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Het	 initiatief	 voor	 dit	 proefschrift	 is	 in	 2008	 genomen	 in	 de	 kenniskring	 van	 het	
Lectoraat Integraal Jeugdbeleid	van	de	Hanzehogeschool.	Ik	maakte	hiervan	deel	uit	als	
zgn.	‘buitenlid’,	vanuit	het	ABCG,	de	schooladviesdienst	in	Groningen	waar	ik	sinds	1989	
werkzaam	was.	 Promoveren	was	 altijd	 al	 een	 (stille)	wens,	 sinds	mijn	 afstuderen	 in	
1991,	dit	jaar	precies	25	jaar	geleden.	Dus	toen	de	vraag	in	de	kenniskring	werd	gesteld	
wie	 belangstelling	 had	 om	 te	 promoveren,	 hoefde	 ik	 niet	 lang	 na	 te	 denken.	 Samen	
met	de	lector,	mijn	latere	co-promotor	Jeannette Doornenbal,	bezochten	wij	Alexander 
Minnaert	op	een	warme,	zonnige	dag	in	juli	2008.	Ik	ben	nog	altijd	blij	dat	hij,	op	basis	
van	de	documenten	die	er	toen	lagen,	het	zag	zitten	om	als	eerste	promotor	op	te	treden.

Alexander,	ik	heb	zeer	veel	aan	jou	te	danken:	de	vele	‘privé	colleges’	die	ik	op	jouw	
kamer	 heb	 genoten.	 Aanvankelijk	 over	 de	 opzet	 van	 het	 proefschrift	 en	 later	 meer	
specifiek	 over	 diverse	methodologische	 onderwerpen.	 Ik	 heb	 je	 niet	 alleen	 als	 goed	
methodoloog,	maar	ook	als	vakbekwaam	didacticus	ervaren.	Dat	 je	mij	enig	moment	
een	‘Lisreliet’	noemde	gaf	mij	bijvoorbeeld	het	vertrouwen	dit	programma	ter	hand	te	
nemen	en	de	syntax	zelf	te	programmeren.	Dat	je	in	2010	niet	alleen	maar	mijn	promotor	
was,	maar	 ook	mijn	 leidinggevende	werd,	 heeft	mij	 veel	 gebracht:	 een	 inspirerende	
academische	omgeving,	waarin	ik	mij	in	toenemende	mate	thuis	ben	gaan	voelen	en	de	
faciliteiten	om	het	proefschrift	tot	een	goed	einde	te	brengen.	Hartelijk	dank	daarvoor!	

Jeannette	introduceerde	mij	ook	bij	Paul Leseman,	mijn	tweede	promotor.	Paul,	ik	heb	
het	je	denk	ik	nooit	verteld,	maar	bij	mijn	eerste	bezoek	aan	Utrecht,	had	ik	het	gevoel	
op	audiëntie	te	gaan.	Ik	had	reeds	veel	van	je	gelezen	en	was	erg	onder	de	indruk	van	je	
kennis,	maar	ook	van	je	betrokkenheid	op	-	en	affiniteit	met	jonge	kinderen	die	van	huis	
uit	niet	díe	basis	meekrijgen,	die	 je	hen	zou	toewensen.	 Je	advies	om	het	onderwerp	
‘familieleren’	te	parkeren	en	me	met	het	tot	dan	toe	ontwikkelde	theoretische	raamwerk	
te	 gaan	 richten	 op	 de	 autochtone	 doelgroep	 die	 in	 Groningen	 zo	 vlakbij	 is,	 heeft	
verregaande	consequenties	gehad.	Dank	voor	de	prettige	en	inspirerende	gesprekken,	
het	‘uitlenen’	van	je	Utrechtse	collega’s	en	je	niet	aflatende	begeleiding	om	mij	te	leren	
schrijven,	tussen	al	je	drukke	werkzaamheden	door.	Dat	was	nodig!

