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Voorwoord 
 

Vijf jaar geleden bij mijn buluitreiking voor de studie onderwijskunde vroeg Greetje 

van der Werf of het me wat leek om een proefschrift te schrijven. Hier moest ik even 

over nadenken, maar na het zien van een aantal andere proefschriften zag ik het wel 

zitten. De keuze voor het onderzoeken van het schoolsucces van Friese leerlingen in 

het voortgezet onderwijs kwam voort uit alle publiciteit die er destijds was voor 

onderzoeksrapporten over de prestaties van Friese leerlingen in het basisonderwijs. 

In die rapporten werd geconcludeerd dat de prestaties van Friese leerlingen 

achterbleven bij de prestaties van leerlingen in de rest van Nederland. Onbekend 

bleef echter hoe het gesteld was met de prestaties van Friese leerlingen in het 

voortgezet onderwijs. Dit maakte me nieuwsgierig. Het GION beschikte over een 

groot gegevensbestand (VOCL’99) met informatie over zeer veel leerlingen in het 

voortgezet onderwijs, van wie er ruim duizend in Friesland woonden. Door dit 

bestand was het mogelijk om het schoolsucces van Friese leerlingen in het 

voortgezet onderwijs te onderzoeken. 

 

Mede dankzij de flexibiliteit van mijn promotores Greetje van der Werf en Roel 

Bosker was het mogelijk om al het werk vanuit huis te doen. Dit was vanwege 

gezondheidsproblemen namelijk de enige manier voor mij om het proefschrift te 

schrijven. Het werken aan het proefschrift heb ik met veel plezier gedaan. De 

afwisseling tussen het lezen van onderzoeksliteratuur, het uitvoeren van statistische 

analyses en het schrijven van de tekst is goed bevallen. Het overleg met Greetje en 

Roel ging vaak per e-mail en telefoon en af en toe kwamen ze bij mij thuis langs. 

Greetje en Roel, hartelijk dank voor jullie adviezen en opmerkingen! 

 

Mijn familie en vrienden wil ik bedanken voor hun interesse in het proefschrift. 

Elske en Ingrid, ik vind het erg leuk dat jullie mijn paranimfen willen zijn! Mijn 

studietijd begon ooit samen met jullie in Groningen en nu treffen we elkaar na 

zoveel jaren weer bij de Groninger universiteit. 
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