NICOLE

Van Dartel
Onderzoeker
arbeid & onderwijs

Profiel
Met 20 jaar onderzoekservaring
in het sociale domein kan ik
mezelf tot de ervaren
onderzoekers rekenen. Ik ben op
zoek naar een positie in een klein
tot middelgroot
onderzoeksbureau waar ik mijn
vaardigheden verder kan
ontwikkelen en kennis kan delen.

Contact
Elzengaard 29
Goirle
Nederland
+31 (0)6-57564019
dartel@reflexy-onderzoek.nl

Vaardig
heden
 Statistische software: SPSS,
STATA
 Surveyapplicaties: Collector,
Socratos
 Statistiek, m.n. lineaire
modellen
 Academisch schrijven
 Presenteren
 Individuele coaching
 CRKBO geregistreerd docent

Werkervaring
Eigenaar/onderzoeker
Reflexy Onderzoek 2008-heden
Als zelfstandig onderzoeker voer ik medewerkersonderzoek uit
voor opdrachtgevers in een breed scala van sectoren
(metaalindustrie, telecomsector, zorg & welzijn, in het po, vo, mbo
en hbo). Thema’s zijn o.a. werkbeleving, persoonlijke en
professionele ontwikkeling, teamfunctioneren en inzetbaarheid.
De meeste onderzoeken voer ik uit in opdracht van en
samenwerking met andere adviesbureaus. In deze samenwerking
ben ik verantwoordelijk voor alle onderzoekwerkzaamheden.
Kernactiviteiten zijn:
het ontwikkelen en programmeren van online
vragenlijsten,
• veldwerkzaamheden, zoals mailing, responsupdates
aanleveren, helpdesk,
• data-analyse en rapportage.
Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de projecten die ik de
afgelopen tien jaar heb gedaan.
•

Daarnaast begeleid ik hbo- en wo-studenten met verschillende
opleidingsrichtingen van diverse onderwijsinstellingen bij hun
onderzoek en data-analyse. Ook heb ik sinds 2012 ruime ervaring
opgedaan met het ontwikkelen en uitvoeren van leertrajecten en
workshops rondom scriptie- en stagebegeleiding aan
studentbegeleiders in het hoger onderwijs en stagebedrijven.

Beleidsadviseur Algemene Vereniging
Schoolleiders (AVS)
2005-2008
De AVS is een landelijke vak- en beroepsorganisatie voor alle
leidinggevenden in het funderend onderwijs en telt ruim 5.000
leden. De vereniging behartigt de individuele en collectieve
belangen van de leden.
Als beleidsadviseur lag mijn focus op leerlingenzorg en
ouderbetrokkenheid. Mijn taken betroffen onder andere:
• ontwikkelen
en
uitvoeren
van
professionaliseringsactiviteiten voor leden,
• publiceren van artikelen in het verenigingsblad,
ondersteunen van de helpdesk en
• uitvoeren van beleidsbeïnvloedende taken.
Een voorbeeld van dit laatste is mijn betrokkenheid bij de
landelijke werkgroep Ouderbetrokkenheid, gefaciliteerd door het
MinOCW. Eén van de concrete opbrengsten van de werkgroep is
het manifest Versterking ouderbetrokkenheid op school en de
notitie ‘De formele positie van ouders in het onderwijs (2005)’,
waaraan ik een substantiële bijdrage heb mogen leveren.

Sociaalwetenschappelijk
beleidsonderzoeker IVA
2001-2005

Professionalisering
Analysis Factor 2017-2018
Workshops
(Generalized)Linear
Models, Mixed Models
LOI cursus 2014-2014
Business English
Fontys OSO 2000-2001
Posthbo opleiding
Interne begeleiding
Rijksuniversiteit 1996-1999
Leiden
Doctoraalopleiding
orthopedagogiek
Fontys Hogeschool 1992-1996
PABO
St. Odulphus 1986-1992
Atheneum A

Op basis van sociaalwetenschappelijk onderzoek adviseerde IVA
(tot 2012) op het gebied van HRM, organisatieontwikkeling,
criminaliteit & veiligheid, leren & werken, arbeidsmarkt, zorg en
onderwijs. Verschillende onderzoeksmethoden werden daarvoor
ingezet, zoals surveys, interviews, focusgroepen, spelsimulaties,
panelonderzoek, casestudies, literatuuronderzoek, dossieranalyse
etc. Jaarlijks voerde IVA gemiddeld 150 onderzoekprojecten uit.
Als beleidsonderzoeker voerde ik kwalitatief en kwantitatief
onderzoek uit voor opdrachtgevers in verschillende sectoren
(sport, onderwijs, zakelijke dienstverlening, zorg) en heb ik mijn
vaardigheden
in
de
toepassing
van
verschillende
onderzoeksmethoden ontwikkeld (surveys, focusgroepen, diepteinterviews, scenario-ontwikkeling). Klik hier voor een overzicht
van enkele onderzoeksprojecten.

Intern begeleider/leerkracht
Dr. Landmanschool
1999-2001
Op basisschool Dr. Landmanschool voerde ik taken op drie
niveaus uit:
• op leerlingniveau door orthodidactisch onderzoek af te
nemen en remedial teaching te bieden,
• op leerkrachtniveau door hen zowel individueel als in
teamverband
te
begeleiden
(gericht
op
competentievergroting leerlingzorg),
• op organisatieniveau door beleid te ontwikkelen en af te
stemmen
binnen
het
bestuur
en
het
samenwerkingsverband.

Interesses

Nevenactiviteiten en
Lidmaatschap

Misdaadthrillers (boeken en
films), fitness, wandelen, koken
(pizza’s bakken)
2015- heden
2014-2017
2013-2014
2010-2014

CRKBO registratie docent
Secretaris MR Den Bongerd
Secretaris SLLO
Kenniskringlid lectoraat HRM Avans

