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Dankwoord 
Acknowledgements 
Ik heb met veel plezier mijn promotietraject doorlopen, maar zonder sociaal kapitaal was dit 
proefschrift er niet geweest. Velen hebben me geholpen om mijn doelen te bereiken binnen 
mijn promotietraject. Hiervoor ben ik heel erg dankbaar en ik wil dan ook de volgende 
personen noemen. 

Allereerst mijn promotors en copromotor: Adriaan Hofman, Andreas Flache en Ellen 
Jansen. Jullie droegen ieder op een verschillende manier bij aan mijn leerproces. Jullie 
expertise maakte dat ik op een geweldige begeleiding heb kunnen rekenen. Adriaan, je was 
er altijd als het erop aankwam zowel met de organisatie van het project, maar vooral ook 
met de finishing touch van artikelen en reviews. Je kritische opmerkingen waren voor mij 
niet alleen leerzaam, maar het zorgde er mede voor dat de artikelen door de peer-review 
kwamen. Ik was nog wel eens geneigd om ‘diep door het stof te gaan’ en je leerde me om 
een balans te vinden tussen wat ik zelf belangrijk vind en wat reviewers vragen. Ellen, jij 
was en bent fantastisch! Je was altijd bereikbaar per email, telefoon of face-to-face. Ik had 
er een handje van om in de weekenden en avonden te werken en bedacht dan allerlei 
vragen, maar kreeg ook altijd snel antwoord! Je feedback en vooral het (her)structureren 
van teksten waren waardevol, zodat de boodschap bij de lezer overkomt, maar bovenal je 
persoonlijke aandacht was fantastisch. Het was ook nog eens heel gezellig om meetings 
met jou te hebben. Andreas, jij hebt me geleerd om echt na te denken. In het begin van 
mijn PhD wees je mij erop, maar pas gaandeweg het traject ging ik begrijpen wat je 
bedoelde. Dat je als wetenschapper echt kan worstelen met een goed theoretisch 
fundament van je paper, merkte ik toen ik in Berlijn was en met het netwerkpaper startte. 
Er waren zoveel mogelijkheden dat het moeilijk was om door de bomen het bos nog te zien. 
Met intensieve skype-meetings (van anderhalf uur en de volgende dag verder, omdat we 
niet klaar waren!) werd het inhoudelijk een interessant paper, maar vooral de 
samenwerking om dit paper tot stand te brengen was top. Bovendien was je commentaar 
op de teksten echt waardevol en kritisch, zoals ik het graag heb. Jij kon als geen ander de 
diepgang aanbrengen die ik zocht. Ik wil jullie bedanken voor alle steun en de begeleiding 
die ik heb mogen ontvangen. Ik hoop dat we in de (nabije) toekomst nog met elkaar blijven 
samenwerken aan artikelen. 

Ik wil de leescommissie bedanken voor hun tijd en moeite om mijn proefschrift te 
lezen: Greetje van der Werf, Klaas van Veen en Sabine Severiens. 

Christian Steglich wil ik bedanken voor zijn expertise en hulp bij de sociale 
netwerkanalyses. Het is van onschatbare waarde om zoveel expertise in je nabijheid te 
hebben. Ik wil je ook bedanken voor het leggen van het contact met Lysann Zander en 
Bettina Hannover bij de Freie Universität Berlin, waardoor het voor mij mogelijk werd om 
een onderzoeksstage te doen. I also thank Lysann Zander and Bettina Hannover for their 
supervision during my research visit and Claudia Crayen for statistical support. Lysann, in 
particular, made my research visit possible. I learned much from our discussions about 
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science, both face-to-face and then later via Skype. I hope that in addition to working on our 
current papers, we will continue our collaboration in the coming years. 

De interesse in wetenschappelijk onderzoek werd onder andere gewekt door Paul van 
Geert en ik wil hem daarvoor bedanken. Zijn inspirerende colleges over complexe 
dynamische systemen en de kritische kanttekening bij conventionele statistische methoden 
hebben me aan het denken gezet tijdens de master ontwikkelingspsychologie. Interessante 
discussies volgden toen Paul mijn begeleider werd tijdens de research master. Tijdens de 
beide masters leerde ik eveneens Saskia Kunnen kennen. Ook Saskia heeft bijgedragen 
aan mijn ontwikkeling als wetenschapper, maar bood me ook de kans om de BKO te halen 
tijdens mijn PhD. Je was ook degene die me betrok bij het project van Yvonne ten Hoeve 
over professionele identiteitsontwikkeling bij verpleegkundigen. De bijeenkomsten die we 
hadden om een coderingssysteem voor de dagboeken te ontwikkelen waren niet alleen 
leerzaam en inspirerend, maar ook heel gezellig. Saskia en Yvonne, het is een feest om met 
jullie samen te werken en ik hoop dit ook na mijn PhD te blijven doen. 

