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Nieuwsbrief bovenschoolse overeenkomst Bouw!   

juni 2021 
Ontvangt u deze mail, maar bent u niet de Bouw! coördinator op school? Stuur dan een 

bericht met de juiste gegevens naar: swvdeeeem@lexima.nl 
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Bouw! in corona-tijd 
Een onderwerp waarover veel vragen worden gesteld, is de inzet van Bouw! met het huidige 

coronamaatregelen. Omdat het voor veel scholen een extra uitdaging is voldoende met 

Bouw! te oefenen onder de geldende maatregelen, bij deze enkele tips:  

 Vraag ouders om meer te oefenen ter compensatie;  

 Overleg met directie/bestuur of het mogelijk is om een uitzondering te maken voor 

de tutorkoppels van Bouw!; 

 Laat tutoren ‘op afstand’ met de Bouw!-leerlingen oefenen, bijv. met behulp van een 

smartboard of scherm delen in hetzelfde lokaal;  

 Zet waar mogelijk stagiaires/onderwijsassistentes in die al in de klas rondlopen of 

laat hen met een mondkapje oefenen; 

 Neem de toetsen digitaal af bijvoorbeeld met Teams of Google Meet. 

 

Werken met Bouw! in tijden van corona 
 

Klassen werken op school in ‘bubbels’ en hebben zo min mogelijk contacten met 

andere klassen. Dit maakt het minder makkelijk om Bouw! met tutoren in te zetten. 

We hebben daarom een lijstje met tips gemaakt om scholen te helpen. 

Lees de tips over het werken met Bouw! tijdens corona  
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Stuurgroep Bouw! SWV de Eem zoekt versterking! 
SWV de Eem vindt het belangrijk dat de stuurgroep Bouw! van SWV de Eem zoveel mogelijk 

input krijgt vanuit het werkveld, daarom zoeken wij versterking!  

Bent u IB’er op een scholen van SWV de Eem en vindt u het leuk een actieve rol te spelen in 

de ondersteuning en borging van Bouw! binnen SWV de Eem? Stuur een mail naar 

swvdeeem@lexima.nl. Een vergoeding is mogelijk in overleg.  

 

Wat doet de stuurgroep Bouw!?  

Sinds juni 2017 biedt SWV de Eem Bouw! aan voor alle scholen vallend onder SWV de Eem 

met als hoofddoel het percentage dyslexieverklaringen terug te dringen naar de 

wetenschappelijk verwachte 3,6%.   

Om de implementatie van Bouw! op de scholen te ondersteunen en te borgen, is er een 

stuurgroep Bouw! actief vanuit het SWV.  

 

De stuurgroep heeft onder andere een aantal subdoelen opgesteld die ervoor moeten zorgen 

dat het hoofddoel bereikt wordt:  

- In groep 2 worden leerlingen gescreend met een gedegen instrument (bijv. 

Anneke Smits toets). Samen met de IB’er wordt gekeken wie in aanmerking komt 

voor Bouw!.  

- Op basis van de herfstsignalering in groep 3 (of op een vergelijkbaar moment) 

worden extra leerlingen geselecteerd voor het werken met Bouw!.  

- Gericht wordt op de inzet van Bouw! voor de zwakste 25% van de leerlingen op 

school. Bij een hoger selectiepercentage wordt gekeken naar de intensivering van 

groepsaanbod.  

- De leerkrachten van de groepen 2, 3 en 4 hebben kennis van het programma 

Bouw!.  

- Elke school heeft een Bouw! coördinator* die de Bouw! Vaardigheidstraining 

(voorheen Bouw! coördinatortraining) heeft gevolgd. Naast deze Bouw! coördinator 

is er een schaduwpersoon aangewezen die kan de coördinator kan ondersteunen of 

vervangen waar nodig.  

- De IB’er** houdt zicht op de bovenstaand doelen en de inzet van Bouw!, en 

acteert waar nodig.  

 

* Bij voorkeur wordt deze Bouw! coördinator gefaciliteerd voor de werkzaamheden in taakuren.  

 **Wanneer deze niet zelf ook Bouw! coördinator is.  

 

Deze doelen worden door de stuurgroep gemonitord.   

