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Scholingsochtend Bouw! Refresh*
Fris je kennis over Bouw! op en krijg antwoord op al je vragen die je in de praktijk tegenkomt.

Voor wie
De scholingsochtend Bouw! Refresh is bedoeld voor intern begeleiders, remedial teachers en leerkrachten die op school verantwoordelijk zijn 
voor interventie bij vroege leesproblemen. Voor het succesvol doorlopen van deze ochtend is het noodzakelijk om eerst de Bouw! coördina-
torscholing te volgen en ruim een half jaar ervaring te hebben met Bouw!. Tijdens ochtend wordt aandacht besteed aan uw vragen die in de 
praktijk zijn ontstaan.
Inhoud
Aan bod komt onder andere: 

• Herhaling kenmerken Bouw!
• Doorzetting lessen en herhaallessen
• Rapportage Bouw!
• Hot topics
• Extra tips bevorderen ouderbetrokkenheid
• Vragen uit de praktijk

Organisatie
• Data: di 9 okt. 2018, di 15 januari 2019
• Tijd: 9:30-12:00 uur
• Locatie: Nog niet bekend
• Aantal: 18 tot 20 personen
• Deelnemers nemen hun eigen laptop met mogelijkheid tot Wifiverbinding mee

Bouw! Tutorinzet**
Leer hoe je de inzet van tutoren organiseert, tutoren selecteert en opleidt voor hun belangrijke taak.

Voor wie
Intern begeleiders, remedial teachers en leerkrachten die op school verantwoordelijk zijn voor interventie bij vroege leesproblemen. Deel-
nemers hebben de scholing Bouw! Snel aan de slag of Bouw-Refresh al gevolgd of hebben al veel ervaring met het inzetten van Bouw!
Doel en inhoud
Tijdens deze scholingsmiddag worden handvatten aangereikt voor het selecteren, opleiden en begeleiden van Bouw! tutoren. Aan de hand van 
voorbeelden uit de praktijk worden er overwegingen gegeven voor de keuze van bepaalde tutoren. 
Er wordt gekeken hoe tutoren opgeleid kunnen worden. 
Daarna wordt in groepjes verder gediscussieerd hoe de inzet op de eigen school georganiseerd kan worden. Deze inzet wordt verder uitge-
werkt in een tutorplan. 

• U heeft inzicht in de voordelen en aandachtspunten van de inzet van verschillende tutoren;
• U heeft inzicht in de belangrijkste aspecten die meegenomen worden bij het geven van instructie aan tutoren;
• U weet wat u praktisch moet organiseren bij de inzet van verschillende tutoren.

Bij deze scholingsmiddag hoort een stappenplan, hand-outs van de dia’s en diverse documenten. Tevens krijgt elke deelnemer een certificaat. 

Organisatie
• Data: di 9 okt. 2018, do 11 okt. 2018, do 18 okt. 2018, do 17 jan. 2019, di 22 jan. 2019
• Tijd: 13:00 – 15:30 uur
• Locatie: nog niet bekend
• Aantal: 18 tot 20 personen
• Deelnemers nemen eigen laptop en USB-stick mee

Trainingsaanbod Bouw 2018-2019

Voor scholen die nog geen training hebben gehad, maar wel al met Bouw werken*

Voor scholen die nog niet of net begonnen zijn met Bouw en Vervolgscholing**
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Scholingsmiddag Bouw! Schoolbeleid**
 Zet schoolafspraken rondom Bouw! om in een helder en compleet beleidsstuk.

Voor wie
De scholingsmiddag Bouw! schoolbeleid is bedoeld voor intern begeleiders, remedial teachers en leerkrachten die op school verantwoordelijk 
zijn voor interventie bij vroege leesproblemen. 
Inhoud: 
Met behulp van concrete handvatten gaat u tijdens deze middag aan de slag met het schrijven van een beleid en implementatieplan 
voor het preventieve programma Bouw!. Alle elementen hiervoor komen aan bod, waaronder:
• Bovenschools beleid SWV de Eem
• Visie en doelen op schoolniveau
• Deskundigheid
• ICT -infrastructuur
• Evaluatie
• Communicatie
• Taakverdeling
Na afloop van de scholingsmiddag heeft u een conceptversie voor een compleet beleid en een gedegen implementatieplan klaar. Ook is er 
voldoende tijd voor vragen en ontvangt u na afloop een deelnemerscertificaat.