Jeannette,	dat	 jij	mij	met	deze	heren	in	contact	hebt	gebracht,	 is	slechts	een	klein	
aspect,	van	de	betekenis	die	jij	voor	dit	proefschrift	hebt	gehad.	Je	niet	aflatende	support	
door	middel	van	gesprekken,	telefoontjes,	mailtjes,	SMS-jes	en	(kerst)kaarten	heeft	mij	
zeer	gesteund	in	dit	hele	proces.	Maar	ook	je	ervaring	met,	en	betrokkenheid	bij	met	
name	het	kwalitatieve	deel	van	het	onderzoek,	heeft	mij	geleerd	hoe	je	het	verhaal	van	
mensen	 op	 een	 integere,	 systematische	 en	 heldere	manier	 kunt	 opschrijven	die	 hen	
recht	doet.	Ik	heb	dus	in	meerdere	opzichten	veel	van	je	geleerd!



194

D

Tevens	wil	ik	de	leden	van	de	leescommissie,	Greetje Timmerman, Kees de Glopper en 
Ed Elbers	hartelijk	bedanken	voor	het	willen	beoordelen	en	-	niet	in	de	laatste	plaats	-	
goedkeuren	van	dit	proefschrift.

Een	woord	van	dank	gaat	ook	uit	naar	Anke Schaafsma en Henk Wilbers	die	in	hun	
ronde	aan	de	scholen	rondom	de	fusie	van	ABCG	en	CEDIN,	in	2009	de	vraag	‘uit	het	
veld’	hebben	 ‘opgehaald’	 (vergeef	mij	het	 jargon)	bij	Stichting Marenland.	Een	vraag,	
die	naadloos	bleek	aan	 te	 sluiten	bij	mijn	nieuwe	 focus:	de	 autochtone	doelgroep	 in	
Noordoost-Nederland.	Sinds	die	tijd	heb	ik	met	enige	regelmaat	contact	gehad	met	Leonie 
Korteweg,	adjunct-directeur	van	Stichting	Marenland.	Leonie,	ik	vond	het	bijzonder	om	
mee	te	mogen	en	kunnen	denken	over	het	vraagstuk,	waar	jullie	als	schoolbestuur	alle	
dagen	mee	te	maken	hebben.	De	overlegmomenten	in	het	begin	met	jou	en	de	directies	
en/of	IB-ers	van	de	scholen	in	Woldendorp,	Meedhuizen	en	Termunterzijl	waren	voor	
mij	 zeer	waardevol.	 Ik	wil	 Sjanet Duut, Ali de Raaf, Marga Lamain, Liesbeth Hansen, 
Aukje de Haan en Mathilde Lievers	dan	ook	danken	voor	hun	inzet	en	betrokkenheid.	
Dit	groepje	vormde	de	kern	van	de	sneeuwbal	die	later	volgde,	waardoor	uiteindelijk	
11	scholen	meededen	aan	dit	onderzoek.	Ik	wil	dan	ook	alle	directies	en	leerkrachten	
van	 deze	 scholen	 bedanken	 voor	 hun	 deelname.	 Jullie	 gastvrijheid	 om	 gedurende	
drie	achtereenvolgende	jaren	studenten	hun	werk	te	laten	doen	bij	jullie	op	school	is	
essentieel	geweest	voor	dit	onderzoek.	 Ik	hoop	met	de	resultaten	uit	dit	proefschrift	
iets	terug	te	kunnen	doen	en	zou	graag	in	de	(nabije)	toekomst	verder	met	jullie	willen	
meedenken	om	de	groep	kinderen,	die,	om	welke	reden	dan	ook,	dreigen	uit	de	boot	te	
vallen,	die	vaardigheden	aan	te	leren	die	hen	in	staat	stelt	zich	optimaal	te	ontwikkelen.	
Ook	een	woord	van	dank	aan	de	kinderen	en	hun	ouders	van	de	11	scholen	die	meededen	
in	de	Groninger	steekproef.	Een	speciaal	woord	van	dank	aan	de	dertien	moeders	met	
wie	ik	in	de	laatste	fase	van	het	onderzoek	gesprekken	had	over	hun	opvattingen	over	
opvoeding	en	de	rol	die	zij	en	de	school	daarin	vervullen	en	hun	verwachtingen	over	
de	 schoolloopbaan	 van	 hun	 kinderen.	 Ik	 heb	 deze	 gesprekken	 als	 zeer	 bijzonder	 en	
waardevol	ervaren	en	ik	heb	veel	van	jullie	geleerd!	

