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DANKWOORD 

 

 

Het sollicitatiegesprek vond inderdaad plaats via SKYPE in een hostel in Melbourne, Australië. Ik zat 

aan de ene kant van het scherm, op het zuidelijk halfrond, Prof. dr. Jelle Jolles, dr. Erna van Hest, Drs. 

Datum: 29-10-2010 

Plaats: Adelaide, Australië 

Geachte heer Meijer en heer Jolles, 

 

Bijgevoegd mijn schriftelijke sollicitatie voor de vacature: Docent-onderzoeker Onderwijsinnovaties 

Rekenen en Bètavaardigheden in het Primair Onderwijs. Mocht mijn sollicitatiebrief u aanspreken, 

dan zou ik graag wat meer willen toelichten in een gesprek. Gezien mijn huidige situatie; ik bevind 

me tot 14 december in Australië, ben ik dankbaar dat u de mogelijkheid biedt om een eventueel 

gesprek via SKYPE te voeren. Gezien het tijdsverschil tussen Nederland en Australië, maar ook het 

feit dat ik afhankelijk ben van het internetgebruik  in de accommodatie waar ik op dat moment 

verblijf, is het zaak om, mocht u geïnteresseerd zijn, het één en ander kort te sluiten. Daarnaast 

heb ik van de heer Van Luit begrepen dat de sollicitatiegesprekken op donderdag 4 november 

plaats vinden. Ik kom op die dag in Melbourne aan, maar kan niet 100 procent zeker zeggen op 

welk tijdstip. Omdat ik niet te veel op de zaken vooruit wil lopen, wacht ik eerst op uw reactie naar 

aanleiding van mijn schriftelijke sollicitatie. Bij voorbaat dank! 

Met vriendelijke groet, 

Anton Boonen 



Bert Meijer en Drs. Jan Haarsma aan de andere kant van het computerscherm, op het noordelijk 

halfrond. Tijdstip van het gesprek: 01.30 uur Australische tijd! 

 

In het kort, komt het er dus op neer dat mijn ‘proefschrift-avontuur’ Down Under begon, en min of 

meer ook Down Under eindigde.  

In dit dankwoord wil ik graag een aantal mensen ontzettend bedanken voor de steun en inspiratie 

die ze mij hebben gegeven om deze avontuurlijke reis tot een goed einde te brengen.  

Allereerst mijn promotor. Jelle, jouw visie op onderzoek spreekt me nog steeds enorm aan en ik heb 

geleerd om mijn eigen draai aan deze visie te geven. Daarnaast waardeer ik je als persoon en heb ik 

veel geleerd van je wijze les om voor mezelf op te komen en niet altijd de wens te willen hebben om 

als een, zoals jij dat noemde ‘herdershond’, iedereen bij elkaar te houden. 

Datum: 09-12-2014 

Plaats: Wanaka, Nieuw-Zeeland 

Beste Anton, 

 

De leescommissie is akkoord. En ik heb 10 minuten geleden de formele brief naar de decaan 

gestuurd. Over 2 dagen spreek ik hem en zal ik checken of zijn handtekening is gezet. Nu lekker 

verder met je vakantie. Geniet ervan. 

Beste groet, 

Jelle 



Menno, ook jouw visie op onderzoek spreekt mij enorm aan en ontzettend bedankt dat ik gebruik 

heb kunnen maken van jouw kennis en ervaring. Ik ben blij dat je uiteindelijk mijn copromotor ben 

geworden. 

Daarnaast wil ik mijn andere coauteurs ontzettend bedanken voor het werk dat ze verzet hebben. 

Floryt, dank voor je hulp bij mijn statistische problemen, maar vooral ook voor je gezelligheid en 

collegialiteit. Meinou, Björn & Judith, dank dat jullie mijn onderzoek interessant vonden en mij met, 

naar mijn idee, veel plezier hielpen met het schrijven van artikelen.  

