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Dankwoord 

 

Hoewel het schrijven van een proefschrift een tamelijk solitaire aangelegenheid is, 

zou ik het nooit kunnen hebben volbracht zonder de hulp, steun en interesse van diverse 

mensen. Graag wil ik dan ook een woord van dank aan hen uitspreken. 

Allereerst gaat mijn dank uit naar mijn begeleidingsteam met wie ik op een bijzonder 

prettige manier heb samengewerkt. Roel en Marjolein, ik ben jullie bovenal zeer 

erkentelijk voor de vrijheid en het vertrouwen die mij is geboden om echt mijn eigen 

proefschrift te schrijven. De gezellige en ontspannen sfeer waarin dat plaatsvond heeft 

mij daarbij zeer geholpen. Roel, ik ben blij dat ik heb mogen profiteren van je brede 

vakinhoudelijke kennis en grote methodologische inzicht en ben je dankbaar voor je 

relativeringsvermogen bij het uitblijven van positieve effecten. Marjolein, als dagelijks 

begeleider was je bijzonder benaderbaar, betrouwbaar, spitsvondig, vrolijk en betrokken. 

Jouw niet aflatende enthousiasme voor de deelstudies hebben mij meer dan eens 

geholpen om met hernieuwde energie voort te gaan. Bovendien heb ik veel geleerd van 

jouw kritische lezing van mijn stukken: je grote taalvaardigheid, je focus op logische 

redenaties, je onverwachte associaties en je creatieve suggesties waren erg inspirerend. 

Ook Simone Doolaard ben ik grote dank verschuldigd. Allereerst omdat je mij hebt 

aangemoedigd om te solliciteren naar de promotieplek, terwijl ik dacht dat een dergelijke 

route voor mij niet meer was weggelegd. Verder heeft jouw kennis en inzicht in het 

onderzoek doen binnen en werken met scholen veel bijgedragen aan het slagen van het 

onderzoeksproject. Hier leer ik ook in onze huidige samenwerking weer veel van. Onze 

Streef-maatjes bij het Cito, Charlotte en Jasmijn, wil ik hartelijk danken voor de prettige 

samenwerking. Veel dank gaat natuurlijk ook uit naar onze student-assistenten Els, 

Henriette, Marloes en Eva die hebben geholpen bij het verzamelen van de data. Speciale 

dank gaat natuurlijk uit naar de scholen die hebben geparticipeerd in onze interventie of 

de pilotstudie. Zonder de inzet, medewerking, openheid en flexibiliteit van de 

deelnemende directeuren, IB’ers en leerkrachten was deze studie niet mogelijk geweest. 

Door met jullie te mogen samenwerken heb ik veel opgestoken over de gang van zaken in 

de praktijk en de vele (onverwachte) omstandigheden waar leerkrachten rekening mee 

dienen te houden. Mijn diepe respect voor leerkrachten is er alleen maar door 

toegenomen. 
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Mijn collega’s bij het GION wil ik bedanken voor de gezelligheid, collegialiteit en het 

delen van kennis. Een aantal van hen wil ik speciaal noemen. Henk Guldemond, bedankt 

voor je hulp bij het werken in R, maar eigenlijk ben ik je nog het meest dankbaar voor de 

wijze les die je mij ooit hebt geleerd: ‘het gaat niet om de statistiek, maar om het verhaal’, 

toentertijd een regelrechte eyeopener. Anneke en Mayra wil ik graag bedanken voor het 

meedenken over statistische aangelegenheden. Anneke, ik heb er veel van geleerd dat ik 

de spring school over propensity score matching in Oslo samen met jou heb kunnen 

volgen - bedankt. Natuurlijk gaat mijn dank ook uit naar de dames van het secretariaat – 

Sonja, Stefanie en Vera – voor alle hulp die jullie mij hebben geboden, met name tijdens 

de interventieperiode. De lunch-club - Hanke, Danny, Anneke, Marian, Sanne, Anouk, 

