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Dankwoord

Dit proefschrift is opgedragen aan mijn leraren onder wie ook diegene die 
onderwerp waren van mijn onderzoeken. Een van hen is Margreet Borst. Zij 
zal haar aandeel ongetwijfeld herkennen maar ook onderschatten. Zij legde 
de grondlaag voor het afstemmingsperspectief. Ik ben mij maar gedeeltelijk 
bewust van alle bijdragen die iedereen geleverd heeft. Daarom beperk ik mij 
vooral tot die leerkrachten en begeleiders waarvan ik wist dat zij over mijn 
schouder meekeken. 
Allereerst dank ik mijn promotor prof. dr. Wim Meijnen en co-promotor prof. 
dr. Kees van der Wolf. Zij hebben mijn denken gescherpt met hun prikkelende 
vragen, discussies en commentaar. Ik dank hen voor alle inspanningen, 
pogingen tot bijsturen, volharding en vertrouwen in de goede afloop. Ook 
prof. dr. Joop Hox dank ik voor zijn inspiratie en adviezen. Mijn dankwoord 
verdient een veelvoud aan bladzijden als ik recht zou doen aan de 
zorgvuldigheid waarmee dr. Godfried van den Wittenboer mijn vragen 
beantwoordde. Hij leerde mij ondermeer dat ik zeer precies moest zijn in het 
rekkelijk zijn en niet moest vergeten na te denken. Mijn “idolen van de 
pedagoog” zijn prof. dr. Klaas Doornbos en prof. dr. Luc Stevens. Ik heb hun 
gedachtelijn zoveel mogelijk gevolgd. Ik zal me verheugen op hun blik van 
herkenning.  
Een stevig fundament om deze proeve van bekwaamheid te doorstaan is 
gelegd door de programmagroep Methodenleer van de afdeling Psychologie 
van de Universiteit van Amsterdam. Vooral prof. dr. Don Mellenbergh, dr. 
Wulfert van den Brink, drs. Harrie Vorst, dr. Paul Oosterveld en drs. Marijke 
Engels hebben mij veel meer gereedschap gegeven dan alleen een 
�hammer�.
Ik heb mij bij het lesgeven vaak gespiegeld aan mijn docenten van de 
Academie voor Lichamelijke Opvoeding van Amsterdam. Vooral Otto 
Sanders, Max Koops, Jan Kallenbach, Leo Oostrom en Hein Ouwersloot 
stelden hoge eisen en waren voor mij bezielende leerkrachten. Mijn 
gelouterde stageleraren Karel Rietveld, Huub Schrage en Ruud Weidema 
hielpen mij gedoseerd bij mijn eerste wankele stappen in het doceren. Ruud 
zei onlangs, nog voor ik iets over mijn proefschrift kon vertellen, ”het gaat om 
de klik he”. 
Mijn leraren van het Eerste Christelijk Lyceum te Haarlem staan geenszins op 
de achtergrond. Mevrouw Houtman, de heer Cornet en de heer Wierda 
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moeten een ongekend vertrouwen in mij gehad hebben. Hoe kan ik alsnog 
laten blijken dat ik dat enorm op prijs stelde? Mijn handbaltrainer Herman 
Koper kon mij door het vuur laten gaan. Hij weet niet hoe belangrijk hij is 
geweest bij mijn keuze om leraar bewegingsonderwijs te worden. 
Op de Wilhelminaschool in Zandvoort konden juffrouw de Haan, mevrouw de 
Vries en Ruud Weidema mij bijzonder tactvol bij de les houden. Dankzij de 
zaterdagochtenden bij mevrouw Rinkel slaagden wij voor de toelatingstest 
voor het lyceum. 
Al deze leraren staan mij helder voor ogen. Ik zou hen experts in de omgang 
met mij willen noemen. Dat impliceert niet dat zij voor iedereen en altijd 
experts zijn. Het illustreert misschien waarom ik in het kader van mijn 
proefschrift geen experts vond in de afstemming, want: 

verschillende leerlingen 
met verschillende behoeften en gedragingen 
vinden in
verschillende omstandigheden  
verschillende leerkrachten 
met verschillende vaardigheden  
verschillend een expert. 


