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Dankwoord 

 

 

 

Een proefschrift schrijven…Nooit gedacht, toch gedaan! En dat was me niet 

gelukt zonder een aantal bijzondere mensen die ik hier graag wil bedanken. 

 

Ten eerste natuurlijk mijn promotor Patti Valkenburg en co-promotor Moniek 

Buijzen. Patti, ik wil jou bedanken voor de fijne begeleiding en alles wat ik van je 

heb mogen leren de afgelopen jaren. Jouw expertise en frisse, kritische blik zijn 

van grote waarde geweest voor mij en het proefschrift. Heel veel dank daarvoor. 

Moniek, je bent de afgelopen jaren niet alleen mijn mentor geweest, maar ook 

een hele goede vriendin. Een bijzondere combinatie, waar ik je dankbaar voor 

ben. Je gaf me ooit een krantenartikel geschreven genaamd Tien regels voor succes in 

de wetenschap (door Robbert Dijkgraaf in NRC Handelsblad). Twee van die regels 

zijn me in het bijzonder bijgebleven, namelijk ‘Zoek gelijkgestemden’ en ‘Doe 

waar je plezier in hebt’. Ik heb in jou die gelijkgestemde gevonden waarmee ik 

kan doen waar ik plezier in heb en ik hoop dan ook dat onze succesvolle 

samenwerking nog lang mag duren. 

 

Lieve papa en mama, bedankt voor al jullie steun en vertrouwen! 

 

Dan mijn paranimfen Cindy en Oscar. Bedankt voor jullie onvoorwaardelijke 

vriendschap en vertrouwen in mij als mens en wetenschapper. Het betekent veel 

voor me dat jullie de taak van paranimf op jullie hebben willen nemen. 
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Tiets, Maurice, Gert, Arnoud, Daphne, Simon, Judith, Annelot, Sander (fijn dat 

je tussen het verhuizen en vader worden door toch ook nog tijd hebt vrij 

gemaakt om de omslag van mijn proefschrift te ontwerpen), Laura, Stephan, 

Dasiyah & alle andere SV-ers: ik wil jullie bedanken voor jullie onmisbare 
vriendschap en gesprekken over het proefschrift en veel meer. 

 

Ik wil mijn collega’s bedanken voor hun gezelligheid en inspiratie. In het 

bijzonder wil ik Eva, Floris, Guda, Margot en Yael bedanken voor hun 

vriendschap. Daarnaast noem ik graag de ‘Vidi-meisjes’ Sanne en Simone, de 
collega’s van de programmagroep Youth & Media Entertainment en Persuasive 

Communication, de leden van de PhD club, in het bijzonder Marjolijn en Hilde, 

en mijn oud-kamergenoten Linda, Todd, Niels, Suchi, Christel en Damian. 

 

Liesbeth, jij verdient ook een plekje in dit proefschrift. Jij bent degene geweest 

die mij gestimuleerd heeft te gaan promoveren en ik ben blij dat ik naar je 
geluisterd heb.  

 

Tot slot wil ik mijn dank uitspreken aan alle kinderen, leerkrachten en directie 

van Basisschool Caleidoscoop te Almere, Basisschool De Horizon te Dordrecht, 

Basisschool De Impuls te Zwijndrecht, Basisschool De Pantarijn te De Meern, 
Basisschool Prinses Wilhelmina te Lexmond, Basisschool De Kim te 

Zwijndrecht, Basisschool Het Accoord te Zwijndrecht, Basisschool De 

Keerkring te Dordrecht, Basisschool St. Michael te Rotterdam en de 

Julianaschool te Fijnaart. Daarnaast wil ik Mandy Visser, Josje Zwinkels en 

Mieke Berkhout bedanken voor hun hulp bij de dataverzameling en -codering. 
Dit proefschrift was niet geworden wat het nu is zonder hun hulp. 

 

 

Esther Rozendaal 

Rotterdam, 2011 

 
 

 