Zoals	 vermeld,	 was	 het	 onderzoek	 niet	 mogelijk	 geweest	 als	 niet	 drie	 jaar	 lang,	
studenten,	gewapend	met	een	laptop	en	cadeautjes	voor	de	kinderen,	naar	de	scholen	in	
de	regio	togen,	in	het	kader	van	het	bachelorwerkstuk,	de	masterthesis	of	het	verkrijgen	
van	 actualiteitenstempels,	 om	 kinderen	 te	 testen.	 Jullie	 inzet	 en	 flexibiliteit,	 om	
bijvoorbeeld	jullie	OV-weekendabonnement	om	te	zetten	in	een	weekabonnement,	was	
geweldig!	Ik	wil	daarom	de	bachelorstudenten	Jozien van Hunen, Anouk Oude Sogtoen, 
Klaasje Bosman, Suzanne de Hoop, Gernanda Rook, Kübra Osizik, Maartje Bosma, Gytha 
Arts, Birgit Wösten, Finsey Fischer, Petra Fictorie, Meyke Lucassen, Hedwig Jansma, Emma 
Sanders, Marlou Borger, Thalia Latuheru, Sabine Nanuru, Tine Noordzij, Anouk van der 
Meij, Leonie Groenestege, Fleur Kuhlemeier, Marchiena Boelens, Marjolein de Jonge	en	de	
masterstudenten	Geartsje Hettinga, Anneke de Jong, Ingrid Tjallings, Suzan Tissing, Vera 
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Harms, Hilde Gelderman, Jessica Boer, Janet Ketellapper, Joyce Schiphorst, Monique Prins 
en Nienke van der Heide	hartelijk	bedanken.	Deze	laatste	twee,	Nienke	en	Monique	wil	ik	
met	name	dankzeggen	omdat	zij	na	hun	afstuderen	de	opnames	van	de	interviews	van	
de	dertien	moeders	in	Noord-Groningen	hebben	uitgeschreven.

Voor	het	artikel	 in	hoofdstuk	2	heb	 ik	gebruik	mogen	maken	van	 landelijke	data.	
Ik	wil	daarom	Paul	Leseman	en	Pauline	Slot	hartelijk	danken	die	de	data	in	het	kader	
van	het	BOPO-project	Kwaliteit en curriculum van voorschoolse opvang en educatie in 
Nederland	(NWO	BOPO-projectnummer	413-09-072)	beschikbaar	stelden.	

