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Een groot aantal mensen heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift. Allereerst wil ik alle kinderdagverblijven, leidinggevenden en pedagogisch medewerkers (leidsters heetten ze toen) bedanken voor hun interesse in het
onderzoek en hun bijdrage eraan. Ikzelf of een van mijn studenten of studentassistenten was steeds bijna een hele dag op het kinderdagverblijf aanwezig om
de pedagogisch medewerkers te observeren en te interviewen. Ik wil jullie bedanken voor je bijdragen en de gastvrijheid om ons in jullie groepen over de vloer te
hebben.
De leden van de promotiecommissie wil ik graag bedanken voor de tijd en moeite
die zij in het lezen en beoordelen van dit proefschrift gestoken hebben. I would
like to say a special thanks to Sara. Some years ago you gave me a warm welcome at the University of Connecticut when I came over to make a start in coding
my interview data. Over the years I kept you informed on my project at the
ISSBD meetings in Gent in 2004 and Wurzburg in 2008. I really appreciate it that
you are here today as a member of the doctorate committee!
Ook mijn promotoren ben ik dankbaar voor hun begeleiding. Louis, dank je wel
voor jouw steun en aanhoudende vertrouwen in de goede afloop van deze onderneming. Bij de start van het project was dit onderwerp en ook de wijze van data
verzameling en verwerking deels nieuw voor jou. Je reageerde altijd enthousiast
als ik mijn data of andere artikelen met je wilde doorspreken. Ik vond het leuk te
merken dat jouw interesse voor het onderwerp zo groeide. Ook mijn co-promotor
Paul wil ik graag bedanken. Na je vertrek naar de Universiteit Utrecht bleef je betrokkenheid bij het onderwerp groot, al richtte je je daar op heel andere onderzoeksterreinen. Je was een eigenzinnige begeleider, je stelde hoge eisen, was
inspirerend, streng en altijd kritisch. Ook kon je ervoor zorgen dat ik wat vertwijfeld van de Uithof in de bus stapte, bijvoorbeeld wanneer je na een uitgebreide
bespreking ineens uitriep dat pedagogiek eigenlijk helemaal niet bestaat!
Veel studenten hebben in verschillende fasen van het project hun belangrijke bijdrage geleverd. Zonder de hulp van Iris Hartong, Rena Duyn, Anneke Hoekstra
en Marjolein Lensink was het mij nooit gelukt alle kinderdagverblijven en alle
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respondenten te bezoeken, te observeren en te interviewen, laat staan deze interviews te transcriberen en te coderen. Meike Kruithof en Saskia van Schaik speelden in een latere fase van het onderzoek een belangrijke rol bij het coderen van
het video-materiaal, dank voor jullie bijdrage! Ik wil in het bijzonder mijn beide
studentassistenten Mieke Boekhoorn en Eva Smallegange bedanken voor hun inzet voor het project. Tijdens mijn beide zwangerschapsverloven zagen jullie erop
toe dat het proces door kon blijven gaan, zodat ik mij met een gerust hart op andere dingen kon concentreren.
Ook wil ik mijn collega’s en oud-collega’s bedanken, zij waren een bron van gezelligheid, wijze raad en steun tijdens mijn promotie tijd. Floor, na onze studie
startten we bijna gelijktijdig met een promotie traject, we hebben daarin veel gedeeld, dank je wel dat je hier nu ook als paranimf naast me wil staan! Peter, jij
hielp me na de geboorte van Maisa over een grote drempel en stimuleerde me
toch vooral door te gaan met schrijven. Dank voor je altijd snelle feedback en
hulp bij de analyses. Esther, Roos, Femke, Mascha, Jessica, alle dames uit de
‘ballroom’ en aangrenzende kamers dank voor alle gezelligheid, kopjes thee, en
andere aio-geneugten! Aziza als betrokkene vanaf het eerste uur maakte jij vooral
de start van mijn project mee, dank voor alle tips en steun. Reinoud wil ik graag
bedanken voor zijn hulp en tips bij de analyses. Ook dank ik Ruben voor onze
samenwerking, door de jaren heen volgde je mijn project en was altijd bereid
mijn vragen te beantwoorden en me allerlei tips en trucs te geven. Mijn kamergenoten Marlies en Renée wil ik ook bijzonder bedanken. Marlies, we begonnen
ongeveer tegelijkertijd en hebben menig middagje zitten brainstormen over de
opzet van onze onderzoeken en hoe we toch in hemelsnaam alle data binnen
moesten krijgen. Later werd Renée mijn kamergenoot, erg leuk dat we samen zo
inhoudelijk het kinderopvangonderzoek konden bespreken. Ook mijn kamergenoten van na de verhuizing naar het Roeterseiland wil ik bedanken, Henny voor haar
altijd aanwezige interesse en enthousiasme, Anne en Lotte vooral voor de gezelligheid! Ook dank ik Frank en de andere OOS collega’s en kijk ik met plezier terug op onze SRIP congressen in Engeland. Verder alle andere aio’s, medewerkers
en pow’ers dank! Ook mijn nieuwe collega’s van de HvA wil ik hier bedanken
voor hun flexibele opstelling waardoor ik het afgelopen jaar af en toe tijd kon
vrijmaken om mijn proefschrift te voltooien.
Mijn vriendinnen en familie wil ik ook graag bedanken voor alle steun en vertrouwen die ze mij gaven. Susanne, jij staat hier vandaag als paranimf, ik vind het
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erg leuk om te zien dat je je taak met zoveel trots uitvoert! Anna en Fieke, van de
studievriendinnen van het eerste uur bleef ik het langste plakken aan de universiteit, dank dat jullie zo met me hebben meegeleefd! Lieve Paul en Marlies, jullie
waren een grote steun deze jaren. Jullie volgden geïnteresseerd mijn vorderingen
en haperingen in het project. Na de komst van Otis en Maisa hebben jullie ook
praktisch heel veel ingesprongen en het mede mogelijk gemaakt dat ik me op het
proefschrift kon blijven richten. Lieve Maud en Harry, dank voor jullie vertrouwen in mij, voor jullie steun en voor jullie grote liefde voor Otis en Maisa en bereidheid om vaak voor hen te komen zorgen. Lieve broers, zwager en
schoonzusjes, bedankt dat jullie er zijn!
Lieve Otis en Maisa, jullie komst bracht naast veel vreugde ook een aangename
verdieping tijdens het project, jullie zorgden ervoor dat ik ook ervaringsdeskundige werd op het gebied van de kinderopvang! Tot slot wil ik Soemitro bedanken.
Het was een ‘bumpy ride’ de laatste jaren. Ik ben blij en trots dat je hier vandaag
naast me staat!
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