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Met groot genoegen schreef ik dit dankwoord. Met groot genoegen, omdat ik met 

warme gevoelens denk aan al die mensen die me gedurende de lange periode van dit 

promotieonderzoek tot steun zijn geweest. Het waren er veel, hetgeen verband houdt 

met het aantal jaren dat ik aan mijn onderzoek heb gewerkt. Ik heb het aangedurfd in 

dit dankwoord mensen met naam te noemen. Dit betekent niet dat ik geen angst heb 

mensen te vergeten. Mocht dat het geval zijn, mijn oprechte excuses! De volgorde waarin 

de verschillende mensen worden genoemd staat los van de waardering die ik voor een 

ieder voel. Mocht je weinig tijd hebben, scan dan vooral dit dankwoord en vind je naam. 

Mocht je wel de moeite nemen om het helemaal te lezen: het geeft een goede indruk van 

wat voor mij nodig was om dit promotietraject tot een goed einde te brengen.  

Allereerst noem ik Frank: zonder Frank had dit proefschrift er niet gelegen. Bij aanvang 

van zijn lectoraat ‘Ontwikkelen van Leren en Leraren in CompetentieGericht Onderwijs’, 

stuurde Frank een mail rond aan collega’s met als doel te inventariseren wie interesse had 

een promotieonderzoek op te starten. Ik reageerde vrij snel en spontaan met de melding 

dat dit nog wel op mijn verlanglijstje stond, maar dat het niet een geschikt moment was 

om dat te gaan doen. Na een avond praten met Frank begon ik dus op dat moment. 

Frank nam me mee in de wereld van onderzoek, wat een ervaring. Met je enthousiasme, 

je stimulerende, activerende aanpak heb je me er doorheen geloodst. Dat is een groot 

compliment waard!

Op onze zoektocht naar promotoren kwamen we in contact met Alexander en Theo. 

Beide hoogleraren met ruime ervaring en expertise: Alexander in de orthopedagogiek en 

onderwijskunde, Theo in onderwijskunde en ook nog ruime ervaring als docent, onder 

andere in het voortgezet onderwijs. Een topteam, met stuk voor stuk topmensen! Ik heb 

het als heel bijzonder ervaren om met jullie te mogen samenwerken. Frank, altijd weer vol 

plannen en ideeën die het onderzoeken waard zijn. Alexander, die menig idee kritisch onder 

de loep nam en toetste aan de wetenschappelijke en statistische haalbaarheid daarvan. 

Theo nam alles in zich op, luisterde geïnteresseerd en vulde aan door het plaatsen van 

een relativerende, doch scherpzinnige opmerking. Ik realiseer me dat ik me heb mogen 

ophouden in een select, bijzonder gezelschap. Wat heb ik van onze overlegmomenten 

genoten! Ik weet dat het begeleidingstraject jullie de nodige hoofdbrekens heeft gekost. 

We kunnen gerust stellen dat mijn ‘onderzoeksreis’ er een was met pieken en dalen. 

Desondanks was de sfeer altijd goed en constructief. Jullie hebben bewezen die regulatie-

activiteiten te bezitten, die nodig waren om mij tot een zelfregulerende persoon (leerling...) 

te laten worden. Jullie zijn er in geslaagd verschillende regulatie-activiteiten op elkaar af 



151Dankwoord

te stemmen en op de juiste momenten in te zetten. Door jullie ben ik gegroeid! Ik ben me 

er van bewust, dat ik veel begeleidingstijd heb opgeëist. Laat ik zeggen dat we veel tijd 

hebben gekregen om onze onderlinge band te versterken, dat geluk hadden we dan weer.

Een groot woord van dank gaat uit naar alle docenten en teamleiders/coördinatoren 

van de verschillende scholen, die op een of andere manier een bijdrage hebben geleverd 

aan mijn onderzoek. Het waren er veel, een aantal daarvan wil ik bij naam noemen: 

Caroline, Harold, Freek, Andra, Inge en Sara. Ik noem jullie en beschouw jullie daarmee als 

vertegenwoordigers van de grote groep docenten die met hart en ziel voor hun leerlingen 

gaan. Het heeft me geraakt te zien hoezeer docenten hun best doen de eisen die het 

huidige onderwijs stelt, te verenigen met hun passie voor het vak en de leerlingen. Ik heb 

diep respect voor docenten die deze uitdaging vol overgave aangaan!  

Mijn promotieonderzoek heeft plaatsgevonden binnen/rondom/naast mijn baan als 

docent onderwijskunde bij Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool. Arjen, toenmalige 

directeur, moedigde mij aan de stap te wagen en Madelon, huidige directeur, heeft me 

gestimuleerd en gefaciliteerd tijdens het promotieproces, veel dank daarvoor! Ook een 

woord van dank aan alle collega’s: veel van jullie vroegen herhaaldelijk naar de vorderingen. 

Zonder het te weten, hebben jullie daarmee bijgedragen aan de motivatie om door te gaan. 

