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Hooggeachte heer Slob, 

 

Met een kleine zucht van verlichting las ik vanmorgen uw beider reactie op Pisa 2018, waarin u 

oproept tot een leesoffensief. U en uw collega Ingrid van Engelshoven onderschrijven de noodzaak 

en urgentie om de steeds maar dalende leesvaardigheid tegen te gaan. Daarin vinden wij elkaar. 

 

Ook wij, onderwijsadviesbureaus verenigd in de branchevereniging EDventure, maken ons zorgen. 

Dat de leesvaardigheidsscores nog verder gedaald zijn, is niet direct verrassend. Waar wij ons het 

meest zorgen om maken is dat er geen structurele aanpak is waarmee we alle kennis die er is op het 

gebied van leesvaardigheid, leesontwikkeling en lees- en spelstagnatie bundelen en toepassen in de 

praktijk. Natuurlijk zijn er losse programma’s en subsidies die scholen moeten stimuleren de juiste 

zaken te doen. Maar deze programma’s zijn er al tientallen jaren en in tussentijd is de 

taalvaardigheid alleen maar verder gedaald. Het door u aangekondigde leesoffensief is goed, als het 

maar meer is dan weer een stimuleringsprogramma, waar enkele scholen aan deelnemen. 

 

Zoals u weet zijn onze leden partner van onderwijsorganisaties en werken we samen met scholen om 

de onderwijskwaliteit te verbeteren. Zo werken we samen met scholen om een doorgaande lijn te 

creëren tussen kinderopvang en de school. We helpen bij het opzetten van integrale kindcentra en 

begeleiden kinderen met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. Deze combinatie maakt dat we zowel 

kennis hebben van de school als van de ontwikkeling van het individuele kind. Wij geloven dat we 

nog veel meer kunnen doen met de kennis die we hebben opgebouwd en dagelijks  

doorontwikkelen. Met onze regionale spreiding vormen wij een fijnmazig netwerk. Dit netwerk 

zetten wij graag in om met u, de scholen en anderen samen op te trekken om de dalende trend weer 

om te zetten naar een stijgende lijn.  

 

Ter informatie en inspiratie vindt u in de bijlage het in oktober jl. gepresenteerde pamflet ‘Ieder kind 

kan leren lezen’, opgesteld door leden van EDventure die onder de naam Onderwijszorg Nederland, 

dyslexiebehandelingen aanbieden.  
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We gaan graag met u in gesprek over hoe we onze kennis en ervaring structureel en resultaatgericht 

kunnen laten terugvloeien naar het onderwijs en samen met de scholen onze gezamenlijke 

maatschappelijke plicht kunnen waarmaken: alle kinderen in Nederland leren lezen en spellen.  

 

Wij zien van harte uit naar uw reactie. 

 
Met hartelijke groet, 
 
 
 
 
 
Margreet de Vries 
Directeur-bestuurder 
EDventure 
 
 
Bijlage: 
▪ Pamflet ‘Ieder kind kan leren lezen’ 
 

 


