
Voortzetten succesvolle preventieve interventie Bouw! op uw scholen 
 

Op dit moment werken ruim 100 scholen binnen RSV-Breda met het programma Bouw! om problemen bij 

leerlingen die risico lopen op het ontwikkelen van leesproblemen te voorkomen.  

80 scholen doen dit sinds 2017 vanuit een Bovenschoolse Overeenkomst die schoolbesturen zijn aangegaan 

met Lexima. Deze overeenkomst eindigt op 9 maart 2020. Deze scholen geven aan dat Bouw! van meerwaarde 

is voor hun organisatie. Om ervoor te zorgen dat leerlingen ook na 9 maart 2020 verder kunnen werken met 

Bouw! roept Samenwerkingsverband RSV Breda haar schoolbesturen op de krachten te bundelen en scholen te 

blijven faciliteren voor het werken met Bouw!   

In de afgelopen 2 jaar is veel geïnvesteerd door het Samenwerkingsverband en de Schoolbesturen om Bouw! 

op de scholen te implementeren. In de komende jaren zal zichtbaar worden wat de opbrengsten van het 

inzetten van Bouw! op de scholen zijn. 

Succesvolle interventie 

De effecten van Bouw! die al dit jaar zichtbaar gaan worden bij scholen die nu zo’n 2 jaar met Bouw! werken: 

 Scholen die op de juiste manier met Bouw! werken en het programma preventief inzetten zien een 
duidelijke toename van C, B en A scores tijdens de toetsmomenten M3 en E3. (Anders gezegd: D/E 
scores M3 en E3 worden tenminste gehalveerd)  

 Het preventief inzetten van Bouw! bij 25% van de groep 2 en 3 leerlingen vermindert de 
doorverwijzing voor dyslexieonderzoek en instroom naar dyslexiebehandeling buiten de school 
substantieel. Goed voorbeeld: Binnen de gemeente Hoeksche Waard is het aantal doorverwijzingen 
verminderd van 10% in 2017 tot 3,5% in 2020!  

 Het aantal leerlingen dat de diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) krijgt, neemt af tot 
maximaal 3,6%. 

 Wanneer een school Bouw! 60 minuten per week (4x 15 minuten) inzet, voldoet zij aan de eisen van 
de CLTV van het samenwerkingsverband over de inzet van zorgniveau 3 voor doorverwijzing naar 
diagnostiek dyslexie.  
 

Waarom Bouw! bovenschools aanbieden? 

• Collectieve aanpak: scholen kunnen vanuit een bovenschoolse stuurgroep ondersteund worden bij de 
implementatie op school: vaststellen, uitvoeren, bestendigen en evalueren. Op basis van ruim 200 
bovenschoolse samenwerkingen blijkt dat de inzet van Bouw! veel succesvoller is op scholen als zij 
worden ondersteund. 

 Een bovenschoolse stuurgroep kan bijvoorbeeld Gebruikersbijeenkomsten organiseren waarin 
gebruikers van verschillende scholen ervaringen uitwisselen, achtergrondinformatie over het 
programma en aanverwante onderwerpen krijgen en bovendien hun vragen kunnen stellen aan 
inhoudsdeskundigen.  

 Deskundigheidsbevordering en collegiale consultatie zorgt voor betere leesopbrengsten  en kan 
eenvoudig bovenschools georganiseerd worden.  

 

Ja, mijn bestuur wil na 9 maart verder werken met Bouw! 

Neem deze week nog contact op met Lexima voor een offerte:  

Team Klantrelaties 
M: consultancy@lexima.nl 
T: 033 434 8000  

 