Een	bijzonder	woord	van	dank	wil	ik	richten	tot	mijn	(ex)collega’s	bij	de	vakgroep	
orthopedagogiek.	Ik	heb	jullie	aanwezigheid	als	een	warm	bad	ervaren,	waarin	het	niet	
alleen	mogelijk	was	 onderwijs	 te	 geven,	maar	 ook	 om	mijn	 onderzoek	 te	 doen.	 Een	
paar	‘groepjes’	wil	ik	eruit	lichten.	In	de	eerste	plaats	de	collega’s	van	de sectie leer- en 
onderwijsproblemen	 (het	 ‘LOP-overleg’).	De	samenstelling	van	dit	overleg	veranderde	
als	 gevolg	 van	 personele	wisselingen	 nogal	 eens	 in	 de	 loop	 der	 jaren,	maar	 zonder	
uitzondering	heb	ik	jullie	steun	en	belangstelling	voor	het	onderwijs	én	mijn	onderzoek	
ervaren.	 Op	 het	 gevaar	 af	mensen	 te	 vergeten,	 noem	 ik:	Wondimu Ahmed,	Kees van 
den Bos, Josien Brakke, Niek Frans, Sanne Kuijper, Elisa Küpers, Renske de Leeuw, Jorith 
Metsemakers, Remo Mombarg, Nicole Noordman, Lydie Norder, Sip-Jan Pijl, Wendy Post, 
Jan Visser	en	Lidy van der Worp.	As	we	agreed	to	speak	in	Dutch,	but	to	write	in	English,	
I	would	like	to	thank	Marja Cantell	as	well!	Ook	bewaar	ik	warme	herinneringen	aan	het	
‘AIO-groepje’,	waarvan	ik	als	binnen-buitenpromovendus	deel	mocht	uitmaken;	Anke de 
Boer, Arnout Prince, Barry de Groot, Kim Stroet en	Marlous Tiekstra.	In	het	begin	begreep	
ik	weinig	van	wat	er	door	jullie	besproken	werd,	vooral	wanneer	het	over	geavanceerde	
statistische	technieken	ging.	Dat	dat	later	beter	werd,	heb	ik	mede	aan	jullie	te	danken.	
Maar	nog	belangrijker	was	het	om	in	dit	groepje	ervaringen	uit	te	wisselen	als	aspirant	
onderzoeker.	Dank	daarvoor!	Voorts	wil	ik	ook	graag	de	mensen	van	het	secretariaat,	
Agnes Bügel, Miranda Cazemier, Cintha de Jong	 en Susanne Sloots bedanken.	Ook	een	
woord	 van	 dank	 aan	 Margreet Degen,	 die	 altijd	 wel	 een	 ruimte	 beschikbaar	 had,	
wanneer	ik,	niet	zelden	op	het	laatste	moment,	deze	probeerde	te	reserveren.	Ook	een	
woord	van	dank	aan	de	collega’s	van	‘de	overkant’,	die	ik	met	regelmaat	tegenkom:	in	
het	Early	Childhood	overleg	 (Mayra Mascareño	 en	Marjolein Deunk),	 rondom	 ‘Succes	
for	 All’	 (Mechteld van Kuyk, Tiny Smit)	 of	 rondom	de	Academische	Opleiding	 Leraar	
Basisonderwijs	 (AOLB)	 (Simone Doolaard).	 Jullie	 interesse	 in	 mijn	 onderzoek	 en	
belangstelling	voor	de	voortgang	heb	ik	als	erg	ondersteunend	ervaren.

Ook	een	woord	van	dank	aan	mijn	kamergenoten.	In	de	eerste	plaats	Nynke Boltje 
en Linda Visser	 die	mij	 op	mijn	 eerste	 kamer	 opvingen,	wanneer	 ik	 daar	 één	dag	 in	
week	zat.	Bas Blom,	mijn	 laatste	kamergenoot;	 jammer	dat	we	niet	 langer	de	kamer	
konden	delen	en	ik	wens	je	veel	succes	met	jouw	promotietraject.	Sanne te Meerman,	
dank	 voor	 de	 Fruitella’s	 en	 ander	 snoepgoed	 dat	 vrijwel	 altijd	 op	 de	 kamer	 lag	 en	
waaraan	we	ons	tegoed	deden	als	het	onderzoeksproces	niet	vlotte	op	de	manier	zoals	
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we	ons	dat	voorgenomen	hadden.	Ernst Thoutenhoofd,	met	 jou	heb	 ik	de	 langste	 tijd	
de	kamer	gedeeld.	Jij	hebt	me	echt	geïntroduceerd	in	het	academische	discours.	Jouw	
wetenschapsfilosofische	en	mijn	praktische	achtergrond	heb	ik	vooral	als	complementair	
ervaren.	 Ik	 heb	 veel	 van	 je	 geleerd.	We	hebben	daarnaast	 ook	 veel	 gelachen.	De	Mr.	
Bean-imitaties	zal	ik	niet	gauw	vergeten…	

