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Even voorstellen… 

 
Wij zijn Joyce van Bentem en Rosalin van der Hoeven. Vanaf februari lopen we stage bij 

Lexima voor onze master Toegepaste Taalwetenschappen aan de VU Amsterdam. We 

specialiseren ons in Taalstoornissen en vinden het daarom heel interessant om bij Lexima te 

zien welke hulp er geboden wordt aan leerlingen met leesproblemen. We hebben allebei een 

nogal verschillende achtergrond: Joyce heeft eerst de PABO afgerond en Rosalin een 

bachelor Theoretische Taalwetenschap. Het mooie is dat bij onze stageopdracht zowel de 

onderwijskant als de taalkant terugkomt. Voor onze stageopdracht richten we ons op de 

implementatie van Bouw! op de scholen van SWV de Eem en daarvoor kan het zomaar zijn 

dat we bij jullie op school langskomen!  

 

Doelen Bouw! per lestype 

 
Bouw! richt zich op tekenklankkoppeling, 

fonemisch bewustzijn en technisch lezen met als 

belangrijk doel: laaggeletterdheid en 

leesproblemen voorkomen. Hiervoor worden 

oefeningen in zes verschillende lestypen 

aangeboden, die elk een specifiek eigen doel 

hebben. Deze lichten we graag toe. 

De letter-les richt zich op het aanleren van de tekenklankkoppeling. Bij de fono-les oefent de 

leerling met analyse en synthese. De bouwen-les bestaat uit twee varianten. De eerste 

variant is gericht op nauwkeurig leren decoderen. De tweede variant, de les met het fietsje, 
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richt zich op snelle woordherkenning. De spellen domino, memory en de zelf-les zorgen voor 

extra oefening met de eerder aangeboden woorden en stimuleren de leesmotivatie.  

 

Ook vluchtelingkinderen werken met Bouw! 

 
Verschillende scholen voor vluchtelingkinderen of kinderen met een andere moedertaal, 

gebruiken Bouw! voor het technisch leren lezen of juist breder voor het taalonderwijs. 

Tijdens Bouw! leren de kinderen, naast de uitspraak en de betekenis van woorden en 

klanken, spelenderwijs het technisch lezen.  

Bouw! bevordert hiermee het lees- en of taalonderwijs. Het 

advies is om een keuze te maken wat er voor deze 

leerlingen met Bouw! bereikt moet worden; Een beter 

technisch leesniveau, of juist een beter algemeen 

taalgebruik. De tutor legt op basis daarvan de focus bij de 

juiste onderwerpen.  

Nieuwsgierig naar hoe je dit aan kunt pakken? Lees dan het 

hele artikel in het Lexima Magazine op bladzijde 26-27.   

 

Wist u dat… 

 
Het Nederlands Kwaliteitsinstituut 

Dyslexie een nieuwe versie van ‘De 

handreiking voor invulling van 

ondersteuningsniveau 2 en 3 bij een 

vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie’ online heeft staan? De handreiking vindt u 

hier.   

 

https://issuu.com/lexima6/docs/lexima_magazine_jaargang_2019_def_a
https://www.nkd.nl/app/uploads/2019/02/2019-Handreiking-voor-de-invulling-van-ondersteuningsniveau-2-en-3-versie-2.pdf
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De erfelijkheid van dyslexie 

 
In het nieuwe Lexima Magazine heeft Dr. Elsje 

van Bergen een prachtig artikel geschreven 

over de erfelijkheid van dyslexie. Zij schrijft 

onder andere:  

‘De beste indicator voor erfelijke aanleg is 

vooralsnog of er dyslexie in de familie 

voorkomt. Het is belangrijk hierbij te 

benoemen dat kinderen met een hoog familiair 

risico niet perse leesproblemen krijgen. 

Kleuters die én weinig letters kennen én een 

familiair risico hebben, hebben echter niet genoeg aan het reguliere aanbod. Recent 

onderwijs laat zien dat deze groep veel profijt heeft van een interventieprogramma zoals 

Bouw!. Dit onderzoek laat mooi de effecten zien van zowel de omgeving (want extra 

onderwijs helpt), als van de genen. Kinderen met familiair risico hebben namelijk meer 

oefening nodig en ontlopen niet allemaal dyslexie.’  

Het volledige artikel van Elsje van Bergen vind je hier op bladzijde 22-23.  

 

Een brief aan mijn leerkracht 

 
Op woensdag 27 maart vond de 11e editie van de 

Nationale Dyslexie Conferentie plaats. De dag werd 

geopend met een indrukwekkende film waarin 

leerlingen het woord nemen. Leerlingen zijn de 

ervaringsdeskundigen en kunnen vaak zelf heel goed 

vertellen wat belangrijk is voor hen. Bekijk hier de film. 

“Ik zie de letters wel maar in mijn hoofd wordt het een beetje een soepje.” 

 

Bouw! in de zomervakantie 

 
De zomer komt alweer langzaamaan in zicht. Heeft u er al over nagedacht 

hoe u kinderen en ouders gaat stimuleren om ook in de vakantie bezig te 

zijn met letters en woorden? In onze volgende Bouw! nieuwsbrief geven 

wij hiervoor een aantal tips.  

 

 

https://issuu.com/lexima6/docs/lexima_magazine_jaargang_2019_def_a
https://www.youtube.com/watch?v=5yBLl1f8wts

