
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Teaching in diversity : teachers and pupils about tense situations in ethnically
heterogeneous classes

Radstake, H.

Publication date
2009
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Radstake, H. (2009). Teaching in diversity : teachers and pupils about tense situations in
ethnically heterogeneous classes. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam]. Garant.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:27 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/teaching-in-diversity--teachers-and-pupils-about-tense-situations-in-ethnically-heterogeneous-classes(b44071cc-dd15-4062-bcac-5b1c5e191e41).html


 

 

Dankwoord (Acknowledgements in Dutch) 
 
Dit boek gaat over teaching and learning in diversity. Terugkijkend op de jaren 
waarin dit boek tot stand kwam, weet ik als geen ander hoe belangrijk, leerzaam 
en leuk het is om met een diversiteit aan mensen te werken en leven. Sterker 
uitgedrukt, zonder al die mensen was dit boek er niet geweest. Ik ben hen 
dankbaar voor de bijdrage die ze daaraan hebben geleverd. 

Alleerst wil ik de leraren en leerlingen bedanken die op grote schaal de 
vragenlijst hebben ingevuld waardoor ik een beeld heb kunnen geven van hun 
ervaringen met spanningsvolle situaties. Mijn bijzondere dank gaat uit naar de 
vijf leraren die een kijkje in de keuken gaven door mij deelgenoot te maken van 
het gesprek dat zij in hun etnisch diverse klas begeleidden. Jullie gaven aan dit 
deel van het onderzoek erg waardevol te hebben gevonden, dat was het voor mij 
minstens evenzeer! Dank voor jullie openheid.  

Wim Meijnen, mijn promotor, en Yvonne Leeman, mijn dagelijks 
begeleidster en co-promotor, ben ik bovenal dankbaar dat ik van ze geleerd heb 
om ‘work in progress’ en ‘voortschrijdend inzicht’ te waarderen en er niet 
onzeker van te worden. Yvonne, je daagde me tot het uiterste uit om de 
betekenis van de onderzoeksresultaten duidelijk in beeld te brengen en voorzag 
mij daarbij altijd van goede inhoudelijke feedback. Wim, je straalde bij alle 
begeleidingsoverleggen die we hebben gevoerd uit dat ‘het erbij hoort’, of het 
nu voor-of tegenspoed betrof. Dat gaf de broodnodige rust. Wim en Yvonne, 
jullie waren een gebalanceerd begeleidingsteam. Ik vond het een unieke ervaring 
om ons de afgelopen jaren bezig te houden met een onderwerp dat ons alle drie 
zo boeit. Ik ben jullie zeer dankbaar voor alle tijd, aandacht en energie die jullie 
in dit project en in mij gestoken hebben.  

Toch was dit niet hele begeleidingsteam dat zich over mijn project en 
mij heeft ontfermd.  Erik van Schooten, je was onmisbaar vanaf de eerste dag 
dat er orde geschapen moest worden in de enorme hoeveelheid 
onderzoeksgegevens, tot aan het allerlaatste einde. Het was een groot plezier om 
onder jouw bezielende begeleiding vertrouwd te raken met multilevelanalyse, 
altijd onder het genot van koffie, bitterkoekjes en fantastische jazz-muziek. Ik 
bewonder je bevlogenheid voor de wetenschap en zie uit naar het moment 
waarop je inzet ‘zwart op wit’ wordt bekrachtigd in de publicaties die op komst 
zijn.  

De leden van de promotiecommissie wil ik allen zeer bedanken voor de 
tijd die zij hebben vrijgemaakt om het manuscript kritisch te lezen.  

Het onderzoek waarvan dit boek verslag doet was onderdeel van het 
aandachtsgebied ‘de pedagogische opdracht van de pedagogische functie van het 
onderwijs op klas-en schoolniveau’. Ik wil iedereen uit het aandachtsgebied 
bedanken voor het nuttige commentaar en de constructieve samenwerking. In 
het bijzonder wil ik Jaap en Sofie bedanken voor het waardevolle en vooral 
leuke ‘lotgenotencontact’ dat er uit is voortgekomen.  

Studenten van het onderzoekspracticum werkten mee aan de 
voorbereiding van een deelproject van dit proefschrift. Daphne, Jantien, Linda, 
Nell, Saby en Shubhada, ik heb ervan genoten te zien hoe het onderwerp ook 
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steeds meer ‘van jullie’ werd en heb veel gehad aan de door jullie verzamelde 
data.  