De	 laatste	collega	die	 ik	wil	bedanken	 is	helaas	niet	meer	onder	ons.	Els van den 
Bosch	 heeft	 me	 als	 oud-studiegenoot	 en	 collega	 wegwijs	 gemaakt	 in	 het	 woud	 dat	
‘vakgroep	 orthopedagogiek’	 heet.	 Ze	 heeft	 me	 qua	 taakbelasting	 altijd	 uit	 de	 wind	
weten	te	houden,	opdat	het	voor	mij	mogelijk	was	om	me	niet	alleen	aan	het	onderwijs	
te	wijden,	maar	ook	substantieel	met	mijn	onderzoek	bezig	te	kunnen	zijn.	Dat	deed	ze	
op	een	onnavolgbare	en	de	voor	haar	zo	karakteristieke	wijze.

Een	speciaal	woord	wil	 ik	richten	 tot	mijn	paranimfen,	Barry de Groot en Wilfred 
Hofstetter.	Barry	en	ik	delen	de	interesse	voor	in	alles	wat	met	‘taal’	te	maken	heeft,	elk	
vanuit	onze	eigen	invalshoek.	We	kunnen	daar	heerlijk	over	bomen.	Bovenal	is	Barry	een	
toegewijde	en	loyale	collega!	Wilfred	en	ik	delen	meerdere	fasen	van	onze	professionele	
loopbaan.	We	zijn	beide,	zij	het	niet	op	hetzelfde	moment,	als	 stagiaire	bij	het	ABCG	
begonnen	en	daar	‘blijven	hangen’.	Inhoudelijk	zijn	we	elk	een	eigen	richting	ingeslagen.	
Kort	door	de	bocht	geformuleerd:	hij	richting	rekenen,	ik	richting	taal.	Desondanks	is	de	
manier	waarop	we	in	het	werk	stonden	en	staan,	zowel	binnen	het	ABCG	als	binnen	de	
RuG,	vergelijkbaar.	Dat	vind	ik	bijzonder!	Ik	wil	jullie	beide	hartelijk	danken	voor	jullie	
inzet	om	er	een	onvergetelijke	dag	van	te	maken!

Paul	introduceerde	mij	bij	zijn	collega’s	in	Utrecht,	die	telkens	weer	klaar	stonden	als	
‘die jongen uit Groningen’	weer	eens	vragen	had.	Lotte Henrichs,	hoewel	de	taalanalyses	
in	de	klas	en	gezinnen	uiteindelijk	geen	deel	uit	zijn	gaan	maken	van	mijn	proefschrift,	
heb	 ik	veel	van	 je	geleerd	dat	 ik	heb	kunnen	gebruiken	 in	de	andere	bijdragen.	 Josje 
Verhagen en Hanna Mulder,	 de	 ontwikkelaars	 van	de	pre-COOL-instrumenten,	 die	 ik	
voor	dit	onderzoek	heb	mogen	gebruiken.	Dank	voor	het	vertrouwen	om	als	‘pilot’	te	
mogen	dienen	en	voor	de	ondersteuning	bij	de	verwerking	en	interpretatie	van	de	data.	
Martine Broekhuizen,	dank	voor	het	meedenken	in	de	laatste	fase,	je	uitnodigingen	voor	
de	ECCESS-seminars	en	je	voortdurende	belangstelling	voor	het	proefschrift.	Last,	but	
not	least,	Pauline Slot.	Ik	heb	grote	bewondering	voor	je	inzet,	kennis	en	collegialiteit.	
Je	kennis	van	alles	wat	te	maken	heeft	met	Mplus,	de	analyses	die	je	tussen	je	andere	
drukke	 werkzaamheden	 door	 uitvoerde	 en	 je	 beschikbaarheid:	 het	 maakte	 niet	 uit	
wanneer	ik	je	een	mailtje	stuurde.	Niet	zelden	kreeg	ik	‘s	avonds	laat	nog	een	reactie.	
Dank	daarvoor!

