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Dankwoord 

Bij de aanmelding van de promotie tien jaar geleden kreeg het 
promotieonderzoek de werktitel De lange weg naar een optimale 

interactieve leeromgeving. De titel is een goede weergave van het proces 
waarin het uiteindelijke proefschrift tot stand is gekomen. Heel veel mensen 
hebben me tijdens dit proces begeleid en aangemoedigd. De volgende 
personen wil ik bedanken: Niek Meijer en Anne de Ruiter, de docenten die 
al heel vroeg geavanceerde digitale onderwijsprogramma’s in het 
Dierfysiologie onderwijs hebben geïntroduceerd en verbeterd. Zij hebben 
mij de gelegenheid gegeven jarenlang de essentiële gegevens voor dit 
onderzoek te verzamelen. Bert Creemers, mijn promotor, wil ik bedanken. 
Hij heeft mij al die jaren geduldig begeleid, ik hoefde nooit lang te wachten 
op zijn commentaar, omdat hij al vroeg gebruik maakte van e-mail om te 
reageren. Het maakte niet uit waar hij op deze wereldbol was. Ook dank aan 
Henk Guldemond, die bij het onderzoek werd betrokken voor de 
methodologische ondersteuning. Onze gesprekken gingen natuurlijk niet 
alleen over mijn proefschrift. In de laatste fase van het promotieonderzoek 
kwam Niek Meijer weer in beeld en ik wil hem bedanken voor het zeer 
regelmatige overleg. Mijn proefschrift is in die fase sterk verbeterd en ik 
heb veel van hem geleerd. Ook Liesbeth Pols wil ik bedanken voor het 
commentaar op de theoretische hoofdstukken. Ik ben blij dat zij me zal 
begeleiden tijdens de verdediging. Feikje Groenhof, Dineke van Es, Anne 
Rutten en Engelien de Jong wil ik bedanken omdat zij mij de gelegenheid 
hebben gegeven om aan mijn proefschrift te werken, ondanks de stapels 
meerkeuze tentamens die lagen te wachten. Ik ben blij dat ook Dineke me 
zal begeleiden tijdens de verdediging. Mijn leidinggevenden in de afgelopen 
jaren - Gerard Heijnen, Theo Joostens, Ed Welling en Louwarnoud van der 
Duim - wil ik bedanken voor het vertrouwen dat ze in me hebben gesteld. 
Ook wil ik alle mensen bedanken, die jarenlang mijn verhaal over de 
voortgang van mijn proefschrift hebben aangehoord en me telkens weer 
aanmoedigden om door te gaan. Ook dank aan Jan Hemel, Elsje Werkman, 
Anneke Huizinga en Helène Ewalts, die me geholpen hebben het 
proefschrift drukklaar te maken. Ten slotte wil ik mijn partner Ben, mijn 
kinderen Lizette en Jelmer en mijn naaste familie bedanken voor het 
eindeloze geduld dat ze al die jaren hebben opgebracht. 




