
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Literacy development of low-achieving adolescents: The role of engagement in
academic reading and writing

de Milliano, I.I.C.M.

Publication date
2013

Link to publication

Citation for published version (APA):
de Milliano, I. I. C. M. (2013). Literacy development of low-achieving adolescents: The role of
engagement in academic reading and writing. [Thesis, fully internal, Universiteit van
Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/literacy-development-of-lowachieving-adolescents-the-role-of-engagement-in-academic-reading-and-writing(47209f67-11e0-47d8-9831-bc245da862c4).html


Dankwoord 

183 

Dankwoord 

Ook al heb ik in mijn proefschrift het belang van betrokkenheid niet in alle gevallen 

kunnen vaststellen, toch ben ik ervan overtuigd dat betrokkenheid een belangrijke rol 

speelt in iemands ontwikkeling. Zelf heb ik ervaren dat een uitdagende, betekenisvolle 

opdracht en persoonlijke gedrevenheid samen met ondersteuning en vertrouwen uit 

mijn omgeving me in staat heeft gesteld om mijn grenzen te verleggen. Zonder twijfel 

is dit proefschrift het resultaat van een boeiende wisselwerking tussen mezelf en tal 

van factoren uit mijn werk- en thuisomgeving. Op deze plaats wil ik hen graag 

persoonlijk bedanken.  

 Ten eerste gaat mijn grote dank uit naar mijn promotoren Peter Sleegers en Amos 

van Gelderen voor hun deskundige en toegewijde begeleiding in de afgelopen jaren. 

Steeds spraken ze hun vertrouwen in mij uit. Tegelijkertijd schroomden ze niet om me 

op scherp te zetten met hun kritische commentaren. Van hen heb ik geleerd om iets 

step by step aan te pakken en ook te genieten van de weg die leidt naar het 

eindresultaat. Ik ben hen zeer dankbaar voor alle tijd, aandacht en energie die zij in mij 

en dit project hebben gestoken.  

 Het hele SALSA-team dank ik voor de kans die zij mij hebben geboden om 

onderdeel te zijn van dit uitdagende en relevante aandachtsgebied. Het 

promotieonderzoek naar de rol van instructie en leren, bood mij een unieke kans het 

pad wat ik tijdens mijn studie was ingeslagen met veel plezier voort te zetten. De 

nauwe samenwerking met Roel van Steensel, Mirjam Trapman en Claudia van 

Kruistum en de intensieve begeleiding van alle betrokken promotoren heb ik daarbij 

als zeer waardevol ervaren. Roel, wat fijn dat je me ook tijdens de verdediging wilt 

steunen. Erik van Schooten ben ik dankbaar voor zijn bevlogen en kundige begeleiding 

bij de statistische analyses. Our research partners in Toronto and Geneva I’m thankful 

for the interesting cooperation and the enjoyable visits in Europe and North-America.  

 Ook ben ik mijn student-assistentes en vooral Frederieke Sterk dankbaar voor hun 

geleverde bijdrage. Zonder hun hulp was het niet mogelijk geweest om de enorme 

hoeveelheid data te verzamelen, te coderen, te beoordelen en te analyseren. Mijn 

oud-kamergenootjes en collega’s van de afdeling POW&L wil ik danken voor een 

gezellige tijd op de UvA en hun interesse in mijn onderzoek. De commissieleden wil ik 

allen zeer bedanken voor tijd die zij hebben vrijgemaakt om het manuscript kritisch te 

lezen.  

 Mijn zeer bijzondere dank gaat uit naar alle scholen, leerlingen en docenten die 

hebben meegewerkt aan mijn onderzoek. Zonder hun blijvende enthousiasme en 

openheid was dit omvangrijke meerjarige onderzoek niet mogelijk geweest. Vooral de 
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lesobservaties, de interviews en de hardop-denktaak hebben veel unieke en 

waardevolle inzichten opgeleverd. Ik herinner me de eerste lesobservaties nog erg 

goed. De docenten en hun leerlingen waren minstens zo nerveus als ik. Na een tijdje 

was mijn aanwezigheid de gewoonste zaak van de wereld. “Oh, daar heb je die SALSA-

mevrouw weer”. De vele spontane gesprekken met leerlingen en docenten zal ik dan 

ook niet snel vergeten. Ze hebben ervoor gezorgd dat ik me telkens weer wist te 

motiveren om dit onderzoek voort te zetten en af te ronden. Ze hebben mij bovendien 

gestimuleerd om onderzoek en onderwijs aan vmbo-leerlingen te combineren en zo 

zelf een steentje bij te dragen aan het verkleinen van de kloof tussen theorie en 

praktijk.  

 Mijn speciale dank gaat hierbij uit naar Tilly Freeke en het IJsselcollege. Al in een 

vroeg stadium hebben zij actief meegedacht over mijn toekomst. Het bleef niet bij 

woorden, maar resulteerde ook in daden. Eerst met oriënterende stages op de 

verschillende locaties en in augustus 2011 werd ik aangesteld als docent Nederlands 

op het vmbo. Ook al was de tijd als beginnend docent en het afschrijven van mijn 

proefschrift pittig, toch heb ik geen moment spijt gehad van deze keuze. Het is zeer 

motiverend om je dagelijks op de scheidslijn tussen theorie en praktijk te bevinden.

 Mijn laatste woorden van dank wil ik richten tot mijn familie en vrienden. Lieve 

Hanneke, Heleen, Joyce, Karen en Lonneke, al sinds onze studietijd delen we lief en 

leed en ook in mijn promotietijd kon ik op jullie rekenen. Wat een fijne wetenschap is 

dat! Hanneke, dank je wel voor alle hulp rondom mijn promotie. Age en Alie Jongbloed 

ben ik dankbaar voor hun hartverwarmende interesse en enthousiasme voor alles wat 

ik doe.  

 Mijn ouders ben ik ontzettend dankbaar, omdat zij altijd voor me klaarstaan. Of 

het nu gaat om een bemoedigend telefoongesprekje op mijn vaste proefschriftdagen 

of om langere all-inclusive verblijven in de zomermaanden. Nog steeds kan ik rekenen 

op hun zorg en aanmoediging. Dit waardeer ik enorm en gaven me de laatste duwtjes 

in de goede richting. De basis hebben zij echter al veel eerder gelegd door Robin, 

Fabian en mij een fijne en stimulerende jeugd te geven. Ik ben heel trots op hen en bij 

alles wat ik doe, pluk ik de vruchten van wat zij ons hebben meegegeven. Lieve pa en 

ma, dank jullie wel! Mijn broers Robin en Fabian waardeer ik voor het rotsvaste 

vertrouwen in hun zus(je). Een bemoedigende of relativerende opmerking hebben ze 

altijd paraat.  

 Tot slot ben ik mijn lieve vriend Auke Jongbloed enorm dankbaar voor zijn 

onvoorwaardelijke liefde en steun. Als geen ander wist hij me steeds te geven wat ik 

nodig had om deze uitdaging aan te gaan. Hij gaf me alle ruimte, rust en vertrouwen 

om te doen wat moest. Lief, vanaf nu gaan we weer samen op reis. Om te beginnen 

deze zomer naar Bolivia en Peru. Ik kan niet wachten!  


