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CURRICULUM
VITAE

Alien van der Sluis is op 26 april 1981 geboren te Groningen. Van
1999 tot 2003 studeerde zij Bewegingswetenschappen aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Vervolgens rondde ze de European Master
Sport and Exercise Psychology aan de Vrije Universiteit van Amsterdam
af met een afstudeeronderzoek naar de relatie tussen perfectionisme,
doeloriëntatie en blessures bij topsporters.
Van 2006 tot 2010 werkte Alien als voorlichter topsport voor Anti-Doping
Autoriteit Nederland. In die rol ontwikkelde zij anti-doping campagnes
gericht op talenten en topsporters. In 2008 nam zij voor het World Anti
Doping Agency (WADA) deel aan hun voorlichtingsprogramma tijdens
de Olympische Spelen in Beijing.
Zij vervolgde haar carrière bij het onderzoeksbureau Kennispraktijk,
waar zij diverse (sport)onderzoeks- en adviesopdrachten voor
gemeenten, provinciale sportservices en stichtingen verrichtte.
Vanuit Kennispraktijk startte zij in 2011 in deeltijd bij het Centrum
voor Bewegingswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen
en het UMCG met haar promotieonderzoek naar risicofactoren voor
blessures bij getalenteerde voetballers en tennissers. Hierbij lag de
focus op risicofactoren als gevolg van rijping, zoals de groeispurt,
risicobereidheid en metacognitieve vaardigheden. In 2017 rondde zij
dit promotieonderzoek af.
Sinds 2016 is Alien als docent-onderzoeker in dienst bij het Instituut
voor Sportstudies van de Hanzehogeschool Groningen. Binnen het
lectoraat praktijkgerichte sportwetenschap en de Kenniswerkplaats
Motorisch leren en bewegingsonderwijs doet zij samen met studenten
en professionals uit het werkveld praktijkgericht onderzoek.
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