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Dankwoord

Terugkijkend op mijn promotietijd word me duidelijk hoeveel mensen – al bekende en nieuwe 
- ik eigenlijk ontmoet heb gedurende dit hele traject.
 Allereerst heb ik Uulkje de Jong en Sjoerd Karsten opnieuw veel beter leren kennen. 
Uulkje, jij was mijn begeleider eigenlijk al voordat we afspraken dat je het werd. Ondanks – en 
soms misschien ook wel dankzij – jouw zware periode hebben we heel intensief samengewerkt 
aan dit onderzoek. En hoewel we allebei een felle aard hebben, allebei de neiging hebben met 
teveel dingen tegelijk bezig te zijn, en allebei altijd ook altijd veel andere dingen te bespreken 
hebben, kwamen we steeds tot een inhoudelijk conclusie en steeds tot weer een mooi artikel. 
Veel dank hiervoor en ook voor alle gezellige kopjes thee, koffie, broodjes en diners!
 Het lag voor de hand om Sjoerd Karsten te vragen als beoogd promotor. En Sjoerd, 
zoals altijd bleek je bereid om ‘vreemde projecten’ zoals deze weer is een kans te geven, mits 
het deze keer ook kwantitatief zou worden (zei je toen streng met de vinger in de lucht). Met 
die opdracht ben ik diep gedoken in de kwantitatieve methoden en ben ik zeker een betere en 
veelzijdiger onderzoeker geworden dan ik toen doorhad te gaan worden. Veel dank daarvoor! 
En hoewel de afspraak was dat je wat meer op afstand zou meekijken, was je er elke keer heel 
prominent als ik dat nodig had en je om hulp vroeg. Je nam me altijd serieus, hoe onmogelijk 
mijn suggesties of vragen soms ook leken te zijn. Samen zijn we het land in gegaan om een 
onderzoeksbudget te regelen. En op dat ‘wisselgeld’ zoals de financiers het noemde, heb 
ik mijn hele academische bestaan aan congressen en contacten buiten Amsterdam kunnen 
bouwen, studenten kunnen inzetten voor transcribeerwerk en hier en daar een extra cursus 
kunnen volgen. En toen ik na twee jaar vroeg of je ervoor wilde zorgen dat ik niet – zoals 
sommige andere buitenpromovendi – na hard werken aan het einde een onvoldoende niveau 
zou afleveren, gaf je aan dat je meest belangrijkste taak was me te helpen toekomstige beren 
op de weg te zien en die te voorkomen. Dat is gelukt. Ik heb het heel prettig gevonden dat ik 
altijd op je terug kon vallen als dat nodig was. Heel veel dank daarvoor!
 Mijn promotieonderzoek is een prominent onderdeel geweest van mijn werk aan de 
Hogeschool van Amsterdam. Eerst hebben Paul van der Heijden, Jacqueline van Zoggel, wijlen 
Trix van den Berg en mijn toenmalige leidinggevende Eric Gerritsen mij de ruimte gegeven 
om een dag in de week te gaan besteden aan promotieonderzoek. Marcelle Peeters, mijn 
huidige directeur, heeft in die voorziening van begin af aan een centrale rol gespeeld en dat 
is zij sindsdien blijven doen. Zo af en toe, als ik weer vastliep in de andere cultuur, het andere 
tempo of de andere werkwijze die de hogeschool heeft ten opzichte van mijn universitaire 
onderzoekswereld en ik even echt de weg kwijt leek te zijn, was Marcelle daar om een nieuw 
pad te faciliteren. Marcelle, ik zal jou, O2 en de HvA altijd dankbaar blijven voor de kansen me 
geboden zijn en de nieuwe die zich nu al weer aandienen. Die dankbaarheid geldt zeker ook 
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voor mijn O2 collega’s die altijd een luisterend oor of een kop koffie bieden als dat nodig is. 
In het bijzonder geldt dat voor Dymph van Outersterp die al snel mijn direct  leidinggevende 
werd bij O2. Het eindeloze geduld van Dymph, met altijd de bereidheid te luisteren naar mijn 
vele denklijnen over alles en niks, die mij altijd serieus neemt, altijd mee wil denken en er 
gewoon altijd is, dat is goud! Dank je wel voor alle steun in de afgelopen paar jaar.
 De overlegmomenten met de verschillende leden van de HvA-Onderzoeksraad geven 
mij altijd het gevoel dat onderzoek ook werkelijk deel uitmaakt van mijn wereld aan de 
Hogeschool van Amsterdam. In het bijzonder het frequente contact met Raoul Engelbert, 
Martha Meerman en Louis Tavecchio heb ik steeds heel prettig gevonden. Jullie interesse 
in wat ik doe, de bereidheid om jullie uitgebreide ervaring met me te delen, met me mee te 
denken en me het gevoel te geven dat ik via jullie deel mag uitmaken van de HvA-onderzoekers, 
is heel prettig. Raoul, dat je nu ook plaatsneemt in mijn promotiecommissie maakt het verhaal 
rond. Heel fijn!