Doelen: 
• U heeft na afloop van de cursus een conceptversie voor een passend beleids- en implementatieplan uitgewerkt.
• U weet hoe u uw beleidskeuzes kunt onderbouwen met de theoretische achtergrond over de inzet van Bouw!
• U bent bekend met de voorwaarden voor een goede implementatie op schoolniveau.

Organisatie:
• Data: Di 16 oktober 2018, Do 18 oktober 2018, Di 16 april 2019
• Tijd: 13:00 -15:30 uur
• Locatie: Nog niet bekend
• Aantal: 18 tot 20 personen (1 persoon per organisatie)
• Materiaal: Deelnemers nemen eigen laptop en een usb-stick mee
• Deelname: Combinatie met de ochtend

Gebruikersbijeenkomst Bouw!**
Wissel ervaringen uit met andere Bouw! gebruikers binnen SWV de Eem en verzamel tips voor een optimale inzet van Bouw!

Voor wie
De gebruikersbijeenkomst is bedoeld voor intern begeleiders, remedial teachers en leerkrachten die op school verantwoordelijk zijn voor 
interventie bij vroege leesproblemen. Zij zijn al minimaal een half jaar bezig met Bouw! en vinden het prettig om ervaringen uit te wisselen met 
andere gebruikers binnen SWV De Eem. Voor een succesvolle bijeenkomst is het van belang dat de cursusleider van te voren onderwerpen en 
vragen vanuit het werkveld krijgt aangereikt, zodat hier voorbereid op ingespeeld kan worden. Tijdens de bijeenkomst wordt aandacht besteed 
aan uw vragen die in de praktijk zijn ontstaan.
Inhoud:  
Aan bod komt onder andere: 

• Uitwisselen van ervaringen en tips
• Praktijkvoorbeeld inzet Bouw! binnen SWV de Eem
• Beantwoorden ingestuurde vragen vanuit scholen.
• Nieuwste ontwikkelingen en updates rondom (het onderzoek naar) Bouw!

Organisatie:
• Data: Di 16 okt. 2018, do 18 okt. 2018, di 22 jan.2019, di 16 april 2019, do 18 april 2019, di 14 mei 2019
• Tijd: 9:30 -12:00 uur
• Locatie: Nog niet bekend
• Aantal: 18 tot 20 personen
• Deelname: Deze bijeenkomst kan 1 of 2 keer per jaar gevolgd worden per school.
• Voorbereiding: Deelnemers verzamelen in de komende periode vragen omtrent Bouw! en preventie leesproblemen binnen de eigen organi-

satie. De vragen kunnen uiterlijk in de week voor de scholingsbijeenkomst naar danielle.vogelpoel@lexima.nl gestuurd worden.

Voor scholen die nog niet of net begonnen zijn met Bouw en Vervolgscholing

Vervolgscholing
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Coördinator snel aan de slag**
Leer hoe je als coördinator Bouw! binnen je eigen school op effectieve wijze leiding kunt geven aan het project Bouw!

Voor wie
Intern begeleiders, remedial teachers en leerkrachten die op school verantwoordelijk zijn voor interventie bij vroege leesproblemen. Scholen 
die in schooljaar 2018-2019 willen starten met Bouw! en scholen waar een nieuwe coördinator Bouw! aangesteld is.
Doelen: De wetenschappelijke inzichten, inhoudelijke en praktische aspecten van het programma Bouw! leren kennen. Na de scholingsocht-
end weet men hoe u binnen uw organisatie op effectieve wijze leiding kunt geven aan het implementatieproces van het programma Bouw!.
• U kent de achtergronden van dyslexie en weet hoe u risicoleerlingen kunt signaleren.
• U heeft inzicht in de theoretische uitgangspunten van Bouw! en kent de structurele opbouw van het programma.
• U weet hoe u binnen uw organisatie effectief leiding kunt geven aan het implementatieproces Bouw!

Bij deze scholingsochtend hoort een stappenplan, handouts van de dia’s en diverse documenten. Tevens krijgt elke deelnemer een certificaat.

Vervolg 
De scholingsmiddag Tutorinzet sluit goed aan bij de scholing Bouw! coördinator en kan in combinatie gevolgd worden.

Organisatie
• Data: Donderdag 11 oktober 2018, do 17 januari 2018
• Tijd: 9:30 – 12:00 uur
• locatie: Nog niet bekend
• aantal: 18 tot 20 personen
• Deelnemers nemen eigen laptop met mogelijkheid tot wifiverbinding en USB-stick mee.

Voor scholen en coördinatoren Bouw! die nog niet of net begonnen zijn met Bouw 