Ik	 begon	 het	 proefschrift	 als	 ‘buitenpromovendus’.	 In	 de	 loop	 der	 tijd	 heb	 ik	
veel	 gehad	 aan	 twee	 ‘lotgenoten’,	 die,	 eveneens	 werkzaam	 in	 de	 praktijk,	 ook	 hun	
academische	aspiraties	hebben	waargemaakt.	Aanvankelijk	heb	ik	met	Bianca Bijlsma-
Smoorenburg,	werkzaam	bij	Partour	en	die	in	2014	promoveerde,	regelmatig	ervaringen	
mogen	uitwisselen.	Het	afgelopen	jaar	had	ik	met	enige	regelmaat	contact	met	Jantine 
van Beek.	De	proefpromotie	en	jouw	verdediging	zijn	een	voorbeeld	voor	mij	geweest!
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Zoals	 reeds	 gememoreerd	 is	 het	 proefschrift	 gestart	 in	 de	Kenniskring Integraal 
Jeugdbeleid	 van	 Jeannette	Doornenbal.	 Ik	 heb	 de	 afgelopen	 jaren	 van	 alle	 leden	 van	
de	Kenniskring	veel	ondersteuning	en	denkkracht	mogen	ervaren	tijdens	het	proces.	
Dank	daarvoor!	Een	paar	leden	van	het	eerste	uur	wil	ik	in	het	bijzonder	noemen.	Tonny 
van den Berg,	 ons	 gesprekje	over	promoveren	 in	de	 gang	van	het	Wiebengacomplex	
herinner	 ik	 mij	 nog	 als	 ware	 het	 gisteren.	 Jij	 gaf	 toen	 aan	 dat	 een	 promotietraject	
niets	voor	 jou	zou	zijn,	maar	 je	zag	het	mij	wel	doen…	De	rest	 is	geschiedenis.	Anita 
Schnieders en Willem Hollewand,	jullie	voortdurende	belangstelling	voor	de	voortgang	
op	het	moment	dat	we	elkaar	in	‘het	veld’	of	tijdens	conferenties	tegenkwamen	heb	ik	
zeer	gewaardeerd.	Nynke van der Schaaf,	vrijwel	gelijktijdig	zijn	wij	aan	het	avontuur	
begonnen	en	ik	hoop	dat	jij	het	ook	op	afzienbare	termijn	mag	afronden.	

De	vormgeving	van	dit	boekje	kent	een	mooie	geschiedenis.	Tijdens	een	van	mijn	
stagebezoeken	 kwam	 ik	 in	 contact	 met	 Shanna Visser,	 de	 orthopedagoog	 van	 de	
school.	 Zij	 vertelde	mij	 dat	 haar	 vriend,	David Vroom,	 zojuist	 afgestudeerd	was	 aan	
de	 kunstacademie	 in	 Den	 Haag	met	 een	 serie	 foto’s	 van	mensen	 uit	 Pekela,	met	 de	
alleszeggende	titel	“Pekel is Pekel”.	Dat	gesprek	is	niet	zonder	gevolgen	gebleven.	David	
heeft	speciaal	voor	dit	proefschrift	de	foto	voor	de	omslag	gemaakt.	Een	foto	die	wat	mij	
betreft	precies	uitdrukt	wat	we	besproken	hebben	over	de	conclusies	van	dit	proefschrift,	
onze	beleving	van	de	Groningse	mentaliteit	en	de	emoties	van	de	Groningers.	David,	ik	
wil	je	hiervoor	nogmaals	zeer	bedanken!	Ook	bedankt	voor	je	advies	om	voor	de	omslag	
een	‘echte’	vormgever	in	de	arm	te	nemen	en	het	in	contact	brengen	met	Johann van 
der Geest.	Johann,	ik	heb	de	samenwerking	als	heel	plezierig	ervaren	en	wil	je	nogmaals	
danken	voor	het	mooie	ontwerp!

