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Hedderikk van Rijn is geboren op 2 oktober 1972 te Utrecht. Na het voltooien van 

dee Middenschool (1987) aan de Katholieke Scholengemeenschap Ashram College 
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samenwerkingenprojectt tussen het Nijmeegs Instituut voor Cognitie en Informatie 

(NICI)) en NCR. Van 1997 tot 2002 werkt hij als Onderzoeker in Opleiding op het 

NWOO Aandachtsgebied Inductief Leren bij de vakgroep Sociaal Wetenschappelijke 
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tonderzoekerr verbonden aan het Max Planck Institute for Psycholinguistics. Sinds 

junii  2002 werkt hij als post-doctoral research fellow bij prof.dr. J.R. Anderson aan de 
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Di tt proefschrift is het vierde en laatste proefschrift dat tot stand is gekomen binnen 

hett NWO aandachtsgebied Inductief Leren. Voor mij is Casper Hulshof gepro-

moveerdd op het proefschrift Discovery of Ideas and Ideas about Discovery. The Influence of 

PriorPrior Knowledge on Scientific Discovery Learning in Computer-Based Simulations, Pascal Wil -

helmm op het proefschrift Know/edge, Ski/Is and Strategies in Self-directed Inductive Learning 

enn Frans Prins op het proefschrift Metacognitive Influences on Inductive Learning 


