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Dankwoord

Nadat ik vele jaren met plezier onderwijs- en managementtaken had verricht op de 
School of Human Movement and Sports, oftewel de Calo, van Hogeschool Windes heim 
in Zwolle, stapte ik in het najaar van 2011 grotendeels over naar het Kenniscentrum 
Bewegen en Educatie van deze hogeschool. De overstap naar het Kenniscentrum bood 
mij goede mogelijkheden om de kennis en vaardigheden die ik in een grijs verleden 
bij de studie Bewegingswetenschappen aan de VU Amsterdam op het terrein van 
onderzoek had opgedaan, verder te ontwikkelen. Ik ben een aantal mensen dankbaar 
dat zij mij hebben ondersteund bij het benutten van deze mogelijkheden, waardoor dit 
proefschrift tot stand kon komen.

Allereerst wil ik Jan Doelman als toenmalig directeur van het Kenniscentrum Bewegen 
en Educatie van Hogeschool Windesheim bedanken voor de ruimte die hij mij in de 
eerste fase van het onderzoek heeft geboden om voldoende tijd aan het onderzoek te 
kunnen besteden. Daarnaast bewaar ik goede herinneringen aan de meer persoonlijke 
gesprekken die we destijds hadden.

Ook Ruud Bosscher ben ik dankbaar. Ruud was bij de start van mijn onderzoek als 
lector Bewegen, Gezondheid en Welzijn verbonden aan het Kenniscentrum. Hij heeft 
me op een deskundige wijze ondersteund bij het opzetten van het onderzoek. Door zijn 
grote taalvaardig heid was Ruud in de eindfase van het onderzoek ook een grote steun 
bij het publiceren van artikelen over de onderzoeksresultaten. 

Ik wil mijn promotor Jos Twisk, hoogleraar Toegepaste Biostatistiek aan het VU 
Medisch Centrum, bedanken voor zijn belangrijke inbreng bij het opzetten van het 
onderzoek en het analyseren van de onderzoeksgegevens. Jos heeft niet alleen een 
grote kennis van statistische analysetechnieken, maar weet deze kennis ook op een 
begrijpelijke wijze over te brengen op minder ingewijde personen zoals ik. Ook kan ik 
het bijzonder waarderen dat Jos steeds snel en bovenal kort en bondig op mijn mailtjes 
en schriftelijke stukken reageerde. Zijn motive rende en resultaatgerichte feedback deed 
mij het vertrouwen behouden in een goede afloop van het project. Ondanks de flinke 
reistijd van Hoogeveen naar Amsterdam en het vroege tijdstip van de afspraken, denk 
ik met plezier terug aan onze werkbesprekingen op de VU. 

Mijn copromotor Jooske van Busschbach ben ik eveneens veel dank verschuldigd. 
Nadat zij Ruud Bosscher na diens pensionering was opgevolgd als lector Bewegen, 
Gezondheid en Welzijn bij het al eerder genoemde Kenniscentrum van Hogeschool 
Windesheim, heeft zij een grote bijdrage geleverd aan het onderzoek. Jooske heeft me 
binnen het Kenniscentrum lange tijd uit de wind gehouden, zodat ik mij goed kon 
blijven focussen op het onderzoek. Daar naast waren haar theoretische inzichten en 
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literatuursuggesties van onmisbare waarde om de gevonden onderzoeksresultaten op 
een adequate wijze te kunnen interpreteren. Ten slotte mogen haar enthousiasmerende 
raadgevingen niet onvermeld blijven. Na een gesprek met Jooske had ik steevast het 
gevoel met interessante en belangrijke zaken bezig te zijn.

Collega Mia Scheffer bedank ik voor de super gezellige en stimulerende contacten. Als 
collega-promovendi  begrepen we elkaar in tijden van voor- en tegenspoed. Ook ben ik 
Mia erkentelijk voor de nuttige tips die zij in een later stadium als pas-gepromoveerde – 
en associate lector in spé –  aan mij gaf bij de afronding van mijn manuscript. Ik hoop 
in de toekomst nog vaak met Mia te kunnen samenwerken.

