontwikkelingen in 

organisaties, in de breedste zin van het woord.   

  

Interessegebieden  

Mijn opdrachtgevers (en werkgevers) bevinden zich zowel in Nederland als daarbuiten, in de 

(non) profitsector en de (semi) overheid. Ik verzorg projecten op het gebied van jeugd- en geestelijke 

gezondheidszorg, onderwijs, sport, toerisme, (gender) diversiteit, juridische hulpverlening, cultuur, 

gemeentelijke organisatie en regionale ontwikkeling. Daarnaast adviseer ik bij onderzoek in de 

(dier)geneeskunde en bij curriculumontwikkeling. Ook volg ik de ontwikkelingen op het gebied van 

wonen, milieu en gezonde leefstijl.   

Werkervaring   

2021 -  heden  Associate Professor a.i. Methods & Statistics bij University College Roosevelt in 

Middelburg  

2017 – heden  Onafhankelijk senior onderzoeker bij  en eigenaar van De Onderzoeksconsultant.   

2018 – 2019  Hoofd Onderzoek bij ZB Planbureau a.i.   

ZB Planbureau is een Sociaal Cultureel Onderzoeksinstituut in de provincie Zeeland.   

2014 - 2017  Freelance gastspreker over praktijkonderzoek en statistiek.  



 

2014 - 2020  Hoofdredacteur ‘online onderzoekstools’ bij Boom Hoger Onderwijs in Amsterdam.   

2015 – 2017  

  

DEAN Academie voor Economie en Management (nationaal en internationaal), HZ 

University of Applied Sciences in Vlissingen.   

2004 – 2015   University College Roosevelt in Middelburg:  

2004 – 2012 Universitair Docent;  

2010 – 2015 Head Institute for Undergraduate Research Eleanor; 

2012 – 2015 Universitair Hoofddocent.  

2003 – heden  Auteur tekstboeken voor hoger onderwijs, Boom Uitgevers, Amsterdam.   

2003 – 2004  Docent Onderzoek, International School of Hospitality Management, Den Haag.  

1998 – 2004  Eigenaar en consultant bij Bureau voor Onderzoek & Statistiek, Soest.  

1997 – 1998  Onderzoeksassistent, Utrecht University, Vakgroep Sociologie.  

Nevenfuncties    

2020 – heden  Lid Rekenkamercommissie gemeente Hulst en Terneuzen  

2018 – heden  Lid Raad van Toezicht Stichting Respont  

Voorzitter commissie Onderwijs & Kwaliteit/HR  

Cursussen ontwikkeld en verzorgd  
• Onderzoeksmethoden (kwalitatief en kwantitatief, HBO)  

• Statistiek, inleiding, multivariaat en geavanceerd (WO)  

• Docentenvaardigheden onderzoek (HBO)  

• SPSS (HBO en WO)  

Overige rollen en posities   
• 2020 – 2021: lid International Program Committee IASE satellite, August 31 – Sept 4, 2021 

• 2018 - 2019: Klankbord MODUS Methodologie praktijkgericht onderzoek (Regieorgaan-SIA)  

• 2018: Review commissie Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), PPO Kort  

• 2017: Extern referent Referee Flanders Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)  

• 2017: Review commissie NRO, Comenius Senior Fellow  

• 2017: Review commissie NRO, PPO Kort fase 1  

• 2014: Review commissie NRO, Passend Onderwijs  

• 2014, 25 April: Dagvoorzitter FLAMES over Wetenschappelijke Integriteit, Brussel  

• 2013: Lid IASE Scientific Program Committee voor de WSC2013 in Hong Kong  

• 2012, juni: PhD commissie, Jimmie Leppink, Maastricht University  

• 2012 - 2015: Co-promotor Janneke Gitsels  

• 2011: Sessie organisator, moderator & voorzitter ICOTS8 & ISI2011  

• 2011: Gasthoogleraar, University Of Kwazulu Natal, Durban, Zuid-Afrika  

• 2010 - 2015: Editor ISI IASE Nieuwsbrief  

• 2009: Sessie moderator ISI2009, conferentie Durban, Zuid-Afrika.  

Overige diploma’s  
• 2016: Bezielend Leiderschap, De Baak  

• 2014: Senior Kwalificaties onderwijs, Utrecht University  

Professionele en wetenschappelijke organisaties  
• 2012-heden: International Statistical Institute (elected member)  

• 2015-2017: European Association of Research in Learning and Instruction (EARLI)  



 

• 2006-heden: ISI Nederlands vertegenwoordiger ‘Women in Statistics’  

• 2006-2010: European Association of Methodology (EAM)  

• 2004 - heden: International Association for Statistics Education (IASE)  

• 2000 - 2010: Vereniging voor Statistiek (VVS)  

• 2006 - 2012: Landelijk Overleg Wetenschapswinkels (LOW)  

• 1998 - 2016: Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV)  

• 1995 - 1996: Opleidingscommissie Sociologie, Utrecht University  

• 2010 - 2014: Wetenschappelijke Raad Zeeland    

• 2010 - 2011: Kennisnetwerk bevolkingsontwikkeling   

• 2010 - 2012: Kennisnetwerk Duurzaam Zeeland   

• 2010 - 2015: Redacteur ISI Newsletter   

• 2011 - heden: Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren  

• 2015 - 2017: Managementboard Center of Expertise Leisure, Tourism & Health (CELTH).   

  

Bestuurservaring (vrijwillig)  
• 1997 - 1999: Penningmeester afdeling Soest, D’66  

• 2005 - 2011: Voorzitter ADSV Dynamica (regionale atletiekvereniging)  

• 2011 - 2014: Voorzitter Vereniging Zeeland Atletiek  

• 2018 - 2019: lid van de Imagowerkgroep Ovezande   

Talenkennis   
• Nederlands      – moedertaal  

• Engels   – vloeiend  

• Duits   – goed  

• Frans   – redelijk  

• Spaans   – een beetje   

  

Prijzen  
2013 Docent van het jaar - ACC Department University College Roosevelt.  

2017 Genomineerd FLAMES Award – Leuven University Flanders.   

 

  Publicaties   
Vanaf 2003 publiceer ik over onderzoek: een serie tekstboeken over kwantitatieve en 

kwalitatieve onderzoeksmethoden, - analyse en afstudeerbegeleiding. Mijn opus magnum Wat is 

Onderzoek? wordt op alle hbo-instellingen voorgeschreven; er zijn ruim 200.000 exemplaren van 

verkocht. De methode is uitgegroeid tot een platform voor praktijkonderzoek in het hoger 

onderwijs. Ook schrijf ik vak- en wetenschappelijke publicaties over onderzoek, methodologie en 

statistiek, en verzorg ik presentaties en workshops op conferenties en symposia. Ten slotte vul ik 

een aantal websites over onderzoek en statistiek.   

  

Boeken en cursusmateriaal  Aantal: 17  

Boekhoofdstukken  Aantal:   2  



 

Wetenschappelijke artikelen en papers   Aantal: 15  

Conferentiebijdragen  Aantal: 17  

Vakpublicaties, -presentaties en workshops  Aantal: 35  

Websites  Aantal: 10  

  

Referenties op aanvraag beschikbaar   
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