Mechteld, Annemieke, Ginette, Jantje, en Jorien – heeft de klus ook wat verlicht; wat is 

het soms fijn om halverwege de dag te worden opgehaald. Willem, ons promotietraject 

verliep parallel en ik ben blij dat ik deze laatste fase met jou en je hoge grapdichtheid 

mocht ondergaan. Bovendien kon ik me geen betere GION-collega voorstellen om diverse 

ICO-cursussen mee te volgen. En dan natuurlijk de vrollega’s Mechteld, Anouk, Mayra, 

Annemieke en Coby. Bedankt dat jullie mij zo hartelijk in de collega-/vriendinnengroep 

hebben opgenomen. Het was (en is) mij een waar genoegen om alle werkgerelateerde 

zaken (en meer) met jullie te bespreken. Anouk en Mechteld, mijn twee paranimfen, ik 

ben dankbaar dat ik deze speciale dag met jullie aan mijn zij mag beleven. Als 

kamergenoten hebben we alle ups en downs van het AIO-bestaan met elkaar meegemaakt 

en ook heel wat afgelachen. Mechteld, ik heb je leren kennen als een attente, respectvolle, 

doelgerichte en betrokken collega met grote kennis van zaken. Ik ben dankbaar dat ik het 

Streef-project met jou heb mogen uitvoeren en kijk met groot plezier terug op ons bezoek 

aan New York. Anouk, als mijn huidige kamergenote sta je altijd met een luisterend oor 

klaar. En al ‘doen we in ieder geval ons best’, ik heb grote bewondering voor je helderheid 

en inzicht. Ik kijk er dan ook naar uit om samen de stagebegeleiding op te pakken en als 

‘wetenschapswinkeliers’ aan de slag te gaan.  

Dan rest mij nu nog het bedanken van vrienden, familie en (schoon-)ouders voor 

jullie niet aflatende belangstelling en steun, ook al was dit traject in jullie ogen 

waarschijnlijk een neverending story. Nel en André, jullie steun en vertrouwen heb ik erg 

gewaardeerd. Papa en mama, ik kan niet uitdrukken hoe diep mijn respect en dank is dat 

jullie mij mijn eigen weg hebben laten zoeken zonder jullie geloof in mij te verliezen. Ik 

weet dat eerdere keuzes meer dan eens onnavolgbaar waren, maar dit is toch maar mooi 

afgerond. Mijn broer Rob wil ik natuurlijk ook bedanken: het vereist geen frequente 

bezoekjes om te weten dat iemand in je gelooft en met je meeleeft. Tenslotte gaat mijn 
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allergrootste dank natuurlijk uit naar mijn gezin, daar waar ik thuis hoor. Boris en Lars, 

mijn oogappels, jullie hebben het best te verduren gehad met een gestresste en 

werklustige moeder, maar jullie aanwezigheid, openheid, nieuwsgierigheid, 

enthousiasme én knuffels waren voor mij de best denkbare brandstof om dit traject af te 

ronden. Heel erg bedankt voor jullie geduld en liefde – ik ben er weer! En als laatste 

natuurlijk Rob, mijn grote lief, bedankt dat je de voorwaarden hebt gecreëerd waaronder 

ik dit proefschrift heb kunnen schrijven (en dat was niet altijd eenvoudig!), maar vooral 

bedankt voor je liefde en vertrouwen. Voor mij ben jij de meest prachtige en bijzondere 

persoon die er bestaat. 
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ICO Dissertation Series  

 

In the ICO Dissertation Series dissertations are published of graduate students from 

faculties and institutes on educational research within the ICO Partner Universities: 

Eindhoven University of Technology, Leiden University, Maastricht University, Open 

University of the Netherlands, University of Amsterdam, University of Twente, Utrecht 

University, VU University Amsterdam, and Wageningen University, and formerly 

University of Groningen (until 2006), Radboud University Nijmegen (until 2004), and 

Tilburg University (until 2002). The University of Groningen, University of Antwerp, 

University of Ghent, and the Erasmus University Rotterdam have been ‘ICO ‘Network 

partner’ in 2010 and 2011. From 2012 onwards, these ICO Network partners are full ICO 

partners, and from that period their dissertations will be added to this dissertation series.  