Dit onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de medewerking van een grote groep 
basisschoolkinderen. Naar hen gaat dan ook nadrukkelijk mijn dank uit. Tevens 
bedank ik de directeuren van de basisscholen waar het onderzoek heeft plaatsgevonden, 
en de ouders of verzorgers van de onderzochte kinderen voor hun toestemming voor 
het onderzoek. In dit verband bedank ik in het bijzonder Hans Bertels. Hans heeft in 
2011 als directeur van een Zwolse basisschool mij in de gelegenheid gesteld om een 
vooronderzoek op zijn school te doen. Deze pilotstudie heeft tot enkele noodzakelijke 
aanpassingen van het hoofdonderzoek geleid, waarna de dataverzameling echt kon 
beginnen.

Onderzoeksgegevens verzamelen bij ruim 2.000 basisschoolkinderen doe je niet 
in je eentje. Zonder studenten van de bacheloropleiding en het premasterprogramma 
Gezondheidsweten schappen van de VU was het niet gelukt. Zij hebben in het kader 
van een onderzoeksprac ticum waarin gegevens voor mijn promotieonderzoek werden 
verzameld, hun vroegere basisscholen benaderd met het verzoek om daar onderzoek te 
mogen doen. Ook vanuit Hogeschool Windesheim hebben studenten van de bachelor-
oplei dingen Psychomotorische Therapie en Bewegings agogie en Sociaal Pedagogische 
Hulpverlening een belangrijke bijdrage aan de dataverzameling geleverd. Niet alleen 
bij het verzamelen van de onderzoeks gegevens heb ik veel hulp gehad, maar ook bij 
het controleren en het analy seren van de data hebben de studenten van de VU en 
Windesheim mij prima bijgestaan.

Naast de praktische ondersteuning door de bachelor- en premasterstudenten, heb ik ook 
geprofiteerd van de inhoudelijke discussies tijdens begeleidingsgesprekken met master-
student en van de opleiding Gezondheidswetenschappen van de VU bij hun afstudeer -
onder zoeken op basis van gegevens die ten behoeve van mijn promotieonderzoek waren 
verzameld. Ik bedank Aniek Lentferink, Arjen Bosch, Bianca Fortuin, Jordy Kone, 
Krista Lockhart en Thomas Wieringa voor hun enthousiaste inbreng, waaraan ik voor 
mijn eigen gedachte ontwikkeling veel heb gehad. 
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Kunstenares Carla Veltman-Verhoeven ben ik erkentelijk voor de prachtige illustraties 
op de omslag en in het binnenwerk van dit proefschrift. Toen Carla mij aanbood om 
als vrienden dienst, samen met haar zoon Rik, de illustraties van het proefschrift te 
verzorgen, ben ik enthousiast op haar aanbod ingegaan. Mijn verwachting dat er na een 
aantal gezellige gesprekken een kleurrijk en sprekend resultaat zou liggen, is meer dan 
uitgekomen.

Ik kijk dankbaar terug op de afgelopen jaren. Met de steun van mijn onderzoeks-
begeleiders, collega’s, familie en vrienden heb ik ervaren dat de aanhouder bij dit 
soort werkzaamheden vaak wint. Ook al is de interpretatie van onderzoeksgegevens 
nog zo ingewikkeld of wordt een artikel voor de zoveelste keer door een internationaal 
tijdschrift om onduidelijke redenen afgewezen, het is steeds zaak om het hoofd koel te 
houden en stug door te werken.

Het promotieonderzoek gaat de komende jaren hopelijk zijn vruchten afwerpen. Ik 
wil me binnen het Kenniscentrum Bewegen en Educatie vooral gaan richten op het 
opzetten, uitvoeren en begeleiden van toegepast wetenschappelijk onderzoek op het 
snijvlak van bewegen en gezondheid. Maar bovenal wil ik graag met André en onze 
‘brave’ honden veel vaker grote wandelingen gaan maken en gezellig met ons campertje 
rondtoeren. Ik kan niet wachten!

Janet Moeijes,
Hoogeveen, april 2019




