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In 2006 besloten PiCompany en de Universiteit Twente een samenwerkingsverband 
aan te gaan, met als belangrijkste element het financieren en faciliteren van een AiO 
project voor de duur van vier jaar. Ik was de gelukkige kandidaat die in november 
2006 met dit project aan de slag mocht gaan. Inmiddels zijn de vier jaar voorbij 
gevlogen, waarin ik veel geleerd heb en hard gewerkt heb aan de mooie uitdaging om 
wetenschap en praktijk dichter bij elkaar te brengen. Het resultaat hiervan ligt voor 
u, namelijk mijn proefschrift. Hierin is te lezen hoe statistische modellen en 
methoden een bijdrage kunnen leveren aan en gebruikt kunnen worden in de 
(psychologische) praktijk. Dit resultaat heb ik niet alleen bereikt, het is tot stand 
gekomen door de ondersteuning van en de samenwerking met verschillende mensen 
en organisaties. Hen wil ik daarvoor graag bedanken. 

Allereerst wil ik mijn promotor Rob Meijer bedanken, die (na mij) ongetwijfeld 
het meest heeft bijgedragen aan dit proefschrift. Onze gedeelde interesse voor de 
psychologie, het psychologisch testen en de psychometrie was de basis voor een 
goede en resultaatgerichte samenwerking. Ik heb met heel veel plezier met je 
samengewerkt en veel van je geleerd, met name hoe de psychometrie een zinvolle 
bijdrage kan leveren aan de praktijk en hoe statistische resultaten zinvol 
geïnterpreteerd kunnen worden vanuit de psychologische invalshoek. Naast het 
werken aan de artikelen, betrok je me ook bij het onderwijs. Af en toe college 
‘Testtheorie & Psychodiagnostiek’ geven, helpen bij practica en samen 
masterstudenten begeleiden tijdens hun afstuderen, vond ik geweldig en waren voor 
mij leerzame ervaringen. Dankjewel dat je me die mogelijkheid hebt geboden. Jouw 
vertrek naar Groningen, halverwege mijn project, veranderde gelukkig weinig aan 
onze samenwerking, mede door jouw goede bereikbaarheid en snelle reactie via de 
mail. In plaats van een deurtje verder voor overleg, ging ik nu een dag naar 
Groningen. Rob, en ook Ilse, bedankt voor de gezellige momenten daar in het ‘hoge 
noorden’.  

Als tweede wil ik mijn copromotor Bernard Veldkamp bedanken. Bernard, waar 
ik door Rob vanuit de psychologie en de psychometrie ondersteund werd, steunde jij 
me vooral bij de technische aspecten van mijn onderzoek. Ik heb veel geleerd van 
jouw kennis over computer adaptief toetsen. Ook jij bood me de mogelijkheid om te 
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participeren in het onderwijs door colleges te geven en samen afstudeerders te 
begeleiden. Dankjewel daarvoor. Door het vertrek van Rob werd je mijn dagelijks 
begeleider in Enschede en intensiveerde ons contact. Dit heb ik als prettig ervaren; 
altijd was je bereid om met een kritische blik naar mijn werk te kijken en om mijn 
klankbord te zijn, zowel werkgerelateerd als niet-werkgerelateerd.  

Natuurlijk was dit alles niet gelukt zonder PiCompany, zij hebben immers het 
gehele project gefinancierd. In het bijzonder wil ik Martijn van der Woude, Nico 
Smid en Lolle Schakel bedanken voor hun betrokkenheid bij het project. Dankzij 
jullie kon ik een kijkje nemen in de keuken van de praktijk en had ik de 
beschikbaarheid over grote sets “echte” data, daar heb ik veel van geleerd en ben ik 
jullie dankbaar voor. Ik kijk met heel veel plezier terug op onze samenwerking. 

Verder bedank ik graag de leden van de beoordelingscommissie, Marise Born, 
Klaas Sijtsma en Hans Hoekstra, voor het aandachtig lezen van mijn proefschrift en 
hun aanwezigheid tijdens mijn promotie. Tevens bedank ik de overige leden van de 
promotiecommissie voor hun aanwezigheid. 

Graag bedank ik alle (ex-)collega’s van de afdeling OMD voor hun belangstelling, 
het kritisch meedenken en de gezelligheid. Een aantal mensen wil ik in het bijzonder 
bedanken. Cees Glas, bedankt voor het delen van je kennis over de item respons 
theorie en computer adaptief toetsen, maar ook voor je gastvrijheid zodat ik na het 
vertrek van Rob in Enschede kon blijven werken. Josine en Marianna, bedankt dat 
jullie me als paranimfen willen bijstaan gedurende mijn verdediging. Lorette en 
Birgit, bedankt voor jullie handige tips en adviezen, het regelen van allerlei zaken en 
vooral bedankt voor de gezelligheid. Rinke, bedankt voor het genereren van de data 
die gebruikt zijn voor het tweede deel van Hoofdstuk 6. 

Tevens wil ik graag de collega’s bij PiCompany bedanken; de PiCompanen van de 
afdelingen Development, ICT en Servicedesk wil ik bedanken voor hun hulp, steun, 
interesse en gezelligheid.  

Alle leden van ‘The Dutch-Flemish Network for Recruitment and Selection 
Research’ bedank ik voor hun inspiratie, aandacht en gezelligheid tijdens de jaarlijkse 
bijeenkomsten. Jeroen Vermunt bedank ik voor zijn hulp en advies om LatentGold 
onder de knie te krijgen zodat de analyses voor Hoofdstuk 5 probleemloos konden 
worden uitgevoerd. Wilco Emons bedank ik voor de software om het aantal 
genormeerde Guttman fouten te kunnen berekenen en voor zijn ondersteuning om 
het draaiende te krijgen. Hanny Baan bedank ik voor haar hulp bij het afhandelen 
van administratieve zaken in Groningen, voor haar begeleiding naar verschillende 
collegezalen in Groningen en voor haar gezelligheid.  
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Buiten het werk om stonden mijn familie en vrienden ook altijd voor me klaar. 
Daarom bedank ik hier mijn familie en vrienden voor hun steun, interesse, 
gezelligheid en niet te vergeten voor hun geduld gedurende mijn promotietraject. 
Vaak was het ‘drukdrukdruk’, maar een gezellig samenzijn en weer eens bijkletsen 
onder het genot van een kop thee was dan altijd een zeer aangename onderbreking, 
net als het gezellig samen fitnessen, een uurtje RPM en/of Bodysteps.  

Tot slot bedank ik mijn ouders voor hun onvoorwaardelijke geloof in mijn 
kunnen, hun steun, belangstelling en liefde. Mam, bedankt dat ik jouw 
perfectionisme en doorzettingsvermogen heb; eigenschappen die je als promovenda 
heel goed kunt gebruiken. Pap, bedankt voor de fijne gesprekken en je bereidheid 
altijd mee te willen denken, onder andere hoe we je netwerk kunnen gebruiken voor 
het verzamelen van data, zoals we gedaan hebben bij het verzamelen van de data die 
gebruikt zijn in de Hoofdstukken 2, 3 en 4. Rosa, Job en Gijs, bedankt voor jullie 
belangstelling, gezelligheid en vooral ook voor jullie hulp bij het tekenen van de 
intelligentie items voor PiCompany. Huub, bedankt dat je van mijn kaft jouw 
kunstwerk hebt willen maken. Ik vond het erg gezellig om er samen mee bezig te 
zijn. Last but not least bedank ik mijn lieve vriend René voor zijn belangstelling, 
steun, begrip en liefde, ook voor alle avonden samen op de bank met de laptop op 
schoot.



 

 

 




