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Voorwoord

Hoewel ik aan het begin van mijn studie Psychologie beweerde dat ik nooit onderzoeker wilde

worden, ben ik uiteindelijk toch in de onderzoekswereld beland. Vooral tijdens mijn stage raakte ik

enthousiast voor het onderzoekswerk. De stimulerende en inspirerende begeleiding van Wim

Hofstee heeft er zeker toe bijgedragen dat ik uiteindelijk besloot om in deze richting een baan te

zoeken. Achteraf ben ik blij dat ik dat heb gedaan!

Met veel plezier heb ik het promotie-traject doorlopen. Hoewel ik nooit zo de drang heb

gevoeld om te promoveren - het onderzoekswerk zelf was hetgeen mij dreef - ligt hier nu toch mijn

proefschrift. Het is echter niet zomaar tot stand gekomen. Zo ben ik uitstekend begeleid door mijn

promotiecommissie. Deze bestond aanvankelijk uit Gerrit Lang, Henk van der Molen en Gertrude

Smit. Gertrude heeft mij in haar rol als dagelijks begeleidster op weg geholpen met het onderwerp

van mijn onderzoek. Gertrude, bedankt voor de prettige samenwerking. Na ongeveer een half jaar

vertrok Gertrude naar Nijmegen en kwam Karen van der Zee voor haar in de plaats. Van haar

inhoudelijke en wetenschappelijke deskundigheid heb ik veel geleerd. Karen, het was fijn dat je dit

praktisch toegepaste onderzoek zo wetenschappelijk wist te benaderen. Gerrit, aanvankelijk mijn

eerste promotor, had altijd vellen vol met (opbouwende) kritiek. Van jou, Gerrit, heb ik geleerd om

van een afstand naar mijn onderzoek te kijken. Hoewel ik dit af en toe toch nog moeilijk blijf

vinden, heb ik veel van je feedback opgestoken en realiseer ik me af en toe dat ik dingen probeer te

benaderen op een manier zoals jij me die hebt geleerd. Verder kun je de zaken af en toe zo heerlijk

relativeren! Gerrit, ik hoop dat ik eens zo wijs word als jij! Henk heb ik de afgelopen jaren steeds

beter leren kennen. Henk, ik waardeer de wijze waarop je het 'eerste promotorschap' van Gerrit hebt

overgenomen. Vooral aan het eind van dit traject heb je mij veel morele steun gegeven, waarvoor ik

je erg dankbaar ben!

In de tweede plaats ben ik een serie mensen erkentelijk voor hun steun op het gebied van de

statistiek. Zo namen Henk Kiers en Ivo Molenaar, als ik daarom vroeg, alle tijd voor mij om me

duidelijk uitleg te geven over statistische vraagstukken en mee na te denken. Heerlijk dat bij jullie

de deur altijd zo wagenwijd openstond! Ook wil ik Jos ten Berge hartelijk danken voor die keren

dat hij me heeft geholpen. Tom Snijders heeft mij op weg geholpen in de wereld van multilevel

analyses. Tom, ik heb erg veel van je geleerd en ik ben je dankbaar dat je, ondanks je drukke baan,

tijd voor mij vrij kon maken om mij te helpen en stukken van mij te lezen. En dan Marijtje van

Duijn, die bij mijn laatste empirische hoofdstuk - een enorme bevalling, ik denk dat ik honderden

analyses heb uitgevoerd – steeds opnieuw tijd voor me had en mij geduldig te woord stond wanneer

ik weer met nieuwe vragen en problemen kwam. Marijtje, in één woord: geweldig!

In de derde plaats wil ik hier enkele studenten noemen, die een enorme hoeveelheid werk

voor me hebben gedaan. Allereerst ben ik het trio Winny Bakker, Ester de Vos en Annebet van



Mameren dank verschuldigd voor hun geweldige inspanning. Zij hebben niet alleen geholpen bij de

constructie en opnames van de eerste versies van de videotoets, zij hebben daarnaast op werkelijk

voortreffelijke wijze geholpen bij de afnames van de rollenspeltoetsen bij zo'n 200 studenten.

Binnen no time hadden ze de scripts en de beoordelingsnormen in hun hoofd en bij de afnames van

de toetsen zijn ze, ogenschijnlijk onvermoeibaar, zeer consciëntieus te werk gegaan. Ik heb hier zeer

veel respect voor. Vervolgens hebben ze het onderzoek naar de effecten van twee trainingsvormen

op een correcte wijze afgerond. Winny, Ester en Annebet, mijn complimenten en dank voor alles

wat jullie voor mij hebben gedaan! Verder ben ik Sanne Meeder en Paul Visser, evenals Merel

Wolff en Antoon Brouwer, zeer erkentelijk voor hun bijdrage als beoordelaar van de videotoetsen.

Op deze plaats ook dank aan Ina Marten, Alice Tamminga en Jan Pieter Ligtenberg voor de enorme

hoeveelheid werk die zij voor mij hebben gedaan: zij hebben ongeveer 200 studenten getoetst en

beoordeeld met behulp van rollenspeltoetsen. Jan Pieter heeft daarnaast onderzoek gedaan naar de

invloed van leerstijl op het leereffect van een zelfinstructietraining in gespreksvoering.

Verder zijn diverse mensen mij behulpzaam geweest tijdens mijn aanstelling bij

Psychologie. Zo hebben Margot Edens en Marion Hommes op mijn verzoek kritisch naar de eerste

versies van de videotoetsen gekeken en heeft Wim Hofstee mijn onderzoek naar de relatie tussen

persoonlijkheid en leerstijl van feedback voorzien. Daarnaast hebben Barbara Kip en Hanny Baan

en tijdelijke medewerkers op het secretariaat me diverse malen geholpen bij de terugkoppeling van

resultaten naar studenten of bij andere werkzaamheden en waren ze bereid naar me te luisteren als

ik eens stoom af moest blazen. Edwin Kiers heeft mij vele malen geholpen met onder andere de

montage van videobanden. Ook wisselden diverse collega's in de wandelgangen of bij presentaties

met mij van gedachten over mijn onderzoek en brachten mij daardoor af en toe op nieuwe ideeën.

Talloze studenten zijn verder voor mij in actie geweest tijdens opnames en afnames van

videotoetsen. Mijn dank aan jullie allen is groot!

In de laatste periode voor de promotieplechtigheid heb ik in Marion Hommes en Hinke

Groothof twee ontzettend lieve mensen bereid gevonden om samen met mij de afsluiting van mijn

promotie-onderzoek voor te bereiden. Marion en Hinke, jullie enthousiasme en meeleven is

hartverwarmend, fijn dat jullie mijn paranimfen willen zijn.

Van mijn ouders heb ik ontzettend veel steun mogen ontvangen en ik vind het geweldig dat

ze er altijd voor me zijn. Tige tank foar jimme stipe!

En last, but not least wil ik mijn allerliefste steun en toeverlaat bedanken voor alle support

die hij me gaf. Lieve Mario, wat had ik zonder jou moeten beginnen! Je hebt me gestimuleerd om

door te zetten, ook als ik het af en toe eens niet zag zitten. Als ik het weer eens te druk had, bleef je

geduldig, lief en vol begrip. Je bent goud waard en daarom draag ik dit boek aan jou op! Met ons

kindje in mijn buik zal ik mijn proefschrift verdedigen en ik weet zeker dat ik, als ik tijdens de

plechtigheid een trap van dit kleine wondertje krijg, weer weet waar het allemaal echt om draait!