Jan en Chuma, jullie hulp was zeer welkom toen ik overspoeld werd 
door alle binnenkomende vragenlijsten. Erg bedankt dat jullie à la minute 
bijsprongen. Jan, het is echt super hoe jij altijd klaar staat als de nood aan de 
man is, of het nou om het invoeren van gegevens of om de zoveelste verhuizing 
gaat.  

Gedurende het hele traject was Jean Vaughan betrokken als vertaalster 
en corrector van de teksten. Jean, het was altijd een plezier om met jou te 
overleggen. We hanteerden daarbij een strak ritueel, waarbij we altijd eerst even 
checkten hoe we er allebei bij zaten en wat we van de weersomstandigheden 
vonden. Ik heb je enthousiasme over het onderwerp van mijn onderzoek, de 
kwaliteit van het werk dat jij leverde en jouw persoonlijke benadering altijd als 
een enorme stimulans ervaren.  

Sinds 2007 combineerde ik het werken aan het proefschrift met een 
baan bij het Onderwijscentrum van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het was 
erg fijn dat directe collega’s begrip hadden voor mijn ‘proefschriftdagen’ 
waarop ik probeerde onbereikbaar te zijn. Ik heb gemerkt dat het erg prettig is 
om een hoogleraar als directeur te hebben als je een promotie-onderzoek afrondt 
naast een ‘gewone baan’. Jos, ik heb het enorm gewaardeerd dat jij mij er 
herhaaldelijk aan herinnerde dat het proefschrift toch écht prioiriteit had, ook al 
wilde ik daar zelf vaak niet aan… 

Naast genoemde personen hebben zo veel mensen me met nog veel 
meer raad en daad bijgestaan, vaak door mee te denken en feedback te geven op 
mijn stukken, gedachtes, of ervaringen, maar vooral door het leven naast het 
werk te leven. Voor beide zaken wil ik bedanken: Duco, Erik, Ghislaine, de 
aio’s en docenten van het ICO, Ineke van der Veen, Jaap, Jacobiene, Jan 
Hoogeweg, Jeroen, Lianne, Louise, Marlies, Michel, Nienke, Peter Karstanje, 
Roel, Rosanne, Sofie, de collega-redactieleden van Verniewing en Wijnand. 
Voor het vol overgave inzetten op het tweede wil ik bedanken: Alaye, Amie, 
Arjen, Arjen, Chantal, Clemens, Dagmar, Eline, Iris, Joachim, Jochem, Johan & 
Juul, Koen & Katja, Lex, Marcel, Marit, M10, Mats, Patrick, Peter, Roel, Roel, 
Ronald en Sandra. Ik hoop dat we elkaar weer vaker zullen gaan zien, nu het 
boekje klaar is! 

En dan mijn twee sterke, slimme, lieve paranimfen: Aziza en Maud. 
Aziza, ik vond het vanaf het eerste moment dat we elkaar ontmoetten wonderlijk 
- en dat is het sindsdien gebleven- hoeveel herkenbaars ik met jou over 
proefschrift- en privé-perikelen kon uitwisselen, en dat allemaal tegelijk en 
dwars door elkaar heen. Het was ontzettend leuk en waardevol om de afgelopen 
roerige jaren met jou te hebben meegemaakt en er vooral ook heel veel lol om te 
hebben. Dat belooft wat voor de komende tijd! 

En Maud, mijn grote Soes in hart en nieren. Je schreef het al in je eigen 
proefschrift: het doorlopen van een promotietraject is slechts één van de vele 
ervaringen die we hebben gedeeld. En verreweg niet de belangrijkste als je het 
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mij vraagt! Ik vind het fantastisch om elkaar zo goed te kennen en zo op elkaar 
ingespeeld te zijn als wij zijn. 

Dit proefschrift gaat ook over het leren van spanningen. Ik vond het 
promotie-traject in allerlei opzichten een zeer spannende en bij tijd en wijle ook 
spanningsvolle aangelegenheid. Riet, Maud, Marit en Chuma, we kennen elkaar 
nu tussen de 10 en 33 jaar en al die tijd hebben jullie me onvoorwaardelijk het 
veilige en vertrouwde gevoel gegeven ‘dat het goed is’. Zonder dat waren de 
afgelopen jaren niet zo leerzaam, hanteerbaar en vooral ook leuk geweest. Jullie 
zijn mij zo oneindig veel waard, bedankt! 




