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Loes van Rijsewijk werd geboren op 2 februari 1990 te Hengelo, Overijssel. Nadat ze in 
2008 haar Gymnasiumdiploma had behaald, verhuisde ze naar het hoge Noorden om 
Sociologie te studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens het schrijven van haar 
bachelorthese over probleemgedrag onder jongeren raakte ze geïnteresseerd in een 
carrière als onderzoeker. Ze werd aangenomen voor de Research Master Human Behavior 
in Social Contexts en behaalde haar MSc (cum laude) in 2013. Tijdens haar master 
bezocht ze prof. dr. Mara Brendgen aan de Université de Québec à Montréal in Montréal, 
Canada, om daar tijdens een onderzoeksstage van drie maanden de invloed van genen en 
omgeving op prosociaal gedrag te onderzoeken. Ook schreef ze samen met prof. dr. René 
Veenstra, dr. Jan Kornelis Dijkstra en dr. Christian Steglich een onderzoeksvoorstel over de 
voorspellers en gevolgen van hulprelaties van jongeren met hun klasgenoten, waarvoor 
ze werd beloond met een Onderzoekstalent beurs van de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hiermee kon ze aan de slag als promovenda bij 
de vakgroep Sociologie. Van oktober tot en met december 2016 werkte ze als exchange 
scholar aan haar proefschrift aan de Arizona State University (Tempe, Arizona, Verenigde 
Staten) bij de onderzoeksgroep van prof. dr. Richard Fabes, expert op het gebied van 
prosociaal gedrag. Loes heeft haar werk gepresenteerd op meerdere nationale en 
internationale conferenties en heeft haar werk gepubliceerd in een internationaal 
peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift. Loes was naast haar werk als onderzoeker  
actief voor meerdere commissies en raden, als organisator van meerdere congressen 
en als docent voor Bachelor- en Mastervakken. Daarnaast heeft ze van januari tot en 
met juli 2016 voor NWO gewerkt, waar ze betrokken was bij werkzaamheden rondom 
de aanvraagrondes van de VENI en Onderzoekstalent subsidies. Momenteel werkt Loes 
als onderzoeker bij de afdeling Onderzoek, Informatie & Statistiek van de Gemeente 
Groningen.
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