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Dankwoord d 

Dee kans om assistent in opleiding te worden bij de vakgroep 
Ontwikkelingspsychologiee heb ik vier jaar geleden met beide handen aangepakt. Ik vond 
hett een enorme eer om onder supervisie van Peter Molenaar mijn proefschrift te 
schrijven.. Zijn kennis van de ontwikkelingspsychologie en de methodologie lijk t 
grenzenloos.. Vier jaar lang ben ik intensief begeleid door Han van der Maas, voor wie 
mijnn bewondering en waardering alleen maar zijn toegenomen. Hij is slim, snel, origineel, 
nieuwsgierigg en heeft me laten denken dat ik al het werk in dit proefschrift zelf verzonnen 
enn uitgevoerd heb, maar de meeste ideeën in dit proefschrift zijn toch echt van hem 
afkomstig. . 

Ingmarr Visser is gedurende het grootste deel van die vier jaar mijn kamergenoot 
geweestt en daar ben ik, nog steeds, heel blij om! De verschillen tussen zijn wiskundig-
filosofischee en mijn ontwikkelingspsychologische achtergrond en tussen onze 
onderzoeksonderwerpenn hebben Ingmars betrokkenheid bij mijn werk niet in de weg 
gestaan.. Die betrokkenheid uitte zich, onder meer, in het verbeteren van meerdere 
hoofdstukkenn en in de hulp bij de lay-out van dit proefschrift. Heel veel dank hiervoor! 

Ookk andere collega's hebben bijgedragen aan een prettige werkomgeving. Met name 
Evelinee Crone, Rena Eenshuistra, Jan Hoeks, Hilde Huizenga, Mariëtte Huizinga, Mark 
Span,, Atie Vogelenzang-de Jong en Wery van den Wildenberg wil ik bedanken voor hun 
belangstellingg en hulp bij het vervaardigen van dit proefschrift. Maartje Raijmakers en 
Conorr Dolan hebben belangrijke bijdragen geleverd aan dit proefschrift. Maartje heeft de 
dataa gegenereerd die gerapporteerd worden in Hoofdstuk 2, heeft meerdere hoofdstukken 
vann dit proefschrift in vele versies gelezen en heeft steeds meegedacht over mijn 
onderzoek.. Conor heeft bijna elk hoofdstuk gelezen en uitvoerig gecorrigeerd. Daarnaast 
hebb ik mogen profiteren van zijn programmatuur en van zijn kennis van het modelleren 
vann ontwikkelingsprocessen. Dit proefschrift was zonder de hulp van Maartje en Conor 
veell  minder goed te lezen en veel minder interessant geweest. 

Eenn aantal studenten heeft een belangrijk aandeel geleverd aan dit proefschrift. De 
resultatenn van het werkstuk van Charlotte de Liagre Böhl worden vermeld in Hoofdstuk 1. 
Inn Hoofdstuk 3 worden gegevens gerapporteerd die Saskia Vaske en Maria Bezem 
verzameldd hebben. Hoofdstuk 4 is tot stand gekomen in samenwerking met een groep 
studentenn die een verplicht onderdeel in hun studie (het "onderzoekspracticum") 
vervulden:: René Abrahamse, Christian Pistor, Petra de Bruyn, Manon Stapel en Roel van 
Ditshuizen.. Met Sonja Borgsteede is hun onderzoek voortgezet, zodat Hoofdstuk 4 
gecomplementeerdd kon worden. De studenten van het onderzoekspracticum van 2000, 
Jacquelinee Alix , Fatima Bendiboune, Sylvia van 't Hof, Bianca Overdiek en Tamara 
Verbeet,, hebben, onder de enthousiaste begeleiding van Susanne Hammen en Han, de 
dataa verzameld die gerapporteerd zijn in Hoofdstuk 5. Marieke Bos, Jaap Kamminga, 
Charlotte,, Doenja Usmany, Angela Terng en Sonja wil ik bedanken voor hun geweldige 
inzett tijdens het onderzoekspracticum van 1998. Bedankt allemaal! 



II  would like to thank Professor Robert Siegler for receiving me at Carnegie Mellon 
University.. It was great to discuss my research with you and your valuable suggestions 
havee importantly helped me in writing this thesis. De promovendi en andere leden van 
hett IOPS wil ik bedanken voor hun interesse in mijn onderzoek. Tijdens de IOPS-
bijeenkomstenn wordt promovendi de gelegenheid geboden eigen werk te presenteren. Het 
commentaarr dat ik ontving van zowel de nieuwe generatie onderzoekers als de oude 
rottenn in het vak was vaak zeer bruikbaar. Leo van Maanen, Pieter Been en Klaas Sijtsma 
benn ik dankbaar voor het beschikbaar stellen van hun gegevens, die gerapporteerd worden 
inn Hoofdstuk 2. 

Vriendenn en familie wil ik bedanken voor hun oprechte belangstelling en steun die 
hett schrijven van dit proefschrift zoveel makkelijker maakten. Hoewel ik vrees dat ik toch 
iemandd vergeet, wil ik een paar mensen met name bedanken. Collega-
ontwikkelingspsychologenn Arria Gosman, Nicolette Kossen en Marion van der Steen dank 
ikk voor hun enthousiaste verhalen over de ontwikkelingspsychologie-praktijk en hun 
welgemeendee interesse in mijn ervaringen als theoretische ontwikkelingspsycholoog. 
Barbaraa van der Heijden, Jacqueline KrijL Monyanet Neijsen, Karin de Weerd en Christine 
Zoomerr dank ik voor het geduldig aanhoren van mijn klaagzangen, hun goede adviezen en 
voorr al het andere waar vriendschap voor staat. Graag wil ik mijn ouders bedanken voor 
hunn liefdevolle steun en begrip. Hoewel het onderwerp van mijn promotie niet uitnodigt 
voorr een gezellig gesprek en we er daarom niet veel over gepraat hebben, hebben zij altijd 
hett volste vertrouwen in mijn keuzes getoond en geloofd in mijn mogelijkheden. 
Natuurlijkk wil ik ook Remco bedanken, hoewel hij misschien meent dat hij niets 
wezenlijkss heeft toegevoegd aan dit proefschrift. Zijn humor en muziek relativeren echter 
mijnn ernst en bieden de benodigde afleiding. You're the blue note of my life! 


