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Het is zover, mijn proefschrift is af!  

Hoe het allemaal begon? Daarvoor moeten we terug naar 2011…  

 

Na een zenuwslopende sollicitatieronde bij de ICS-commissie met vragen als “Wat is 

je favoriete sociologische boek?” (eeeehm…), kreeg ik een email van René. Hij zocht 

nog PhDs voor zijn onderzoek naar het anti-pestprogramma KiVa en vroeg zich af of 

ik wilde langskomen voor een gesprek. Niet lang daarna kwam het verlossende 

telefoontje: ik kon in september gaan promoveren.  

 

René, jouw vertrouwen in mijn kunnen is heel belangrijk geweest voor de 

totstandkoming van dit proefschrift. Je begeleiding heeft ervoor gezorgd dat ik mij 

heb kunnen ontwikkelen als onderzoeker. Ik heb ontzettend veel van je geleerd! Je 

gedrevenheid en behaalde successen zijn een groot voorbeeld. Gelukkig kunnen we 

onze samenwerking voortzetten in een nieuw en uitdagend onderzoeksproject. 

Christian, als er iemand is van wie ik veel kan leren, ben jij dat. Ik heb de “RSiena-

taal” veelvuldig vervloekt, maar het is zondermeer een verrijking geweest voor dit 

onderzoek. Zonder jouw hulp, geduldige uitleg en motiverende woorden was het 

laatste - misschien wel meest interessante - artikel er nooit gekomen. Ik ben blij dat 

jij, een jaar na de start van mijn PhD-traject, mijn copromotor wilde worden. Jelle, 

ondanks dat je maar kort mijn copromotor bent geweest, heb ik veel aan je gehad. 

Niet alleen praktische hulp, zoals het vouwen van zo’n 1000 brieven, maar ook de 

uitgebreide feedback op mijn werk. Het was een goede start!  Ik had bovendien het 

geluk dat Ms KiVa mijn promotor wilde zijn. Christina, your work is a great 

inspiration for people all over the world, including me. It is wonderful to see that 

KiVa is successful in so many different countries. But above all, it is your passion 

that inspires me. It was a pleasure to visit Turku last year and a great opportunity to 

participate in your research group. Kiitos! Dit proefschrift zou er niet geweest zijn 

zonder de goedkeuring van de leescommissie. Sigi, Toon en Tony, bedankt voor het 

lezen en beoordelen van het manuscript. 

 

De implementatie van KiVa in Nederland heb ik gelukkig niet alleen hoeven doen. 

Beau, ik zal onze eerste werkdag nooit vergeten. Daar zaten we dan: zonder 

kantoor, maar mét een dikke KiVa handleiding voor onze neus. Het was prettig dat 

we veel dingen samen konden doen. In een kerk een lezing geven aan driehonderd 

kritische leerkrachten is toch een stuk minder eng met z’n tweetjes. Nu gaan we al 

een tijdje ieder onze eigen weg, maar “Beauzemarijn” is er als het nodig is.  
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Toen Beau en ik nog maar net begonnen, was jij, Gijs, al een oude rot in het vak. 

Talloze keren heb ik aan je bureau gestaan en altijd was je bereid te helpen. Het is 

fijn om zo’n collega te hebben. In de loop der jaren is de KiVa onderzoeksgroep 

steeds groter geworden. We hebben samen al veel bereikt René, Gijs, Beau, 

Miranda, Ashwin, Mariola, Coby, Gerine en Tessa. Daar kunnen we trots op zijn! 

 

Freek en René, jullie zijn van onmisbare waarde voor KiVa Nederland en hebben, 

misschien wel zonder dat jullie het beseffen, een groot aandeel gehad in het 

succesvol afronden van mijn proefschrift. De afwisseling tussen de abstracte 

wetenschap en de realiteit van de onderwijspraktijk had ik niet kunnen én willen 

missen. Het was dat dit boekje toch echt af moest, anders was ik graag nog veel 

vaker meegegaan naar starttrainingen, ervaringsbijenkomsten, ouderavonden en 

workshops. Door jullie heb ik de “trainer in mij” kunnen ontwikkelen. Iets waar ik, 

zeker nu ik steeds meer lesgeef, veel aan heb. 

 

De vakgroep sociologie kenmerkt zich door waardevolle en betrokken collega’s. Ik 

ben vooral dank verschuldigd aan de onderzoekers van de WALM. Jullie 

verfrissende en ook kritische blik heeft mijn werk naar een hoger niveau getild. 

Tina, ik ben blij dat jij coauteur van het vierde hoofdstuk bent en ik hoop dat we in 

de toekomst opnieuw samen aan een artikel kunnen werken.  

