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Dankwoord Dankwoord 

Ditt proefschrift is het resultaat van mijn promotieproject bij de Afdeling Pedagogiek 
enn Onderwijskunde van de Faculteit der Maatschappi j- en Gedragswetenschappen, 
onderdeell  van de Universiteit van Amsterdam. Ik heb deze werkomgeving de 
afgelopenn 4 jaar als zeer prettig ervaren, en ik dank collega's dan ook voor hun 
bijdragenn aan de totstandkoming van dit proefschrift, voor de samenwerking bij 
nevenprojecten,, en in het bijzonder de bursalen (later AiO's) voor de prettige 
gesprekkenn tijdens de koffie- en theepauzes. Mij n familie en vrienden ben ik zeer 
dankbaarr voor de nodige porties liefde, s teun en (ont)spanning buiten werktijd. 

Inn het bijzonder gaat mijn dank uit naar de leden van mijn begeleidingsteam, 
Joopp Hox als promotor, Godfried van den Wittenboer als dagelijks begeleider, en 
Theaa Peetsma als tweede begeleider. Bedankt voor alle tijd die julli e me hebben 
gegund,, het verfrissende commentaar dat julli e leverden op mijn stukken, en alle 
anderee wijze adviezen die je aan een promovendus geeft als hoogleraar c.q. doctor. 
Godfried,, jou wil ik speciaal bedanken voor de toewijding waarmee ji j me hebt 
begeleid,, voor de leerzame discussies, en alle keren dat je net even wat langer op 
universiteitt bleef omdat ik weer iets had bedacht. Bedankt dat de deur van j e 
kamerr altijd voor me openstond om mijn (ons) verhaal kwij t te kunnen. 

Jaapp Roeleveld dank ik voor zijn bijdragen aan het derde hoofdstuk en de 
discussiee van dit proefschrift. Zowel Thea als J a ap dank ik daarnaast voor, 
respectievelijk,, het beschikbaar stellen en het bewerken van de PRIMA-cohort data. 
Dee overige leden van de promotiecommissie ben ik zeer dankbaar voor de tij d die is 
gestokenn in het lezen van mijn werk. Het Kohnstamm-fonds bedank ik voor de 
bijdragenn aan de financiering van de verschillende buitenlandse congresbezoeken 
enn dit proefschrift, en het IOPS voor het verzorgen van leerzame cursussen en 
interessantee congressen. Tevens dank ik de verschillende leden van de 
programmagroepp IOO (later OOP) onder leiding van Maja Dekovic voor de vele 
presentat iess en kopjes thee. Peter de Jong bedank ik voor de interesse die hij heeft 
getoondd in het onderwerp van mijn proefschrift, en Eric van Schooten voor zijn 
onuitputteli jkee stroom goede adviezen. Arie van Peet, mag ik U danken uit naam 
derr wetenschap! 
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Directt na mijn aanstel l ing stond het voor mijn promotor vast dat ik een 
bu reauu moest krijgen op 'de negende'. Ik dank hem voor zijn vastberadenheid, 
wantt de groep promovendi die ik daar aantrof was ronduit super en maakten de 
eerstee jaren van het schrijven van dit proefschrift, zowel formeel als informeel, tot 
eenn aangename bezigheid. Nijs Lagerweij, Agnes Vosse, Natacha Borgers, Eveline 
Gebhardt,, Linda Rollenberg, en later kwamen Suzanne van Strien en Sandra van 
Otterlooo daar nog bij; bedankt voor alles! Twee collega's die 'de negende' tot aan het 
eindd toe hebben bemand wil ik nog speciaal noemen, Rene Reumerman en Sophie 
vann der Sluis. Jul l ie scherpe blik op de wetenschap en op het leven, julli e 
collegialiteitt en de discussies tijdens koffiepauzes en het ophalen van een printje 
hebbenn zonder twijfel bijgedragen a an deze succesvolle afronding van mijn 
promotieproject.. Bedankt dat julli e zo dikwijl s tijd hadden voor een praatje. 

Niels,, van Ganzfeldexperiment tot promotie, ik hoop dat we tijdens onze 
verderee wetenschappeli jke carrière contact blijven houden; bedankt voor de 
generalee repetitie als paranimf op jouw promotie. Ray, bedankt dat je me in het 
beginn van onze studententi jd in aanraking hebt gebracht met de psychologie, met 
succes!!  Dave en Hans, bedankt voor alle tijd die we samen hebben doorgebracht op 
hett water en ernaast. 'Prof surfer' zit er niet in, maar 'surfende prof wordt nu 
haalbaar!!  Bas, bedankt voor je reeds 28 jaar durende vr iendschap en de vele 
gesprekkenn over mijn bezigheden op de universiteit. Ik ben blij dat we na menige 
verhittee discussie tot in de kleine uurtjes tot de conclusie konden komen dat ons 
werkk niet eens zoveel van elkaar verschilt. 

Al ss laatste wil ik de belangrijkste personen uit mijn leven bedanken voor h un 
onvoorwaardelijkee liefde en steun. Papa en mama: julli e hebben dit mogelijk 
gemaakt,, en Paqui: bedankt voor al je hu lp en begrip, te quiero mucho. 

Reinoud d 

Amsterdam,, 7 augus tus 2003 
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