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Revolutionaire methode kan 

dyslexie voorkomen

Een methode 

om dyslexie te 

voorkomen: dat 

klinkt revolutionair. 

Toch lijkt dat nu 

waarheid te worden 

dankzij een nieuwe 

methode, ontwikkeld 

op de Universiteit 

van Amsterdam. 

De resultaten zijn 

spectaculair. 

Het geheim? 

Vroeg beginnen. 

Veertig scholen in de 

Hoeksche Waard doen 

dat nu. De gemeenten 

in die regio investeren 

er twee ton in.

P
ierre den Hartog, directeur van 

Samenwerkingsverband 28.04 

in de Hoeksche Waard, is de 

initiatiefnemer. ‘Leesproblemen 

hebben een grote impact op iemands leven. 

Niks is mooier dan dat te voorkomen. Dat gun 

ik die kinderen zo’, zegt hij. Den Hartog las 

eind 2014 voor het eerst over het programma 

Bouw!, waarvan wetenschappelijk is bewezen 

dat het werkt. Leeszwakke leerlingen gaan 

veel beter lezen en het aantal diagnoses dys-

lexie vermindert met meer dan 60 procent. 

Dat e"ect is ook nog eens blijvend (zie kader). 

Den Hartog was direct enthousiast en 

zette een samenwerkingsproject op met 

dyslexie-instituut Leestalent en Lexima, de 

uitgever van Bouw!. Openbare basisschool De 

Boomgaard in Mijnsheerenland is een van de 

voorlopers , die er al voor de zomer van 2016 

mee zijn begonnen. Hier kunnen we zien hoe 

het programma in de praktijk werkt.

Preventieve aanpak
‘Het bijzondere is de preventieve aanpak’, 

zegt Den Hartog. ‘Het is voor het eerst dat 

leeszwakke kinderen al geholpen worden 

vóór ze in groep 3 met leesonderwijs 

beginnen. Tot nu toe was er eigenlijk alleen 

een behandeling achteraf: pas als de lees-

problemen zich voordeden, kwam er eerst 

remedial teaching en daarna dyslexiebehan-

deling op gang. Inmiddels krijgt al 8 procent 

van de kinderen de diagnose dyslexie. Daar 

komt nog eens bij dat leerlingen die een-

maal een leesachterstand hebben, dat bijna 

nooit meer inhalen.’ Directeur Maurice van 

de Lisdonk van obs De Boomgaard voegt 

toe: ‘Oudere leerlingen die een dyslexiever-

klaring krijgen, zie je vaak ophouden met 

leren. Hun motivatie valt weg, ze denken: 

‘Ik mankeer iets, ik kan dat toch niet’. Dat 

moeten we zien te voorkomen.’

De nieuwe methode pikt de ‘risicokinderen’ 

er al heel jong uit: halverwege groep 2. 

TEKST: LUCY BEKER

BEELD: RICK KEUS

Van links naar rechts: 

Maurice van de Lisdonk, 

Pierre den Hartog en 

Marleen Korf. Ze zijn 

enthousiast over de  

nieuwe methode.
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AANPAK DYSLEXIE

Zij gaan structureel op een speelse manier met letters 

oefenen. Van de Lisdonk: ‘Daar is één-op-één-begeleiding 

bij nodig, maar het mooie van deze methode is, dat de 

leerkracht dat niet altijd hoeft te doen. Ook anderen kunnen 

optreden als tutor. Daardoor is het in een gewone school te 

organiseren. Wij zetten achtstegroepers in.’ Uiteraard krijgen 

die achtstegroepers eerst een goede instructie, daar zorgt 

IB’er Welmoet Haverkate voor. 

Carmen en Lisa: tutor en pupil
Carmen uit groep 8 laat zien hoe ze het aanpakt als tutor 

voor haar pupil Lisa uit groep 2. Carmen zet de online 

oefeningen aan op een aanraakscherm. Het zijn spelling- en 

leesopdrachten en letterspelletjes. Bij elke les staan heldere 

instructies voor de tutor, waardoor Carmen direct feedback 

kan geven. Ze hebben er beiden plezier in. Als Lisa volgend 

jaar start in groep 3 heeft ze al een voorsprong, waardoor 

ze goed mee kan komen met de lessen ‘hakken en plakken’. 

Intussen lopen ook de extra oefeningen met Bouw! door, 

tot halverwege groep 4.

IB’er Haverkate legt uit hoe de zeer jonge ‘risicokinderen’ 

worden geselecteerd: ‘De leerkracht van groep 2 let op sig-

nalen die kunnen wijzen op dyslexie. Bijvoorbeeld: bepaalde 

beelden omkeren of de kleuren en weekdagen niet kunnen 

onthouden. Met die kinderen gaan we aan de slag.’ De ou-

ders zijn enthousiast en gaan in de vakanties zelf door met 

de online-oefeningen. 

Significant beter
In de Hoeksche Waard wordt het programma bovenschools 

aangeboden. De individuele scholen maken een implemen-

tatieplan. De betre"ende leerkrachten en IB’er krijgen een 

cursus, verzorgd door projectleider Marleen Korf van Lexi-

ma. Zij is eerder op de Universiteit van Amsterdam afgestu-

deerd op implementatieonderzoek van deze methode. Korf: 

‘Het aantal leerlingen met leesproblemen 

neemt de laatste jaren fors toe. Maar als ze 

met Bouw! werken, gaan ze significant beter 

lezen, ontdekten wij. Ze belanden twee tot 

drie keer minder vaak in de dyslexiezorg. 

Er blijft altijd een groep over die ‘didactisch 

resistent’ is, zoals wij dat noemen, en een 

dyslexiebehandeling nodig heeft. Maar die 

groep wordt kleiner door deze aanpak.’

Een miljoen besparen
Aan de implementatie en uitvoering van 

het programma hangt wel een prijskaartje. 

In totaal worden de kosten in de Hoek-

sche Waard voor vijf jaar op bijna acht ton 

geraamd. De licentiekosten voor Bouw! be-

dragen daarvan ongeveer 5%, verder gaat 

het om scholings- en implementatiekosten. 

De gemeenten nemen 208.500 euro voor 

hun rekening, verdeeld over vijf jaar. De rest 

wordt bekostigd door het Samenwerkings-

verband. Volgens Pierre den Hartog een 

goede investering. Want: ‘Het rendement 

is enorm. De komende vijf jaar besparen 

we in totaal zeker een miljoen euro op 

dyslexiezorg. Maar het allerbelangrijkste is 

het voor de kinderen. Elk kind dat we van 

leesproblemen af kunnen helpen, is er een. 

Zo verliezen we minder talent.’ 

‘We b%paren straks een 
miljoen op dysl6i7org’

Carmen uit groep 8 

begeleidt Lisa uit groep 2 

bij de Bouw!-oefeningen.

Blijvende resultaten

Het e!ect van het interventiepro-

gramma Bouw! is door de Universiteit 

van Amsterdam wetenschappelijk 

onderzocht met een controlegroep 

die op de traditionele manier werd 

geholpen. Vastgesteld werd dat het 

aantal kinderen dat leesproblemen 

en dyslexie ontwikkelde in de groep 

die met Bouw! werkte, maar liefst 

60 procent lager uitkwam dan in de 

controlegroep. Dezelfde leerlingen 

zijn enkele jaren later opnieuw keer 

getest in groep 7 en 8 en daar bleken 

de resultaten nog steeds zichtbaar. 

De methode Bouw! is uitgegeven 

door Lexima en wordt inmiddels 

op meerdere scholen in het land 

gebruikt. Meer informatie op 

www.lexima.nl.


