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“Sla de bladzijde maar om”, zei ik tegen het vijfjarige meisje tegenover me. Ik werkte als 
onderzoeksassistent op een project waar onderzoek werd gedaan naar de effectiviteit van 
een voor- en vroegschools educatie programma. Het meisje draaide haar boekje om, en keek 
me daarna verwachtingsvol en vrolijk aan. Ik realiseerde me dat dit meisje, dat ruim tien 
maanden formeel onderwijs had gehad niet wist wat “sla de bladzijde maar om” betekende. 
Werd hier de basis gelegd voor mijn interesse in schoolse taalvaardigheid, of ‘academische 
taal’ bij jonge kinderen?
 Inmiddels vijf jaar later, heb ik mijn proefschrift over academische taal in de voor- en 
vroegschoolse periode afgerond. En dat was nooit gelukt zonder de hulp, de aanmoediging, 
de kritiek, het meedenken en de medewerking van een heleboel mensen.
 Ten eerste wil ik de ouders, leerkrachten en kinderen bedanken die mee hebben 
gewerkt aan ons project. Het moge duidelijk zijn dat zonder hun medewerking het project 
en dus dit proefschrift niet hadden bestaan. Dank jullie wel voor jullie vertrouwen en voor 
jullie gastvrijheid. De gesprekken die ik met jullie heb gevoerd koester ik als waardevol en 
hebben zoveel meer opgeleverd dan de cijfertjes in de tabellen van dit proefschrift doen 
vermoeden. 
 Mijn promotor en copromotor. De zes-wekelijkse gesprekken met jullie waren altijd 
vol van inhoud en voortgang, maar we hebben ook veel gelachen. Rob, de naam van jouw 
functie ‘dagelijks begeleider’ heb je eer aangedaan. De drempel naar jouw kamer, en daarmee 
naar jouw advies is altijd laag geweest, ook wanneer het zaken betrof die mijn proefschrift 
slechts indirect beïnvloedden. Als er een prijs zou bestaan voor de meest betrokken 
begeleider zou ik je onmiddellijk nomineren! Je moedigde me aan zelf met nieuwe ideeën te 
komen, ging graag op een prettige manier de discussie aan als je ergens anders over dacht, 
en ook met betrekking tot praktische zaken was je een prettige ‘sparring-partner’. Ik heb 
bijzonder veel van je geleerd. Folkert, dankzij jou bleef ik altijd het grotere plaatje in zicht 
houden, ondanks het noodzakelijk kwaad van de cijfertjes, grafieken, tabellen en figuren. 
De brug verstevigen tussen wetenschap en praktijk is iets dat ik bijzonder goed van jou heb 
kunnen afkijken. Zelfs je gemene grapjes die me nog steeds doen blozen, zal ik missen. 
 I would like to thank Anne Baker, Resi Damhuis, Ed Elbers, Kees Hengeveld, Mary 
Schleppegrell and Catherine Snow for their thorough reading of my manuscript as members 
of my committee. Anne, thank you for your detailed comments on the English. In particular, 
I would like to thank Mary Schleppegrell for welcoming me into her research group in Ann 
Arbor for the day of brainstorming which resulted in the idea for the final chapter of this book. 
 Het DASH team (zie de preface van dit boek), aangevoerd door Paul Leseman 
wil ik bedanken voor de samenwerking. Paul, dankjewel voor het samenbrengen van de 
verschillende disciplines, we hebben echt veel van elkaar geleerd. In het bijzonder wil ik 
Aziza, Rian, Anna en Marielle bedanken voor de prettige samenwerking, en ook voor de 
informele momenten waarin wij elkaar troffen. Ik ben Anne Vermeer erkentelijk voor de 
feedback op de paragrafen in dit proefschrift over lexicale rijkdom.
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 En dan is er het groepje gedreven onderzoeksassistenten zonder wie de 
dataverzameling en -bewerking ondoenlijk waren geweest. Met stip op nummer één: 
Esmaralda. Esmaralda, jouw loyaliteit, betrouwbaarheid en perfectionisme maakten jou tot 
de ideale onderzoeksassistent. Het is heel bijzonder dat één assistent gedurende drie volle 
jaren betrokken is bij een project! Gelukkig is onze samenwerking nog steeds niet voorbij. 
Ook Sophie, Janneke, en Heleen hebben door de jaren heen een fantastische bijdrage aan het 
onderzoek geleverd. Dank jullie wel voor jullie hulp en al het meedenken. Megen, thank you 
for editing my manuscript during the home stretch and getting the ‘Dutchness’ out. Thanks 
also for the smileys in the margins that actually made me smile.
 Natuurlijk heeft eenieder ook behoefte aan fijne collega’s op de werkvloer. Zeker 
als je op een normale werkdag vooral veel persoonlijk contact met je computer hebt. 
Medepromovendi binnen het ACLC, ik zal de herinneringen aan het lelijke houten kistje 
met sinterklaas voor altijd koesteren. Nel, dank je wel voor het goede begin. Margot, Niels, 
Marije, Catherine en Akke, dank voor de fijne gesprekken en gezellige momenten! Rafael, 
zal ik ooit nog mijn guilty pleasures met een collega kunnen delen zoals met jou?
 Ik heb veel gehad aan de bijeenkomsten van de CASLA onderzoeksgroep, waar 
ik mij altijd erg thuis heb gevoeld, ondanks het feit dat mijn onderzoek misschien niet 
perfect binnen het domein van de tweede-taalverwerving past. Jan Hulstijn, dank voor 
je inspirerende manier van het voortouw nemen binnen CASLA en de leerstoelgroep. Ik 
ben de leden van de CASLA groep zeer erkentelijk voor het waardevolle commentaar en 
meedenken over kleinere en grotere dilemma’s door de jaren van het onderzoek heen. 
Dankzij de temperamentvolle en gezellige inzet van alle leden van de leerstoelgroep tweede-
taalverwerving koester ik een heleboel goede herinneringen aan samen zingen, salsa-
dansen, bootje varen en theater maken in leerstoelgroepverband. Marianne Brabänder ben 
ik dankbaar voor haar immer vriendelijke aanwezigheid en vrolijke verhalen over de (klein)
kinderen. Het dagelijks bestuur van de leerstoelgroep tweede-taalverwerving en het ACLC 
wil ik tenslotte enorm bedanken voor de bijdrage aan mijn Amerikaanse avontuur. 
 A PhD-life-changing event was my stay at the Harvard Graduate School of Education. 
The truly inspiring environment and input of so many people passionate for education has 
been invaluable to my development as a researcher and to the book as it lies before you. My 
hours in the Harvard library were happy hours. Marjolein Deunk (you kind of belong in the 
English section) thank you for inspiring me to follow in your footsteps. It was the best decision 
I could have made. Paola Uccelli, thank you very much for your enthusiasm and for the time 
you took to talk about my work. Catherine Snow, thank you so much for warmly welcoming me 
into your school and also to your dinner table. Shiva, Rebecca and Deirdre, thanks for helping 
me find my way around outside of the University. Your company made my stay in Boston not 
only intellectually fruitful but good fun as well. Shiva, I am so glad our friendship continues 
despite the miles that lie between our home countries. Deirdre (and of course, Mr. Kitty), thank 
you for the many, many laughs we had until the tears would roll down our cheeks, and thank 
you for providing me with a true home during my Bostonian adventure.
 Another thank you goes to my other international colleagues whom I got to meet at 
conferences. I am grateful to Brian Richards for his enthusiasm for my project and for providing 
me with the opportunity to have one of my chapters published in an edited book. Thank you 
Paul Meara and Tess Fitzpatrick for inviting me to the inspiring Gregynog conference, it was 
a true pleasure being a part of your group of young ambitious language researchers. A final 
thanks goes to Miriam, Petra and Juliane for the cheerful notes during the various conferences 
where we met!
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Mijn lieve paranimfen, Esther en Eva. We begonnen op exact dezelfde dag, en ik ben zo blij 
dat collega’s-zijn al heel gauw plaats maakte voor een heerlijke vriendschap. Jullie tijdens 
mijn promotie naast me te hebben zal me sterker doen staan. Eef, mijn ideale roomie, wat 
was het saai geweest zonder jou (en je Haagse humôh). Fijn dat jij jij bent, en dat de manier 
waarop je je koffie drinkt mij vertelt hoe je weekend is geweest. Es, je kunt je niet voorstellen 
wat een luxe gevoel het geweest is, te weten dat daar, ‘op de vijfde’, altijd Esther is. Dank voor 
je warmte en je lach!

