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Geachte heer J. Jacobs, heer J.A. Verboon, 
mevrouw J. Vervoort en heer C. Zwartheer, 
 
 
Het bestuur van Stichting Histos heeft kennisgenomen van het artikel ‘Leesonderwijs op het niveau 
van het kind’ van onze medewerker dr. E. Vervaet en uw afwijzing ervan. Tot het artikel was hij 
door u uitgenodigd. 
 
Uw tijdschrift tracht naar eigen zeggen onafhankelijk te zijn. Echter, in de motivatie van uw 
afwijzing lezen we standpunten die door bepaalde belangengroepen worden ingenomen, zoals het 
niet willen wachten met leesonderwijs tot het kind leesrijp blijkt te zijn. U geeft Vervaet ook niet de 
gelegenheid in te gaan op die standpunten. Het zijn standpunten waarvan hij uitvoerig heeft 
aangetoond in zijn boek Basisonderwijs zonder basis1 (p.29-144), dat ze geen feitelijke basis 
hebben.  
   De afwijzing bevat verder enkele vragen. Vervaet was graag, naar hij ons heeft verzekerd, op die 
vragen in gegaan indien u hem daar om had verzocht – direct of in een reactie op een reactie na 
plaatsing van het huidige concept.  
 
Wij hebben helaas de ervaring dat allerlei discussies geregeld in de kiem worden gesmoord door 
voor bepaalde standpunten geen podium of door geen weerwoord te bieden. Sedert september 2015 
is Vervaet aanzetten tot discussies die voortijdig worden afgebroken, gaan verzamelen2. Helaas valt 
ook uw afwijzing gezien de motivatie daaronder (zie hierboven). Wij kunnen ons slecht voorstellen 
dat u zich in dat gezelschap wilt bevinden. Wij verzoeken u dan ook om uw reactie te heroverwegen 
en tot plaatsing te besluiten. Een andere mogelijkheid is dat u kennis neemt van p.29-144 van zijn 
boek Basisonderwijs zonder basis, tracht er met tegenfeiten op te reageren en daar een 
boekbespreking aan wijdt. En zo zullen er nog andere mogelijkheden zijn. 
 
De problemen in het onderwijsveld die voortvloeien uit leesonderwijs bij niet-leesrijpe kinderen 
(ziet u onder meer het zwartboek van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs dat in april 2013 
aan de Tweede Kamer is aangeboden3) vragen om een grondige discussie. Uw heroverweging lijkt 
ons daartoe een goede opening te kunnen zijn. 
 
Met vriendelijke groeten namens het bestuur, 

Rob Kooijman, 
secretaris Stichting Histos 

 
1 Inkijkexemplaar op stichtinghistos.nl/wp-content/uploads/2017/08/inkijkexemplaar_BZB_5_7-16.pdf. 
2 www.stichtinghistos.nl/gedachtewisselingen. 
3 www.wsk-kleuteronderwijs.nl/zwartboek. 
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