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OOK BIJ LEESPROBLEMEN IS VOORKOMEN BETER DAN GENEZEN

www.sensotec.be/bouw

Bouw! is een computergestuurd interventieprogramma waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in de leeftijd 
van 5 tot 8 jaar voorkomen kunnen worden. Bouw! wordt hoofdzakelijk preventief ingezet.

Reeds in de 3de kleuterklas kunnen risicosignalen erop wijzen dat een leerling een vergrote kans op lees- 
problemen heeft (bijv. laag fonemisch bewustzijn, moeite met rijmen en het benoemen van de dagen van de week of kleuren, 
dyslexie in de familie, Nederlands is niet de moedertaal, enz.).  Dit is meteen ook het ideale startmoment voor Bouw! 

Door Bouw! vroegtijdig in te zetten, voorkom je in veel gevallen de ontwikkeling van leesproblemen en starten  
kinderen met meer vertrouwen in het 1ste leerjaar. 

BOUW!  BEWEZEN EFFECTIEF

 � Ontwikkeld door de universiteit van Amsterdam 
 � Sinds 2014 in gebruik in meer dan 5000 Nederlandse  

scholen en bij meer dan 70.000 leerlingen
 � Bewezen effectief: de effectiviteit werd getoetst en bewezen in 2 

wetenschappelijke studies
 � Resultaten: afname van leesproblemen met ruim 60% (halvering 

van de groep zeer zwakke lezers, verdubbeling van de groep  
bovengemiddelde tot zeer goede lezers)

BOUW!  HOE WERKT HET?
Het kind leest, de tutor stuurt en de computer wijst de weg.

 � Web-based: Je hebt alleen internet nodig en een voldoende groot oefenscherm (laptop, pc, tablet). Zo kan 
men zowel op school als thuis oefenen. 

 � Tutorsysteem ontlast de leerkracht: De één-op-één tutorbegeleiding kan ingevuld worden door een 
(groot)ouder, vrijwilliger, oudere medeleerling. Alleen de toetsen worden afgenomen door de leerkracht.

 � Eenvoudig & gebruiksvriendelijk: Duidelijke instructies voor de tutor. De software is adaptief en onthoudt 
de progressie van de leerling. Leerlinggebonden toetsen en rapportage tonen de vooruitgang.

 � Uitgebreid: Bestaat uit 13 hoofdstukken (bouwdelen) en meer dan 500 online computerlessen. 
 � Gevarieerd: 6 verschillende lestypen, waarvan 3 gericht zijn op “verwerven” en 3 op spelenderwijs inoefenen.
 � Doorlooptijd varieert tussen anderhalf en 2 jaar, waarbij men mikt op 40 tot 60 oefenminuten per week.

Preventieve
software - 
Lezen



Web-based | Eenvoudig & gebruiksvriendelijk
Leerlinggebonden toetsen en rapportage

Lexipoort.nl is het gebruiksvriendelijke klantportaal 
van waaruit je Bouw! opstart.  
Als Bouw! begeleider heb je toegang tot de resultaten 
van de leerlingen die aan je zijn toegewezen. Via het 
handige leerlingenoverzicht krijg je snel zicht op 
waar de leerling zich momenteel in het program-
ma situeert (hoogst afgeronde les, oefentijd thuis 
& op school). Je kunt ook “afdalen” in de specifie-
ke leerlingresultaten tot je in detail zicht krijgt op 
gemaakte fouten. De info wordt gebundeld onder 
de knoppen voortgang, oefentijd per week en les-
senoverzicht. 

Attractief | Gevarieerd & uitgebreid
De interactieve omgeving werkt motiverend 

Een instaptoets bepaalt waar de leerling start. Zo 
kan Bouw! ook nog in de loop van het 1ste leer-
jaar  of zelfs later opgestart worden. Is een hoofdstuk 
of Bouw!-onderdeel af, dan is de Bouw!-toren ook  
visueel afgewerkt en “uit de stellingen”. Het aftellen 
tot een toets helpt de leerling de focus te behouden. 
Enkel de toetsingsmomenten zijn voorbehouden voor 
een (zorg-)leerkracht of professional. 

Duidelijke tutorinstructie 
één-op-één gerichte begeleiding werkt

De gele balk toont de tutorinstructie. De rol van tutor 
kan creatief ingevuld worden: (groot)ouder, vrijwil-
liger, maar ook een medeleerling. In Nederland gaan 
leerlingen uit het 4de tot 6de leerjaar enthousiast aan de 
slag om hun jongere medeleerlingen te begelei-
den. Geen betere manier om aan een positief zelf-
beeld te bouwen, toch! Door de goed uitgewerkte 
instructies kan de tutorrol ook door verschillende 
personen ingevuld worden.

Bewezen effectief | methode onafhankelijk
Aanleren, oefenen, herhalen en toepassen van de leerstof

Vaak lezen is het allerbelangrijkst. Er bestaat geen quick fix. Tijdig 
starten en volhouden is de boodschap. Wekelijks 3 a 4 x ongeveer 15 
minuten oefenen, waarbij men in totaal 40 tot 60 minuten aan Bouw! 
spendeert.  Dergelijke inzet wordt beloond met veelbelovende resultaten. 

Na het doorlopen van het 
Bouw! traject is er een 
daling van leesproblemen 
met ruim 60%. Bovendien 
blijven deze positieve  
resultaten  goed verankerd. 
Zo presteren deze leerlin-
gen eens ze in het 4de, 5de 

of 6de leerjaar komen nog 
steeds beduidend beter. 

Memory: op een leuke manier inoefenen. 
Ook met Domino & Zelf gaan de leerlingen 

graag aan de slag.


