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Dankwoord 
 

In het laatste deel van dit proefschrift wil ik graag iedereen bedanken die 

betrokken was bij mijn promotietraject. Zonder jullie bijdrage, interesse en steun 

was het me niet gelukt om een proefschrift te schrijven. 

 

Allereerst heb ik geluk gehad met mijn drie begeleiders Greetje van der 

Werf, Marie-Christine Opdenakker en Tina Malti. Greetje, je hebt me altijd het 

gevoel gegeven dat je geloofde in mijn kunnen. Dit begon al tijdens het schrijven 

van mijn Bachelorscriptie, zette zich voort bij het schrijven van het 

onderzoeksvoorstel voor mijn promotietraject en bleef tot het einde van mijn 

promotie. Mijn proefschrift was zonder jouw scherpe geest en vermogen om 

hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden niet hetzelfde geweest. Je zette me 

herhaaldelijk aan het denken en dwong me op deze manier om mijn ideeën helder 

te formuleren, zowel op papier als mondeling.  Marie-Christine, bij jou kon ik altijd 

binnenlopen. Wanneer ik iemand nodig had om mijn gedachten te ordenen bood je 

een luisterend oor. Bovendien hebben jouw oog voor detail en kennis over 

analysetechnieken mijn proefschrift keer op keer aangescherpt. Wanneer jij een 

tekst van mij had gelezen, kon ik er van op aan dat je niets had gemist. Dit maakte 

het zowel eenvoudig als prettig om op je te bouwen. Tina, your expertise on moral 

development and developmental psychology made you a great advisor with regard 

to the set-up of my project, instrumentation, coding procedures, and the theoretical 

background of my articles. Also, you were able to challenge my thoughts without 

making me feel unknowledgeable. In this way I trusted your judgment and 

suggestions, motivating me to make the best of my work. Moreover, despite the 

ocean between us you were always available when I needed your help or advice. I 

truly appreciate this in you. 

Naast mijn begeleiders wil ik ook graag de leden van de beoordelings-

commissie (Prof. dr. D. Brugman, Prof. dr. R.J. Bosker en Prof. dr. R. Veenstra) 

bedanken voor het zorgvuldig lezen van mijn proefschrift en het geven van 

waardevolle feedback. 

Ook enkele directe collega’s verdienen een woord van dank. In 

chronologische volgorde, Coby, Mayra, Henriëtte, Manon, Sabine, Edwin en Nilla.  
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Coby en Mayra, jullie maakten het voor mij makkelijker om te beginnen met mijn  

promotie, omdat jullie me een goed voorbeeld gaven. Henriëtte en Manon, het 

delen van een kantoor met jullie was een erg gezellige ervaring waarbij veel 

gelachen werd. Sabine, jouw humor en empathie voor al mijn sores zorgden ervoor 

dat ik graag naar kantoor kwam, vaak met een nieuw verhaal waar je altijd 

belangstelling voor had. Ook maakte je me, waarschijnlijk onbedoeld, herhaaldelijk 

duidelijk wat mijn sterke kanten waren. Edwin, jij bent de meest attente jongen die 

ik ken. Wat hebben wij veel lol gehad: van telefoonalfabet tot sjoelcompetitie. 

Zelfspot en relativering vierden hoogtij in ‘ons’ kantoor. Zonder jou was mijn 

promotie veel zwaarder en eenzamer geweest. Nilla, met jou beleefde ik het leukste 

jaar van mijn promotie. Samen in jouw auto op pad naar een kleine verbetering van 

de wereld. Jouw kwaliteit om mensen echt te zien en jouw no-nonsense mentaliteit 

waren zowel voor mij, als voor mijn promotietraject, van onschatbare waarde. Twee 

indirecte collega’s verdienen tot slot ook een aantal mooie woorden, Jeanine en 

Anouk. Jeanine, you taught me that chaos is fun and joy is around every corner. I 

truly admire your persistence and your aim to do good. The world should be happy 

to have you. Anouk, jouw scherpe geest en nieuwsgierigheid lieten me zien wat een 

‘echte’ wetenschapper zou moeten zijn. Ik heb veel plezier beleefd aan jouw 

overdenkingen en heb bewondering voor je standvastigheid.  