In het bijzonder wil ik noemen: Peter, Gerard, Marjolein en Anouk. Wat hebben we samen 

al veel mooie klussen gedaan. Jullie zullen je meerdere malen afgevraagd hebben waarom 

ik in vredesnaam zoveel tijd besteedde aan het onderzoek in plaats van les te geven. Ik 

begrijp die vraag. Verder de collega’s Wilbert, Klaas, Wim, Fokke, Dick, Michiel, Peter, 
Rob en nog zo veel meer. En niet te vergeten lieve en nuchtere Loes, dank voor je steun.

Er waren meer collega’s die tijdens de ‘onderzoeksreis’ geheel of gedeeltelijk met mij 

hebben opgelopen. Allereerst de lectoren Niek en Manon. Niek, mijn onderzoeksmaatje, 

aan een half woord hebben we genoeg, ik waardeer je zeer. Manon, ik zal nooit vergeten 

hoe we samen achter de laptop tot een prachtige PowerPointpresentatie kwamen voor 

een of ander congres. En je zette me altijd weer aan het denken. Een speciaal woord voor 

Rudy, die helaas niet meer bij ons is. Ik zal nooit de retraites vergeten waarbij Rudy mij de 

goede vragen stelde en mij van bruikbare boeken en zijn statistische kennis voorzag. Heel 

speciaal was de reis naar San Francisco, waarbij hij me de stad liet zien. Zijn enthousiasme 

en sprankelende aanwezigheid maakte hem tot aangenaam reisgezelschap. Ook heb ik 

genoten van andere collega’s die met onderzoek bezig waren: Toon, Shelagh, Stan, Hans, 
Liesbeth, Cees, Johan, Huub en Jeroen. Toon, dank voor het kritisch redigeren van een 

deel van mijn teksten in dit proefschrift.
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Ik vond het prachtig om met studenten samen te werken. Ze waren voor mij een bron 

van inspiratie. José, Lieke, Carli, Daniël, Linda, Wolter en Sippie waren betrokken bij de 

organisatie en afname van het grootschalige vragenlijstonderzoek. Soms samen met mij, 

soms geheel zelfstandig, waren ze betrokken bij de afnamesessies in de klassen en lieten ze 

niet na mij van kritische feedback te voorzien. Bijzonder was de samenwerking met Sippie: 

zij besloot een eigen onderzoek uit te voeren binnen ons onderzoek en sloot daarmee een 

vak af in het afstudeerjaar. Samen met mij ging ze naar de ORD (onderwijsresearchdagen) 

in Maastricht om ons onderzoek te presenteren. Bij een andere presentatie stelde ze in 

een volle zaal een kritische vraag over het gepresenteerde onderzoek. Was ik me daar een 

potje trots zeg! Er zijn ook collega’s geweest die een bijdrage hebben geleverd aan het 

analyseren van onderzoeksdata: Ellen, wat hebben we kritisch en voortvarend gewerkt! 

Martijn, dank voor de hulp bij verschillende SPSS-vraagstukken.  

Sinds een aantal jaren ben ik betrokken bij de MLI, de Master Leren en Innoveren. 

De plek waar ik sterk aangemoedigd wordt mijn zelfregulatie te blijven ontwikkelen en 

ik voortdurend blijf leren als het gaat om onderzoek doen. De masterstudenten die me 

scherp houden in relatie tot onderzoeksvraagstukken en waarbij ik zo goed herken hoe 

het is een nieuw leertraject in te gaan: hard werken om iets op tijd in te leveren, het grote 

wachten, het balen van een negatieve beoordeling (ik bedoel natuurlijk: de constructieve 

feedback).  Naast studenten zijn de collega’s binnen de MLI me enorm dierbaar. Hanneke, 

die me vertrouwen gaf en het me ook liet voelen. Lia, je heldere communicatie en de 

manier waarop je mensen uitdaagt een drempel over te stappen, ik leer zoveel van je. 

Joan, mijn nieuwe thema-maatje, we zijn een mooi team. Tom, we delen veel, ook veel om 

flink trots op te zijn. Hennie, mijn promotie-maatje en altijd scherpzinnig. Niek, dierbare 

kamergenoot met altijd warme belangstelling. Ard, vrolijke noot, filosoof. Anja, ik geniet 

zo van de vragen die je stelt, zo spontaan en doordacht. Elsbeth, we hadden elkaar een 

aantal malen ontmoet tijdens de promotiejaren, we waren partners ‘in crime’. En nu 

promoveren we beiden binnen een tijdsbestek van twee weken! 

Met wisselende intensiteit heb ik me op de universiteit van Groningen opgehouden. 

Door de aanwezigheid van veel vriendelijke, behulpzame mensen voelde ik me daar 

helemaal thuis: Marie-Christine, Wondimu, Peter, Be en Margaret, dank voor alle steun. 

Anke, jij bent goud waard! Het promotietraject heeft me een goede vriendin erbij 

opgeleverd. Behalve dat ik altijd bij je terecht kon voor de praktische vragen, hebben we 

veel gedeeld over promoveren en ook over het leven. En ik heb mogen meemaken dat je 

een prachtige dochter kreeg: Annelot. 
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Een speciaal woord van dank aan Bert. Ik heb je flink aan het werk gehouden na 

je pensionering. We hebben wat ideeën besproken, plannen gesmeed, videobeelden 

geanalyseerd, observatieschema’s bedacht en uitgewerkt bij jou thuis. En ik mocht je al 

die uren claimen van Else. Jullie zijn beiden zeer waardevol voor me! Nog bedankt voor 

de liters koffie/thee en de heerlijke lunches.

