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Als je langer over je proefschrift doet dan de bedoeling was, moet je ook meer mensen 

bedanken, met het risico dat je iemand vergeet. Als je tijdens je promotieonderzoek naar 

Rekentuin tegelijkertijd ook de kans krijgt om het product breder in het onderwijsveld te 

implementeren, wordt de groep betrokkenen nog groter. Om de lezer niet te veel te ver-

moeien, zal ik mijn best doen om het dankwoord binnen de (tuin)perken te houden, maar 

wel recht te doen aan alle hulp en steun die ik heb ontvangen tijdens mijn promotietraject. 

Om tijdens het lezen ieders rekenvaardigheid nog wat te trainen, bevat dit dankwoord 

een aantal rekenpuzzels uit het cijferspel van Rekentuin. Maak steeds het voor die alinea 

toepasselijke streefgetal met de gegeven getallen. Elk getal mag maar één keer worden 

gebruikt en alle getallen moeten aan bod komen. Je kunt daarbij kiezen uit de bewerkin-

gen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en machtsverheffen. Met sterretjes is de 

moeilijkheidsgraad aangegeven.

Ten eerste wil ik uiteraard mijn promotor Han van der Maas en co-promotor Brenda 

Jansen bedanken. Zonder jullie vertrouwen en aanhoudend motiveren, was het afronden 

van dit proefschrift waarschijnlijk niet gelukt.

Maak 24 met de getallen 1, 8, 12 en 12. *** 
Han, hoe vat je in een paar zinnen samen welke rol jij hebt gespeeld bij dit proefschrift? 

Voor mijn gevoel kon ik 24 uur per dag bij je aankloppen voor advies. Ik bewonder je 

scherpe analyses en het gemak waarmee je met nieuwe ideeën komt. Maar bovenal heb ik 

jouw praktische aanpak in de afgelopen jaren gewaardeerd. Hoe vaak antwoordde jij als ik 

nog aan het wikken en wegen was, gewoon doen, kijken hoe het uitpakt en later eventueel 

bijstellen. Een manier van werken die wij later bij het opzetten van Oefenweb leerden ken-

nen als agile development, maar die ook goed werkt in de wetenschap. Ik ben je dankbaar 

voor het vertrouwen dat je mij hebt gegeven om samen de ‘Oefenweb kar’ te trekken. Ik 

waardeer onze prettige samenwerking, waarin ruimte is voor een uitgebreid gesprek maar 

we ook snel dingen kort kunnen sluiten. Ik blijf me erover verbazen hoe je alle petten van 

de UvA en Oefenweb kan combineren. Tot slot wil ik jou, Maartje en jullie kinderen be-

danken voor de gastvrijheid bij jullie thuis, waar ik ook regelmatig terecht kon voor een 

kop koffie, een schrijfmiddag of aan kon schuiven bij het eten. Luko, Iva en Tau bedankt 

voor alle tijd die jullie hebben besteed aan het testen van de rekentuinspelletjes!

Maak 10 met de getallen 3, 6, 7, 9, 10 en 60.**
Brenda, het onderzoek en de artikelen in dit proefschrift waren niet tot stand gekomen 

zonder jouw uitgebreide en altijd bruikbare feedback. Samen hebben we ons in de reken-
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literatuur verdiept en hier vele gesprekken over gevoerd. Ik realiseer me dat mijn op dead-

lines gerichte werkwijze niet echt bij jou paste. Bedankt dat je daarin flexibel was en tijd 

vrijmaakte om mee te denken. Mijn tripjes naar de 10e verdieping in de Roetersstraat en 

later de 6e verdieping in de Diamantbeurs waren nooit tevergeefs. Dank ook voor je hulp 

bij het ontwikkelen van de opgavensets voor Rekentuin en de fijne samenwerking!

Maak 6 met de getallen 2, 4, 12 en 14. **
Ik wil hierbij ook de 6 andere leden van mijn promotiecommissie bedanken voor het 

lezen en beoordelen van dit proefschrift. Denny Borsboom, Paul van Geert, Evelyn Kroes-

bergen, Gunter Maris, Cees van Putten en Maartje Raijmakers, bedankt voor jullie tijd.

Maak 1 met de getallen 6, 7, 8, 13 en 90. **
De volgende persoon die ik wil bedanken is Sharon. Niet alleen vanwege jouw belang-

rijke bijdrage aan hoofdstuk 2 van dit proefschrift, maar vooral ook vanwege de lol van het 

samen ontwikkelen van Rekentuin. Inmiddels zijn waarschijnlijk al onze regels ‘spaghet-

ti’-code (en hiermee bedoel ik vooral mijn eigen code) verdwenen of herschreven, maar 

veel van onze eerste ideeën zijn nog in het programma terug te vinden. Ik vind het fijn dat 

jij straks als paranimf naast me zal staan.

