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Geachte heer J. Jacobs, heer J.A. Verboon, mevrouw J. Vervoort en heer C. Zwartheer, 
 
We hebben zowel het artikel ‘Leesonderwijs op het niveau van het kind’ van een van onze kerngroepleden 
als uw afwijzing gelezen.  
 Het artikel maakt duidelijk wat wij en onze meer dan 2.200 leden, die in meerderheid kleuterleerkracht 
zijn, dagelijks ervaren, namelijk dat leesles alleen zin heeft als een kind daar rijp voor is en dat die bij een 
niet leesrijp kind feitelijk tijdverspilling is, die zelfs kan leiden tot leesafkeer en dyslexie.   
 
Er zijn twee haaks op elkaar staande visies op de start van het leesonderwijs: 
 Zinvol leesonderwijs dat aanvangt als een kind leesrijp is. Deze visie wordt in de praktijk en in 

wetenschappelijk onderzoek bevestigd; dit is de visie van de WSK. 
 Zinvol leesonderwijs dat aan leesrijpheid vooraf kan gaan. Deze visie wordt in de praktijk niet bevestigd, 

leidt in trainingsonderzoek slechts tot kortstondige en niet tot blijvende resultaten en wordt dus slechts 
als filosofie of als ideologie beleden; dit is de visie van de meerderheid van ontwikkelingspsychologen, 
onderwijskundigen en, blijkens uw afwijzing, ook van de meerderheid van de redactie.  
 

Beide kampen zijn slachtoffer van de geschiedenis die teruggaat tot de oprichting van het Pedagogisch 
Instituut in 1946 door Langeveld. Dit instituut ontkende het bestaan van ontwikkelingsfasen (en impliciet 
dus ook van leesrijpheid), maar die visie werd ondanks dat deze feitelijk onhoudbaar bleek tóch 
overgedragen aan de huidige ontwikkelingspsychologen en onderwijskundigen. Hierdoor krijgen momenteel 
een groot aantal niet-leesrijpe kinderen leesonderwijs en móeten onderbouwleerkrachten hen, tegen beter 
weten in, leesles geven. 
 
Mede door het zwartboek ‘Kleuters in de knel!’ dat we aan de Tweede Kamer hebben aangeboden1, een 
Kamermotie over het kleuteronderwijs die met 138 stemmen is aangenomen2 en het huidige regeerakkoord 
gaat deze situatie veranderen; ziet u onder meer de brief aan onze leden van 21 oktober 2017.3 Op grond 
van de twee eerste in die brief genoemde beleidsvoornemens zal elk kind dat neurologisch en psychologisch 
een kleuter is, in groep 2 wederom mogen uitkleuteren alvorens het naar groep 3 gaat om leesonderwijs te 
krijgen.  
 U presenteert uzelf als een onafhankelijk tijdschrift. We menen dat u uw onafhankelijkheid optimaal 
waar zult maken als u, in het licht van deze zich wijzigende situatie, ‘Leesonderwijs op het niveau van het 
kind’ gewoon plaatst en/of ons de gelegenheid biedt een artikel te schrijven met daarin de 
wetenschappelijk bewezen elementen uit genoemd artikel. Op deze manier kunt u mede bevorderen dat 
aan de uit 1946 daterende dwalingen eindelijk een eind wordt gemaakt en daarmee is uw blad volledig 
actueel.  
 
In afwachting van uw reactie. 
 Met vriendelijke groeten, 
 
Kerngroep WSK 
 
Noten  
1 www.wsk-kleuteronderwijs.nl/zwartboek/.  
2 www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z05026&did=2016D10290. 
3 www.wsk-kleuteronderwijs.nl/wp-content/uploads/2014/01/2017-10-21-_brief-aan-besturen.pdf. 


