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DANKWOORD

een woord tot slot. in het kader van burgerschap is dit een belangrijk onderdeel in dit proefschrift omdat het 
in ons dagelijks leven als gepast wordt ervaren om mensen te bedanken voor hun inzet. Maar ook omdat 
het uitgaat van mijn waardering voor de mensen die bewust of onbewust een rol speelden in de totstand-
koming ervan. Misschien zelfs een moment van bezinning, waarin ik stil wil staan bij de samenwerking waarin 
ook ik slechts als deelnemer actief ben geweest om het uiteindelijke doel te bereiken. het schrijven van dit 
proefschrift.

 op de eerste plaats wil ik geert bedanken. Je uitgebreide kennis en leiderschap en je bereidheid 
te blijven discussiëren over concepten en formulering stimuleerden mij keer op keer om verder te denken en 
het uiterste uit mezelf te willen halen. ongeacht mijn hectische privéleven van de afgelopen jaren -waarin ver-
huizen, trouwen en het krijgen van een kind allen een plaats moesten krijgen- bleef je geïnteresseerd, oprecht 
en correct. Al moet je soms toch gedacht hebben ‘wanneer krijgt dat proefschrift nu eens de volle aandacht?’
 femke. naast je vlotte en kritische blik waardoor het proefschrift naar een hoger niveau kon 
worden getild, wil ik je bedanken voor je persoonlijke noot. het gesprek ging ook regelmatig niet over werk 
wat zorgde voor een erg aangename sfeer. Met een brede glimlach denk ik altijd weer terug aan de gezellige 
werk- analysemiddagen bij jou of bij mij thuis en in het bijzonder de avond in een studentenonderkomen 
middenin Maastricht voor de cursus ‘mulitilevel modelling’.
 Wilfried, bedankt voor je realisme en redelijkheid. Door jouw inbreng bleef mijn proefschrift behap-
baar, haalbaar en toch volledig. tussen de vrouwen bleek zo’n rem af en toe nodig. Je persoonlijke rust en 
systematische aanpak gaven me steeds de zekerheid dat ik nog op de goede weg zat en dat het ooit naar een 
goed einde zou leiden.
 De Alliantie Burgerschap heeft het onderzoek dat in dit proefschrift is beschreven mogelijk kunnen 
maken. Vooral de panelscholen, die bereid waren aan de slag te gaan met de vragenlijsten en hun deelname 
aan interessante scholenconferenties, wil ik hier bedanken. Maar ook de alliantieleden van wie ik de mogelijk-
heid kreeg mee te werken aan een mooi boek. een samenwerking waarin ik heb kunnen ervaren dat mijn werk 
betekenis kreeg in een werkelijke school- en onderwijscontext. hopelijk kan deze vruchtbare samenwerking in 
de toekomst worden doorgezet.
 natuurlijk wil ik mijn collega’s op de ilo bedanken: talita, Jaap, Anne, Albert, Annoesjka en Jantina 
als groepje waarmee ik mijn aio-schap begon. later ook sonia en phuong nam. en natuurlijk hessel, Mayke, 
Bram, saskia en gerhard op de grote aio-kamer. of het nu was voor een persoonlijk praatje, een stiekem 
beklag, een congres of een gezellig uitje, jullie interesse en belangstelling maakte het altijd prettig om naar 
Amsterdam af te reizen. Mariëlle en gonny, met jullie werd er in ieder geval met regelmaat op de juiste manier 
geluncht. Wat toch net even zorgde voor dat gezellige, ontspannen momentje op de werkdag.
 Als laatste bedank ik de bijdrage van mensen die me de laatste jaren van dichtbij hebben zien 
worstelen met mijn werk. De vrienden en vriendinnen die op het juiste moment interesse toonden in de stand 
van zaken rondom mijn onderzoek en zorgden voor de afleiding en gezelligheid -al dan niet met een drankje 
te veel. Caroline mijn allerbeste vriendinnetje, altijd geïnteresseerd in waar ik mee bezig ben. ondanks dat we 
elkaar liever wat vaker zouden willen zien blijft het als vanouds. natuurlijk wil ik mijn familie en zussen bedank-
en. het was niet altijd makkelijk te verwoorden waarmee ik nou eigenlijk bezig was, maar desondanks gaven 
jullie me de steun in de rug die soms zo hard nodig was. pap en mam, jullie leerden me ‘hoe een koe een haas 
vangt’, ik moet nog heel wat hazen vangen maar deze heb ik beet! Jullie waren een van de weinigen in mijn 
directe omgeving die precies wisten wat het inhield om te stoeien met een proefschrift. Wat een opluchting. 
lieve perry, mijn rustpunt, mijn steun, mijn thuis. het team dat wij nu als gezin zullen voortzetten.

 