Dan Bineke Kloosterman, Vera Mak, Herman van der Molen, Jannis 

Bartelds en Lony Emmen. Bineke, jij hebt je meerdere jaren vrijwillig ingezet voor 

mijn project. Dit getuigt van toewijding en een warm hart, bedankt hiervoor. Vera, 

Herman, Jannis en Lony, wat hebben jullie veel werk verzet met het afluisteren van 

de interviews. Emma Wilson, bedankt voor je inzet om me mooie, maar ook 

passende tekeningen te bezorgen. Ton Kemp, bedankt voor de goede 

theateradviezen en je interesse in mijn onderzoek. Ginette Meijer, jij stond aan mijn 

zij aan het begin van mijn promotietraject. Bedankt voor je positieve houding, 

perfectionisme en onvermoeibaarheid tijdens je afstudeeronderzoek. Anke Kersting, 

Anita van Overmeeren, Maxime Schipper, Renate van der Veen en Sjieuwke 

Dankert, het begeleiden van jullie afstudeeronderzoeken leverde me telkens nieuw 

enthousiasme voor mijn eigen onderzoek op. Ook Monique Dijks, Eva Compaan, 

Marjolijn van der Gronden, Tessa van der Aart, Lieneke ten Brinke, Doreanne 

Tigchelaar wil ik bedanken voor hun inzet voor mijn onderzoek en de nieuwe 

ideeën die hieruit voortvloeiden. 
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Alle testleiders die mee hebben geholpen met de dataverzameling 

verdienen ook een woord van dank: Sarah van Tuinen, Nynke Hoogterp, Evelien 

Hoogterp, Christina Meijer, Ella ter Sluis, Silvia van den Berg, Jessica Boer, Wim 

Alberts, Bianca Bakker, Linda Goes, Mariëtte Hingstman, Annelore Roemers, 

Doutsen Klaver, Grytsje Talsma, Christianne Westerhof, Joke van Dijken, Anouk de 

Vries, Inge Hilbrands, Rianne Hornstra, Marlies Klassen-Vermaat, Inge Wichgers en 

Jaap van den Berg. Hetzelfde geldt voor de studenten die tijd hebben gestoken in de 

dataverzameling: Laura Moraal, Anna van Dijk, Simone Beek, Susan de Graaf, 

Anne van der Wolf, Riëtte Krijgsheld, Bo Wildschut, Silvia Hongerkamp, Marianne 

van Dijk, Melany Talstra, Anne-Grietje Heslinga, Myrthe Postema, Nikki Steenkist, 

Henriet Renkema, Britt Sinnema, Nynke Kiers, Margriet van der Heijden, Anika de 

Vries, Amarins Mous, Debby ten Hove, Ellen Brinks, Lisa Sterk, Babette Almoes, 

Esther Stellingwerf, Marloes Bakker, Gabriela Medina, Lianne de Graaf, Nadine 

Nixdorf en Evelien Luitjens. Heel erg bedankt. 

Een belangrijke bijdrage aan mijn onderzoek kwam van de deelnemende 

scholen, de Sint Paulusschool, de Sint Bonifatiusschool, de Nynke van Hichtum, De 

Tsjerne, De Vlieger, De Meander, de Peter Petersen, de Beijumkorf, De Wierde, de 

Klim-op  en de Kleine Dollart. Door het prettige contact met directie, leerkrachten 

en leerlingen heb ik veel geleerd over onderzoek en onderwijs, maar vooral over 

mensen en over mezelf. 

In het vervolg wil ik graag een aantal mensen buiten mijn werk bedanken. 

First my family in Canada. David, Angela, Morgan, and Baukje, you hosted me 

during my stay in Toronto and taught me what hospitality means. Thank you for all 

the fun day-to-day moments that distracted me from any negative thought. Leo and 

Maureen,  you also deserve some words. You hoped I would find my feet again at 

home and I did. However, I also found them with you and your lovely family. Dan 

mijn spreekwoordelijke familie in Amsterdam, de Nationale DenkTank ’15. Bedankt 

voor alle plezier en alles wat ik over mezelf heb geleerd. Jullie optimisme en 

verstrekkende acceptatie van ideeën maken dat ik met een warm gevoel terugkijk 

op een periode zonder proefschrift. Mijn spreekwoordelijke familie in Appelscha, 

de Humanitaskampleiding, wil ik graag bedanken voor alle nuchterheid die in een 

week op me inwerkte en alle humor die daarmee gepaard ging. 

Ook mijn collega-studenten in de Research Master wil ik bedanken. 

