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Na vijf jaar van onderzoek doen is mijn proefschrift eindelijk af! Zonder mijn promotor Jo 

Hermanns en dagelijks begeleiders Frank van Balen en Henny Bos zou dit proefschrift hier nooit 

hebben gelegen. De afgelopen vijf jaar hebben zij mij uitstekend begeleid en daarvoor ben ik 

hen zeer dankbaar. Ook wil ik hierbij dank betuigen aan alle gezinnen die hebben deelgenomen 

aan het onderzoek en aan de gemeentes Almere, Rotterdam, Tilburg en Zaanstad die mij hebben 

geholpen bij de werving van de gezinnen. Een groot deel van de gezinnen is in het kader van het 

onderzoekspracticum bezocht door Fatma, Floor, Marieke, Carolien, Charlotte, Janet, Marjolein, 

Susan, Bianca, Sanne, Clara, Vishma, Sasja, Annebeth, Anneloes en Mandy. Jullie hebben mij 

enorm geholpen bij de dataverzameling. 

Natuurlijk mag ik hier mijn collega’s van Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding, 

en in het bijzonder die van de vakgroep OOS - die later GOOS werd, en weer later OOG - 

niet vergeten. Iedereen bedankt voor alle kritische vragen, steun en adviezen tijdens mijn 

promotietraject. Ook wil ik hier al mijn aio-collega’s bedanken. Ik heb genoten van de gezelligheid 

tijdens aio-overleggen, -lunches, -etentjes, -events en -borrels. Een paar aio’s wil ik hier in het 

bijzonder even noemen: Floor, mijn eerste kamergenote op het REC, toen nog collega OOS-aio, 

bij jou kon ik altijd terecht met mijn vragen en daarnaast vond ik het erg gezellig met jou in G002. 

Louise, ik heb erg prettig met je samengewerkt tijdens het organiseren van de aio-colloquia. 

Mijn huidige kamergenoten, Loes, Katrien en Eva wil ik bedanken voor de gezelligheid die zij 

meebrachten in G002 en natuurlijk ook voor het geweldige idee om gezamenlijk een koelkast 

aan te schaffen voor onze lunches. Vooral tijdens de laatste fase van mijn onderzoek waren de 

uitgebreide lunches vaak een zeer welkome gelegenheid om mezelf even achter de computer 

los te rukken. Loes, mijn paranimf, van jou heb ik veel geleerd. We hebben een geweldige tijd 

achter de rug in Canada en ik verheug me nu al op het APA-congres deze zomer in Washington. 

Mijn familie en schoonfamilie wil ik hier ook noemen. Dank voor jullie steun de afgelopen 

jaren. Mijn zwager Tom wil ik bedanken voor het vormgeven van mijn posters. Op congressen 

kreeg ik hier regelmatig complimenten over.

Ten slotte, Esther. De afgelopen jaren heb jij regelmatig meegelezen en taalkundige adviezen 

gegeven om de teksten net iets mooier te laten lopen. Ik kan me voorstellen dat het niet altijd 

meevalt om een partner te hebben die bezig is met promoveren. Toch was je er altijd voor mij 

tijdens de uitvoering van het onderzoek en het schrijven van dit proefschrift. Dank je wel voor 

alles!