Naast	 een	 Nederlandstalige	 samenvatting,	 wilde	 ik	 ook	 een	 Groningstalige	
samenvatting	 opnemen,	 mede	 om	 te	 onderstrepen	 dat	 taalachterstanden	 geen	
rechtstreekse	relatie	hebben	met	het	spreken	van	een	streektaal.	Het	verstaan	van	het	
Gronings	heb	ik	de	afgelopen	25	jaar	aardig	onder	de	knie	gekregen.	Het	schrijven	ervan,	
daarentegen,	blijft	een	vak	apart.	Ik	ben	dan	ook	erg	dankbaar	dat	Koos van der Maar	en	
Wim Bastiaanse	het	aangedurfd	hebben	de	Nederlandse	samenvatting	te	vertalen	in	het	
‘Grunnegers’.	Veul	dank!

Een	proefschrift	schrijven	is	vrijwel	onmogelijk	als	er	 in	 je	naaste	omgeving	geen	
mensen	zijn,	die	zich	juist	met	heel	andere	zaken	bezig	houden.	Gelukkig	waren	er	altijd	
personen	die	mij	van	tijd	tot	tijd	even	uit	mijn	ivoren	toren	haalden.	Vrienden	en	familie	
die	onvoorwaardelijk	achter	mij	gestaan	hebben	tijdens	de	lange	periode	waarin	ik	met	
dit	project	ben	bezig	geweest.	Alie en Louis de Jonge,	de	 tochten	op	MS	Boschwad	en	
MS	Noordster,	de	wandelingen	op	het	Wad	en	de	gesprekken	tijdens	het	varen,	maar	
vooral	na	het	varen	(!),	waren	(en	zijn)	voor	mij	een	heerlijke	ontspanning	tussen	de	
werkzaamheden	door.	Marianne Bogaard,	met	jou	deel	ik	niet	alleen	het	varen	op	de	boot	
en	het	genieten	van	het	Wad,	maar	ook	onze	vriendschap,	sinds	jij	in	1996	naar	Noord-
Groningen	kwam.	Dank	daarvoor!	Herman Goedhart,	dank	dat	jij	mij	regelmatig	meenam	
naar	interessante	en	mooie	concerten,	vaak	in	kleine	zaaltjes	of	in	eeuwenoude	kerken.	
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Ik	hoop	de	uitstapjes	naar	Amen,	Lage	Vuursche,	Borger,	de	Gashouder	of	Westzaan	
nog	vele	 jaren	met	 jou	en	Lydia	 te	mogen	maken!	Carin Meijer,	ervaringsdeskundige,	
dank	voor	je	 luisterend	oor	en	nuttige	adviezen!!	Mannie Fieten,	buurvrouw,	bedankt	
voor	 je	aanhoudende	belangstelling	voor	het	verloop	van	het	proefschrift,	het	willen	
dienen	als	‘proefpersoon’	voor	de	interviews	en	voor	het	uitlaten	van	Syta,	onze	Friese	
Stabij,	wanneer	ik	weer	eens	naar	Groningen	of	Utrecht	moest.	Baukje Besling & Jeroen 
Onderwater,	jullie	ken	ik	al	zo	lang,	dat	ik	niet	kan	bedenken,	waarvoor	ik	jullie	in	het	
bijzonder	moet	danken.	Jullie	waren	en	zijn	er	gewoon!	Dank	dáár	voor!	Joke Poolman 
en	Henk Dekker,	ook	jullie	meeleven	is	niet	onopgemerkt	gebleven.	Dank!!	

Tenslotte	wil	ik	mijn	verdere	familie,	schoonfamilie,	vrienden	en	kennissen	bedanken	
voor	de	belangstelling	en	aanmoediging	die	ik	van	jullie	ervaren	heb.	Waar	ik	mee	bezig	
was	stond	misschien	soms	ver	van	jullie	af.	Door	jullie	onophoudelijk	vragen	hoever	ik	
met	‘mijn	studie’	was,	heb	ik	mij	altijd	gesteund	gevoeld!