Maak 10 met de getallen 3, 8, 10, 12 en 14. **
Tientallen UvA collega’s en studenten hebben op de een of andere manier bijgedragen 

aan de ontwikkeling van Rekentuin, mijn promotieonderzoek en/of de daaraan gerelateerde 

onderzoeksprojecten. Wat betreft het rekentuinonderzoek wil ik de volgende collega’s en 

studenten bedanken: Gunter, Sanne, Matthieu, Maartje, Abe, Ingmar, Sacha, Daan, Jolien, 

Marjan, Thomas, Mischa, Vera, Kristine, Nina, Bianca, Eva, Mariët, Koen, Mats, Robert, 

Mattis, Marleen, Alexander, Jonathan, Vincy en alle andere collega’s en studenten die een 

bijdrage hebben geleverd aan het onderzoek met Rekentuin en Taalzee. Ook dank aan 

mijn kamergenoten van het eerste uur (Raoul, Annemie en Eric-Jan) voor de gezelligheid 

op onze kamer en de geboden ondersteuning bij mijn eerste stappen in het wetenschap-

pelijk onderzoek. Raoul bedankt voor je hulp bij het programmeren in javascript. Conor 

en Eric-Jan bedankt voor jullie hulp bij de Engelse teksten van hoofdstuk 3 en 6 van dit 

proefschrift. Tot slot ook alle andere (oud-)collega’s van de vakgroep PML bedankt voor de 

gezellige werksfeer en uiteraard de leuke borrels en feestjes. Ik ben blij dat ik daar stiekem 

nog steeds van kan meegenieten omdat Oefenweb nog op dezelfde verdieping zit. Speciale 

dank voor Ineke, voor de hulp bij het contact met scholen en alle organisatorische hulp.
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Dank ook voor de hulp van onderzoekers van buiten de UvA: Geeke voor haar hulp bij 

het breukenspel, Jolien den Brauwer voor het meedenken over het vermenigvuldigingsarti-

kel en Paul en Henderien voor de samenwerking binnen het NWO project. Cees en Marian 

bedankt voor de leuke tijd bij het organiseren van de eerste expertmeeting voor Rekenon-

derzoekers.

Maak 2009 met de getallen 2, 3, 9 en 10.**
De UvA Holding, en in het bijzonder Piet Scholten en Ronald Schut, wil ik bedanken 

voor de mogelijkheid om vanaf 2009 met Oefenweb de Rekentuin verder te kunnen ont-

wikkelen. Zonder deze stap was een groot deel van de data die in dit proefschrift worden 

behandeld, niet verzameld. Ik bedank ook Marten Roorda en Maarten Hanekamp die met 

de participatie van Cito een bijdrage leveren aan de toekomst van Rekentuin als onder-

zoeks- en onderwijsinstrument. Hierbij ook dank aan de samenwerkingspartners van het 

eerste uur: Cédicu, Typeopleiding Succes en Exova.

Maak 30 met de getallen 2, 6, 9, 13 en 13.***
Ik bedank ook alle voormalige en huidige Oefenweb collega’s die zo enthousiast hebben 

mee getuinierd. Sinds de start in 2009 zijn dit er al ruim 30. Een aantal daarvan wil ik per-

soonlijk noemen. Maurits, bedankt voor het omschoffelen van Rekentuin 1.0 naar een pro-

fessionele applicatie voor het onderwijs. Joost, in bijna elk hoofdstuk van dit proefschrift 

is wel een plaatje van jouw hand te vinden. Samenwerken met vrienden is ontzettend ge-

zellig, maar soms ook lastig. Zeker als je allemaal een sterke eigen mening hebt en perfec-

tionistisch bent ;-). Ik ben blij dat we nog steeds goede vrienden zijn. Als medewerkers van 

het eerste uur hebben jullie samen met Sharon, Marlijn en Mischa een belangrijke bijdrage 

geleverd aan het succes van dit onderzoeksproject. Ook alle andere oud-tuinmannen en 

vrouwen van Oefenweb bedankt voor jullie bijdrage: Michelle, Daan, Vera, Guido, Frans, 

Mirjam, Annemieke, Meggy, Bauke, Adam, Vincent, Marjolein, Juliet, Ester, Fleur en  

Alexander. Tot slot ook dank aan het huidige Oefenwebteam: Mischa, Yennick, Geert,  

Daniel, Marlijn, Patricia, Fenna, Hessel, Sacha, Jonathan, Hester, Sacha, Caspar en Mark. 

Ik ga elke dag met veel plezier naar mijn werk, niet alleen vanwege het enthousiasme 

waarmee jullie elke dag weer samen met mij aan Rekentuin werken, maar ook vanwege de 

gezellige werksfeer en de lunches met leuke discussies en flauwe grapjes. In het bijzonder 

dank aan Daniel voor de mooie omslag van dit proefschrift.
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Maak 9 met de getallen 5, 10, 12 en 15.**
Dit promotieonderzoek was niet mogelijk geweest zonder alle leerlingen en leerkrach-

ten die in de afgelopen jaren sommen hebben gemaakt in Rekentuin en feedback hebben 

gegeven op het programma. Zie Figuur 1 voor een overzicht. Speciale dank gaat daarbij 

uit naar de directie en leerkrachten van de eerste negen Rekentuinscholen: 1e montesso-

rischool de Wielewaal, Cornelis Jetses, De Kinderboom, De Pionier, Eerste Openlucht-

school, 14e montessorischool De Jordaan, 5e montessorischool Watergraafsmeer en de 

Maas en Waalschool. Bedankt dat jullie de uitdaging zijn aangegaan en ik jullie regelmatig 

mocht bezoeken voor mijn onderzoek. 

