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Voorwoord 

 

Het verrichten van promotieonderzoek en het schrijven van een proefschrift is een 
solitaire bezigheid. Zeggen ze. Gelukkig heb ik het de afgelopen jaren nooit zo 
ervaren. Dat komt doordat ik me gesteund heb gevoeld door een flink aantal 
mensen dat ik hiervoor graag in dit voorwoord wil bedanken. 

 

Tijdens het proces van het promoveren speelt de begeleiding waarschijnlijk de 
belangrijkste en meest invloedrijke rol. Daarom wil ik prof. dr. Tjalling Zandberg 
en dr. Piet Strijker als eerste bedanken. Tjalling, vanaf het kopje thee dat je dronk 
toen ik je voor het eerst ontmoette, had ik het gevoel goed met je te kunnen 
samenwerken. Gelukkig heeft mijn mensenkennis me in dit geval niet in de steek 
gelaten. Ik bewonder je kennis van jeugdzorg en speciaal onderwijs en bovenal je 
nuchterheid en relativeringsvermogen. Piet, jou bewonder ik voor je passie voor de 
statistiek. Hoewel het bij aanvang van mijn onderzoek niet mijn liefde was, heb je 
die toch op mij doen overslaan. In de laatste fase van het schrijven van mijn 
onderzoek heb ik erg veel aan jou gehad als begrenzer. Je wist me daarbij het 
gevoel te geven dat het “allemaal wel goed zou komen”. 

 

Onmisbaar voor dit onderzoek was de medewerking van alle leerlingen en 
leerkrachten van de Th. Hart de Ruyterschool. Met name de inzet van de leerlingen 
en leerkrachten van de experimentele- en controle-groep was erg belangrijk. 
Jeannette Doornenbal en Jan Bijstra van RENN4 wil ik bedanken voor het 
meedenken met en hun kritiek op de training. Jan Bijstra’s opmerkingen over 
hoofdstuk 6 hebben dit tot een beter hoofdstuk gemaakt. Dick Vogel, jij hebt een 
belangrijke rol gespeeld in het ‘op de kaart zetten’ van het onderzoek en de training 
op school, zonder jou was dit niet als zodanig gelukt. Dit, als ook de school video 
interactiebegeleiding, heb ik als zeer prettig ervaren. Bij het verzamelen en 
verwerken van de onderzoeksdata heeft een groot aantal studenten meegewerkt, 
waarbij de een een grotere rol speelde dan de ander. Ik ben jullie allen dankbaar 
voor je inzet en nuttige bijdragen aan mijn proefschrift. 

 



 

 

 

De beoordelingscommissie, prof. dr. N.W. Slot, prof. dr. J.E. Rink en prof. drs. 
A.F.D. van Veen, wil ik graag bedanken voor hun deskundige oordeel over mijn 
onderzoek. Barbara Wijnberg corrigeerde als “native speaker” mijn engelse 
samenvatting waardoor deze veel beter werd. Jasper Oostland maakte, tussen het 
maken van zijn schilderijen door, tijd vrij om het omslag te ontwerpen zoals ik het 
graag wilde hebben.  

 

Mijn collega’s binnen de vakgroep Orthopedagogiek wil ik bedanken voor hun 
interesse in mij en mijn onderzoek. Een bijzonder woord van dank gaat hierbij uit 
naar Erik Knorth die een prettig aanspreekpunt vormde en een stok achter de deur 
was door uitzicht te bieden op een nieuwe functie. Collega’s uit het aio-huis, jullie 
hebben de afgelopen jaren waarschijnlijk het dichtst bij mijn onderzoek gestaan. Ik 
ben ervan overtuigd dat een “aio-huis” significant bijdraagt aan het afronden van 
een dissertatie-onderzoek en ben jullie dankbaar voor alle steun en gezelligheid. 
Uit het aio-huis ben ik Francis van der Mooren en Simon van Oijen (de dissertatie-
versnellingsgroep) extra dankbaar voor hun steun en hulp. Francis, jouw 
nauwgezetheid bij het lezen van mijn concept heeft alles tot een beter geheel 
gemaakt. Simon, je was ruim vier jaar mijn kamergenoot en ‘maatje’. Dat heeft me, 
buiten een heel prettig klankbord, enorm veel lol opgeleverd. Dat je ook mijn 
paranimf wilt zijn, vind ik heel bijzonder. 

 

Alle (schoon-) familie die informeerde naar mijn “scriptie” wil ik bedanken voor 
hun nooit aflatende interesse. Met name mijn vader, voor zijn nauwkeurig lezen 
van het concept, en mijn moeder, voor haar praktische zorg in hectische tijden, ben 
ik dankbaar. Papa, dat je daarnaast mijn paranimf bent, vind ik, zeker gezien het 
afgelopen jaar, heel erg fijn. 

 

Stella, zo klein als je bent heb jij ook al een bijdrage aan dit proefschrift geleverd. 
Jij dwong me om rustig te zijn in grote drukte. Toen je vond dat je niet genoeg 
aandacht kreeg, at je gewoon een deel van mijn proefschrift op en kreeg je mijn 
aandacht alsnog. Leon, jij vormt mijn basis van waaruit het veilig grenzen 
verleggen is. 




