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Voorwoord d 

Hett voorwoord is meestal het laatst geschreven onderdeel van een dissertatie. 
Ookk nu is dat het geval. Echter, dat het nog één van de lastigst te schrijven stukken 
zouu zijn had ik vooraf niet kunnen denken. Want wat zet je er wel in en wat niet? 
Watt schrijf je nu op van die jaren waarin je aan het onderzoek hebt gewerkt? Er is 
zoveell  gebeurd, op allerlei gebieden, dat er geen begin of eind aan lijk t te zitten. 
Hieronderr toch maar een poging om iets van die periode weer te geven. 

Di tt proefschrift is het resultaat van jaren werk. Jaren waarin de verschillende 
fasenn zich achtereenvolgens hebben aangediend. Het aanvankelijke enthousiasme 
moestt worden omgezet in een degelijke voorbereiding van deze wetenschappelijke 
studie.. Hierna gebeurde het allemaal 'als vanzelf: het schrijven van een onderzoeks-
voorstel,, de literatuurstudie, het schrijven van reviews, het bijwonen van confe-
rentiess die soms een inspiratiebron bleken te zijn, het zoeken naar en construeren 
vann geschikte toetsen, het ontwerpen, beschrijven en voorbereiden van het pro-
grammaa en de training voor de tutoren, de —voor promovendi en wetenschappers 
bekende-- zoektocht naar scholen die bereid waren te participeren, het zoeken naar 
enn trainen van studenten die het mogelijk maakten om het pilotonderzoek uit te 
voeren,, het schrijven van artikelen voor tijdschriften en boeken en het schrijven 
vann papers voor conferenties, het maken van video-opnames waarmee een 
informatiefilmm en een trainingsvideo voor de tutoren kon worden samengesteld, 
hett schrijven van diverse subsidievoorstellen om de uitvoering van het hoofd-
onderzoekk mogelijk te maken, het opnieuw zoeken naar scholen die in het hoofd-
onderzoekk zouden kunnen participeren, het zoeken naar, trainen en begeleiden 
vann leraren die op de experimentele scholen in hun rol als proefleider de toets-
afnamess zouden verzorgen en het tutorprogramma konden implementeren en 
begeleiden,, het verzamelen, invoeren en analyseren van de data, het regelmatig 
overleggenn met begeleiders en met de 'lotgenoten collega-promovendi' en het schrij-



venn van een eerste versie van enkele hoofdstukken waar achteraf nogal wat aan 
bijgeschaafdd zou moeten worden. Toen viel het even stil... Na deze 'radiostilte' 
weerr opnieuw analyseren en vervolgens schrijven, schrijven en nog eens schrijven, 
maarr vooral ook veel schrappen. Want schrijven bestaat tenslotte voor een groot 
deell  uit schrappen. En hier ligt dan uiteindelijk het resultaat. 

Hoewell  het schrijven van een dissertatie uiteindelijk een nogal eenzame bezig-
heidd is, had dit proefschrift er zonder de begeleiding, medewerking en aanmoedi-
gingg van een aantal mensen niet gelegen. Vooral hen wil ik in dit voorwoord be-
danken.. Allereerst dank ik Wim Meijnen, mijn promotor, die mijn enthousiasme 
vann de beginperiode op deskundige wijze om wist te buigen tot een verantwoord 
stukk wetenschappelijk werk. In alle bovenbeschreven fasen, ook in de periode dat 
ikk de afronding van dit proefschrift zelf niet meer voor mogelijk hield, heeft hij 
zijnn onvoorwaardelijke steun en aanmoediging gegeven en bleef hij vol vertrou-
wen.. Wim, bedankt. 

Keess van der Wolf dank ik voor zijn inspiratie, ideeën en steun in de eerste 
jarenn evenals Joop Hox, mijn co-promotor, die mij in zijn objectieve nuchterheid 
doorr mijn analyses heenloodste. Dankzij Fred Goffree bevat dit proefschrift de 
'eigenn constructies' die een toegevoegde waarde bieden aan het 'kwantitatieve ge-
weld',, zoals hij dat eens zo mooi noemde. Hans van Luit voorzag mij van raad en 
daadd wanneer dat nodig was en ik dank hem voor zijn suggesties ter verbetering 
vann dit proefschrift, evenals Marja van den Heuvel-Panhuizen, van wie ik de toet-
senn van het MORE-onderzoek mocht gebruiken. Jan Terwel was een inspiratie-
bronn die, werkzaam op hetzelfde terrein, bij ontmoetingen steeds zijn betrokken-
heidd toonde. 

