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Dankwoord d 
Promoverenn bij Don Mellenbergh en Harrie Vorst is promoveren tussen 
theoriee en praktijk. Een ideale combinatie gezien de inhoud van mijn 
proefschrift.. Don heb ik leren kennen als een erudiete strateeg. Harrie 
kenmerktt zich door zijn onbegrensde enthousiasme voor alles wat met 
psychologiee en psychologische tests te maken heeft. 

Donn heeft me geleerd compact en duidelijk te schrijven, betogen op te 
bouwen,, creatieve oplossingen te vinden voor problemen, en om te gaan met 
reviewers.. Harrie heeft een onmisbare bijdrage geleverd aan de organisatie 
vann mijn onderzoek, heeft me mijn werk leren te verkopen, en heeft me altijd 
gestimuleerdd mijn onderzoek voort te zetten, omdat hij me ervan kon 
overtuigenn dat het zowel theoretische als praktische waarde had. Verder heb 
ikk altijd gebruik kunnen maken van zijn kennis van testconstructie, de door 
hemm ontwikkelde vragenlijsten en zijn enorme datacollectie. 

Bertt van Engelenburg wil ik bedanken voor het feit dat hij me kennis 
heeftt laten maken met polytome itemresponsmodellen en me heeft 
geadviseerdd te beginnen met onderzoek naar computergestuurd adaptief 
testen.. Nadat ook Harrie en Don enthousiast werden voor het onderwerp 
heeftt dit advies eigenlijk mijn hele loopbaan bepaald. 

Antonn de Vries bedank ik voor het gebruik van de door hem heel 
ordelijkk gearchiveerde testweekdata van de ACL waarvan ik een gedeelte 
hebb gebruikt voor het tweede hoofdstuk. 

Arnoldd Smit bedank ik voor het gebruik van de programmatuur die hij 
schreeff  voor Harrie's computergestuurde beroepskeuzetest welke ik als 
startpuntt heb gebruikt voor het programmeren van mijn adaptieve 
afnameprocedure. . 

Jeltee Wicherts en Suzanne Kats wil ik bedanken voor hun hulp bij de 
organisatiee van twee grootschalige computerafnames binnen de testweek, 
waarvann de laatste heeft geleid tot de hoofdstukken 4 en 6 in dit proefschrift. 
Daann Kramer bedank ik voor zijn aanwezigheid als surveillant bij vrijwel 
allee testweekafnames, maar ook voor de aparte afnamesessies die hij leidde 
tijdenss de start van mijn onderzoek. 

Conorr Dolan bedank ik voor zijn hulp bij mijn pogingen het Engels in de 
hoofdstukkenn 4 en 6 zo te boetseren dat ze door een Engelstalige lijken te 
zijnn geschreven. 
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Verderr bedank ik alle studenten die binnen hun onderzoekspracticum 
eenn bijdrage hebben geleverd aan mijn onderzoek: Anne Marthe Bouman, 
Gilless den Hartog, Judith Snijders, Kirsten Asmus, Kristine von Schmeling, 
Liesjee Wansink, Lin van der Donk, Manouk Hillebrand, Mara van Laaren, 
Marijee Evers, Matthijs Baas, Monique Roest, Rogier Visser, Roos Delahay, 
Sanderr Nelissen, Sanne Bakker, Sanne van Sonsbeek, Steven David, Susanne 
Gesell,, Tessa Colthof, Tom Alstein, Valentina Fritz, en Yun Ernsting. 

Inn de afgelopen jaren heb ik gewerkt in drie verschillende kamers op de 
Roetersstraatt 15 en heb daarom veel kamergenoten gehad: Annemarie, 
Dave,, Denny, Gitta, Jelte, Maarten, Mara, Margreet, Peter, Sanneke, en 
Steven.. Hen en ook alle andere collega's en studenten bij methodenleer 
bedankk ik voor hun gezelligheid op de programmagroep en bij de vele 
borrelss in het gebouw, aan de overkant, en op congressen. 

Bijj  voorbaat bedank ik hier de leescommissie en de oppositie voor het 
kritischh lezen van mijn proefschrift en voor hun toezegging aanwezig te 
zullenn zijn tijdens mijn promotie: Han van der Maas, Henk Kelderman, 
Johann Hoogstraten, Remko van den Berg, Rob Meijer en Valeria Lima 
Passos. . 

Buitenn mijn werk heb ik de laatste jaren leuke dingen beleefd met, en 
steunn en advies gehad van vrienden en andere belangrijke mensen: 
Annemarie,, Benjamin, Benno, Dick, Dirk, Elly, Marco, Margreet, Paul, Stijn 
enn Xander. Paul, bedankt voor je hulp bij het organiseren van mijn 
promotiefeest.. Helaas heb ik Rogier de laatste jaren weinig gezien, daar 
zoudenn we toch eindelijk eens verandering in moeten brengen. 

Tott slot bedank ik de allerbelangrijksten voor al hun steun: mijn ouders, 
mijnn broer Jerome, en natuurlijk mijn lieve vriendin Liesbeth die een zeer 
positievee invloed had op de voortgang van mijn proefschrift en bovendien 
eenn werkelijke bijdrage heeft geleverd aan de hoofdstukken 4 en 6 door me 
ooitt een heel weekend lang te helpen bij het kopiëren van honderden 
schijfjess voor het tweede grootschalige experiment in de testweek. 

Michiel l 

Amsterdam,, 20 september 2006 
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