Bouw!

Wat is Bouw!?
Bouw! is het unieke interventieprogramma
waarmee u leesproblemen bij risicoleerlingen in
groep 2 t/m 4 voorkomt. Het kind leert, de
tutor stuurt en de computer wijst de weg.

Ouders, oudere leerlingen of vrijwilligers
fungeren als tutor. Wetenschappers van de UvA
hebben aangetoond dat de combinatie van
gestructureerde computeroefeningen met
gerichte ondersteuning van de tutor, zeer
effectief is.
Bouw! is onafhankelijk naast bestaande
methodes te gebruiken. De online oefeningen
passen zich aan het tempo van de leerling aan.
Toetsen en rapportages maken de vooruitgang
zichtbaar.
Met Bouw! voorkomt u onnodige doorverwijzing
naar de zorg. Bouw! is de hoeksteen van
passend leesonderwijs aan jonge kinderen die
worstelen met letterkennis, klankbewustzijn en
aanvankelijk lezen.

Kenmerken Bouw!


Erkende interventie op zorgniveau 2 en 3



Preventief



Doelgroep



–

Risicoleerlingen groep 2 en begin groep 3

–

Leerlingen bij wie het leesproces achterloopt

Inhoud
–

Voorbereidende, aanvankelijke en een deel van de voortgezet
technische leesvaardigheden



Erkende interventie op zorgniveau 3



Computer- en tutor ondersteund
–

Op school en/of thuis



Webbased



Wetenschappelijk bewezen effectief

Bouw! - leerlingen
Voor leerlingen van groep 2 tot en met groep 4
Halverwege groep 2 en/of begin groep 3


zwak in letterkennis



zwak in klankbewustzijn



dyslexie/leesproblematiek in de familie

In de loop van groep 3:


zwak in lezen van woorden



dyslexie/leesproblematiek in de familie



thuis wordt niet veel voorgelezen

Voorkomen is beter dan genezen!

Bouw! - lestypen

Letters

Fono

Bouwen

Memory

Domino

Zelf

Bouw! - demo-omgeving
Ga naar: www.bouwtutorlezen.nl
Klik op: Inloggen als gast

Onderzoek Bouw! - conclusies
Onderzoek door de Universiteit van Amsterdam heeft aangetoond dat Bouw!
een effectieve methode is om leesproblemen en laaggeletterdheid te
voorkomen.


Bouw! reduceert het aantal kinderen dat (ernstige) leesproblemen
ontwikkelt.



Bouw! kan het aantal kinderen met de diagnose dyslexie tot de helft
terugbrengen en voorkomt hiermee onnodige doorverwijzing richting de
(vergoede) zorg.



Kinderen die Bouw! hadden doorlopen scoorden niet alleen beter op
woordlezen maar ook op tekstlezen, spelling, zelfbeeld en
zelfvertrouwen.



De resultaten van Bouw! beklijven, zelfs tot in groep 8.



Bouw! is effectief wanneer de lessen worden uitgevoerd met ouders,
vrijwilligers of ouderejaarsleerlingen als tutor.
Bron: Zijlstra, H. (2015). Early grade learning. The role of teacherchild interaction and tutor-assisted intervention (academisch
proefschrift). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam

Klik hier voor een samenvatting van het proefschrift.

Meer informatie
Meer informatie over het programma Bouw!
 Lexima website www.lexima.nl
 Film: Bouw! op basisschool de Bundertjes
 Film: Integrale aanpak Leesproblemen, Laaggeletterdheid en Dyslexie
 Artikel: Leesproblemen voorkomen door veel te lezen
 Artikel: Voorkom laaggeletterdheid en reduceer dyslexie
Gebruikerservaringen Bouw!
• Lexima Magazine (in het gedeelte preventie en remediëren)
Cursusaanbod Bouw!
• Lexima Academie website www.leximaacademie.nl
• Voor onderwijsprofessionals
–
–
–

•

Bouw! Coördinator
Bouw! Verdieping
Bouw! Beleid

Voor particulieren
–

Bouw! Tutor: voor ouders, onderwijsassistenten, oudere leerlingen, vrijwilligers, etc.
die tutor worden (ook beschikbaar als cursus bij u op school)
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