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VOORWOORD 

 

Dit boek beschrijft een verhaal. Je kunt het samenvatten tot enkele bladzijden, zoals terug te 
vinden in de Nederlandse samenvatting. Je kunt het zelfs samenvatten tot 250 woorden; dat is 
voldoende voor de krant. Wat houdt het verhaal in? Het gaat over een mogelijkheid om 
sommige leerlingen bij een bepaald vak in een bepaalde situatie, met specifieke middelen, beter 
te laten leren. Dat is het verhaal. Mooi. 

Maar achter dit boek zit nog een verhaal. Daarvoor neem ik in dit boek deze ene 
bladzijde. Dat is natuurlijk nooit voldoende dus wordt dit een hele korte samenvatting, waarbij 
ik zeer zeker iemanden of ietsen over het hoofd zie. Ik hoop dat het me wordt vergeven zo aan 
het eind van dit verhaal. 

Het verhaal achter dit boek begint 14 jaar geleden in 1995 als Jan Schröder me vraagt 
voor een bijbaantje, naast mijn eerste echte schoolbaan. Hij zou me graag hints laten 
ontwikkelen; en Herman Melis, en Wils Versteegen, twee oud-docenten willen me wel helpen. 
Ze laten me ook zien dat je in het onderwijs kritisch moet zijn t.o.v. het normale gangetje; niets 
gaat vanzelf. Jan denkt dat met dit werk ik misschien nog wel eens zou kunnen promoveren, 
maar op dat moment ben ik er blijkbaar zelf nog niet klaar voor. Wel krijg ik december 1995 
voor het eerst het idee dat, wil ik zien of die hints effect hebben, dat moet worden gemeten met 
een soort van internetverbinding die checkt of iemand materiaal downloadt. 

Het verhaal gaat verder in 2001, wanneer we bij het IDO een echte professor krijgen: 
Anne van Streun. Hij gunt ons vakdidactici het doctorschap, en stimuleert ons om in de tijd van 
UOCG en FWN een eigen onderzoeksidee uit te werken. Anne geeft aan dat probleemoplossen 
een goed onderwerp zou kunnen zijn, maar ik zie het nog niet zo zitten; ‘is daar dan meer 
onderzoek over gedaan?’. Dat hoef ik niet twee keer aan Anne voor te leggen, en een jaar later 
ligt er een eerste versie van een plan. Ook zorgt Anne er voor dat mijn ideeën worden 
voorgelegd aan Egbert Harskamp, en zowel qua onderwerp als persoon blijken we elkaar heel 
goed te liggen. Het begint te lopen, zeker als ook zijn compagnon Cor Suhre begint aan te 
schuiven. 

Egbert vindt dat wanneer je naar een conferentie wil (herfst 2002), je ook een paper 
moet hebben. Dus zet je een experiment op (winter 2002-2003), voert het experiment uit (april 
2003), presenteert het werk (zomer 2003), en stuurt het naar een journal (herfst 2003). De weg 
naar het eerste artikel ging zo soepel, dat wordt besloten om ‘op artikelen te promoveren’. De 
resterende artikelen laten soms langer op zich wachten, maar Egbert, Cor en Anne blijven 
stimuleren.  

Mijn onderzoek is praktisch, en dus is de school van levensbelang. Niet in het minst 
dank zij de inzet van verschillende docenten, TOA’s en IT-beheerders op het Willem Lodewijk 
Gymnasium, het KDC, het Fons Vitea en Harlingen kan dit werk worden gedaan. Maar speciaal 
noem ik mijn eigen collega’s van het Augustinus, Derk, Lejo, Guus en Rolf, die er OOK voor 
zorgen dat het programma gaat lopen, en ik ondertussen ook nog op conferentie kan. 

Egbert vraagt wel eens hoe het thuis gaat, en ik kan hem geruststellen: ‘Nina is er’. 
Promoveren en kinderen krijgen, het kan. Maar dan moeten beide er volledig achter staan. Ook 
wanneer we kinderen krijgen, het promoveren gaat door. Nina regelt zelfs enkele malen 
ongevraagd dat ze met de kinderen gaat logeren, zo dat ik mooi een weekend kan doorpakken. 

De laatste jaren zijn de artikelen min of meer binnen, en Henk gaat steeds meer andere 
dingen doen. Anne gaat met pensioen, en wordt opgevolgd door Martin Goedhart. Martin, en 
Edwin van Lacum, mijn kamergenoot de laatste jaren in Groningen, helpen me naast Egbert en 
Cor het boekje tot zijn huidige omvang en niveau te brengen. 

Zoals ik al begon, ik zou veel meer namen moeten noemen. Ik hoop dat dit verhaal ook 
voor iedereen die er niet in staat, maar mij wel heeft geholpen, wel leuk is om te lezen. Ik ben 
jullie allen dankbaar; dit werk doe je niet alleen, het is teamwerk! 

 
Achter elk verhaal zitten nog weer veel grotere verhalen; Wils†, Klaasje†, Jan†, mijn vader† 
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