Pa en Moe,	 aan	 jullie	 draag	 ik	 dit	 proefschrift	 op.	 Ik	 zou	 de	 psychologische,	
pedagogische,	onderwijskundige	en	sociologische	theorieën	uit	dit	proefschrift	kunnen	
gebruiken	 om	 te	 duiden	 hoe	 deze	 ‘1.25-leerling’	 de	 afgelopen	 52	 jaar	 heeft	 geleerd	
gebruik	 te	maken	 van	de	 kansen	die	 op	 zijn	 pad	 kwamen:	 de	 genetisch	 aangeboren	
capaciteiten,	een	stimulerende	omgeving,	de	interactie	tussen	zijn	eigen	ambitie	en	de	
boodschap	die	hij	van	huis	uit	meekreeg	dat,	als	je	de	kans	kreeg,	je	daar	dan	ook	gebruik	
van	moest	maken	 (want	 zijn	 ouders	 kregen	die	 kansen	 vroeger	niet!).	Daarnaast	 de	
mogelijkheden	in	het	onderwijs	om	opleidingen	te	stapelen,	wat	doorzettingsvermogen,	
de	 juiste	mensen	om	hem	heen	en	zo	nog	een	aantal	 factoren,	waar	hij	zelf	 lang	niet	
altijd	zicht	op	heeft...	Dat	doe	ik	niet,	want	daarmee	doe	ik	jullie	te	kort!	Dank	voor	de	
kansen	die	 jullie	geboden	hebben	en	de	onvoorwaardelijke	 steun	en	 liefde	waarmee	
ik	ben	opgegroeid,	en	die	mij	mede	hebben	gemaakt	tot	wat	en	wie	ik	nu	ben.	Ik	ben	
dankbaar	dat	jullie	er	nog	bij	zijn‼

Ook	 dank	 ik	 mijn	 zus	 Carolien	 en	 mijn	 broer	 Adriaan,	 zijn	 vrouw	 Alice	 en	 hun	
kinderen	Ruben, Elien, Stijn en Jan.	Carolien,	ik	heb	helaas	afscheid	van	je	moeten	nemen,	
op	het	moment,	dat	ik	aan	dit	project	begon.	Ik	vraag	me	regelmatig	af,	wat	jij	ervan	zou	
vinden,	omdat	jij	een	haat-liefde	verhouding	met	‘leren’	had.	Ik	vrees	dat	ik	dát	nooit	
te	weten	zal	komen,	maar	ik	weet	dat	je	blij	voor	me	zou	zijn!	Adriaan,	we	doen	totaal	
ander	werk,	maar	ik	vind	het	mooi	om	te	ervaren,	dat,	als	het	gaat	om	het	maken	van	
keuzes,	het	genieten	van	de	vrijheid	en	gebruik	maken	van	creativiteit	bij	het	oplossen	
van	vraagstukken	(‘storingen’	in	jouw	werk),	wij	als	broers	ook	veel	gemeenschappelijk	
hebben.	Dat	heeft	me	gesteund	de	afgelopen	jaren!

Het	laatste	woord	is	voor	jou,	lieve	Alexandra.	Je	onvoorwaardelijke	steun,	wanneer	
ik	weer	eens	niet	gezellig	was	en	mij	terugtrok	in	mijn	‘hok’;	wanneer	ik	je	alleen	naar	
Duitsland	liet	gaan	tijdens	de	pinksterdagen,	omdat	ik	zo	nodig	moest/wilde	schrijven.
Dank	voor	je	‘rustig	blijven’,	als	ik	weer	iets	‘spannend’	vond.	Zonder	jou,	had	dit	boekje	
er	niet	gelegen!	Lief,	dank	voor	wie	je	bent!




