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Eindelijk is het dan zo ver, ik schrijf het laatste maar o zo belangrijke onderdeel
van mijn proefschrift. Zo veel mensen hebben ieder op hun eigen manier een bijdrage
geleverd aan de totstandkoming van dit proefschrift. Op deze plek wil ik graag uiten hoe
belangrijk dit voor mij is geweest en een aantal mensen in het bijzonder bedanken.
Om te beginnen wil ik mijn promotor prof. dr. Hans Koot bedanken. Beste Hans,
naast de inspirerende en motiverende gesprekken, nuttige adviezen en je enthousiasme, ben
ik je in het bijzonder dankbaar voor je vertrouwen en de kansen die je me geboden hebt.
Ook mijn promotor prof. dr. Pol van Lier wil ik bedanken. Beste Pol, ik weet niet
waar ik moet beginnen. Jouw toegankelijkheid, betrokkenheid, steun, vertrouwen,
relativeringsvermogen, adviezen, inzichten en vooral ook heel veel gezellig geklets zijn
van onschatbare waarde geweest tijdens dit traject.
Mijn co-promotor prof. dr. Hedy Stegge ben ik dankbaar voor deze kans. Beste
Hedy, bedankt dat je na het begeleiden van mijn scriptie mijn onderzoekscarrière verder
richting gaf door me te betrekken bij dit promotieproject.
De leden van de leescommissie, prof. dr Toon Cillessen, prof.dr. Maja Deković, dr.
Catrin Finkenauer, prof. dr. Judi Mesman en prof. dr. Karine Verschueren wil ik bedanken
voor het beoordelen van dit proefschrift en hun bereidheid plaats te nemen in de oppositie.
Ook prof. dr. Lydia Krabbendam wil ik bedanken voor haar bereidheid plaats te nemen in
de oppositie.
Een bijzonder woord van dank wil ik richten aan alle kinderen en leerkrachten die
aan het PATHS project hebben deelgenomen. Jullie bereidheid heeft dit proefschrift mede
mogelijk gemaakt.
Daarnaast wil ik TNO, het Trimbos Instituut en het Seminarium voor
Orthopedagogiek bedanken voor het mogelijk maken van het PATHS project. In het
bijzonder wil ik Ferry Goossens bedanken. Beste Ferry, wij zijn samen begonnen aan dit
project en ik wil je hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking tijdens de
dataverzameling.
Ik ben grote dank verschuldigd aan alle onderzoeksassistenten en scriptiestudenten
die hun steentje hebben bijgedragen aan de dataverzameling en dataverwerking. Ook wil ik
de mensen van ITM bedanken voor hun behulpzaamheid.
Drs. Ferry Goossens, Prof. dr. Mark Meerum Terwogt, Prof. dr. Kees van
Overveld, Prof. dr. Theo Paulussen en prof. dr. Hedy Stegge wil ik bedanken voor hun
nuttige feedback tijdens het schrijven van verschillende artikelen.
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Ik wil mijn lieve (oud-) collega’s aan de VU heel erg bedanken voor de
betrokkenheid en gezelligheid. Aangezien ik al een hele tijd meeloop op de VU, heb ik ook
op veel kamers gezeten en veel kamergenoten gehad. Al mijn (ex-)kamergoten wil ik
bedanken voor de fijne tijd. In het bijzonder wil ik Sander en Maartje bedanken. We
hebben turbulente tijden meegemaakt op onze kamer. Bedankt voor jullie luisterend oor,
adviezen, meligheid en humor.
Dan mijn lieve paranimfen. Anna, inderdaad vriendschap op het eerste gezicht bij
het kopieerapparaat, echt fijn. Janneke, bedankt dat je altijd zoveel te kletsen hebt en dat je
er altijd voor me bent. Maartje, lieve back-up paranimf, wat is het fijn dat jij me altijd zo
goed begrijpt.
Lieve familie en vrienden. Zonder jullie belangstelling, steun, vertrouwen en
geduld was dit niet gelukt. Heel erg bedankt hiervoor. Lieve pap en mam, wat fijn dat jullie
altijd in mij geloven en zo trots op mij zijn.
Lieve Frank. Bedankt voor je liefde, je steun en je begrip. Wat fijn dat je altijd naar
mijn proefschrift-gezeur hebt geluisterd, ook al vertelde ik duizend keer hetzelfde maar
dan net iets anders. Wat is het heerlijk dit en al dat andere met jou te delen!
Lieve Fien. Ik geniet zo van jou. Wat is het ongelooflijk fijn de wereld samen met
jou te ontdekken!
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