Renske, ik leerde je kennen tijdens de research master en je bent voor mij het 
toonbeeld van optimisme. We hebben tijdens de master veel samengewerkt en ook tijdens 
ons promotietraject spraken we regelmatig af (‘Heb je even tijd voor thee?’). Het was altijd 
fijn om bij te kletsen. Ik ben blij dat je mijn paranimf wil zijn en ik hoop dat we nog lang 
vrienden mogen blijven! Ik wil de collega’s van de lerarenopleiding bedanken en in het 
bijzonder, Marjon Fokkens-Bruinsma. Marjon, bedankt voor alle steun die je bood als het 
nodig was, mijn proefschrift kritisch doorlas, maar ook voor de gezellige momenten 
wanneer ik even je kamer binnenliep en voor- en na een faculteitsraadsvergadering. Ook 
bedankt voor de kans die je me geeft samen met Martin Goedhart en Klaas van Veen om 
als post-doc aan de slag te gaan. Ik ben heel erg blij dat ik dit onderzoek mag gaan doen en 
dat je samen met Renske naast me staat op een van mijn belangrijkste dagen in mijn leven. 
Bedankt dat je mijn paranimf wilt zijn. Ook wil ik Els (van Rooij) graag bedanken voor alle 
koffiemomenten en even binnenloop-kletsmomenten. Wij gingen samen op met ons PhD en 
het was fijn om ‘het er even over te kunnen hebben’. Suus wil ik bedanken voor de keren 
dat je een PDF moest omzetten in Word. Ook andere collega’s wil ik noemen vanwege hun 
aandacht en betrokkenheid: Helène, Anna, Janneke, Nienke, Jasmijn, Iris, Fenna, Ine, Irene, 
Annemarie, Michelle, Ridwan, Ruth, Petra, Siebrich, Cor, Dik, Jan Folkert, Rikkert, 
Marieke(s), Jolien, Tim, Annemieke, Inge, Carien, mijn kamergenoten Mark en Louwrens en 
natuurlijk alle andere collega’s van de lerarenopleiding die ik hier nu niet heb genoemd! 

Marieke Meeuwisse, ik wil je graag bedanken voor je betrokkenheid bij mijn 
promotietraject. Toen ik mijn project begon, mailde ik je over de schalen die je gebruikt had 
in je artikelen en gaandeweg leerden we elkaar steeds beter kennen. Bedankt dat je me de 
mogelijkheid bood om mee te doen aan symposia en je aanwezigheid bij mijn presentaties 
bij verschillende congressen. Het was altijd weer leuk om je te spreken, zelfs in de 
brandende zon in Limassol, maar met heerlijke ijsjes in de pauze. Ik ben blij dat we plannen 
hebben voor verdere samenwerking. 

De laatste jaren viel het niet mee om sociale contacten te onderhouden vanwege alle 
drukte, maar toch kon ik op de steun van verschillende vrienden rekenen. Muriël, ik weet 
nog als de dag van gisteren dat ik mijn eerste statistiektentamen had bij de RUG (2010) en 
ik jou ontmoette voor het tentamen. Het ging zoals het al die jaren daarna ging: we 
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begonnen met praten en konden bijna niet weer stoppen! Door drukte hebben we weleens 
te weinig tijd voor die leuke momenten, maar misschien is het wel een 
zelfbescherming….want als we eenmaal praten, houden we niet weer op. Ik wil je bedanken 
voor je betrokkenheid en hoop dat we toch in de toekomst weer meer tijd vinden om te 
kletsen. Anja, ik leerde je kennen aan het begin van mijn promotietraject, toen jij ook aan 
de RUG als promovendus was begonnen op een ander innovatieproject. Het klikte van meet 
af aan en we raakten bevriend. Bedankt voor alle momenten dat we de PhD-perikelen met 
elkaar deelden. Ik hoop dat we nog lang bevriend blijven. Els (Overduin), ik leerde je kennen 
bij de Open Universiteit. Je viel gelijk op met je enthousiasme en harde werken. Je deed 
tien(!) modules naast een baan op de intensive care en een gezin. Je was mijn voorbeeld 
wat het harde werken betreft. Wat soms onmogelijk lijkt, is het niet. We hebben ook veel 
gezellige momenten gehad. Onze vriendschap is voor mij van grote waarde en ik hoop nog 
vaak met je in MrMofongo een cappuccino te drinken. Sabine, ik schrijf het in het 
Nederlands, want volgens mij kun je dat inmiddels aardig goed! Ik leerde je kennen toen je 
als PhD werkte bij het GION en al snel ontdekten we dat we allebei graag tennisten. Dank 
voor alle fijne tennispartijtjes en koffiemomenten. Hennie van ’t Hof van Daam wil ik 
bedanken voor de heerlijke latte macchiato’s en je betrokkenheid.  

