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Bouw! Gebruikersbijeenkomsten in de wijken van SWV de Eem 

In de eerste maanden van 2020 worden gebruikersbijeenkomsten georganiseerd 
per wijk. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor onderwijsprofessionals die betrokken 

zijn bij het programma Bouw!. 
 
De bijeenkomsten staan in het teken van het uitwisselen van ervaringen en er is 

mogelijkheid tot het stellen van vragen. Zijn er dus knelpunten of vragen waar je in 

de praktijk tegen aan loopt? Of heb je een goede tip om te delen? Deze kunnen 

tijdens de bijeenkomst besproken worden. Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor 

recente ontwikkelingen rondom (onderzoek naar) het programma Bouw! 

Alle bijeenkomsten zijn op woensdag van 15:00 tot 17:00 uur op nog nader te 

bepalen locaties. 

Data per wijk: 

29 januari 2020: Amersfoort 1 

5 februari 2020: Amersfoort 2 

12 februari 2020: Amersfoort 3 

19 februari 2020: Baarn + Bunschoten-Eemdijk 

4 maart 2020: Soest-Soesterberg 
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11 maart 2020: Leusden-Achterveld + Woudenberg 

Informatie over locaties en mogelijkheid tot inschrijven vind je via de website van 

SWV de Eem: https://www.swvdeeem.nl/voor-scholen/kennisdelen/ 

 Resultaten en voortzetting schoolbezoeken 

Hallo, mijn naam is Marjoleine Meijs. Ik studeer Toegepaste Taalwetenschap met de 

afstudeerrichting Taalstoornissen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In het kader 

van deze studie loop ik tot eind februari 2020 stage bij Lexima.  

Ik ken Lexima via twee van mijn studiegenoten die hier vorig half jaar stage liepen. 

Zij zijn bij een heel aantal scholen van scholenverband de Eem op bezoek geweest 

om te monitoren hoe het werken met Bouw! verloopt en om tips te geven voor 

verbetering. In het samenvattend rapport zijn hun bevindingen en tips terug te 

vinden. Dit rapport vind je terug onder het kopje ‘Kennisdelen’ op de website van 

SWV De Eem. 

Ik ga de komende maanden verder met deze bezoeken zodat we nog meer scholen 

kunnen helpen met de implementatie van Bouw!, dus wie weet zien we elkaar 

binnenkort! 

Kom naar een training Bouw! in Leusden! 

In de afgelopen maanden hebben diverse onderwijsprofessionals van SWV de Eem 

zich ingeschreven voor verschillende trainingen Bouw! in Leusden. 

Heb je ook behoefte om de basis van Bouw! onder de knie te krijgen, je 

Bouw!beleid op papier te zetten of je verder te verdiepen in het programma? Geef 
je dan op voor de trainingen Bouw! die bij Lexima gegeven worden. Klik op de link 
van de training van je keuze voor informatie en inschrijven: 

- Cursus Bouw! Beleid & Implementatie 
- Cursus Bouw! Coördinator   

- Cursus Bouw! Verdieping  
Let op: Zet de volgende tekst in het opmerkingenveld: ‘Scholing SWV de Eem, 
geen factuur.’ 

 
Neem contact op met Daniëlle Vogelpoel via danielle.vogelpoel@lexima.nl of 06-

1533 3413 als je vragen hebt of om te overleggen welke training voor jou het beste 
is! 
 

Nieuwe versie van Bouw! komt er aan… 

Wist het u het al? In het najaar van 2019 wordt de nieuwe versie van Bouw! 

gelanceerd.  

https://www.swvdeeem.nl/voor-scholen/kennisdelen/
https://www.leximaacademie.nl/onderwijsprofessionals/preventie/bouw!-beleid-implementatie
https://www.leximaacademie.nl/onderwijsprofessionals/preventie/bouw!-cooerdinator
https://www.leximaacademie.nl/onderwijsprofessionals/preventie/bouw!-verdieping
mailto:danielle.vogelpoel@lexima.nl
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Wat is nieuw? 

