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Dankwoord 

Allereerst wil ik alle adolescenten bedanken die ieder jaar die lange vragenlijsten 

hebben ingevuld. Zonder deze gegevens had het proefschrift niet geschreven kunnen 

worden. Hieraan verbonden natuurlijk dank aan alle scholen die ja hebben gezegd 

tegen dit onderzoek en in het bijzonder wil ik de volgende personen bedanken voor hun 

geweldige medewerking: Rob Meenhorst van het Oostvaarderscollege, Hans Terbach, 

José Peute, Gerhard Straatsma, Karel van der Meer en Laurens Schagen van 

Scholengemeenschap de Rietlanden, en Lex Spoelder, Kees Flink, Kees Prins en Hans 

Rubing van het Casparus College. Daarnaast ook veel dank aan alle betrokken 

docenten die hun onderwijstijd beschikbaar hebben gesteld voor de afname van de 

vragenlijsten. 

Graag wil ik hierbij ook alle leden van de promotiecommissie bedanken voor de 

tijd en aandacht die zij aan het lezen van het proefschrift hebben besteed en in het 

bedenken van kritische vragen. 

Een proefschrift schrijf je niet alleen. Zonder de hulp en s teun van heel veel 

mensen was het me nooit op deze manier gelukt. Al deze mensen kunnen, net als in 

het proefschrift gedaan werd, worden gerangschikt in systemen, variërend van 

proximaal systeem (meest betrokken bij het proefschrift) tot distaal systeem (minder 

betrokken bij het proefschrift). Deze systemen hebben, al dan niet in interactie met 

mijn eigen gedrag, een bijdrage geleverd aan het proefschrift. 
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Beginnend bij het proximale systeem is natuurlijk de begeleiding cruciaal 

geweest. Groot is mijn dank aan mijn promotor Maja Dekovic en copromotor Anne 

Marie Meijer. Wanneer je de voornamen afkort staat er MAM, en dat waren jullie ook 

een beetje, de moeders van mijn proefschrift. Maja, ik wil je heel erg bedanken voor de 

ruimte die je mij hebt gegeven om het onderzoek iets van mezelf te laten worden en ook 

voor al je vertrouwen in mij. Fijn dat je er steeds was als ik je weer eens nodig had. 

Jouw pragmatische instelling zette mij vaak weer met beide benen op de grond. Ik heb 

altijd zeer genoten van onze samenwerking en ik ben heel blij dat we dit kunnen 

voortzetten. Ik vind het een eer om met jou te mogen werken! Anne Marie, ook met jou 

heb ik altijd heel fijn samengewerkt. Alhoewel de samenwerking wat minder intensief 

was, was je zeker onmisbaar! Ik heb veel gehad aan jouw inzichten en visies, maar ook 

aan je onvoorwaardelijke vertrouwen in mijn kunnen. We houden zeker contact. 

Het systeem wat distaler in relatie tot het proefschrift, maar niet minder 

belangrijk zijn mijn collega's geweest die hebben gezorgd voor de nodige afleiding en 

het werkplezier. Henny en Mirjam, met zijn drieën tegelijk begonnen op één kamer, 

raar om jullie niet meer dagelijks te zien. Inge, mijn latere kamergenoot, bedankt voor 

je luisterend oor, we zien elkaar nog wel. Ook Marja, Kirsten, Sabina, Jessica, Roos, 

Suzanne, Reinoud, Miriam en nog vele anderen bij wie ik terecht kon voor een praatje 

of een kopje thee, fijn dat jullie er altijd waren! Sandra, ik ben blij dat je mijn paranimf 

wilt zijn. Bedankt voor alle T en koekjes (en de knip- en plaktechnieken...©). Wat 

s tudentenhulp betreft, dank ook a a n iedereen die heeft meegewerkt aan de 

dataverzameling en data-invoer. Jullie hulp was onmisbaar! 

Behalve op het werk heb ik ook naast mijn werk de nodige afleiding gehad. Bij 

het sporten en de muzieklessen kon ik mij weer helemaal uitleven. Mariken, mijn 

sportmaatje en lieve vriendin, fijn dat je er altijd voor me bent! Met jou kan ik lachen, 

huilen en kletsen. Een kop thee en veel chocola doen altijd weer goed. Ik vind het fijn 

da t j e mijn paranimf wilt zijn! 

Lieve papa en mama, ik wil jullie bedanken voor de mogelijkheden die jullie mij 

geboden hebben om te komen tot waar ik nu ben en voor de vrijheid die jullie me 

hebben gegeven om mijn eigen keuzes te maken. Petra, mijn favoriete zus, ook al woon 

je zo ver weg, fijn dat ik je altijd kan bellen als ik je nodig heb. Mam en Peet, ook 

hartelijk dank voor het helpen nakijken/invoeren van de gegevens, en zusje, ik zal 

nooit vergeten dat je met een laptop in het ziekenhuis lag en voor mij aan het werk 

was, geweldig! 

Lars, mijn maatje, mijn lief, ik ben blij da t je er bent! Ik hou van je. 
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