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RELEVANTIE

PRAKTIJKOPBRENGSTEN

Een aanzienlijk deel van de leerlingen op de basisschool heeft leesproblemen. Zo
langzamerhand wordt duidelijk dat het effectiever is om deze problemen te
voorkomen dan met hulp te wachten tot het moment dat een duidelijke
leesachterstand kan worden vastgesteld. Leerkrachten hebben echter weinig tijd
om leerlingen met een risico op leesproblemen extra ondersteuning te bieden.
Daarom is het computerprogramma Bouw! ontwikkeld waarmee extra hulp wordt
geboden aan risicoleerlingen gedurende de periode halverwege groep 2 t/m
halverwege 4. Deze extra hulp kost de leerkracht weinig tijd doordat het
programma computergestuurd is en de kinderen worden ondersteund door nietprofessionele tutoren (ouders, oudere leerlingen, vrijwilligers). In een tweetal RCT’s
is de effectiviteit van Bouw! gebleken: het aantal kinderen met leesproblemen nam
aanzienlijk af en bovendien daalde het aantal zittenblijvers. De vraag is op welke
manier Bouw! succesvol op grote schaal geïmplementeerd kan worden en of een
dergelijke grootschalige implementatie van Bouw! even effectief is. Kern van een
succesvolle implementatie is interventietrouw: de mate waarin leerlingen oefenen
en de kwaliteit daarvan.

1.

acties ter verbetering van de implementatie en
interventietrouw

2. een interactief gebruikersplatform dat toegankelijk is
voor alle Bouw!-gebruikers, waarop resultaten en
producten van het project beschikbaar komen, zoals
• Handleidingen voor het gebruik van Bouw!
• Videoclips met instructie voor tutoren en informatie
over Bouw! voor leerkrachten en Bouw!coördinatoren
• Informatie over hoe je het beste risicoleerlingen kan
selecteren voor Bouw!
• Videoclips en handleidingen ter illustratie van hoe
logboekdata van Bouw! gebruikt kan worden voor het
monitoren van het proces
• Beschrijving van hoe je als school de implementatie
kan ondersteunen door de organisatie op school en
kennisuitwisseling met andere scholen

Figuur 1: Leesproblemen
op de basisschool

Figuur 2 en 3. Computerprogramma Bouw!

ONDERZOEKSVRAGEN
1. Welke factoren beïnvloeden de
grootschalige implementatie, i.h.b. de
interventietrouw, van een evidencebased programma voor de preventie van
leesproblemen?

Figuur 7:
Gebruikersplatform

ouderbetrokkenheid

WAAR STAAN WE NU?

selectie van leerlingen met
risico op leesproblemen

2. Resulteert de grootschalige
implementatie van Bouw! in een
vermindering van leesproblemen,
sociaal-emotionele problemen
gerelateerd aan lezen, zittenblijven en
het aantal dyslexiediagnoses?

Uitkomsten:
- leesprestaties
- zittenblijven

Interventietrouw:
- oefentijd
- uitvoer

de (intra)organizationele
capaciteit van scholen om de
implementatie te
ondersteunen

•

Hoeksche
Waard

de kennisuitwisseling binnen
en tussen groepen van
scholen
Figuur 4. Factoren van invloed op interventietrouw en uitkomsten van de interventie.
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De Eem

• 33 scholen
• cohort 1: 700 leerlingen
• cohort 2: 450 leerlingen
• Gepland: cohort 3

•Gepland: eerste bijeenkomst

Figuur 8: Participanten tot op heden
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Figuur 9: Dataverzameling Hoeksche Waard tot op heden

Bouw!
20-30% zwaksten
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Figuur 5.Tijdlijn van de implementatie

Projectgroep & stuurgroep (Hoeksche Waard)
Inspiratiemiddag Bouw! (Hoeksche Waard)
Gestart met studie naar effect van ouderbetrokkenheid
op interventietrouw en leesprestaties

Wat meten we?
Hoeksche
Waard

De Eem

• 32 scholen
• 3 cohorten
• 155 leerlingen per cohort

• 30 scholen
• cohorten
• 155 leerlingen per cohort

Figuur 6: Geplande dataverzameling
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Interventietrouw
Eigenschappen ouders
Letterkennis
Fonologisch bewustzijn
Leesaccuratesse
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Begrijpend lezen
Dyslexiediagnoses
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Logboeken van Bouw!
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RCT
DMT, AVI
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