
Voorwoord 
 
En opeens is het moment daar….het proefschrift is af en het enige wat mij nog 
rest is het schrijven van een voorwoord. Toen ik vijf jaar geleden met mijn 
onderzoek begon, leek een eventuele promotie nog erg ver weg. Dat het 
proefschrift er uiteindelijk toch is gekomen, heb ik mede te danken aan de steun 
en inzet van verschillende mensen die ik in dit voorwoord dan ook graag wil 
bedanken. 

Als eerste wil ik mijn promotores Carla Vlaskamp en Wied Ruijssenaars 
noemen, wier begeleiding en steun essentieel is geweest bij het schrijven van dit 
proefschrift. Carla, jouw vertrouwen in een goede afloop maakte dat promoveren 
ook voor mij steeds reëler werd. Je praktische en inhoudelijke ondersteuning, je 
vaak razendsnelle reactie op de door mij ingeleverde stukken, en je grote 
betrokkenheid bij het tot standkomen van dit proefschrift, heb ik als heel 
bijzonder ervaren. Jouw wijze van begeleiden zorgde er voor dat ik boven mezelf 
uitsteeg en dingen opschreef waarvan ik niet had gedacht dat ze ooit uit mijn pen 
zouden vloeien. Ik heb grote bewondering voor de enorme kennis die jij hebt 
over mensen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen en voor 
de wijze waarop jij bijdraagt aan de verbetering van de zorg voor deze groep 
kwetsbare mensen. 

Wied, hoewel jij pas halverwege het onderzoek ‘instapte’ als promotor heb 
ik jouw begeleiding in dit promotietraject als zeer waardevol ervaren. Ondanks je 
drukke werkschema had je altijd wel ergens een gaatje in je agenda als ik iets 
met je wilde bespreken. Je concrete feedback, en je vermogen om zaken op een 
heel positieve manier te benaderen, gaven mij het gevoel dat het inderdaad 
allemaal wel zou lukken. Dit gevoel heeft zeker bijgedragen aan een vlotte 
afronding van mijn proefschrift.  
 

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de beoordelingscommissie 
bestaande uit prof. dr. B. Maes, prof. dr. H. Nakken, en prof. dr. S.J. Pijl. Ik wil 
graag mijn waardering uitspreken voor hun bereidheid zitting te nemen in deze 
commissie. Ook de snelheid waarmee zij het manuscript hebben beoordeeld, 
was voor mij heel prettig.  
 

Alle cluster 3 scholen en kinderdagcentra die hebben geparticipeerd in het 
onderzoek mogen niet onvermeld blijven in dit voorwoord. Zonder hun inzet was 
het schrijven van dit proefschrift immers in het geheel niet mogelijk geweest. Ik 
ben blij dat een groot aantal leerkrachten en begeleiders in de afgelopen jaren 
bereid was de inventarisatielijst kindkenmerken in te vullen, soms zelfs voor een 
groot aantal kinderen. Mijn speciale dank gaat uit naar de scholen en 
kinderdagcentra die ik, tijdens de ontwikkeling en implementatie van het 
curriculum, gedurende langere tijd heb mogen volgen. De inzet die alle 
betrokkenen toonden en de tijd die zij vrijmaakten om te vertellen over de 
voortgang en bevindingen bij hun op school of KDC heb ik erg gewaardeerd. 
Daarnaast heb ik mij altijd zeer welkom gevoeld op deze scholen en KDC’s.  



De ouders van aan het onderzoek deelnemende kinderen ben ik 
eveneens veel dank verschuldigd. Zij gaven niet alleen toestemming voor 
deelname, maar namen ook de moeite vragenlijsten in te vullen, en aanwezig te 
zijn bij en te participeren in besprekingen over hun kind.  
 

