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Dankwoord

Een aantal jaren onderzoek heeft uiteindelijk geleid tot één A4’tje met 14 vragen over de
taalontwikkeling van kinderen van 1 tot 6 jaar. Dit resultaat is tot stand gekomen met behulp
van veel mensen. Ik wil bij dezen alle betrokkenen hartelijk bedanken voor hun bijdrage
aan dit proefschrift.

Prof. dr. S.M. Goorhuis-Brouwer, beste Sieneke, de bevlogenheid waarmee jij je ver-
diept in, en spreekt over, het opgroeiende kind, heeft mij in grote mate geïnspireerd en
gestimuleerd voor het doen van dit onderzoek. Jij bent de grondlegger van de spraak- en
taalnormen in Groningen. Dr. W.J. Post, beste Wendy, jouw hartstochtelijke manier van
discussiëren heeft er toe geleid dat ik mijn standpunt altijd goed moest formuleren, met als
gevolg waarvan er diepgang kon plaatsvinden in onze gesprekken over methodologische
Mokkenkwesties. Prof. dr. ir. H.P. Wit, beste Hero, jouw brede wetenschappelijke interes-
se en kennis evenals jouw didactische kwaliteiten om deze kennis over te dragen, zijn van
groot belang geweest voor de voltooiing van het proefschrift. Het woont trouwens prachtig
aan de Van Deyssellaan.

Natuurlijk ben ik ook alle kinderen, ouders en verzorgers en alle betrokken instanties
zeer erkentelijk voor hun deelname aan het onderzoek. Bauke Leijenaar en Else Ruizeveld,
jullie wil ik hartelijk bedanken voor de implementatie van SNEL in het samenwerkingspro-
ject van het lectoraat van de Hanzehogeschool en de GGD Groningen.

Op afdeling KNO heb ik me zeer thuis gevoeld dankzij de gezelligheid, de humor en
de aldaar gevonden vriend(en). Mechteld Stigter en Marye Beenakker, ik ben heel blij dat
jullie aan mijn zijde willen staan tijdens de promotieplechtigheid. Jullie geven mij het volste
vertrouwen dat het met feestvreugde omtrent de promotie helemaal goed gaat komen.

Broers, schoonfamilie en vrienden, ik mag mij zeer gelukkig prijzen met jullie. Elles,
bedankt voor de foto die de kaft zo mooi siert. Lieve papa en mama, bedankt dat jullie altijd
voor mij klaar staan en mij steunen op tal van gebieden.

Lieve Emile, bedankt voor je zorg en inzet bij de afronding van mijn proefschrift. Zon-
der jouw aandeel was de lay-out knudde geweest. En heel belangrijk, ik ben ontzettend blij
met ons! Lieve Veerle, je bent ons lieve meisje!
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