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Het meest gelezen onderdeel van mijn proefschrift; Ik hoop dat het niet 

tegenvalt… Eén naam op de kaft, maar velen die wetenschappelijk – of juist 

niet wetenschappelijk – hebben bijgedragen. 

 Allereerst Peter. Een betere leermeester had ik me niet kunnen wensen. 

Ik waardeer je toegankelijkheid, betrokkenheid en kritische benadering. 

Bedankt voor de stimulerende wetenschappelijke gesprekken en voor je 

enthousiasme voor je onderzoeksgebied, dat nu ook het mijne geworden is. 

Aryan, bedankt voor het opzetten van dit unieke en gigantische onderzoek en 

voor het vertrouwen dat je in me stelde door mij op je mooie project te zetten. 

Frans, zonder al het statistiekonderwijs van jou was dit proefschrift er nooit 

gekomen. Alledrie bedankt voor jullie begeleiding en de ruimte en vrijheid 

die jullie me hebben gegeven voor het werken vanuit Zürich, het volgen van 

cursussen, en het doen van extra onderzoeksprojecten. Maggie, Bart, Ludo, 

Frank en Judith, hartelijk bedankt voor de tijd en energie die jullie hebben 

gestoken in het beoordelen van mijn proefschrift en in het opponeren. Alle 

ouders en kinderen die meedoen aan het Dutch Dyslexia Programme (DDP): 

hartelijk bedankt voor jullie inzet. Zonder jullie waren we geen moer wijzer 

geworden over dyslexie. Als dank heb ik u en uw kind op de kaft gezet. 

 De onderzoeksgroep Onderwijsleerproblemen (OLP) wisselt van 

samenstelling, maar blijft gekenmerkt door uiteenlopende karakters die samen 

een warm nest en een hecht team vormen. Ik mis jullie. Met weemoed denk ik 

terug aan de leuke tijd in G0.05, de Coffee Company (ons andere kantoor), de 

conferenties met de vakanties eromheen, en de schrijfweken. Eva en Judith 

fungeerden als mijn grote OLP-zussen. Judith, bedankt voor je goede zorgen. 

Eva, bedankt voor je voorbeeldfunctie. We groeiden op in buurdorpen en hadden 

als kind dezelfde blokfluitjuf, maar leerden elkaar bij OLP pas echt kennen. 

Helaas wonen we niet meer in buurdorpen, maar nu Skype je me wekelijks 

vanuit Sydney, of ik nu in Amsterdam, York, of Oxford ben. Marleen en Debora, 

wij vormden ooit het nieuwe trio bij OLP en deelden lief en leed. Debora, dank 

je wel voor je steun, glimlach en overwerkgezelligheid. Haytske, je bent open, 

energiek en bijzonder en dat mag ik graag. Titia, zoveel dat we delen: passie 

voor wetenschap, het DDP, en natuurlijk ons zelf opgezette NEMO-project. 

Madelon en Marloes, mijn mede Peter-promovenda’s, heel fijn dat jullie mij 

terzijde willen staan tijdens dat zenuwslopende uur en de aanloop ernaartoe. 
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madelon, heerlijk om me jouw analyses en leesonderzoek te bediscussiëren. 

Tijdens één van onze gesprekken in de Coffee Company werd zelfs een nieuw 

onderzoek geboren, het Em-project, dat straks in jouw proefschrift schittert. 

marloes: heerlijk energiek. In de korte tijd samen in OLP heb ik je toch goed 

leren kennen dankzij de schrijfweek en Canadavakantie. Britt: topkok, vers 

DDP-bloed en NEmO-hulp; super! Anna, Ben en Evelien, bedankt voor al jullie 

werk aan het DDP en het beantwoorden van al mijn vragen. Andere collega’s 

die ik graag wil noemen: Dominik en Julia (gedrie gestart in het C-gebouw), 

maaike (adoptiezusje), Anne en Cristina (medeleesonderzoekers), Suzanne 

(jongleermaatje), en helma, Jantine, Francine en Bettina (sociaal-emotioneel 

bolwerk). 

 Dan de onderzoekers buiten de UvA die hebben bijgedragen aan mijn 

wetenschappelijke ontwikkeling. Faculteit der Bewegingswetenschappen 

aan de VU, bedankt voor de gedegen opleiding, de uitdagingen daarbuiten, 

en jullie aanstekelijke enthousiasme voor onderzoek. mark, Lisa en Andrew, 

dankzij jullie had ik een geweldige stage in Aberdeen. mark, bedankt voor je 

vertrouwen in mij als onderzoeker, met name toen ik het mijne kwijt was. minna 

en JLD, dank je wel voor het opstarten van onze vruchtbare internationale 

samenwerking; kiitos. maggie en CRL, ik had een leuke en waardevolle periode 

in York. Bedankt voor je hulp met mijn onderzoeksvoorstel. Geweldig dat we 

nu allebei in Oxford zitten. Robin, over onderzoek en vooral statistiek raken 

wij nooit uitgepraat. Ik heb goede herinneringen aan je verblijf bij ons in 

Amsterdam en vind het super dat ik nu bij jou in Oxford ben. Simon, bedankt 

voor de spannende multidisciplinaire samenwerking. Dorothy en OSCCI, 

bedankt voor het opnemen van mij in de onderzoeksgroep en het bieden van 

deze geweldige kans om mijn (wetenschappelijke) horizon te verruimen. Kate 

en LCD, bedankt voor het ‘erelidmaatschap’. Oriel College en Orielenses, ik voel 

me bevoorrecht dat jullie me hebben opgenomen. het is een soms ietwat 

bizarre maar prachtige ervaring. 

  Voor de broodnodige geestelijke afleiding en fysieke uitlaatklep had ik 

gelukkig 10 uur/week trainen bij turnvereniging Olympia en acrogymvereniging 

CCO. het was super leuk! O.a. met dank aan juf map, Guido, onze bovenpartners 

Simone, Tamara en miranda en natuurlijk mijn onder en zusje Anke. Anke, we 

hebben samen heel wat meegemaakt en ik ben trots op je. Oxford Sirens, heel 

tof om deel uit te maken van het cheerleading wedstrijdteam. Toch weer salto’s 

en meisjes gooien... Prof. Van der Werf en zijn team: geweldig. mijn leven is een 
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cadeautje. mijn schoonfamilie, Zoia, Adi, Pierre en Bernadette, bedankt voor 

jullie steun en interesse. Broers Aart en Geert, en zusjes Anke en Janneke, wat 

ben ik blij met jullie! Rita, Bart en Suzanne, fijn dat jullie erbij zijn gekomen. 

Papa en mama, wat een veilig gevoel dat jullie altijd voor me klaar staan. het is 

altijd heerlijk thuis te komen. Yves, mijn rots in de branding, ook al is het weer 

op afstand. Ik kan niet zonder je. 
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