Een woord van dank is verder op zijn plaats voor de Ministeries van 
OC&W en VWS die het onderzoek financieel mogelijk maakten. De leden van de 
werkgroepen ‘curriculumontwikkeling’ en ‘kindkenmerken’ wil ik op deze plaats 
ook graag noemen, evenals de begeleidingcommissie die gedurende de eerste 
jaren het reilen en zeilen binnen het onderzoek volgde. 
 

Verschillende studenten hebben als onderzoeksstagiaire, scribent of 
student-assistent een rol gespeeld binnen mijn onderzoek. Hendrieke de Vries, 
Iris Blom, Margreet de Vries, en Willemijn Schokkenbroek hebben allen op hun 
eigen manier een bijdrage geleverd aan het onderzoek en daarmee indirect ook 
aan mijn proefschrift.  
 

De collega’s uit het AiO-huis wil ik bedanken voor de gezelligheid tijdens 
de lunch, bij de gezamenlijke viering van verjaardagen, en tijdens de AiO-huis 
uitjes. Ook de vele kopjes koffie en thee die gebracht werden in het tijdperk van 
de AiO-huis koffiemanager, waren een welkome afwisseling op de dagelijkse 
sleur. 
 

Naast alle bedankjes in de werksfeer, zijn er ook in mijn privéleven enkele 
mensen die ik graag wil bedanken voor hun steun. In dit rijtje wil ik als eerste 
mijn vriendinnen noemen. Hoewel in onze gesprekken het onderwerp ‘werk’ 
zeker niet de boventoon voerde, is hun rol niet minder belangrijk geweest. Zij 
gaven kleur aan mijn leven, wat mij weer de energie gaf om elke dag opnieuw 
achter de computer te kruipen. Liesbeth Sijtsma en Charlotte Rondhuis wil ik op 
deze plaats in het bijzonder noemen. Beste Liesbeth en Lotte, jullie droegen niet 
alleen na werktijd bij aan het veraangenamen van mijn leven, maar vrolijkten ook 
mijn werkdagen op met het op gezette tijden versturen van bemoedigende en 
inspirerende mailtjes. Liesbeth, ik vind het bijzonder leuk dat jij mijn paranimf wilt 
zijn. 
 

Mijn familie hoort uiteraard ook in dit rijtje thuis. Hun interesse, maar ook 
hun gastvrijheid mogen in dit voorwoord zeker niet onvermeld blijven. In de 
afgelopen jaren moest ik regelmatig ergens in het land op een onmogelijk vroeg 
tijdstip verschijnen (dat heb je al snel als je in Groningen woont). Gelukkig kon ik 
in die gevallen altijd een beroep doen op mijn familie, als het ging om een 
slaapadres. Mijn speciale dank gaat daarbij uit naar mijn broer Karel. Niet alleen 
kon ik vele malen bij hem (en schoonzus Femke) terecht, ook kon ik telkens 
rekenen op zijn speciaal voor mij ingestelde wek-, ontbijt-, en (fiets)taxiservice, 
waardoor ik, ondanks het vroege tijdstip, nooit een trein heb gemist. Mijn zus wil 
ik bedanken voor haar enthousiaste toezegging om mijn paranimf te zijn. Beste 
Janneke, ik vind het heel fijn dat jij deze eervolle taak op je wilt nemen.  



Lieve Arjan, de slotwoorden zijn voor jou. Als geen ander ken jij 
zolangzamerhand de ‘in’s en out’s’ van promoveren. Waar ik lange tijd beweerde 
dat het tot een promotie waarschijnlijk niet zou komen, heb jij altijd vertrouwen 
gehad in het slagen van dit promotieavontuur. Ik wil je bedanken voor je steun en 
je luisterend oor op momenten dat ik het even niet meer zag zitten, en droomde 
van een ontspannen baantje ‘achter de kassa’. Ook je relativeringsvermogen (op 
dagen dat ik mij weer eens druk liep te maken over dingen die achteraf altijd mee 
bleken te vallen) deed me goed. Maar vooral het er ‘zijn’ in mijn leven maakte 
voor mij het verschil.  
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