Arjenne, wat mij betreft ben je dé promotiecoach van Nederland. Je mag me 

bijschrijven hoor, bij dat lijstje geslaagde begeleidingstrajecten. Je wist precies wat ik op 

welk moment nodig had. En ook al was de wanhoop nog zo groot, je wist me altijd de 

draad weer op te laten pakken. Door jou ben ik ook in contact gekomen met De Voorde, 

een unieke plek met bijzondere mensen, die me op gezette tijden rust en inspiratie bood.

Vrienden, bekenden en familie hebben zeker gemerkt dat ik aan het promoveren 

was. Met terugwerkende kracht nog mijn excuses voor mijn afwezigheid bij feestjes, 

verjaardagen of ander sociale evenementen, soms was het even nodig. Mijn lieve 

vriendinnen: Nienke en Ingeborg. We hebben elkaar wat minder gezien en gesproken, 

maar als we elkaar spreken is het altijd goed en vertrouwd. Karen Anke, dank ook voor 

het meedenken over de cover van dit proefschrift en het daarvoor samen op pad gaan 

om de foto’s te schieten. Het was wel erg leuk om dit zo samen te doen, ook al moest 

het allemaal snel. Ook de andere vriendinnen en vrienden: dank voor jullie begrip. Bij 

de intervisievriendinnen Jetty, Itie, Marlijn en Annie heb ik de regelmatig opkomende 

wanhoop durven laten zien. Dank dat jullie me steeds weer hebben opgevangen.  

Alle medewerkers van Agrogiethoorn: dank! Het was fijn om in stressvolle perioden 

jullie verhalen en pret bij de koffie aan te horen. Michel, buurman, en de ‘grote broer’ van 

onze jongens. Carlijn, Anneke, Luciënne, zulke lieve, flexibele mensen zou iedereen om 

zich heen willen hebben. Een woord van dank ook aan alle familie, met in het bijzonder 

mijn schoonouders: bedankt voor het vermaken van de jongens en al die taxiritten naar 

school/voetbal/kinderfeestjes/speelpartijtjes etc. Op welk moment van de dag ook, jullie 

stonden altijd voor ons klaar. Dit gaf mij de rust en ruimte om met een gerust hart te 

vertrekken. Ik wist mijn kinderen geborgen bij opa en oma, hetgeen wil zeggen: aan het 

spelletjes doen, voetballen en pannenkoeken eten. Wat wil een moeder (en kind) nog meer. 

Anna en Jetske, mijn zussen. Wat zie ik toch veel van mezelf terug in jullie. Onze 

ouders hebben ons geleerd altijd met beide benen op de grond te blijven staan: doe maar 

gewoon, dan doe je al gek genoeg. Pa en ma, een gezond portie relativeringsvermogen 

gecombineerd met doorzettingsvermogen heb ik van jullie geërfd. Jullie waren en zijn in 

veel opzichten een groot voorbeeld voor me, ik mis jullie!!
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Mijn dierbare gezinsleden Pieter, Hein en Joris hebben veel moeten doorstaan. Vooral 

Pieter heeft het moeten ontgelden als het even niet ging, sorry! Mijn maatje, wat hebben 

we samen al veel doorstaan, heel veel dank voor alle steun! Hein, die zich afvroeg of het 

feit dat ik zo lang deed over mijn promoveren verband hield met mijn intelligentieniveau bij 

aanvang. Jongen, het zou zomaar kunnen, we hebben het er later nog wel eens weer over. 

Toch vroeg je ook regelmatig, omdat jouw slaapkamer in de buurt van mijn studeerkamer 

ligt: “Mam, ga je vanavond weer typen? Want dan kan ik zo lekker slapen!” Blijkbaar 

rammelt mijn toetsenbord nogal... Ook op zondagen/vrije dagen/vakantiedagen werd er 

veel afgetikt, met de stemmen van ‘mijn mannen’ op de achtergrond: kletsend, pratend, 

ruzie makend. Het klonk me allemaal als muziek in de oren, vanuit het besef dat jullie in 

de buurt waren. Joris, ons zonnetje in huis, in jouw kritische vragen en scherpe blik ligt 

een onderzoekende aard verborgen! 

Bijzonder is het dit dankwoord te eindigen met onze Joost. Een jaar voor aanvang van 

mijn promotietraject kwam jij in ons leven. Je leven was kort, tegelijkertijd zo waardevol. 

Jij bent voor mij de reden geweest dat ik iets dat groot en moeilijk leek, nu eens wél ging 

doen. De twijfel om iets niet te kunnen maakte plaats voor daadkracht. Het moeilijkste 

in het leven had ik immers al meegemaakt. Dankzij jou durfde ik het aan!

Jantine van Beek

Giethoorn, 9 september 2015






