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Voorwoord

Voor u ligt het resultaat van vijf jaar noeste arbeid: mijn proefschrift. Het doen van een

promotie-onderzoek is in principe een individueel proces, toch hebben vele mensen een bijdrage

geleverd in dit proces. Een aantal van hen wil ik in dit voorwoord persoonlijk bedanken.

Allereerst zijn dat de leerkrachten en leerlingen die hebben meegewerkt aan mijn onderzoek.

Ik mocht hun lessen observeren en de leerlingen toetsen en ze stonden open voor mijn ideeën

over instructie in begrijpend lezen. Zonder hen was er geen promotie-onderzoek geweest.

Vervolgens mijn promotor, Bert Creemers, hij hield de grote lijn van het onderzoek en het

proefschrift in de gaten. Langzaamaan begon ook hij iets in het constructivisme te zien.

De dagelijkse begeleiding was in handen van Gerry Reezigt. Zij dacht mee over alle aspecten

van mijn onderzoek, ging zelfs mee observeren, stimuleerde tot het schrijven van voorstellen

en artikelen en las mijn stukken snel en nauwgezet. Kortom, ze bracht het cognitive

apprenticeship model in de praktijk.

Voor methodologische kwesties was Henk Guldemond mijn steun en toeverlaat. Henk was

altijd bereid me op gang te helpen met analyses of om andere computerprobleempjes op te

lossen.

In de loop van mijn AiO-tijd nam het aantal collega AiO’s enorm toe. Daarmee was ik al snel

niet meer de enige jonge onderzoeker. Het AiO-overleg, de etentjes en de sinterklaasfeestjes

vormden een welkome afwisseling op de soms wat saaie of eenzame onderzoeksactiviteiten.

Het laatste half jaar kreeg ik nog een kamergenoot: Joke Kruiter. Zij werd mijn

sparringpartner met wie ik alles kon delen wat we als AiO’s in de laatste fase van ons

promotie-traject tegenkwamen. Alles kwam aan de orde van Engelse grammatica tot de

inhoud van de conclusie, van solliciteren tot het drukken van het proefschrift.

Bij de dataverzameling ben ik geholpen door Barbara, Marije, Janneke en mijn moeder,

Rineke. Zonder hen was het me niet gelukt om binnen een korte tijd alle toetsen af te nemen

en van alle leerkrachten een les te observeren.

Na de dataverzameling ging Vera Mak met grote zorgvuldigheid de gegevens invoeren.

Daarnaast heeft zij ook de lay-out van dit proefschrift verzorgd. Maar Vera was ook

beschikbaar voor een gezellig praatje of om me een hart onder de riem te steken.



Ook alle andere GION-collega’s, mijn familie en vrienden wil ik bedanken voor hun

belangstelling voor mijn promotie-perikelen. In het bijzonder wil ik mijn ouders en

schoonouders bedanken, omdat ze mij de gelegenheid boden om extra tijd aan mijn

proefschrift te besteden.

Tot slot wil ik Robert bedanken voor zijn onvoorwaardelijke vertrouwen in het slagen van

deze onderneming en zijn steun als het even iets minder ging. En last but not least, Jesmer

voor zijn vrolijke aanwezigheid waarmee hij de promotie-stress bijna altijd als sneeuw voor

de zon deed verdwijnen.

Bernadet de Jager
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