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Dankwoord

Op de kaft prijkt slechts één naam, wat doet suggereren dat dit proefschrift
het resultaat is van het werk van één iemand. Niets is minder waar. Er zijn
velen die op een of andere manier hebben bijgedragen aan de totstandkoming
van dit proefschrift. Hen wil ik hier bedanken.

Ten eerste wil ik alle docenten bedanken die betrokken zijn geweest bij het
onderwijs dat ik onderzocht heb. Voor de cursus Quantumchemie: Wybren
Jan Buma, Evert Jan Meijer, Bastiaan Huisman, Enrico Burello, Hong Zhang,
Lizhe Zhu en Joanna Siekierzycka. Voor de cursus Quantumfysica: Erik Ver-
linde, Justus Koch, Sander Bais, Wouter Kager, Leo Kampmeijer, Bernard
Mooy, Jan Manschot, Reinier de Adelhart Toorop, Balt van Rees, Ilies Messa-
mah, Sheer el Showk en Joost Hoogeveen. Speciaal wil ik Erik, Wybren Jan
en Evert Jan bedanken voor de toegang die ze mij hebben gegeven om in hun
“keuken” te kijken en ook voor hun bereidheid om het onderwijs anders in te
richten. Ik waardeer de vele momenten die we hebben doorgebracht waarin
we ideeën hiervoor hebben uitgewisseld. Ook dank ik bachelorcoördinatoren
Jeroen Goedkoop en Steen Ingemann Jorgensen voor het bieden van de moge-
lijkheid om dit onderzoek in het lopende onderwijs uit te kunnen voeren.

De steun en interesse die ik heb gekregen van mijn collega’s bij het (voor-
malig) AMSTEL Instituut waardeer ik zeer. Het is treurig om te moeten
constateren dat deze bijzondere constellatie van mensen niet meer bestaat.
Binnen het AMSTEL Instituut wil ik speciaal de mensen bedanken met wie
ik waardevolle discussies heb gevoerd over mijn onderzoek: Jeroen Borsboom,
Onne van Buuren, Nataša Brouwer-Zupancic, Leendert van Gastel, André
Heck, Erik Joling, Mary Beth Key, Gerda Manneveld, Piet Molenaar, Cees
Mulder, Maarten Pieters, Sanne Schaap, Pauline Vos en Chris van Weert.

Als je lang aan een proefschrift werkt zie je veel kamergenoten voorbij
komen. Ook hen wil ik bedanken: Erik Joling, Katja Klumpers, Jeroen Bors-
boom, Paul Logman, Onne van Buuren en Sanne Schaap. Wij delen een liefde
voor lekkere koffie.

Verschillende mensen hebben een bijdrage geleverd door het geven van in-
formatie en feedback, of door het voeren van een interessante discussie: Pierre
van Eijl, Dick Hoekzema, Kees Klaassen, Florine Meijer, Rainer Müller, Bart
Ormel, Hartmut Wiesner en Dean Zollman.

Dit proefschrift had niet tot stand kunnen komen zonder de steun en de
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begeleiding van mijn promotor en copromotor: Ton Ellermeijer en Wolter
Kaper. Met plezier denk ik terug aan onze vele besprekingen. Er zijn vele
moeilijke momenten geweest waarop het tegen zat, maar de positieve instelling
van Ton en Wolter heeft me dan steeds weer verder geholpen. Ton, ik waardeer
zeer de ruimte die je hebt gegeven in het uitvoeren van dit onderzoek en het in
de gaten houden van de grote lijn. Wolter, je was altijd onvermoeibaar in het
geven van opbouwende kritiek op weer een nieuwe versie van een hoofdstuk of
artikel. Jullie beider steun heeft me enorm geholpen om dit proefschrift af te
ronden.

Speciaal wil ik de volgende docenten uit mijn studietijd noemen aan wie
ik speciale herinneringen heb: Sander Bais, Karel Gaemers, Ad Lagendijk,
Kareljan Schoutens en Chris van Weert. Hun enthousiasme voor het vak is
aanstekelijk. Ik hoop dat ik als docent met eenzelfde enthousiasme mijn leer-
lingen natuurkunde kan leren.

Mijn ouders wil ik bedanken voor de mogelijkheid die ze me geboden heb-
ben om te kunnen studeren. Mijn moeder speciaal voor al die momenten dat
ze met liefde heeft opgepast op Levi en Elias zodat ik verder kon schrijven.
Tot slot wil ik mijn vrouw, Karin, bedanken voor het geduld dat ze heeft op-
gebracht en de ruimte die ze mij heeft gegeven voor het kunnen werken aan
mijn proefschrift. Het is niet makkelijk voor haar geweest, vooral omdat ik zo
vaak heb gedacht dat het “bijna klaar” was. Maar nu kan ik toch echt zeggen:
het is af.
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