 

Concreet betekent dit het volgende:  

 De stuurgroep komt 5-6x per schooljaar bij elkaar; 

 Tijdens de bijeenkomsten bespreekt de stuurgroep o.a. de resultaten van evaluatie-

instrumenten en benodigde vervolgacties, de inhoud van het trainingsaanbod en de 

bijstelling van het bovenschools Bouw! beleid; 

 De stuurgroepleden zijn indien nodig aanwezig bij intervisiebijeenkomsten Bouw! om 

good practices te delen; 
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 De stuurgroepleden zijn eerste aanspreekpunt bij vragen vanuit de scholen, brengen 

belangrijke informatie over Bouw! ter sprake in hun eigen IB-netwerk en benaderen 

scholen actief om mee te denken over de uitvoering van Bouw!.  

 

Tips naar aanleiding van gebruikersbijeenkomsten Bouw!  
Dit voorjaar zijn er weer gebruikersbijeenkomsten Bouw! georganiseerd voor de scholen van 

SWV de Eem. Tijdens deze bijeenkomsten heeft onder andere de Poortwachter meer verteld 

over de aanmeldprocedure. Daarnaast was er ruimte om met elkaar ervaringen over Bouw! 

te delen en vragen te stellen.  

Graag willen we de tips die de aanwezige scholen met elkaar hebben uitgewisseld, met u 

delen. U vindt ze daarom in de bijlage van de bijbehorende mail. 

 

Selectie risicoleerlingen groep 2 

Om optimaal rendement te behalen met Bouw!, is het van belang de juiste risicoleerlingen te 

selecteren in groep 2. Op een reguliere populatie, zal dit ca. 25% zijn.  

 

In de onderstaande lijst vindt u de belangrijkste factoren om risicoleerlingen op te 

selecteren. Hierbij zijn zwakke passieve en actieve letterkennis  (zwakke letterkennis), 

zwakke auditieve synthese en analyse (zwak fonemisch bewustzijn) en leesproblematiek in 

de familie de belangrijkste criteria om mee te nemen in de signalering. Dit zijn de 

belangrijkste voorspellers voor latere leesproblemen.   

 

Vaardigheden 

- Zwakke passieve en actieve letterkennis 

- Zwakke auditieve synthese en analyse 

- Automatisch kleuren benoemen 

- 1e letter van bekende namen/woorden 

- Onthouden dagen van de week of cijfers 

- Uitspraak woorden 

- Verhaalbegrip 

- Versjes/rijmen 

 

Signalen 

- Leesproblematiek in de familie 

- Interesse lezen en schrijven 

- Vertraagde taal-spraak problematiek 

- Weinig aanbod thuis 

- NT2 

 

(Boets et al., 2010; van der Leij, 2013) 

 



 

 

P a r t n e r s  i n  P a s s e n d  O n d e r w i j s  
 

 

Belang afronden Bouw!  
Uit de onderzoeken naar Bouw! is gebleken dat het een effectieve interventie is en dat de 

effecten van Bouw! zichtbaar blijven tot en met groep 8.  

Echter, deze effectiviteit werd alleen gevonden indien: 

- Er voldoende werd geoefend (minimaal 3-4 x per week 10 minuten) 

- Bouw! werd afgerond.  

Vanwege deze onderzoeksresultaten adviseren wij nadrukkelijk Bouw! af te ronden, óók 

wanneer de leerling op niveau komt of voor gaat lopen. Dit om te voorkomen dat de leerling 

bij het stoppen met Bouw! terugvalt. 

Wilt u meer weten over de (nieuwste) onderzoeken naar Bouw!? Lees dan hier verder in het 

nieuwste Magazine van Lexima (p.22): https://www.lexima.nl/advies/lexima-magazine-2021  

 

Scholing Bouw! schooljaar 2021-2022 
Voor schooljaar 2021-2022 is er een mooi scholingsaanbod Bouw! voor de scholen van SWV 

de Eem in ontwikkeling. Binnenkort volgt hierover meer informatie.  

Daarnaast blijft het nog steeds mogelijk om op kosten van SWV de Eem in te schrijven op 

de Bouw! trainingen die georganiseerd worden door Lexima. Deze zijn te vinden op: 

https://www.lexima.nl/academie/onderwijsprofessionals. Vul bij inschrijving in het veld 

‘opmerkingen’ in ‘Scholing SWV de Eem, geen factuur’  

Mocht u een training voor meerdere mensen van uw school wensen, neem dan contact met 

ons op via swvdeeem@lexima.nl om de mogelijkheden te bespreken. Ook hier zullen voor de 

school geen kosten aan verbonden zijn.  

 

https://www.lexima.nl/advies/lexima-magazine-2021
https://www.lexima.nl/academie/onderwijsprofessionals
mailto:swvdeeem@lexima.nl

