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DANKWOORD 

 

Het schrijven van een proefschrift is een unieke ervaring, die voor mij ontzettend leuk, 

leerzaam en waardevol is geweest. Ik grijp deze gelegenheid graag aan om iedereen te 

bedanken die in deze periode belangrijk voor mij is geweest. 

 

Mijn enthousiasme voor een wetenschappelijke carrière is ontstaan toen ik werkte aan mijn 

bachelor- en masteronderzoek begeleid door Bernadette en Ellen, maar ik zou nooit 

gesolliciteerd hebben op een promotieonderzoek als Inge me niet had laten ervaren hoe leuk 

het doen van wetenschappelijk onderzoek is in de tijd dat ik als onderzoeksassistente voor 

haar werkte. De sollicitatie voor deze promotieplek zal ik dankzij Helma overigens nooit 

vergeten. Door de grappen tijdens het gesprek voelde ik me gelijk thuis op de afdeling. 

 

Wie er ook voor zorgden dat ik me thuis voelde in de programmagroep waren mijn lieve 

collega’s: OLPeople heeft mijn tijd op de UvA onvergetelijk gemaakt. Na een geweldige 

tijd met Elsje in Montreal, mocht ik tijdens haar promotie paranimf zijn, wat ik erg leuk 

vond. Ik ben blij dat Debora terug is op de UvA met haar vrolijke aanwezigheid, want ik 

heb altijd genoten van de biertjes en borrelhapjes die we samen hebben gedronken en 

gegeten. Ook met Bettina heb ik veel gelachen, vooral vanwege haar droge opmerkingen. 

En ondanks dat Haytske wat verder weg zat, blijft ook zij me bij, vanwege haar grappige 

impulsieve opmerkingen en de leuke gesprekken.   

 

Al aan het begin van mijn aio-tijd vormden Madelon, Britt en ik OLParty, met onze 

superleuke stap- en slaapfeestjes. Met Madelon heb ik na een congres nog heerlijk door 

New-Mexico getrokken om hot springs en pueblo’s te bezoeken. Buiten deze OLParty werd 

er ook met de hele groep het een en ander georganiseerd, waarvan de schrijfweken toch wel 

uniek waren. Het was genieten om tijdens deze weken dagelijks met Britt in de keuken te 

staan. Ik vind het erg leuk dat we ook daarbuiten onze kookkunsten regelmatig uitwisselen. 

De winterschrijfweek in de hooiberg bij de ouders van Sietske was ook erg geslaagd, 

ondanks dat Sietske en ik daar maar met z’n tweetjes waren. Sietske en ik hadden altijd 

fijne bijkletsmomentjes en Sietske is samen met Britt mijn paranimf. Super! Als ik ’s 
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ochtends vroeg op de UvA aankwam, waren Marjolein en Britt daar vaak ook al. Het was 

altijd jammer als zij thuis werkten, want dan moest ik ’s ochtends vroeg alleen thee halen. 

Marjolein had ook een belangrijke rol als mijn Mplus-hulplijn, superfijn dat ik altijd bij 

haar terecht kon voor statistische vragen. Ik ben ook erg blij met mijn nieuwe collega’s 

Loes, Janneke en Alexander en hoop dat zij net zo’n mooie tijd beleven als ik heb gehad. 

 

Ik heb ook mooie herinneringen aan collega’s die niet direct onderdeel waren van 

OLPeople. OLPeople had een aantal adoptiezusjes: Maaike was vaak ook bij congressen en 

borrels, en Suzanne en Lisette waren onderdeel van ‘Team Leverworst’: ik ben benieuwd of 

we ooit nog eens een pubquiz gaan winnen! De warme aanwezigheid van Helma tijdens de 

lunch zal mij altijd bijblijven. Ook is het altijd gezellig als Elise ‘op de zaak’ is. Het is erg 

leuk om met zo’n opgewekt en betrokken iemand samen te werken. Om vanuit Eindhoven 

in Amsterdam te komen, heb ik heel wat uurtjes in de trein doorgebracht, maar gelukkig 

was het samen treinen met Bonny, en met Britt en Sietske, altijd erg gezellig. Tenslotte zijn 

er ook nog veel andere collega’s die mijn tijd op de UvA zo mooi hebben gemaakt.   

