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Voorwoord

De afgelopen zes jaar waarin ik aan mijn dissertatie werkte, waren mooie, interessante, 

inspirerende, maar ook zware jaren. Ik had dit proefschrift daarom nooit kunnen 

voltooien als niet velen mij de helpende hand hadden geboden. Degenen die ik het eerste 

wil noemen zijn mijn promotor Folkert Kuiken en mijn copromotores Rob Schoonen 

en Dorian de Haan. Ik ben hun zeer erkentelijk voor hun vriendelijke en vasthoudende 

begeleiding. Hun  scherpzinnige en kritische commentaar op eerdere versies hebben mij 

behoed voor talrijke valkuilen. Folkert Kuiken wil ik nog speciaal bedanken, omdat hij 

vanaf het allereerste begin vertrouwen stelde in de goede afloop van mijn onderzoek en 

Dorian de Haan voor het feit dat zij mij de ruimte gaf mijn proefschrift te voltooien toen 

de vier jaren van facilitering voorbij waren. Rob Schoonen ben ik erkentelijk voor zijn 

nauwgezette hulp bij methodologische vragen. Ondanks hun drukke agenda’s vonden 

mijn begeleiders de tijd voor frequente besprekingen en brachten ze het geduld op om 

op mijn vragen en uitweidingen in te gaan. Hun medeleven bij het overlijden van mijn 

moeder heb ik zeer gewaardeerd. 

In de beginfase heeft Marianne Boogaard een belangrijke impuls gegeven aan het 

opstarten van mijn onderzoek en zij stond ook tijdens het hele proces klaar met hulp en 

advies, wanneer ik er maar om vroeg. Hiervoor en voor haar bereidheid als mijn paranimf 

op te treden wil ik haar hartelijk bedanken. 

Daarnaast gaat mijn dank uit naar mijn toetsassistentes Laura Quintus Bosz, Nanda 

Bakker, Jente Timmer en Lieselore Maes. Zij hebben mij tijdens de experimenten met veel 

inzet geholpen bij het toetsen en daarbij ook de kinderen steeds met warmte en begrip 

opgevangen. Lucinda van de Pol en Anne van den Bosch bedank ik voor hun bijdragen 

aan het onderzoek. 

Tijdens het ontwerpen en uitvoeren van het computerprogramma voor dit onderzoek 

hebben mijn collega’s en ex-collega’s van de Pabo in Haarlem belangeloos hun 

medewerking gegeven. In dit verband wil ik allereerst Peter Spronk bedanken voor zijn 

onmisbare hulp bij de realisering van het computerprogramma waaraan hij vele uren heeft 

besteed. Dankzij zijn vernuft en geduld is het precies dat computerprogramma geworden 

wat ik voor ogen had. Bij andere onderdelen van het programma hebben Bart de Haan en 

zijn dochter Anna Deborah, Judith Kat en Yvonne van Rijk belangrijke bijdragen geleverd. 
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Hella Poldervaart heeft samen met Yvonne van Rijk geholpen de toets voor het derde 

experiment op te zetten. Bij Marianne Fleers kon ik terecht voor vragen over materialen. 

Sacha van der Griendt was steeds bereid voorkomende installatieproblemen direct op te 

lossen en Ankie Mantel was nooit te beroerd om me bij mijn Engels te helpen. Het ligt echt 

niet aan haar dat ik nog steeds moeite heb met de uitspraak van vocabulary. Jan Starken 

steunde mij met begrip en praktische oplossingen. Al deze inspanningen waren voor mijn 

onderzoek van groot belang en ik wil mijn collega’s hierbij heel hartelijk bedanken voor 

hun bijdragen. Niet alleen deze praktische hulp, maar ook de vele enthousiaste blijken 

van belangstelling voor mijn onderzoek en mijn vorderingen daarbij van mijn collega’s 

in Haarlem en andere vestigingen van de lerarenopleidingen van Inholland vormden voor 

mij een grote stimulans om door te zetten. 

Ook de voortdurende interesse van de leden van de Kenniskring Ontwikkelingsgericht 

Onderwijs was voor mij een steun in de rug. Tijdens het hele onderzoeksproces kon ik mijn 

vragen aan hen kwijt en ik heb veel gehad aan hun adviezen en tips. Veel dank hiervoor! 

Tijdens de laatste jaren van mijn onderzoek heb ik deelgenomen aan de intervisiegroep 

van Inholland voor promovendi onder begeleiding van Alard Joosten. Ze hielpen me over 

een aantal hobbels heen die ik op mijn weg vond en deze extra begeleiding heb ik zeker 

in de eerste periode erg gemist. Ook hun ben ik erkentelijk voor hun steun. 

De directies en teams van de deelnemende scholen wil ik heel hartelijk bedanken 

voor hun medewerking. Ik had mijn experimenten niet kunnen uitvoeren zonder hun 

ruimhartige hulp. Ik realiseer me dat het basisonderwijs drukke roosters heeft en veel 

opzij moet zetten om aan wetenschappelijke onderzoeken mee te doen. Juist daarom 

heb ik hun participatie, waarbij de leerkrachten hun gewone routine soms moesten 

doorbreken voor mijn activiteiten, zeer op prijs gesteld. 

Mijn werkgever, de Hogeschool Inholland ben ik erkentelijk voor de facilitering van 

twee dagen per week die ik gedurende vier jaar aan mijn onderzoek kon besteden. De 

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) wil ik danken voor de 

vervangingsbeurs die zij mij voor het schrijven van het proefschrift hebben toegekend.

Mijn familie en vrienden zijn mijn belangrijkste steun geweest, want zij vormden de 

omringende opvang zonder welke ik dit werk niet had kunnen doen. Ze hielpen me 

op praktische wijze, vroegen naar mijn vorderingen en stonden klaar met opbeurende 

gesprekken als ik die nodig had. Bovenal gaat mijn dank uit naar mijn dochter Liesje voor 

haar lieve hulp, het vele meelezen en haar enthousiasme.  
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En zo is, na een jarenlang gekoesterde wens, dit proefschrift werkelijkheid geworden. Om 

met de dichter te spreken:

 

Eerst als het is is het ernst.