 En dan mijn onderzoekswereld buiten de hogeschool. Samen met de OOHO-ers 
(don’t ask) van het eerste en tweede uur heb ik in de afgelopen paar jaar een enorme reeks 
conferenties bezocht, symposia georganiseerd, discussies gevoerd over al ons onderzoek, 
themanummers vormgegeven en uiteindelijk zelfs een boek uitgebracht. In feite zijn jullie de 
grootste helft van mijn broodnodige en erg fijne academische omgeving geweest. Jullie zijn 
samen mijn universitaire wereld. An, Wietse, Roeland, Gerda, Wendy, Monica, Karen, Leny, 
Sylvia, Fer, Rienk, Renske, Ellen, Loes, Jos, Martijn, Marijn: dank jullie wel voor alle discussies, 
al het meeleven, al het snappen en alle steun. Ik ga er vanuit dat we in de toekomst nog veel 
samen zullen optrekken en mooie dingen zullen organiseren.
 Katelijne en later Bart hebben als student meegedraaid in mijn onderzoek, ze waren 
alleen nooit helemaal ‘student’. Katelijne, jij was de collega die ik nodig had om met me mee te 
gaan naar congressen en het land in om data te verzamelen. Dit betekende dat je als ervaren 
docent, maar toch ook als ‘maar’ master student tussen de senior onderzoekers al snel 
onderzoek presenteerde in nationale en internationale situaties. Dat deed je dapper en prima! 
Ik vind het erg prettig om samen op te trekken en hoop dat steeds nieuwe plannen er opnieuw 
voor zorgen dat we nog veel vaker samen op reis gaan voor dataverzameling, congressen of 
andere doelen in Nederland en daarbuiten. Bart, jij deed bij mij je masteronderzoek toen 
Katelijne net klaar was met het hare. Ik heb het heel prettig gevonden om samen te werken, 
je hulp, kritische noten en loyaliteit waren (en zijn) altijd erg welkom. Nog steeds ben je 
regelmatig betrokken bij het project doordat we samen een artikel schrijven; heel fijn!
 To all other colleagues, and especially Mick, Cobi, Geri, Kitty, Nico, Marca, Pete, 
Michelle, Rebecca, Amelia and Fatima, thank you so much for all our exchanges of content and 
argumentation, your interest in my work and all advise along the way. I hope we can remain to 
be part of the same world of higher education research and development for yet a long time 
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to come.
 De andere helft van mijn academische omgeving bestond uit de studenten, promovendi 
en docenten van de Research Master Educational Sciences (RESMA). De suggestie van Sjoerd 
en Uulkje om ‘enkele’ kwantitatieve modulen te volgen, mondde uit in het afronden van de 
volledige tweejarige masteropleiding. Dat was niet omdat ik zo nodig nog een diploma wilde; 
dat was fijn, maar bijzaak. Wat ik wel nodig had was meer methodologische kennis en een 
tijdje deel uit kunnen maken een hoogstaande academische omgeving. En die vond ik beide 
bij de RESMA. Al mijn medestudenten en vooral Daphne, Elmedina en Annette, maar ook 
promovendi Suzanne en Elsje, dank jullie wel voor de gezelligheid, jullie kritische, inhoudelijke 
houding en het samen optrekken. Henny, dank je wel dat je waar nodig mijn ‘juf’ of mijn 
collega wilde zijn. Je zult mij altijd bereid vinden voor een volgende demonstratie om samen 
het hoger onderwijs te redden! En Frans, ik had nooit verwacht dat ik kwantitatieve methoden 
zo interessant zou gaan vinden. Veel dank voor al je wijsheid en geduld. Je bent daarmee een 
voorbeeld voor mij en anderen.
 En dan mijn familie. Pa, ma dank jullie wel voor jullie oneindige steun bij alles wat ik 
onderneem. Mijn vertrouwen in een goed einde komt ook doordat ik altijd op jullie terug mag 
vallen als dat nodig is. Het is gelukkig niet vaak meer nodig, maar zo’n basis is heel fijn. Roy, 
Don, we kiezen verschillende paden maar leven ons leven op dezelfde principes die blijkbaar 
ingebakken zijn. Het is heel fijn om zo’n gezamenlijke basis te delen, voor mij, maar zeker ook 
voor mijn kinderen. Mijn schoonouders, schoonzussen, en zwager, heel veel dank voor jullie 
steun en interesse in mijn lange pad. Het is fijn dat onze levens parallel lopen en dat jullie dit 
feest meevieren.
 Tot slot het belangrijkste: mijn gezin. Joep, samen met jou leef ik mijn leven op onze 
manier. Dat bevalt me heel goed en wil ik graag de rest van ons leven samen doen. We maken 
samen keuzes en zetten samen onze stappen vooruit in de richting die we zelf kiezen. Dank 
voor al je steun, je geduld, je inzicht, je vrolijkheid, je liefde. Die zijn eindeloos en ook eindeloos 
belangrijk voor me. Pam, Mauk en Teun, jullie maken ons leven meer dan leuk en we zijn heel 
blij met jullie. Hopelijk leren jullie van me dat werken heel leuk kan zijn als je kiest wat je 
interesseert. Dan kan werk een hobby zijn. En als je iets echt wilt, dan kan je dat ook bereiken, 
als je maar doorzet en je eigen keuzes maakt. Ook als anderen niet altijd snappen waarom, 
hoe of met welk doel. Durf maar te kiezen, dan komt het wel goed. En dan heb je bijvoorbeeld 
ineens een proefschrift af.

Dit project is volbracht. Op naar het volgende!


