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Voorwoord
Ruim vier jaar geleden begon ik met mijn onderzoek naar de Groninger
Vensterschool. De Vensterschool was (en is) nog volop in ontwikkeling, en het
was dan ook lastig om er een duidelijk beeld van te krijgen. Bovendien kon ik
me ook van het onderzoek niet veel meer dan een globale voorstelling
maken...... Ondertussen zijn de Vensterscholen uit de steigers, en ook het
onderzoek is afgerond. Veel mensen hebben een bijdrage geleverd aan dat
onderzoek, waarvoor ik hen hartelijk bedank. Een aantal van hen verdient een
persoonlijk bedankje in dit voorwoord.

In eerste plaats bedank ik de ouders die tot drie keer toe bereid waren
zich door mij het hemd van het lijf te laten vragen, en mij daarbij ook nog
voorzagen van liters koffie en thee en dozen koekjes. Zonder hen was dit
onderzoek niet mogelijk geweest! Ook bedank ik de leerkrachten die jaarlijks
de vragenlijstjes over het gedrag van hun leerlingen invulden. De
samenwerking met de locatiemanagers en met gemeentelijk projectleider
Louise Schaapveld heb ik als bijzonder plezierig ervaren, net zoals de
samenwerking met Anja Knuver, Jacqueline Mulder en Lianne Bleker van de
Evaluatiegroep voor het Onderwijs in Groningen.

De leden van de begeleidingsgroep, Aaltje Tjoelker, Louise
Schaapveld, Auke Wiegersma en Klaas Westerhof, hielden een oogje in het
zeil bij de uitvoering van het onderzoek en dachten mee over de verschillende
mogelijkheden. Met name Auke wil ik bedanken voor de vasthoudende manier
waarop hij dit onderzoek voor mij mogelijk maakte. 

Binnen het GION gaat mijn dank uit naar promotor Bert Creemers en
dagelijks begeleider Rob de Jong. Jullie gaven me de ruimte het onderzoek
naar mijn eigen ideeën vorm te geven. Bedankt voor jullie suggesties om het
onderzoek en het manuscript van dit proefschrift te verbeteren. De collega-
AiO's bedank ik voor de gezelligheid en voor alles wat we van elkaar konden
leren. Vooral de samenwerking met Esther en de stimulerende vriendschap
van Bernadet, Miranda en Dorien zijn voor mij heel waardevol geweest. Ik zal
jullie missen, sisters! Vera Mak, bedankt voor je handige tips over ik kan het
zo gek niet bedenken wat, en voor op elk moment een luisterend oor.

Een aantal mensen heeft eerdere versies van hoofdstukken van dit
proefschrift gelezen en voorzien van commentaar. Wim Meijer, Henk
Guldemond, Miranda Lubbers en Albert Jan Kruiter, bedankt daarvoor!



Het werken aan dit proefschrift was voor mij belangrijk, maar nooit het
belangrijkst. De laatste bedankjes gaan dan ook naar die mensen die mijn
leven kleur geven en me altijd weer aan het lachen weten te krijgen. Esther,
Janneke, Renate, Willem en Maureen waren altijd bereid (zonder zuchten,
steunen of klagen) mijn AiO-perikelen aan te horen en bleven desondanks (of
misschien juist daardoor) altijd belangstellend vragen naar de voortgang van
het "werkstukje". Michiel, bedankt voor het lichter maken van de laatste
loodjes!

Pa, Mampie, Albert Jan, Harry en Anne, of ik nou overenthousiast, zo
moe als een hond, of briesend als een stier thuis kom, jullie nemen het zoals
het is. De gebruikelijke kruidenbitter en bitterballen plaatsen alles weer in het
juiste perspectief. Als ik tijdens dit onderzoek iets geleerd heb is het wel hoe
belangrijk het gezin kan zijn waar je uit komt. Geloof me, jullie hadden het niet
beter kunnen doen!
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