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Curriculum Vitae 

Coby van Niejenhuis werd geboren op 11 september 1981 in Garrelsweer. Ze behaalde de 

MAVO (Waezenburg, 1997), MEAO bedrijfsadministratie (Alfa College, 2001), en Bachelor of 

Social Work (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, 2006). In 2008 behaalde ze de master 

Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) met een scriptie over het effect van 

buitenschoolse activiteiten op interetnische beeldvorming onder jongeren. Ze werkte ze een 

jaar als onderzoeksmedewerker bij The Arnhem School Study (TASS); een grootschalig 

kwantitatief onderzoek naar de etnische integratie van jongeren in Arnhem. Aansluitend 

begon haar promotietraject bij het Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs, 

Opvoeding en Ontwikkeling (GION), waarvan de eerste drie jaar in het teken stond van het 

evaluatieonderzoek naar het landelijke programma Taalontmoetingen van het Oranje Fonds. 

Coby werkt momenteel als docent en onderzoeker bij de vakgroep Sociologie aan de RuG. 
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