 Nieuwe ‘look’: Bouw! torens om te zien hoe ver 

je bent  

 Rapportages op groepsniveau 

 (Herhaal)lessen worden automatisch klaargezet 

 Inloggen en meteen aan de slag 

 Maak je eigen avatar 

 En nog meer… 

Alvast even zien hoe Bouw! eruit gaat zien? Klik hier.  

Tip: volg ook de webinar over de nieuwe ontwikkelingen van Bouw! 

Deze webinar is speciaal voor onderwijsprofessionals die al werken met Bouw! en 

benieuwd zijn naar de nieuwe ontwikkelingen in het programma. Er zal aandacht 

worden besteed aan de nieuwe look, de technische verbeteringen en de nog 

uitgebreidere rapportages. Uiteraard is er ook ruimte voor het stellen van vragen. 

Deelname aan deze webinar is gratis en een goede internetverbinding is voldoende. 

U kunt zich hier aanmelden!  

Onderzoek Bouw! bij SWV de Eem  

Sinds het schooljaar 2017/2018 is Bouw! beschikbaar gesteld voor de scholen van 

het samenwerkingsverband (SWV) De Eem. Op veel van deze scholen is men 

enthousiast met Bouw! aan de slag gegaan. Bij sommige scholen blijkt de 

implementatie een uitdaging. Om zicht te krijgen op deze uitdagingen, hebben 

Joyce van Bentem en Rosalin van der Hoeven onder leiding van de projectleider 

Daniëlle Vogelpoel ruim 40 scholen van SWV de Eem bezocht. Ze voerden dit 

onderzoek uit als stageopdracht ter afronding van hun master Toegepaste 

Taalwetenschappen met de specialisatie Taalstoornissen.  

Tijdens de schoolbezoeken zijn er veel mooie voorbeelden gezien van scholen die 

Bouw! met enthousiasme inzetten. Een van de dingen die naar voren kwam bij dit 

onderzoek is het belang van instructie en evaluatie. Veel scholen zetten 

bovenbouwleerlingen en ouders in als tutor om het werken met Bouw! 

gemakkelijker te maken. De inzet van deze twee vormen van tutoren is erg 

waardevol, maar brengt ook extra uitdagingen met zich mee. Om effectieve 

oefenmomenten te creëren, is het van belang om de tutoren goed te instrueren en 

regelmatig te evalueren. Tijdens het onderzoek hebben de bezochte scholen een 

aantal praktische tips gekregen om hun tutoren (zowel bovenbouwleerlingen, als 

ouders) nog beter in te zetten: 

- Zorg dat je de tijd neemt om de tutor goed te instrueren 

- Geef duidelijk aan wat je verwacht van de tutor (bijv. hoe vaak en lang wordt 

er geoefend) 

https://www.lexima.nl/nieuws/nieuwe-versie-van-bouw-komt-er-aan
https://events.genndi.com/register/818182175026328909/dc267c094e
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- Vraag regelmatig hoe het oefenen gaat 

- Complimenteer de tutor als het oefenen goed gaat 

- Evalueer ook met collega’s over de Bouw!-oefenmomenten 

 

Bouw! in combinatie met Bereslim  
het belang van het vergroten van de woordenschat en begripsvaardigheid  

‘Kinderen die op vierjarige leeftijd hoog scoren op begripsvaardigheid zijn op latere 

leeftijd beter in begrijpend lezen (Van den Broek, 2009).’  

Volgens wetenschapper en specialist op het gebied van effectief 

leesonderwijs Kees Vernooij is begrijpend lezen de basis van het 

leren. 90% van de woorden in de tekst moeten leerlingen kennen om 

uiteindelijk de tekst goed te kunnen begrijpen. Leerlingen die in 

groep 1 hoog scoren op begripsvaardigheden zijn op latere leeftijd 

beter in begrijpend lezen (Van den Broek, 2009). Het begrijpend 

lezen begint al in de vorm van begrijpend luisteren in de kleutergroepen. Hiermee 

oefenen de leerlingen het verhaalbegrip, het vergroten van de woordenschat en 

leren ze onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken (Loman & Wouters, 2016). 

Het lespakket Bereslim sluit hier op aan en kan worden ingezet in groep 1 en 2, 

alvorens de risicoleerlingen halverwege groep 2 gaan starten met Bouw!.   