 

Naast een hoop gezelligheid moest er uiteraard ook gewerkt worden. Ik mocht deel 

uitmaken van een onderzoeksteam dat me inhoudelijk verder heeft geholpen en ik had me 

geen beter onderzoeksteam kunnen wensen. Ik ben heel erg blij met mijn begeleider Peter. 

Hij was altijd erg betrokken en ik kon met vragen altijd bij hem terecht. Peter is ook – en 

daar staat hij bekend om – erg kritisch, waardoor ik ontzettend veel heb geleerd en zelf 

academisch ben gegroeid. Met Nicole coördineerde ik het project en ik vond het super om 

met haar samen te werken; we zaten eigenlijk altijd op één lijn. Esther heeft me erg 

gesteund bij praktische vragen en dacht altijd mee over de interventie, het testmateriaal, de 

draaiboeken, et cetera. Met de input van Mienke en Ludo erbij is dit project een groot 

succes geworden. Dit succes hadden we niet kunnen bereiken zonder Marjolein, Marleen, 

Lisa, Shannon, Kelly, Loes, Daphne, Stijn, Jara, Aimy, Marijke, Ellen, Tessa, Vivian, Lara, 

Iris, Maurina, Joanna, Amilanda, Marloes, Paulien en Sanne; de studenten en 

onderzoeksassistenten die veel werk hebben verzet bij de dataverzameling en data-invoer. 

 

One of the highlights of my time as PhD student was the international experience that I got 

after Pani welcomed me to visit her Reading and Language Lab. I’ve had a great time at the 

University of Minnesota and I really enjoyed our collaboration on the CBM-Maze paper 
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(Chapter 3). I’m looking forward to our next projects. In addition, Kate offered me a 

postdoc position at the University of Lancaster. It is a pleasure to spend my time on doing 

analyses on such big datasets and I really enjoyed visiting the Language and Literacy 

Development Lab there. 

 

Mijn promotietijd sluit ik af met de verdediging van mijn proefschrift. Aryan, Carla, Elise, 

Paul en Paul hebben hiervoor mijn proefschrift gelezen en beoordeeld en zij maken de 

interessante, inhoudelijke discussie tijdens mijn promotie mogelijk.  

 

Naast mijn collega’s, zijn ook vrienden en familie van groot belang geweest gedurende 

deze periode. Met Jeske kon ik altijd lekker bijkletsen en ik verheug me op de volgende 

keer dat ik weer kan spelen met haar kleine mannetjes. Ook de etentjes en mini-vakanties 

met Greta waren ‘even lekker weg’. Ik kijk uit naar ons volgende weekendje! Thuis in 

Eindhoven kon ik lekker mijn energie kwijt bij het handballen. Ik had het altijd naar mijn 

zin op en buiten het veld met het team en in het bijzonder met Leanne, Daphne en Marsha 

met wie ik nog wat vaker buiten de trainingen en wedstrijden afsprak. Tevens zie ik 

Melvin, Meike en Vincent regelmatig in Eindhoven, met natuurlijk als hoogtepunt de 

kerstdiners en andere avonden met de ‘Heren van Zolder +’.  

 

Ik ben erg blij met de hulp bij de afwerking van mijn proefschrift. Ik vind het heel 

bijzonder dat mijn opa de tekeningen in dit boekje heeft gemaakt. John, mijn schoonvader, 

verzorgde de grafische ondersteuning met de mooie kaft als resultaat. 

 

Ik kijk uit naar de volgende etentjes en vakanties met mijn lieve broers en schoonzussen; 

Tim, Anouk, Jos en Tessa betekenen ontzettend veel voor mij. Dat geldt ook voor mijn 

lieve pap en mam; hun onvoorwaardelijke steun om de keuzes te maken die bij mij passen, 

maakt dat ik ben wie ik nu ben. Ik ben heel blij met hun betrokkenheid en interesse. En 

natuurlijk mag ik mijn liefste Rob niet vergeten, met wie ik al zo lang samen ben. Zijn 

kritische en relativerende blik is enorm waardevol. Ik ben heel blij met wat wij samen 

hebben en kijk uit naar de mooie dingen die we in de toekomst samen mogen meemaken.  

 

Zoals ik hierboven beschreven heb, zijn er heel veel mensen die mijn promotietijd zo mooi 

en waardevol hebben gemaakt. Ik wil jullie enorm bedanken! 
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