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De afgelopen zes jaar hebben me heel veel geleerd over de cognitieve flexibiliteit 
van kleuters en peuters. Maar ook over mijn eigen flexibiliteit. Want naast mijn 
promotieonderzoek ben ik verhuisd naar een andere stad, heb ik een prachtige 
dochter gekregen, heb ik (samen met een heleboel andere mensen) ons huis 
verbouwd, en tijdens die verbouwing een prachtige zoon gekregen. Dat vergt 
bergen flexibiliteit. Maar niet alleen van mij, ook van een heleboel mensen 
om mij heen. Dit lijkt me een hele mooie plek ze daar eens uitgebreid voor te 
bedanken.

Maartje. mijn promotor. net als iedere relatie kende die van ons ups en downs. 
Toch ben ik nu heel blij dat ik zes jaar geleden volmondig ja zei op je vraag of 
ik aio wilde worden op jouw vidi-project. Dank je wel voor je betrokkenheid, 
enthousiasme voor het vak, scherpheid, goede ideeën en ongelofelijke 
gedrevenheid (zelfs op een tropisch eiland maak je nog tijd vrij om mijn 
proefschrift te lezen!).
Ingmar. Een tijdje under-cover, maar later echt mijn co-promotor. Dank je wel 
voor het eindeloze uitleggen van Depmix (S4), voor het meelezen van alle 
artikelen en voor je nuchtere en heldere adviezen.
Han. Begonnen als promotor maar nu lid van de commissie. Dank je wel voor 
alle steun en inspiratie op de achtergrond. 
Alle leden van de promotiecommissie: Dr. Huizinga, Dr. Kirkham, Prof. dr. 
Leseman, Prof. dr. van der Maas en Prof. dr. Ridderinkhof. Bedankt voor het 
lezen van mijn proefschrift en voor het opponeren op 20 maart.
Kamergenootjes. Het zijn er intussen een heleboel. Maar de eerste jaren met 
Anna en Tessa waren heel speciaal. Ongeveer tegelijk begonnen doorliepen 
we samen de verschillende fasen van het aio schap. Waarbij we belangrijke 
zaken bespraken als: Wat doe ik aan bij een presentatie, welke kleur schilderen 
we onze kamermuur, en hoe moet je eigenlijk breien? bedankt voor de super 
leuke tijd! Na de verhuizing naar de diamantbeurs kwamen Anika, Maaike en 
Rooske er bij en al snel voelde het alsof het nooit anders was geweest. Weer 
heel gezellig. De laatste paar maanden voor het inleveren van mijn proefschrift 
deelde ik een kamer met Tjitske, Nynke en Ilonka. En ook al was ik door alle 
stress waarschijnlijk niet altijd zo’n gezellige kamergenoot, ik voelde me meer 
dan welkom bij jullie met al het lekkers en potten thee bij het wekelijkse WOP 
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overleg. Sinds kort is Helle aan mijn lange lijst kamergenootjes toegevoegd. En 
ineens komen we elkaar overal tegen, zelfs op de zwemles van onze kinderen! 
Ook deze kamer wordt vast weer gezellig. 
Code-P collega’s Brenda, Hilde en Patrick (en de rest die al elders genoemd 
is). Bedankt voor de interessante presentaties, gezellige picknicks en lekkere 
etentjes. Maar wanneer gaan we die website nu eens een keer online zetten?
Bedankt ook alle kinderen, ouders, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen 
en basisscholen. Zonder jullie medewerking had ik nooit zo veel mooie data 
kunnen verzamelen voor mijn onderzoeken.
En die data had ik nooit allemaal in mijn eentje kunnen verzamelen. Bedankt alle 
studenten die me de afgelopen jaren in het kader van een onderzoekspracticum 
of masterthese hebben geholpen. In het bijzonder wil ik Saskia en Beau 
bedanken. Jullie betrokkenheid en enthousiasme voor mijn onderzoek hebben 
me enorm gemotiveerd en geïnspireerd. 
Tessa. Kamergenoot vanaf de eerste dag. Alle hoogte- en dieptepunten van mijn 
aio tijd heb je van dichtbij meegemaakt. En ook bij de verdediging sta je als 
paranimf weer naast me. Dank je wel voor onze aio vriendschap. Zullen we als 
post-doc (en ook weer kamergenootjes) vrolijk verder gaan?
Virry, Robin, Lianne, Jeroen, Janneke, Arno, Jeanne, Gilbert, Olga, Roel, Gwladys, 
Dick, en alle kinderen (Feline, Teide, Romijn, Jip, Marijn, Siem, Job, Mirte, en 
Koen). Eens woonden we samen in één studentenhuis of in dezelfde stad. 
Inmiddels zijn we uitgewaaierd over het land. Maar één keer per maand komen 
we samen (in wisselende samenstelling) om te eten en te kletsen. Het afgelopen 
jaar is het van eten bij ons door alle drukte met mijn proefschrift niet gekomen, 
maar het was heerlijk elke keer weer bij één van jullie te mogen aanschuiven. 
Ontzettend bedankt daarvoor en voor onze jarenlange vriendschap. Op naar 
het 10-jarig eetclub jubileum!
Lieve familie pap, mam, Jes, Ruud, Maaike, Britte, Floor, en Robin, en lieve 
schoonfamilie Jan, Tineke, Adriaan, en Mei. Jullie hadden vaak geen idee waar ik 
nu weer zo druk mee bezig was, maar toch was dit proefschrift er ook zonder 
jullie niet geweest. Bedankt voor jullie steun en de logeerpartijtjes van Mees en 
Wolf zodat ik weer eens een weekend kon doorknallen.
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Lieve prachtige wijsneus Mees. Toen ik solliciteerde voor deze promotieplek 
wist ik nog maar net dat jij in mijn buik zat. Je hebt me in de afgelopen zes jaar 
ontzettend veel geleerd over jou, over mij en over het leven in het algemeen. 
Met jouw lijfspreuk „alles komt altijd goed” en al je andere (eigen)wijsheden 
relativeer je al mijn kleine en grote problemen en tover je steeds weer een lach 
om mijn mond.
Lieve grappige knuffelkont Wolf. Toen jij geboren werd stond ons leven door 
de verbouwing behoorlijk op zijn kop. We leefden en sliepen met z’n allen in 
de woonkamer. Dat vond jij allemaal best. Je vond het eigenlijk wel gezellig 
al die mensen de hele dag om je heen. En nog steeds knuffel je het liefst de 
hele dag. De ongelofelijke gretige vrolijkheid waarmee jij de wereld ontdekt 
is fantastisch om te zien en een hele goede afleiding voor veel te hard werken. 
Lieve Lú. We ontmoetten elkaar bijna 20 jaar geleden op de academie, en 
startten na ons afstuderen samen Biep en Lú. Maar ik had het niet naar mijn zin 
en voelde me doodongelukkig. Dankzij jouw steun (en schop onder mijn kont) 
ging ik opnieuw studeren. En nu twaalf jaar later ga ik promoveren en vormen 
we samen met Mees en Wolf onze eigen kleine familie. Ik ben ontzettend blij 
en dankbaar dat je al die jaren en ook als paranimf straks bij mijn verdediging 
naast me staat. Maar het meest verheug ik me natuurlijk op je strakke zwarte 
pak, xxx.
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