Bereslim bestaat uit drie onderdelen: Bereslimme Boeken, Letters in Beweging en 

Samenslim.  

 

Bij het gebruiken van de digitale Bereslimme boeken is uit wetenschappelijk 

onderzoek bewezen dat peuters en kleuters het verhaal beter begrijpen en nieuwe 

woorden- en zinsconstructies leren. De leerlingen zien en horen niet alleen het 

verhaal, maar het verhaal komt tot leven met bewegende beelden. Bereslim stelt 

tussendoor vragen aan de leerling over het verhaal. Leerlingen leren een verhaallijn 

te herkennen en oefenen op verhaal- en woordbegrip. 

 

Het onderdeel Samenslim oefent spelenderwijs goed leergedrag in de vorm van 

het oplossen van problemen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 

Samenslim een objectief en betrouwbaar middel is om ineffectief en effectief 

leergedrag van leerlingen tijdens andere opdrachten te kunnen voorspellen.  

 

Tijdens het oefenen met Letters in Beweging maken de leerlingen voor het eerst 

kennis met schrijven en lezen. Leerlingen ontdekken dat bij iedere geschreven letter 

een klank hoort. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het oefenen met 

Letters in Beweging, het fonemisch bewustzijn, een positieve uitwerking heeft op 

het leren lezen in groep 3 en 4. Mochten er ondanks de hulp van Letters in 
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Beweging twijfels bestaan over de letterkennis of het fonemisch bewustzijn, dan is 

het programma Bouw! een logisch vervolg. 

 

Bouw! gaat verder waar Bereslim eindigt en richt zich op het aanvankelijk- en 

voortgezet technisch lezen bij risicoleerlingen in midden groep 2 en begin groep 3. 

Hiermee wordt onder andere het lezen op woordniveau en het verhogen van het 

leestempo geoefend. Want zoals Kees Vernooij zegt: ‘Een belangrijke voorwaarde 

om begrijpend lezen te kunnen toepassen, is dat de leerling goed moet kunnen 

lezen: vloeiend lezen.’ 

Veelgestelde vragen   

 

Hoeveel minuten moet een leerling per week met Bouw! oefenen?  

 

Bouw! is effectief gebleken bij 30 tot 40 minuten oefenen per week. Deze 

tijd kan worden opgesplitst in bijvoorbeeld 3 of 4 keer 10 minuten. Het 

klaarzetten van de laptop en/of het voeren van een tutor-leerling 

gesprekje zijn hierbij niet meegerekend. Het gaat om de tijd dat de 

leerlingen aan het oefenen zijn met Bouw!.  

 

Wanneer Bouw! wordt ingezet op zorgniveau 3 moet er per week 60 

minuten worden geoefend met Bouw!. Bijvoorbeeld 4 keer 15 minuten. Dit 

geldt voor iedere ondersteuning of interventie die wordt aangeboden op 

zorgniveau 3. Meer informatie over de verschillende zorgniveaus vindt u 

terug in de ‘handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 bij een 

vermoeden van Ernstige Eenvoudige Dyslexie’ opgesteld door het NKD (Nederlands 

Kwaliteitsinstituut Dyslexie).  

Voor meer informatie over de invulling van zorgniveau 2 en 3. Klik hier.     

 

Masterclasses   

Dit najaar organiseert Lexima Academie vijf Masterclasses voor verdieping en 

verbreding van kennis op het vlak van taal, lezen, dyslexie en de inzet van ICT. 

Voor deelnemers die aangesloten zijn bij een bovenschoolse aanpak Bouw! bieden 

wij een speciale korting. In plaats van 175 euro, betaalt u 155 euro per persoon. 

U kunt bij aanmelding de onderstaande kortingscode vermelden in het 

opmerkingenveld: 

*MASTERBO2019* 

https://www.nkd.nl/professionals/richtlijnen-en-handreikingen/
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Deze kortingscode is geldig tot 10 december 2019. Klik hier voor meer informatie 

over het programma van de Masterclasses. 

 

https://www.leximaacademie.nl/onderwijsprofessionals/masterclasses-2019