Marijke, alhoewel je relatief ver weg was, hield ik met jou het meeste contact. Bij jou 

gaat het me makkelijk af om mezelf te zijn en dit is een gave die niet veel mensen 
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bezitten. Ik waardeer je openheid, relativeringsvermogen en inlevingsvermogen 

enorm. Zonder de talloze mailtjes, sms’jes, appjes en telefoontjes tussen ons beide 

had ik me in deze wereld veel minder begrepen gevoeld. Nynke, jouw 

onbevooroordeelde en positieve kijk maakten dat ik graag een kopje thee met je 

dronk. Je creativiteit en enthousiasme zijn bovendien erg aanstekelijk. Ruta, your 

warmth and ability to chat about almost everything made you a pleasant person to 

be around. You not only showed me your beautiful country, but also that being 

vulnerable is not a weakness.  Christien, jouw verwondering over simpele dingen 

en bemoedigende persoonlijkheid deden me altijd goed als ik je op kwam zoeken in 

je kantoor ‘aan de overkant’. Selwyn, jouw andere kijk op de wereld en je 

onophoudelijke stroom aan verhalen brachten de nodige afleiding tijdens mijn 

promotie. Tomas, je overdaad aan ideeën én de uitvoering ervan maken dat ik je erg 

bewonder. Ik heb meer dan eens tegen anderen gezegd dat er meer mensen zouden 

moeten zijn zoals jij. Felicity, your kindness, quality to stand out, and ability to 

beautifully phrase everything are a true example. Charlotte, bedankt voor alle 

levensanalyses, gedeelde liefde voor de limerick en je zorgzaamheid. Tot slot een 

docent die ik in de Research Master leerde kennen. Wendy, je was officieel niet mijn 

begeleider, maar hebt me op emotioneel vlak meer dan eens een prettige spiegel 

voorgehouden.  

Mijn collega-studenten die ik ontmoette in de Bachelor Pedagogische 

Wetenschappen verdienen ook een speciale plek. Anna, Nynke, Laura, Simone en 

Trynke, bedankt voor alle gezellige ochtenden, middagen en avonden, en de kijkjes 

in jullie, inmiddels, zo uiteenlopende levens. Anna, voor je gangmakers-mentaliteit, 

Nynke, voor je creativiteit en onafhankelijke blik, Laura, voor alle keren dat ik tegen 

je aan mocht zeuren, Simone, voor de kunst om tevreden te zijn en Trynke, voor 

jouw vele-ballen-in-de-lucht. Mijn promotieonderzoek werd lichter door het contact 

met jullie. Ook Melanie en Hester leerde ik kennen tijdens mijn studietijd. Melanie, 

bedankt voor jouw betrokkenheid bij zowel mij als de wereld en Hester, bedankt 

voor jouw oprechte interesse en veelheid aan verhalen. 

Ook mijn middelbare school is vertegenwoordigd. Erzsi en Anneke, wat is 

het eigenlijk bijzonder dat we elkaar nog steeds opzoeken. Anneke, jouw no- 

nonsense- mentaliteit is aanstekelijk en erg prettig. En Erzsi, bescheiden en 

onbevooroordeeld sta je altijd voor me klaar. Je hebt voor mijn onderzoek zelfs een 

aantal interviews voor me afgeluisterd. Bedankt hiervoor. 
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Markus, bedankt dat je bij me wilt horen. Je geeft me rust en energie 

tegelijkertijd. Door jou vind ik mijn gewone leven een stuk minder gewoon en 

dagelijkse dingen een stuk minder dagelijks. Door jou werd ook mijn proefschrift 

meer bijzonder. 

Alya, wat ben ik blij met jou als zusje. Sterk als een beer, letterlijk en 

figuurlijk. Ik weet dat je altijd achter me zult staan en dat is een erg fijn gevoel. 

Beppe, mam, heit, jullie waren er vanaf mijn begin.  Beppe, sels fan in afstand fiel ik 

dast do grutsk op my bist. Bedankt foar dyn belutsenens en bewondering. Mam, 

heit, op jullie kan ik bouwen. Heit, mei dyn humor kin ik de hiele wrâld oan en dyn 

analytisch vermogen makket dy in prettige gesprekspartner. Mam, jij hebt werkelijk 

alles voor me over. Met het werk dat jij hebt verzet tijdens mijn promotie verdien je 

een grote prijs. Je zei eens dat ik een boom groei, met af en toe een tak de één of 

andere kant op, maar dat ik altijd weer terug kom bij de stam. Die stam heb ik van 

jou en heit meegekregen, als sociaal betrokken, onafhankelijke mensen. Bedankt 

voor jullie helpende handen, geduld voor al mijn - vaak zelf verzonnen - beren op 

de weg, en het stevige gevoel dat ik altijd een thuis heb. 
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