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Na flink wat jaren hard werken ligt mijn proefschrift voor u. Graag maak ik
gebruik van de gelegenheid om de verschillende personen die mij hebben
bijgestaan, te bedanken. Allereerst dank ik alle deelnemende scholen en
leerlingen voor hun tijd en moeite. Daarnaast was dit onderzoek niet mogelijk
geweest zonder mijn promotoren, Paul Vedder en Mitch van Geel. Paul heeft
mij het vertrouwen gegeven dat ik van zijn oorspronkelijke onderzoeksvoorstel
mijn eigen promotieonderzoek kon maken. In de jaren dat ik niet meer dagelijks
in Leiden werkte, maar wel op afstand mijn artikelen schreef, bleken zowel
Paul als Mitch een stevige steun bij het schrijven. Dank jullie daarvoor! Ook
heb ik veel hulp gekregen van professor Tom Snijders, bij wie ik regelmatig
op gesprek mocht in Groningen om de opzet van het onderzoek te bespreken,
en de mogelijkheden heb leren kennen van statistische netwerk analyse.
Tom, zeer hartelijk dank, je hebt een voorliefde voor sociale structuren in mij
losgemaakt die maakt dat ik nu nog boeken over sociologie aan het lezen ben.
Tot slot ben ik mijn huidige werkgever, de afdeling POWL van de UvA erkentelijk
voor de tijd die ze mij in de vorm van studieverlof hebben gegeven om dit
proefschrift af te ronden.
Op een meer persoonlijk vlak zijn er vele mensen die mij hebben gemotiveerd,
op de been geholpen, praktisch ondersteund of noodzakelijke afleiding boden.
Ik noem mijn vrienden Tessa, Eva-Maria, Philip, Sylvia, Arne, Sasja, Ingrid,
Marleen en Simone, en mijn collega’s in Leiden: Marie-José, Daphne, Marieke,
Karin, Isabel, Nadira, Marleen en Michiel. Michiel, dat jij er niet meer bent om
dit mee te maken vind ik nog steeds onbestaanbaar. Je kritische vragen en
droge humor waren mij veel waard.
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Tot slot wil ik mijn gezin en familie bedanken. Bram, Margreet, en Rick, jullie
hebben mij al vroeg aangeleerd om kritisch na te denken, onderzoekend te
leren en door te zetten; alle drie vaardigheden die noodzakelijk waren bij
dit proefschrift. Judy, Rens, Erin en Finne, jullie zorgden voor fijne afleiding
en ondersteuning. Len, Zoey en Lars, zonder jullie zou al dit werk weinig zin
hebben gehad. Len, hoewel ik je ooit heb gevraagd mij te weerhouden van
promoveren, ben ik blij dat je dat toch niet hebt gedaan. Het was simpelweg
niet mogelijk geweest zonder al jouw steun.
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