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Dankwoord d 
Hoewell  mijn naam de enige is die op de kaft van dit boek prijkt, had ik de klus in mijn 

eentjee niet kunnen klaren. Vele mensen hebben mij in dit project ondersteund. Op de eerste 

plaatss wil ik mijn promotor Aryan van der Leij en co-promotor Helma Koomen bedanken. 

Aryann wist dankzij zijn helikopterview vaak de vinger op de zere plek te leggen. Zonder 

Helmaa was het mij zeker nooit gelukt om dit project tot een goed einde te brengen. Haar niet 

aflatendee enthousiasme en gedrevenheid hielpen mij telkens weer om de lol van het 

onderzoekk te blijven inzien, en hebben mij er meerdere malen van weerhouden om het bijltje 

erbijj  neer te gooien. 

Dee leden van de leescommissie, prof. dr. M.A.G. van Aken, prof. dr. M. Dekovic, 

prof.. dr. P. Ghesquière en prof. dr. C. Schuengel wil ik op deze plaats bedanken voor de 

aandachtt die zij hebben willen besteden aan het manuscript van mijn proefschrift. Aansluitend 

bedankk ik Dr. F.A. Goossens dat hij wil opponeren bij mijn verdediging van dit proefschrift. 

Vervolgenss wil ik alle leerkrachten en kinderen bedanken van de St. Jozefschool in 

Vinkeveen,, de Proostdijschool in Mijdrecht, de basisscholen Tabitha, De Octopus en De 

Flamingoo in Hoofddorp, de Johan Frisoschool in Wageningen (met name Frouke Hardeveld), 

basisscholenn De Cocon, De Burijn en De Regenboog in Alkmaar, basisschool 't Carrousel in 

Purmerend,, basisschool Samenspel en de Antoniusschool in Nieuw Vennep, basisschool 

Assendelftt in Assendelft, basisscholen De Dijk, Het Eiland, De Windroos en De Jagerspias in 

Zaandam,, basisschool De Overhaal in Krommenie, basisschool De Wiltzangh in Amsterdam, 

basisschooll  Het Kompas en de Montessorischool in Beverwijk, de Koningin Emmaschool in 

Haarlemm en de Crayenester in Heemstede, voor hun inzet en enthousiaste deelname aan mijn 

onderzoek. . 

Verderr wil ik alle "onbekende leerkrachten" uit mijn onderzoek danken. Bedankt 

Anne,, Anneke, Cindy, Helma, Ivanka, Nathalie, Sacha en Vera! Ook dank ik de vele 

studentenn die hebben meegewerkt aan het onderzoek. Anneke Schut en Clara Faber hebben 

meegewerktt aan het verzamelen en verwerken van een deel van de data. Freya Post heeft een 

groott aandeel geleverd aan het uitschrijven en coderen van geluidsbanden. Dr. Piet Mooren 

will  ik bedanken voor zijn advies over prentenboeken. De kinderen hebben genoten van het 

doorr jou aanbevolen verhaal! 

Ikk ben ook dank verschuldigd aan alle collega's die door de jaren heen hebben gezorgd 

voorr interessante gesprekken, afleiding en gezelligheid. Eerst bij de afdeling Orthopedagogiek 

vann de Vrije Universiteit, later bij de afdeling Pedagogiek en Onderwijskunde van de 

Universiteitt van Amsterdam. Met name wil ik Dr. Peter de Jong noemen voor zijn hulp en 

collegialiteit.. Jan Hoeksma en Reinoud Stoel dank ik voor het mij op weg helpen bij mijn 

multilevell  analyses. 

Dee allergrootste steun en toeverlaat in dit project was mijn kamergenoot Vera 

Messbauer.. Niet voor niets is zij een van mijn paranimfen. Samen zijn wij begonnen op de 

VUU en samen verhuisden wij naar de UvA. Altij d in voor een kopje thee, een babbel of, 

indienn gewenst, een zinvol gesprek. Het spijt me dat ji j jouw project zonder mijn afleidende 

127 7 



Teacher-ChildTeacher-Child Relationship and Learning Behavior of Young Children 

aanwezigheidd moet afronden, maar volgens mij is Miriam Fossen een waardig opvolger. 

Miriam,, bij deze bedankt voor het opvangen van Vera ;-). 

Mij nn andere paranimf is Ivanka van Dijk. Vooral de eerste twee jaar van mijn 

promotieprojectt op de VU was zij een klankbord en heb ik samen met haar heerlijk kunnen 

lachenn om Vera's uiteenzettingen over "easy-ironing-wasverzachter". Ook na onze verhuizing 

naarr de UvA is Ivanka een belangrijk onderdeel van onze werkdag gebleven, zij het voortaan 

voorall  door de onzin die zij ons via de digitale post meende te moeten toezenden ;-). Vera en 

Ivankaa waren een hele grote steun toen ik dat het meest nodig had. Bedankt meiden! 

Bedanktt ook lieve Afke, Annelies, Annelise, Edith, Eelje, Herma, Ingrid, Ivanka, 

Leonie,, Leontien, Mieke, Nathalie en Vera voor de maandelijkse aio-lunches, de aio-

verjaardagskaart,, het sinterklaasfeest, kolonistenavonden, de uitstapjes naar de Efteling en 

Sixx Flags, snowboardles, bruiloften en kraamvisites. Ons eigen aio-netwerkje zorgde ervoor 

datt wij konden delen in smart en vreugde gedurende de jaren dat we werkten aan onze 

projecten.. Nog steeds weet ik niet veel van julli e projecten over bijvoorbeeld dyslexie, de 

leerlingg als ontwerper of van competenties van jongeren in de jeugdzorg, maar het was wel 

gezellig! ! 

Verderr wil ik alle kinderen van groep 1/2A, groep 3 en mijn huidige collega's 

Annemiek,, Astrid, Barbara, Bernadette, Ellen, Gré, Liesbeth, Ofira, Phillipine, Marijke, 

MaritaMarita en Vincent van de Oosteinderschool in Aalsmeer bedanken. Door mijn werk als juf 

ervaarr ik nu aan den lijve het belang van de leerkracht-kind relatie. Dit werk, en het warme 

badd waarin ik terecht ben gekomen door op deze school te gaan werken, heeft voor een 

nieuwee bron van inspiratie en motivatie gezorgd waardoor ik het laatste deel van dit 

promotietrajectt met plezier heb kunnen afleggen. 

Opp deze plaats wil ik ook mijn ouders bedanken. Ze hebben mij altijd gestimuleerd om 

verderr te komen én af te maken waar ik aan begonnen was. Als ik naar mijn vaders 

gedrevenheidd kijk om het naadje van de kous te weten te komen, hoefik mij niet af te vragen 

vann wie ik de interesse naar dat naadje van die kous geërfd heb. Hij was ook steeds bereid mij 

inn alle vroegte naar een school te chaufferen, en in de auto te wachten tot ik weer klaar was 

mett mijn onderzoek. Bij mijn moeder kon en kan ik mijn verhaal kwijt, onder het genot van 

eenn kopje thee en een stukje chocola. Altij d geïnteresseerd in al mijn verhalen, of het nu over 

hett proefschrift ging of over de ins en outs van het universitaire circuit. 

Tott slot bedank ik mijn lief. Freek, bedankt voor het zijn wie je bent. Bedankt voor je 

steun,, je vertrouwen en je liefde. Dit boek is voor jou. 
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