The most recent ones are listed below (List update February, 2015). 

 

268. Milliano, I.I.C.M. de (24-05-2013) Literacy development of low-achieving 
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Amsterdam: University of Amsterdam.  
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specific differences in varying learning contexts Amsterdam: University of 

Amsterdam.  

271. Keuvelaar-Van den Bergh, L. (26-06-2013) Teacher Feedback during Active 

Learning: The Development and Evaluation of a Professional Development 

Programme. Eindhoven: Eindhoven University of Technology.  

272. Meeuwen, L.W. van (06-09-13) Visual Problem Solving and Self-regulation in 

Training Air Traffic Control Heerlen: Open University of the Netherlands.  

273. Pillen, M.T. (12-09-2013) Professional identity tensions of beginning teachers 

Eindhoven: Eindhoven University of Technology.  

274. Kleijn, R.A.M. de, (27-09-2013) Master’s thesis supervision. Feedback, 

interpersonal relationships and adaptivity Utrecht: Utrecht University.  

275. Bezdan, E. ( 04-10-2013) Graphical Overviews in Hypertext Learning 

Environments: When One Size Does Not Fit All Heerlen: Open University of the 

Netherlands.  
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276. Bronkhorst, L.H. (4-10-2013) Research-based teacher education: Interactions 

between research and teaching Utrecht: Utrecht University.  

277. Popov, V. (8-10-2013) Scripting Intercultural Computer-Supported Collaborative 

Learning in Higher Education Wageningen: Wageningen University.  

278. Dolfing, R. (23-10-2013) Teachers' Professional Development in Context-based 

Chemistry Education. Strategies to Support Teachers in Developing Domain-

specific Expertise. Utrecht: Utrecht University.  

279. Lucero, M.L. (21-11-2013) Considering teacher cognitions in teacher professional 

development: Studies involving Ecuadorian primary school teachers Ghent: 

Ghent University.  

280. Kamp, R.J.A. (28-11-2013) Peer feedback to enhance learning in problem-based 

tutorial groups Maastricht: Maastricht University.  

281. Cviko, A. (19-12-2013) Teacher Roles and Pupil Outcomes. In technology-rich early 

literacy learning Enschede: University of Twente. 

282. Zwet, J.  van der (30-1-2014). Identity, interaction, and power. Explaining the 

affordances of doctor- student interaction during clerkships. Maastricht: 

Maastricht University. 

283. Smet, M.J.R. de (31-1-2014). Composing the unwritten text: Effects of electronic 

outlining on students' argumentative writing performance. Heerlen: Open 

University of the Netherlands. 

284. Hagemans, M.G. (07-03-2014) On regulation in inquiry learning. Enschede: 

University of Twente. 

285. Kuijk, M.F. van (13-03-2014). Raising the bar for reading comprehension. The 

effects of a teacher professional development program targeting goals, data use, 

and instruction. Groningen:  University of Groningen. 

286. Karimi, S (14-3-2014) Analysing and Promoting Entrepreneurship in Iranian 

Higher Education: Entrepreneurial Attitudes, Intentions and Opportunity 

Identification. Wageningen: Wageningen University. 

287. Frambach, J.M. (26-3-2014) The Cultural Complexity of problem-based learning 

across the world. Maastricht: Maastricht University. 

288. Mascareno, M.N. (11-4-2014) Learning Opportunities in Kindergarten Classrooms. 

Teacher-child interactions and child developmental outcomes. Groningen: 

University of Groningen. 

289. Bakker, M. (16-04-2014) Using mini-games for learning multiplication and 

division: A longitudinal effect study. Utrecht: Utrecht University. 
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