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Programma 

15:00 - 15:30 Inloop 

met koffie en thee 

15:30 - 15:45 Welkom en inleiding 

- Henri Smit, Consultant Passend Onderwijs 

15:45 - 16:30 Ernstige leesproblemen voorkomen met het computerprogramma Bouw! 

Demonstratie Bouw!, wetenschappelijke onderbouwing en theoretische achtergronden. 

- Marleen korf, orthopedagoog 

16:30 - 16:45 Pauze 

Met koffie en thee 

16:45 - 17:05 Praktijkvoorbeeld Bouw! binnen Plein013 

17:05 – 17:15 Afsluiting 

- Theo van Rijzewijk, Directeur Passend Onderwijs Plein 013  



Hulpmiddelen voor ondersteuning van het lezen & leesproces 

 

  

Beginnend  
technisch lezen 
(groep 3) 

Voortgezet  
technisch lezen 
(groep 4 en 5) 

Begrijpend en  
studerend lezen 
(groep 4 tot werk) 

Bouw! 

Bereslim 

Kurzweil 3000, Sprint Plus, WoDy, 
AudioNotetaker, Daisy 

Aanvankelijk  
technisch lezen 
(Groep 1 en 2) 



Waarom vroeg starten?  

 

 
“It is no exaggeration to say that the battle for literacy is 
largely won and lost in early childhood (Pondiscio, 2015)” 



Wat is Bouw!? 

 

 

Bouw! is het effectieve computergestuurde interventieprogramma dat 

speciaal is ontwikkeld om kinderen die risico lopen op problemen met 

lezen en spellen, preventief (in groep 2 tot 4) extra hulp te geven, actief 

ondersteund door tutors (ouders, oudere leerlingen, vrijwilligers of 

klassenassistenten).  
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Wat is Bouw!? - kenmerken 

 

• Preventief 

• Niveau 3 

• Bewezen effectief 

• Voor leerlingen van groep 2 tot en  met groep 4 

• Computer- en tutor ondersteund; thuis en/of op school 

• Vier dagen per week oefenen; 15 minuten per keer  

• Gestructureerde opbouw 

• Webbased: voortgang van resultaten op afstand te volgen 

• Universiteit van Amsterdam- wetenschappelijk effectiviteitsonderzoek 



Kenmerken – preventief  
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Kenmerken – opbouw en doorzetting 

 



Kenmerken – lestypen 

  

 

letters fono bouwen 

memory domino zelf 



Kenmerken – Niveau 3 

Op de website van het Masterplan Dyslexie (FAQ):  
 
 
“Bouw! is een gestandaardiseerd programma dat vroegtijdig en langdurig 
kan worden ingezet op niveau 3.. Er worden (deel)toetsen afgenomen 
waarmee nagegaan kan worden wat een leerling beheerst. We adviseren 
om deze tussentoetsen onder supervisie van de leerkracht of de 
intern begeleider te laten afnemen: zij blijven immers verantwoordelijk 
voor de beginnende leesontwikkeling van de leerlingen in de klas. Als een 
leerling ondanks intensief werken met Bouw! geen of nauwelijks 
vooruitgang laat zien bij tussentijdse observaties en 
hoofdmetingen, is het op basis van de digitaal opgeslagen gegevens 
aantoonbaar dat de school heeft voldaan aan zijn zorgplicht op niveau 3 
en kan de leerling worden aangemeld voor de vergoedingsregeling 
dyslexie. 
 

www.masterplandyslexie.nl  

http://www.masterplandyslexie.nl/


Onderzoek naar effectiviteit Bouw! 

 Uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam (UvA), ondersteund 

door het ABC  

 Effectiviteit van een computergestuurde interventie binnen de huidige 

onderwijspraktijk 

 

 Doelgroep: zwak in voorbereidende/beginnende leesvaardigheden 

(letterkennis, klankbewustzijn) 

 Drie deelprojecten 

– BaO2:   157 leerlingen van groep 2 

– BaO3:   149 kinderen van groep 3 

– SBaO:   110 kinderen (groep 3 leesniveau) 

 Aselecte toewijzing aan experimentele of controle conditie 

 

 

 

 

 

Bron: Regtvoort, Zijlstra en Van der Leij (2013)  
    www.lexima.nl/publicaties 



Onderzoeksproject Bouw! – UvA-  
aantal zwakke lezers reduceert tot de helft 

FR= Familiair Risico 

Aantal zeer zwakke FR-lezers 
reduceert tot de helft! 

Aantal zwakke lezers in groep 5 is gereduceerd tot de helft (startgroep 2) 



Onderzoeksproject Bouw! –  
vervolgstudie (Zijlstra, 2016) 

Resultaten DMT 2, groep 8 
(startgroep 2) 

Resultaten DMT 3, afname in 
groep 8 (startgroep 2) 

Kinderen die het programma 
Bouw! afronden worden 
gemiddelde lezers. Het resultaat 
beklijft, zelfs tot in groep 8! 



Onderzoeksproject Bouw! - Conclusie 

• Bouw! werkt 

– Als je het programma afrondt 

 

– Nog beter als je vroeg start 

 

– Effect op woordlezen, tekstlezen komt bij Startgroep 2 pas relatief 
laat naar voren (wel al bij letterkennis) 

 

– Ook bij leerlingen met verhoogd risico 

• Anderstalige thuisomgeving 

• Lage woordenschat in groep 2 

• Kinderen met FR wel intensievere oefening nodig 

 

– Ouders, vrijwilligers, oudere leerlingen kunnen het uitvoeren 

 

– Belangrijkste is dat ze het blijven volhouden! 

 



Onderzoeksproject Bouw! – UvA-  
aantal zwakke lezers reduceert tot de helft 

FR= Familiair Risico 

Aantal zwakke lezers in groep 5 is gereduceerd tot de helft (startgroep 2) 

Reductie 
laaggeletterdheid 

Reductie dyslexie 



Effectief differentiëren en kostenbesparing 

- Verwijzing dyslexiezorg (midden groep 6) 
minder vaak gegeven (62%) 
 
 