Een speciaal woord tot Helen. We hebben dezelfde researchmaster gevolgd, en zitten vaak op één 

lijn wanneer het over rekenonderwerpen gaat. Ik wil je persoonlijk bedanken voor alle tijd, energie 

en aandacht die je mij en mijn proefschrift gegeven hebt. Dank dat je me, op momenten dat ik  daar 

aan twijfelde,  erop wees trots op mezelf te zijn. 

Vervolgens wil ik de leden van de leescommissie bedanken voor hun kritische blik en oordeel. In het 

bijzonder noem ik professor Hans van Luit. Hans, tijdens jouw colleges aan de Universiteit Utrecht 

begon mijn interesse voor rekenontwikkeling en rekenonderwijs. Dank dat je me attendeerde op de 

vacature voor docent-promovendus! 

Ik bedank ook mijn mede PhD-ers en andere collega’s van de VU voor hun collegialiteit en 

gezelligheid. Jeffrey, ook al was ik er niet vaak, op de momenten dat ik er was behaalden we altijd 

het meest abominabel lage humorniveau. Ik ga de Tour & WK poule, maar met name de stukken 

proza over de Ethiekcursus missen. Ik ben blij dat je mijn paranimf bent. 

Ook wil mijn twee beste oud-studenten bedanken. Meike & Mirte: zonder jullie hulp en inzet had ik 

in geen mogelijkheid de interessante onderzoek van hoofdstuk 5, 6 en Appendix I kunnen doen. 

Dankjulliewel en we houden contact. 

Naast mijn collega’s bij de VU, bedank ik uiteraard ook mijn l ieve collega’s van Windesheim. In het 

bijzonder de (oud-)vakgroep Rekenen (Daniel, Jarise, Jan H., Geert, Nathalie, Els en Merel) en de 



onderzoekscommissie (Job, Marjon, Mariëlle, Marjolein, Suzanne, Marlies, & Martinette). Bert en 

Jan, dank dat jullie vertrouwen in mij hadden en nog steeds hebben en mij deze prachtige kans 

hebben aangeboden om mijn werkzaamheden voort te zetten op Windesheim. Ik ben ontzettend 

gemotiveerd om het onderwijs en onderzoek binnen het domein Bewegen en Educatie op een hoger 

niveau te brengen. 

Een speciaal bedankje voor Marlies kan niet ontbreken. Dank voor de mooie tekeningen die in dit 

proefschrift zijn terecht gekomen. Het is prachtig geworden. 

Naast mijn collega’s wil ik mijn vrienden van SVE bedanken. Daarbij wil ik in het bijzonder Jasper, 

Maarten, Sean, Timeas, Wouter, Robbert, Jan, Peter, Mark en Erik noemen. 

Marloes, Marlies en Dennis, jullie jarenlange vriendschap doet me  ontzettend veel; dank voor jullie 

interesse in mijn onderzoek en steun de afgelopen jaren.  

Paul, ik ken je al meer dan 24 en je bent al vanaf dat wij leerden rekenen mijn maatje. We lopen de 

deur niet bij elkaar plat, maar we zijn er als we elkaar nodig hebben. Fijn dat jij mijn paranimf wil zijn. 

Mijn schoonfamilie, Hans, Annemieke & Paul; jullie waren altijd geïnteresseerd. Dank voor jullie 

support! 

Hanneke, lieve zus, ik ben blij dat jij jouw weg en geluk met Martin ook gevonden hebt. Ik weet dat je 

ontzettend trots op me bent, maar weet dat ik net zo trots op jou ben. 

Mam en pap, door jullie heb ik door leren zetten, tevreden te zijn met minder en leren vechten om 

meer te kunnen bereiken. Ik ben jullie eeuwig dankbaar; hou van jullie. 

En tenslotte, mijn maatje, mijn alles. Lieve Anne, na een orkaan te hebben weerstaan, ben ik 

zielsgelukkig dat jij nog steeds aan mijn zijde staat. Ik draag dit boek op aan jou en wil ik afsluiten met 

een regel uit één van de, voor mij, mooiste liedjes: 

 



”Ben veel meer nog, ben de man die alles kan, alles kan want ik ben jouw man (Acda, 2007)”. 

 