Figuur 1 Scholen die hebben bijgedragen aan de Rekentuindata, anno maart 2014. 
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Het doet me plezier dat een groot deel van jullie nog steeds Rekentuingebruikers zijn! 

Ook dank aan de drie scholen (Meester Haye, ’t Tilletje en ’t Prisma) waar ik voorafgaand 

aan Rekentuin terecht kon om rekendata te verzamelen uit de alledaagse lespraktijk. Die 

ervaring heeft voor een belangrijk deel bijgedragen aan de totstandkoming van Rekentuin. 

Dank ook aan alle leerkrachten die een bijdrage hebben geleverd aan de opgavenontwikke-

ling van Rekentuin en Taalzee.

Maak 5 met de getallen 7, 9, 10 en 14.**
Ik wil mijn vrienden bedanken voor al hun steun rondom dit proefschrift, maar vooral 

ook daarbuiten. Jullie hebben met me meegeleefd en gezorgd voor de nodige afleiding als 

ik dat nodig had. Ik wil in het bijzonder Ellen, Jolien, Annemieke en Marije bedanken die 

vooral in de laatste fase van mijn proefschrift een enorme steun zijn geweest. Annemieke 

en Ellen, bedankt dat jullie mijn ‘stok achter de deur’ wilden zijn bij de laatste actiepunten. 

Ellen, ik vind het fijn dat je straks als paranimf naast me staat want onze vriendschap is mij 

veel waard. Bedankt voor je steun bij moeilijke momenten, maar zeker ook voor alle leuke 

momenten. 

Maak 3 met de getallen 2, 5, 9 en 40.*
Tja, als je lang over het promoveren doet, sneuvelt er in de tussentijd soms ook een re-

latie, misschien zelfs wel deels door het proefschrift. Onno en Frank, bedankt voor jullie 

steun gedurende het promotietraject. Maar de laatste loodjes wegen altijd het zwaarst dus 

mijn grootste dank gaat uit naar Ernst. Een relatie beginnen met iemand die haar proef-

schrift moet afronden, is wellicht niet de beste timing. Maar met mijn tempo hadden we 

anders nog lang moeten wachten ;-). Ik wil je bedanken voor je steun, je humor en de ruim-

te die je me hebt gegeven om dit op mijn manier af te kunnen afronden. Ik ben gek op je! 

Maak 7 met de getallen 2, 6, 8 en 10.**
Ik wil afsluiten met het bedanken van mijn familie en daarbij zeven familieleden in het 

bijzonder. Lieve Ernst en Geraldien, bedankt voor al jullie hulp in de afgelopen jaren: van 

opbeurende gesprekken, schrijfweken in Frankrijk tot het controleren van de Nederlandse 

teksten uit dit proefschrift. Een kind dat aan het promoveren is, lijkt af en toe nog het meest 

op een puber. De ene keer willen ze graag je hulp en het volgende moment mag je het on-

derwerp niet eens aansnijden. Jullie hadden dan ook nog eens twee van die types. Ik hou 

enorm van jullie en ben erg dankbaar voor jullie onvoorwaardelijke steun.

Lieve Thomas, hoeveel lijken wij in sommige opzichten op elkaar, in goede en slechte 

eigenschappen, en dan ook allebei promoveren. Jij begrijpt daarom als geen ander hoe las-
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tig het schrijven van een proefschrift kan zijn. Ik wil jou en Froukje bedanken voor jullie 

betrokkenheid en steun en Elin en Jiri voor de afleiding van verstoppertje spelen en duplo 

bouwsels na een dag worstelen met m’n proefschrift. Ik hou van jullie.

Tot slot draag ik dit proefschrift op aan mijn oom Dik die in 2011 overleed. Degene die 

mijn liefde voor puzzels en rekenen deelde en mij kon helpen met mijn wiskunde huiswerk. 

Een liefde die voor een belangrijk deel heeft bijgedragen aan mijn keuze voor psycholo-

gisch onderzoek en de focus op rekenen. Ik had jou graag tijdens mijn lekenpraatje uitge-

legd hoe het ratingsysteem van jouw geliefde schaaksport een grote rol heeft gespeeld bij 

mijn promotieonderzoek.

Maak tenslotte het getal -1 met de getallen 2, 10, 10 en 30 als je niet genoemd 
bent, maar wel een bijdrage hebt geleverd aan dit proefschrift. Ook jij anonieme 
helper, bedankt! 

 