En dan is er nog die speciale groep mensen buiten de muren van de universiteit die toch ook 
echt thuis hoort in een dankwoord. Zo ook Dr. van Hellenberg Hubar, omdat u níet zei dat 
ik het verkeerde vak had gekozen. Lieve vrienden, jullie vertel ik het liefst hoe belangrijk 
jullie zijn wanneer we er direct op kunnen proosten. Clem wil ik in het bijzonder bedanken 
voor de prachtige lino op de voorkant van dit boek. Ik bof maar met jullie, allemaal. 

Lieve pap, mam en David, klein broertje. De afgelopen maanden hebben wij geleerd dat het 
leven soms niet eerlijk is, en al helemaal niet simpel. Maar wij samen maken veel draaglijk! 
Zonder jullie onvoorwaardelijke liefde en jullie humor was ik niet wie ik ben. Mam, jij hebt 
me geleerd het uiterste uit mezelf te halen, dat koester ik, voor altijd in mij, waar je ook bent.

Bart, liefste lief, dankjewel voor de vormgeving van mijn boekje! Zonder jou was het een 
bende geweest... Maar nog veel meer ben ik blij met al je “goed bezig, Henrichs” precies op 
de juiste momenten en met zoveel meer. Je dis, un, deux, trois, donnez moi l’amour et la joie!

Amsterdam, februari 2010