 

Hard werken houdt niemand vol zonder ontspanning. Ik denk nog vaak terug aan de 

lunchpauzes op de Wii bij jou thuis, Victor. Je was de perfecte kamergenoot en ik 

vind het nog steeds jammer dat je nu helemaal op Zernike zit. Gelukkig is Veerle een 

goede vervanger. Het is voor andere mensen misschien moeilijk te geloven dat er 

tussen het gepraat, gelach en de huizenjacht op Funda door ook écht gewerkt 

wordt (dit proefschrift is een bewijs). Lieve Veerle, je bent vaak mijn steun en 

toeverlaat geweest. Vooral op de momenten dat het écht niet wilde lukken met de 

analyses of het schrijven. Met jou als paranimf komt het ook met de laatste 

beproeving wel goed. Daar heb ik alle vertrouwen in! 

 

Het is dat ik maar twee paranimfen mag hebben, Femke en Kim. Het liefst had ik 

jullie er ook bij gehad. Dankjewel voor alle bemoedigende woorden en wijze 

adviezen, maar vooral ook voor de gezelligheid. We moeten van de woensdag maar 

een “koffie-in-de-morgen” en “borrel-in-de-avond” dag maken. 
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Dat ik zulke fijne collega’s zou krijgen wist ik natuurlijk niet toen ik het telefoontje 

van René kreeg. Oh, wat zag ik er tegenop om naar Groningen verhuizen. Gelukkig 

was daar Ela, die letterlijk vanaf dag één op de stoep stond. Lieve Ela, jij hebt er 

voor gezorgd dat ik me thuis voelde in die vreemde stad. Ook hielp het dat Marloes 

een stukje Nijmegen mee naar Groningen bracht. Heel fijn die gezamenlijke koffie-

uurtjes en dat rennen over Nijmeegse en soms Groningse wegen. 

 

Al snel na mijn verhuizing stond ik op het Harense hockeyveld. Behalve échte 

hockeykakkers lopen daar heel wat leuke meiden rond. Lieve teamgenootjes, ook 

door jullie is Groningen mijn stad geworden. Hanneke, wat was het toevallig dat jij 

sociologie hebt gestudeerd en dus veel van mijn nieuwe collega’s kende. Wat begon 

als een “gedeelde hobby en studie” is uitgegroeid tot een vriendschap. Ik hoop dat 

we samen nog veel films gaan kijken. Marieke, het trainen van de G-tjes zou niet 

half zo leuk zijn zonder jou. Drie keer per week op het kunstgrasveld staan, is vaak 

nog niet genoeg. Ik ben blij dat je weer in Grunn woont. En jij, Manja, mag voorlopig 

niet weg! Hoe overleef ik anders bedrijvenhockey in mijn eentje tussen al die 

mannen? Maar bovenal zou ik dan je gezelligheid en nuchtere kijk op de wereld 

gaan missen. Als je weggaat, is het samen met ons voor een vakantie naar….? 

 

Reisafstand maakt voor goede vriendschappen niets uit. Dat is in de afgelopen jaren 

wel gebleken. Lieve Brecht en Sophie, ik mis onze wekelijkse etentjes nog steeds. 

Gelukkig bestaan er autovakanties naar Brabant, Utrecht en Groningen ;-). Er zijn al 

vele “rondjes Nederland” gereisd. Wat ben ik blij dat ik jullie nog regelmatig zie lieve 

Birgit, Carolien, Hanneke, Maartje, Marije, Marleen, Menno en Vivian. Marieke, jij 

bent bijna altijd ver weg, maar gelukkig op 14 april niet. Ik vind het geweldig dat 

jullie allemaal bij mijn verdediging zijn!  

  

Dat het promoveren niet altijd even makkelijk was, heeft vooral het thuisfront 

gemerkt. Lieve papa en mama, het is heel erg fijn om te weten dat jullie er voor mij 

zijn. Hoewel jullie mijn frustraties lang niet altijd begrepen, kon ik wel altijd bij jullie 

terecht. Een dankjewel is eigenlijk niet genoeg voor alles wat jullie voor me doen…  

Lieve Marjolein, toen ik je vertelde dat ik het zo erg vond om naar Groningen te 

verhuizen, lachte je me stiekem een beetje uit. En terecht! Hoe ver is Groningen 

nou vergeleken met Guadalajara? Toch voelt het nooit alsof je ver weg bent. Ik 

hoop dat ik gauw weer naar het mooie Mexico kan komen.  
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Lieve Jasmijn, onze vriendinnen zijn altijd verbaasd dat we als tweelingzusjes zó 

verschillend kunnen zijn. Dat we veel van elkaar verschillen klopt, maar tegelijkertijd 

hebben we aan een half woord genoeg. Ik ben trots op wie je bent en wat je doet. 

Je weet het hè, de moeilijkste vraag is straks voor jou!  

 

Toen ik naar Groningen vertrok wist ik één ding heel zeker: voor mij géén 

Groninger. Het bewijs dat er uit Groningse genen toch wel leuke mannen kunnen 

voortkomen, ben jij Dieko. Door jou werd naar het werk gaan een feestje. Ik hoop 

dat we dit feestje nog heel lang samen kunnen vieren. 

 

Op naar een mooie toekomst!  

  