Filitsa, we met at the EARLI conference, and I am still so glad we did. We have 
collaborated but also became friends, sharing our many ideas and interests in learning 
communities, peer learning, social networks, and complex dynamic systems. Our meetings 
via Skype have continued to be motivating and inspiring. I hope that in the future, we can 
find the time to exchange research visits: You can come to Groningen, and I can visit 
Germany. Thanks a lot for your enthusiasm!  

Ik wil alle mentoren, coördinatoren, onderwijsdirecteuren, het faculteitsbestuur, de 
ethische commissies en niet te vergeten de studenten van de cohorten 2013-2014 en 
2014-2015 bedanken, die dit project hebben doen slagen. Zonder de medewerking van 
zoveel mensen binnen de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen was dit 
project niet gelukt. Dank daarvoor! 

Wilmer Joling wil ik bedanken voor zijn enorme expertise en doorzettingsvermogen om 
tot oplossingen te komen. We hebben het nog vaak gehad over het verzoek die je 
aanvankelijk kreeg of het mogelijk was om een ‘namenlijstje in Qualtrics op te nemen’. Dit 
bleek een eufemisme van de bovenste plank. Het werd een grootschalige dataverzameling 
met sociale netwerken en had een enorme organisatorische impact. Het werd nog 
ingewikkelder toen ik bedacht om ook longitudinaal kwalitatieve data te gaan verzamelen 
en de studenten aan het eind SONA-punten moesten hebben (handmatig!). Je was er echt 
altijd als ik je nodig had voor het onderzoek en dit project was zonder jou zeker niet 
geslaagd. Zelfs toen studenten mij mailden in Paramaribo over SONA-punten was jij bereid 
om het te regelen. Duizendmaal dank, Wilmer. Je bent van onschatbare (intellectuele) 
waarde, zoveel als jij achter de schermen doet!  

Er zijn nog meer mensen die ik graag wil noemen vanwege hun belangrijke 
ondersteuning bij het project. Sippie Overwijk, heel erg bedankt voor het aanleveren van 
datasets wanneer we toestemming hadden van de studenten om de cijfers te koppelen. 
Bovendien was je altijd beschikbaar voor vragen. Verschillende onderzoeksassistenten 
hebben bijgedragen aan dit project. Chaïm la Roi, Fleur Goedkoop, Anastasiia Komisarova, 
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en Jannis Bartelds hebben voor langere tijd aan het project meegewerkt. De periodes rond 
de dataverzameling waren intensief, maar jullie draaiden je hand er niet voor om en waren 
beschikbaar. We hadden een draaiboek en het liep als een trein. Ik heb met veel plezier 
met jullie samengewerkt en met verschillende masterstudenten (ontwikkelingspsychologie, 
onderwijskunde) en stagiaires (sociologie), die met enthousiasme een these schreven 
binnen mijn project. In het bijzonder noem ik Laura Koster, Sietske Meuleman en Laura 
Smids. Bedankt voor jullie inzet. 

Elisabeth, I thank you so much for editing all my papers and this dissertation. Great 
work and always on time!  Ik wil Jan Hemel bedanken voor de opmaak van het binnenwerk 
en Hester Nijhoff voor de vormgeving van de omslag van dit proefschrift. Fijn dat jullie 
bereid waren meerdere malen de versies aan te passen, totdat het aan mijn verwachtingen 
voldeed. 

De laatste twee jaar maakte ik deel uit van de faculteitsraad. Ik wil alle leden van de 
raad bedanken voor de samenwerking en discussies. Gelukkig kan ik het nog een half jaar 
voortzetten tot de termijn erop zit, maar tot dusver was het leerzaam en waardeerde ik de 
open sfeer tijdens de vergaderingen. Ook wil ik het ICO bedanken en in het bijzonder, 
Caroline Vonk. Je was altijd beschikbaar voor vragen en de samenwerking tijdens de 
organisatie van de International Fall School en de opleidingscommissie was top. Fijn dat ik 
deze kans kreeg om ervaring hiermee op te doen. 

Om in termen van (sociaal) kapitaal te spreken: lieve mam, jij bent goud waard! 
Bedankt voor alle steun, betrokkenheid en rotsvast vertrouwen in mijn kunnen.  

Familie, vrienden en iedereen die ik niet persoonlijk heb kunnen noemen: bedankt voor 
alles! 

 
Jasperina Brouwer 
Groningen, maart 2017 

  


