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De weergave van enkel mijn naam op de voorkant van dit proefschrift doet 

het vermoeden dat ik in mijn eentje al het werk heb gedaan. Dit is niet het geval. Er 

zijn vele personen betrokken geweest bij de totstandkoming van dit proefschrift, ik 

heb dat enorm gewaardeerd. Een aantal van deze mensen wil ik graag in het 

bijzonder bedanken. 

Veel dank gaat uit naar mijn beide promotoren, die beiden erg betrokken 

zijn geweest bij mijn persoonlijke ontwikkeling als onderzoeker. Als eerste wil 

Egbert Harskamp noemen, eerste promotor en dagelijks begeleider, die zonder 

twijfel de grootste bijdrage heeft geleverd aan dit proefschrift. Het is een eer en 

genoegen om met jou te mogen samen te werken. Ik waardeer de aanhoudende 

persoonlijke betrokkenheid enorm. Nooit verloor jij je geduld of het vertrouwen. 

Ook niet wanneer ik me liet gaan in andere activiteiten of als er gezinsuitbreiding 

kwam. Ik heb bijzonder veel van je geleerd, veel dank daarvoor!  

Greetje van der Werf, mijn tweede promotor, haar inbreng is ook van groot 

belang geweest op dit proefschrift. Je boodt gedurende het promotietraject een 

stimulerende en motiverende begeleiding. Ik wil je daarvoor bedanken evenals voor 

de vlotte en kritische beoordeling op mijn stukken en suggesties. Egbert en Greetje, 

dank jullie wel voor de waardevolle gesprekken.  

De leden van de leescommissie, Prof. dr. J. W. Strijbos en Prof. dr. J. J. G. 

van Merriënboer, wil ik bedanken voor het lezen en beoordelen van mijn 

proefschrift. Prof. dr. R. E. Mayer, thank you for being a member of the doctoral 

dissertation reading committee and your willingness to read and review my 

dissertation.  

Een woord van dank gaat uit naar de directeuren en leerkrachten van de 

basisscholen in NoordNederland voor hun inzet. Ik ben altijd welkom geheten op 

de scholen en in de klassen, dankzij jullie flexibiliteit was het voor mij mogelijk om 

de onderzoeken uit te voeren. Mijn waardering gaat ook uit naar alle leerlingen die 

enthousiast hebben meegewerkt. Bedankt voor jullie essentiële bijdrage aan het 

onderzoek.  

Meerdere collega’s op het GION hebben een aandeel geleverd aan dit 

proefschrift. Ik wil hen allen bedanken voor een inspirerende en fijne tijd. Een 
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aantal van hen wil ik speciaal noemen. Annemieke, ik ben je erkentelijk voor het 

geven van inhoudelijke inbreng bij de opzet van de studies en voor het delen van 

praktische tips bij het verrichten van onderzoek in de groepen op scholen. Deze 

hulp was voor mij onmisbaar. Anneke en Rink wil ik graag bedanken voor hun 

waardevolle inbreng over statistische aangelegenheden. Mijn kamergenoten Lyset, 

Marian en Sanne stonden altijd met een luisterend oor klaar. Jullie gezelligheid en 

betrokkenheid deed mij goed. Het was halverwege de dag ook altijd prettig 

vertoeven met de lunchgroep: Annemieke, Anouk, Danny, Hanke, Jorien, Lieneke 

en Mechteld. Sonja, Stephanie en Vera: bedankt voor jullie kunde en inzet bij alle 

'dingetjes'. In het bijzonder wil ik Anouk en Lieneke, mijn beide paranimfen, 

noemen. Anouk, we hebben vele kilometers in de auto doorgebracht naar en van 

het GION. Tijdens deze ritten hebben we veel (on)zinnige gesprekken gevoerd over 

van alles en nog wat. Deze balans zorgde ervoor om goed te kunnen blijven 

focussen op het werk. Ook in de prive sfeer bezoeken onze gezinnen elkaar 

regelmatig. Laten we dit in stand houden! Lieneke, we zijn tegelijkertijd begonnen 

met het promotietraject. Dit was fijn, aangezien we in de verschillende fasen van 

dit traject onze ups en downs konden delen. Jullie beiden waardeer ik zeer! Ik vind 

het bijzonder dat jullie vandaag aan mijn zijde staan en wil jullie bedanken voor 

alle hulp rondom de promotie.  

Mijn collega’s van de NHL Hogeschool wil ik bedanken voor hun 

enthousiasme en interesse in mijn onderzoek en voor de stimulerende woorden om 

me een hart onder de riem te steken. Mijn kamergenoten Guido en Lammert van de 

‘rekenkamer’ wil ik in het bijzonder bedanken. Niet alleen voor hun gezelligheid 

maar ook voor hun oprechte belangstelling. Dit heb ik zeer gewaardeerd! 

Deze wetenschappelijke presentatie had ik niet kunnen leveren zonder de 

steun familie, vrienden en buren. Mijn dank voor jullie betrokkenheid en 

aanmoedigingen. Er zijn een paar mensen aan het thuisfront die mijn bijzondere 

dank verdienen. Mijn neefje Yoram, ondanks je drukke baan heb je nog tijd 

gevonden om de cover te ontwikkelen. Ik ben er erg blij mee! Mijn schoonouders, 

Arie en Janny, ik vind het bijzonder dat jullie ondanks jullie eigen drukke leven 

toch altijd interesse hadden in mijn werk en tijd hadden om hulp te bieden. Mijn 

ouders, lieve papa en mama, en mijn zusje Ida, ik ben jullie dankbaar. Dank voor 

 

 

jullie vertrouwen, jullie liefde en jullie hulp. Jurrie en Manon, jullie hebben van 

dicht bij meegemaakt dat promoveren geen baan van 9 tot 5 is. Mijn dank voor 

jullie begrip, geduld en steun.  

 

Tot slot wil ik mijn eigen gezin bedanken. Lieve Marit, je hebt me de ruimte 

gegeven en me geholpen om datgene te doen wat ik graag wilde doen. Ik ben je erg 

dankbaar voor je onvoorwaardelijke steun, liefde, geduld en vertrouwen in mij. 

Lieve Bram en Hugo, beiden zijn jullie geboren tijdens mijn promotietraject. Jullie 

komst en aanwezigheid is een verrijking in mijn leven, een manier om mijn werk te 

relativeren en een bron van geluk dat me vooral energie heeft gegeven om mijn 

werk goed te kunnen doen. Het ‘Engelse boek’ is af, het wordt tijd voor nieuwe 

avonturen. Ik verheug me erop!  
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