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VOORWOORD 

(Preface in Dutch) 

 

 
In het studiejaar 2002-2003 werkte ik in het kader van mijn afstudeerstage mee 

aan een onderzoeksproject naar condities voor schoolverbetering in het 

basisonderwijs. Ik had toen niet kunnen vermoeden dat ik op datzelfde 

onderzoeksproject in februari 2005 zou starten als promovendus, met als 

resultaat dit proefschrift. Graag wil ik stil staan bij hen die mij de afgelopen 

jaren hebben bijgestaan bij de uitvoering en afronding van het 

onderzoeksproject. 

Allereerst wil ik mijn promotor Peter Sleegers en copromotoren Frans Oort 

en Thea Peetsma bedanken voor de inhoudelijke ondersteuning en 

constructieve samenwerking. Peter, dank voor je kritische maar gefundeerde 

feedback en je onuitputtelijke hoeveelheid energie en enthousiasme waarmee je 

de kwaliteit van mijn werk steeds weer op een hoger plan wist te krijgen. Frans, 

veel dank voor je hulp bij de voorbereiding van de analyses en reflecties op de 

uitkomsten daarvan. Thea, zowel jouw inhoudelijke input als je persoonlijke 

betrokkenheid bleken elk overleg weer waardevol, waarvoor mijn dank! 

Ik ben ook een woord van dank verschuldigd aan de duizenden leerlingen, 

honderden leraren en tientallen schoolleiders die een belangrijke bijdrage 

hebben geleverd aan het onderzoeksproject door één of meerdere jaren een 

vragenlijst in te vullen. Dat geldt eveneens voor de contactpersonen bij de 

verschillende schoolbesturen die het mogelijk maakten vragenlijsten uit te 

zetten op de scholen. Hartelijk dank! 

Aangezien het doen van promotieonderzoek zo nu en dan een vrij eenzame 

activiteit is, ben ik mijn collega’s dankbaar voor de gezellige gesprekken en 

lunches. Een aantal mensen wil ik daarbij expliciet noemen. Femke, vanaf het 

begin van het onderzoeksproject in 2002 toonde je altijd je interesse in het 

project, en voor advies kon ik je dag en nacht bereiken. In één woord geweldig! 

Rochelle, bedankt voor je ondersteuning de afgelopen jaren bij het verwerken 

van de duizenden vragenlijsten. Mirjam en Karen, ik ben verheugd dat jullie 

mijn paranimfen zijn, en dank jullie voor de overleggen die we met enige 

regelmaat in ’s-Hertogenbosch hadden en hebben. Naast dat deze overleggen 

ondersteunend werkten voor ieders onderzoek, waren ze buitengewoon 



 

plezierig. Ik sta helemaal achter ons gezamenlijk voornemen deze overleggen 

voort te zetten! 

Ik wil mijn familie en vrienden danken voor hun betrokkenheid tijdens 

mijn promotieonderzoek en de momenten van afleiding, zoals het fietsen en 

roeien, de Franse les en de ontspannen avonden. Gijs, zowel onze vriendschap 

als de tijd die je nam voor het ontwerpen van de kaft van dit proefschrift zijn mij 

zeer waardevol. Hartelijk dank daarvoor! Een speciaal woord van dank richt ik 

tot mijn ouders. Jullie hebben altijd geloofd in mijn kunnen en jullie niets 

aangetrokken van de ideeën die experts hadden over mijn ‘te verwachten 

eindniveau’. Jullie onvoorwaardelijke liefde en ondersteuning hebben me 

gebracht tot waar ik nu ben. 

Ik besluit met mijn liefste. Lieve Chantal, met je grote hart en de liefde en 

warmte die daarvan uitgaan stond je de afgelopen jaren altijd voor me klaar. 

Ondanks je eigen promotieonderzoek ondersteunde je me bij het schrijven van 

het proefschrift en hielp me bij de afronding daarvan. We startten tegelijkertijd 

met ons promotieonderzoek, dienden vrijwel tegelijkertijd ons proefschrift in, 

en promoveren kort na elkaar. Meer dan ons lief is ging daardoor de afgelopen 

jaren onze aandacht uit naar onze promotieonderzoeken. Nu is het moment 

aangebroken om de tijd echt samen door te brengen. Ik kijk ernaar uit! 

 

 

Erik Thoonen, januari 2012  