Dee proefleiders die het pilot-onderzoek mogelijk maakten: Daphne van den 
Berg,, Claudia Verlaan, Charlotte van den Eijnden, Ivanka van Dijk en Petra Ree-
dijk.. De twee laatstgenoemden, Ivanka en Petra, participeerden ook in het hoofd-
onderzoek.. Hun enthousiasme en steun waren oneindig en ik heb veel aan hen te 
danken.. De andere proefleiders in het hoofdonderzoek waren Angela van Riel, Ali 
Bos,, Fons van Houte en Clasien van der Leeden. Clasien is nog steeds één van 
mijnn 'maatjes' op tutorgebied. All e proefleiders hebben met volle overtuiging en 
inzett hun soms niet eenvoudige werk gedaan. Frank Hamers van de Multi Media 
Groepp op de UVA produceerde belangeloos videobanden die een belangrijke bij-
dragee hebben geleverd aan de uitvoering van dit onderzoek. Ook Jan Krol, die 
zichh later bij Frank voegde, dank ik voor zijn bijdragen in de vorm van video-
materiaall  voor samenwerkend leren en voor het visuele materiaal dat bijdraagt aan 
dee verdediging van dit proefschrift. Aan het laatste dragen ook oud-tutor Renske 



enn oud-tutee Lisa hun steentje bij. Dankzij Jan en Frank beschikken we binnen-
kortt ook nog over een complete voorlichtings- en promotiefilm voor tutorleren. 

Ikk wil niet nalaten ook de scholen te noemen die hun tijd en energie hebben 
gestokenn in deelname aan dit onderzoek. Allereerst de experimentele scholen: de 
Hildebrandschool,, basisschool Jan Gijzen, basisschool Icarus, basisschool Over 
dee Brug (locatie Hannie Schart), basisschool Dr. WA. Visser 't Hoofd, Dalton-
schooll  De Meer, basisschool De Wiltzangh en basisschool De Kinderboom. De 
controlescholenn dank ik voor de eindeloze reeksen toetsen die wij mochten afne-
men:: de Minister van der Leeuwschool, basisschool De Evenaar, basisschool Delft-
wijk ,, OBS Coogh-Saendijck, Het Wespennest, de Louis Bouwmeesterschool, de 
Admiraall  de Ruyterschool en basisschool Het Vbgelnest. 

Vann onschatbare waarde zijn de collega-promovendi van de negende verdie-
pingg geweest, in alle fasen van het onderzoek, van pril idee tot en met de laatste 
versiess van de hoofdstukken: René Reumerman, Linda Rollenberg, Nijs Lagerweij, 
Evelinee Gebhardt, Natacha Borgers, Reinoud Stoel, Sophie van der Sluis, Sandra 
vann Otterloo, Suzanne van Strien en Sabina Kef. Hun voortdurende steun en 
bemoedigingg in woord en daad voelde steeds aan als een weldadig bad. Ook bin-
nenn de faculteit en het SCO Kohnstamm Instituut hebben velen in de verschil-
lendee periodes hun steun gegeven. Het zijn er te veel om op te noemen, maar van 
henn wil ik in elk geval Ewoud Roede noemen vanwege onder andere zijn bijdrage 
inn de begeleiding van mijn studenten. 

Veell  dank aan de familie- en vriendenkring, waaronder Tjarda Broersma, die 
hett manuscript grondig doorlas en suggesties voor verbetering gaf. De summary is 
doorr Roger Buglass (native speaker) gecorrigeerd. 

Niett op te noemen zijn alle lieve vrienden en vriendinnen die mij ten allen 
tijdee steunden en aanmoedigden, inclusief 'oma Bep' en mijn paranimfen Marianne 
enn Petra. En natuurlijk Jules en zijn beide kinderen. 

Bovenal,, ten slotte, mijn twee kinderen: lieve Wouter en Janneke, julli e kun-
nenn nu opgelucht ademhalen. Deze klus is geklaard. 




