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Het onderzoek naar Bouw! 
 
Onderstaande informatie ontvangen alle scholen binnen SWV de Eem. 
Een bijzondere samenwerking met een bijzonder onderzoek! 
 
Bouw! is een programma waarmee leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie verminderd kunnen worden. Nu 
Bouw! op grote schaal op scholen gebruikt wordt, rijst de vraag hoe een goede implementatie van Bouw! op 
school bevorderd kan worden. Onlangs is een consortium van start gegaan om dit te onderzoeken. Het 
samenwerkingsverband de Eem maakt deel uit van dit consortium. De andere deelnemers zijn de Universiteit van 
Amsterdam, Lexima (de uitgever van Bouw!) en het samenwerkingsverband De Hoeksche Waard. Gezamenlijk 
zetten de deelnemers zich in om de volgende praktijkvragen te onderzoeken: 
 

• Welke factoren beïnvloeden een succesvolle implementatie van Bouw!? 
• Leidt de implementatie van Bouw! tot een afname van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie. 

 
Het verzamelen van gegevens bij de scholen wordt gedaan door de Universiteit van Amsterdam. In deze brief 
willen wij je informeren over dit project en vragen of jouw school eraan deel wil nemen. 
 
Wat wil het consortium doen? 
Bouw! wordt op grote schaal ingezet op scholen in de Eem en de Hoeksche Waard. Vanuit deze 
samenwerkingsverbanden is de vraag ontstaan wat de implementatie van Bouw! bevordert en of de 
implementatie van Bouw! leidt tot een afname in leesproblemen.  
 
De volgende activiteiten worden ondernomen: 
 

• De implementatie van Bouw! wordt onderzocht door aan elke school te vragen hoe de implementatie 
van Bouw! wordt georganiseerd op school, waar zij tegenaanlopen bij de implementatie en wat sterke 
punten zijn van de aanpak op school. Deze informatie wordt samengevat en beschikbaar gemaakt voor 
alle scholen. Op deze manier kan elke school in kaart brengen wat sterke en minder sterke punten zijn bij 
de implementatie en acties ondernemen ter verbetering. De effecten van deze acties worden 
onderzocht. Ook wordt onderzocht op welke manier de implementatie van Bouw! ondersteund kan 
worden door een online gebruikersplatform. Voor het schoolpersoneel wordt dit online 
gebruikersplatform beschikbaar gemaakt, welke door hen wordt beoordeeld. 

• Gegevens van leerlingen worden verzameld om na te gaan of de implementatie van Bouw! leidt tot een 
vermindering van leesproblemen. Het gaat om informatie over welke leerlingen met Bouw! werken en 
met welke tutor, toets gegevens van beginnende geletterdheid in groep 2 en Cito-toetsgegevens vanaf 
groep 3. Zo wordt onder meer onderzocht wat de invloed van de tutor is op de oefenfrequentie en de 
effectiviteit van Bouw!. Daarnaast wordt onderzocht hoe goed de selectiecriteria voor Bouw! zijn: 
worden er kinderen gemist en/of worden er kinderen geselecteerd die Bouw! eigenlijk niet nodig 
hadden. Op deze manier kunnen richtlijnen geformuleerd worden voor de inzet van tutoren, 
oefenfrequentie en de selectie van leerlingen voor Bouw!. 

 
Wat betekent dit concreet voor jouw school? 
Het project begint in juni 2019 en duurt tot juni 2021 en richt zich op de kinderen uit de groepen 2 t/m 5. 
 
Schooljaar 2019-2020 dit vragen we van jou als school: 
 

• Om de implementatie van Bouw! te onderzoeken vult het schoolpersoneel (leerkrachten, IB’ers, Bouw!-
coördinatoren) tweemaal een vragenlijst in over hun attituden ten aan zien van Bouw! en hoe de 
implementatie van Bouw! wordt georganiseerd binnen en buiten de school.  

• Het schoolpersoneel vult twee keer een vragenlijst in over het online gebruikersplatform (begin en eind 
volgend schooljaar). 
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Dit is wat we je bieden: 
 

• Er komt een online platform beschikbaar voor het schoolpersoneel, waarop instructiefilmpjes, tips en 
slimme oplossingen staan van scholen die deelnemen aan het onderzoek, bijv. over de selectie van 
leerlingen voor Bouw!.  

• Voor het invullen van de vragenlijsten krijgen de personeelsleden een kleine tegemoetkoming in de vorm 
van een boekenbon! 

 
Schooljaar 2018-2019 t/m 2020-2021 
 

• Om te onderzoeken of de implementatie van Bouw! leidt tot een vermindering van leesproblemen, wordt 
de school gevraagd om leerling gegevens beschikbaar te stellen. Het gaat om CITO toets resultaten van 
leerlingen uit de groepen 3, 4 en 5 (DMT, AVI, spelling, begrijpend Lezen), en om gegevens over welke 
leerlingen met Bouw! werken en met welk type tutor. 

• Om de juiste leerlingen te selecteren voor Bouw! en om effecten van Bouw! te onderzoeken in de 
groepen 2 en 3, zijn daarnaast gegevens over de beginnende geletterdheid van de leerlingen nodig. Bij de 
leerlingen die met Bouw! werken zullen een paar extra taken afgenomen worden. Onze ervaring is dat 
kinderen deze taken over het algemeen leuk vinden.  

• De school kan kiezen om de taken zelf af te nemen (met enige financiële compensatie) of om dit (deels) 
te laten doen door medewerkers van de Universiteit van Amsterdam. De extra toetsen nemen één tot 
twee dagen in beslag per keer. Dit gebeurt drie keer per schooljaar , voor de eerste keer in juni 2019 
(daarna in okt 2019, jan 2020, jun 2020, okt  2020, jan 2021, jun 2021). 

• Ouders moeten toestemming geven voor gebruik van de gegevens van hun kinderen. Daarbij willen we 
de ouders enkele vragen stellen, zoals over hun opleiding en de taal die thuis wordt gesproken. We 
verzoeken de school om de digitale vragenlijst en het toestemmingsformulier naar de ouders te 
versturen en informatiebrieven uit te delen in mei/juni 2019.  (Bij de scholen binnen het 
samenwerkingsverband Hoeksche Waard wordt dit zo gedaan en de ervaringen zijn goed). 

 
Vertrouwelijkheid van gegevens 
Om de privacy van de leerlingen en scholen te waarborgen zullen de gegevens van de leerlingen 
anoniem worden gemaakt. Leerlingen en scholen krijgen een nummer. De gegevens worden opgeslagen 
in een beveiligde omgeving. Niemand, behalve de projectleider/ onderzoeker(s), heeft toegang tot de 
gegevens. 
 
Deelname 
Naar aanleiding van deze brief zullen wij binnen één week telefonisch contact met jou opnemen om te 
peilen of jouw school deel wilt nemen aan het onderzoek. Voor vragen kunt u contact opnemen met 
f.a.vanderweijden@uva.nl  
 
 
We rekenen op jouw medewerking!  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Brigitta Gadella | Samenwerkingsverband de Eem 
Prof. Peter F. de Jong | Projectleider, professor Universiteit van Amsterdam 
Fae A. van der Weijden| Promovendus Universiteit van Amsterdam 
Dr. Bieke Scheurs | Postdoctoraal onderzoeker Universiteit	van	Amsterdam	


