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Bouw! is een oefenprogram-
ma waarvan is bewezen dat 
het leesproblemen voorkomt. 
‘De oefeningen zijn goed 
opgebouwd en aangepast 
aan het niveau van het kind,’ 
vertelt Van der Laan, ‘en er 
wordt veel gebruik gemaakt 
van herhaling en klanken.’ 
Voordeel van Bouw! is volgens
Van der Laan bovendien dat 
het makkelijk te organiseren 
is. ‘Je hoeft het maar een uur 
per week in te zetten en een 
tutor wordt stap voor stap 
door het programma geleid 
waardoor het ook gedaan 
kan worden door bijvoorbeeld 
een ouder of een leerling van 
groep 7 of 8.’

‘Juist op het VO is een 
tool waarmee je de 
zelfstandigheid van 
dyslectische leerlingen 
vergroot onmisbaar’

Texel rolt ondersteuning dyslectische kinderen 
verder uit

Door vroegtijdig te werken aan achterstanden op 
het gebied van lezen kunnen veel leesproblemen 
op latere leeftijd worden voorkomen, dat is het 
idee van Bouw!. Sinds kort werkt een aantal 
basisscholen op Texel met dit door Lexima ont-
wikkelde softwareprogramma. Bovendien werken 
alle basisscholen én de middelbare school op Texel 
met het dyslexiesoftware programma Sprint voor 
dyslectische leerlingen. De ervaringen hiermee 
zijn zo goed dat het samenwerkingsverband het 
binnenkort wil uitrollen over de hele regio. Een 
goed idee, wat IB-er van de Jozefschool en taal-
coördinator VO Mariken van der Laan betreft.

Goedgekeurde interventie
Kinderen werken de gehele 
periode, vanaf halverwege 
groep 2 t/m groep 4, met 
Bouw! Dit zou het aantal 
aanmeldingen voor ernstige 
dyslexie duidelijk moeten 
verminderen. Het effect van 
Bouw! kan Van der Laan nog 
niet uit eigen ervaring vast-
stellen. ‘Er zijn nog geen 
leerlingen die het hele traject 
doorlopen hebben. Maar ik 
merk wel dat de kinderen, 
en dat is heel belangrijk, het 
ontzettend leuk vinden om te 
doen!’

Natuurlijk kun je niet alles 
voorkomen. Voor kinderen die 
toch dyslectisch blijken, geldt 
het werken met Bouw! als 
een goedgekeurde interventie 
die gebruikt kan worden om 
de diagnose te stellen. 

Voorsprong
Op dit moment werken de 
scholen op Texel ook met 
Sprint, een softwareprogram-
ma voor ernstig dyslectische 
kinderen. Dankzij de voor-
leesfunctie, het woordenboek, 
woordvoorspeller en digitale 
boeken, kunnen kinderen met 
dyslexie makkelijker meeko-
men. In de klas én thuis. 
In de Kopkrant van februari 
2016 vertelde Van der Laan 
nog dat de kracht van de 
pilot met Sprint was dat het 
programma op het primair 
én het voortgezet onderwijs 
gebruikt werd. Nu, bijna een 
jaar later, beaamt ze dit. ‘Je 
ziet dat de leerlingen met een 
voorsprong binnenkomen op 
het VO. Ze zijn al vertrouwd 
met het softwareprogramma, 
hoeven geen drempel over en 
weten precies hoe het werkt. 
Voor kinderen met dyslexie, 
die vaak al moeite hebben 
met hun zelfvertrouwen, is 
dat winst!’

Stapje beter
Inmiddels is er binnen het 
samenwerkingsverband voor 
gekozen niet met Sprint maar 
met het nog geavanceerdere 
Kurzweil verder te gaan. ‘Dat 
heeft vooral met de mogelijk-
heden qua uitrol te maken. 
Kurzweil is makkelijker op 
grote schaal uit te rollen dan 
Sprint. Bovendien is de ver-
wachting dat Kurzweil in de 
toekomst ook op een Chrome-
book te gebruiken is, waar 
veel scholen mee werken. Een 
derde reden is dat op Kurzweil 
meer gesproken schoolboeken 
te verkrijgen zijn. Over Sprint 
waren we al tevreden, maar 
Kurzweil is dus nog een stapje 
beter. De overstap voor de 
Texelse leerlingen van Sprint 
naar Kurzweil zal waarschijn-
lijk meevallen, in het gebruik 
komen de twee programma’s 
redelijk overeen.’

Zelfstandigheid
Kurzweil zal uitgerold worden 
naar alle basisscholen binnen 
het samenwerkingsverband. 
Van der Laan vindt het jam-
mer dat het VO van Schagen 
tot Den Helder daar nog niet 
bij zit, maar ze verwacht 
daar de komende jaren wel 
verandering in. ‘Juist op het 
VO is een tool waarmee je 
de zelfstandigheid van dys-
lectische leerlingen vergroot 
onmisbaar. Al was het maar 
zodat ze zonder de hulp van 
hun ouders hun huiswerk 
kunnen maken. Maar ook in 
de klas kunnen deze kinderen 
veel beter meekomen zonder 
steeds speciale aandacht te 
hoeven vragen. Dat laatste is 
namelijk funest voor het zelf-Mariken van der Laan

Dyslexie als aandachts-
punt binnen het 
samenwerkingsverband

VOPO

vertrouwen en daarmee voor 
de leerprestaties.’

Voortrekkersrol
Van der Laan hoopt dat Texel 
als voorbeeld kan dienen voor 
de rest van de regio, wat 
betreft het ondersteunen van 
dyslectische kinderen. ‘In het 
kader van Passend Onderwijs 
moet iedere school onder-
steuning bieden aan deze 
leerlingen. Ik denk dat Bouw! 
en Kurzweil instrumenten 
zijn die goed bij de tijdsgeest 
passen en ik ben er best trots 
op dat we hiermee als Texel 
een voortrekkersrol binnen de 
regio vervullen!’ 

Meer informatie over 
BOUW!, Sprint en 
Kurzweil vindt u op 
www.lexima.nl

Het Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland VO 
volgt de ontwikkelingen met betrekking tot het ondersteu-
nen van leerlingen met dyslexie met belangstelling. Ook 
de werkgroep Doorgaande Lijnen volgt de ontwikkelingen 
op de voet om de aansluiting PO/VO op dit gebied vorm 
te geven.

Het Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland VO 
besteedt eveneens ruim aandacht aan dyslexiebegeleiding
en/of -coaching op school. Het begeleidingsaanbod is op 
dit moment nog divers en bestaat onder meer uit het 
programma Kurzweil. Maar de leerlingen in het voortgezet 
onderwijs kunnen ook gebruik maken van programma’s als 
Sprintplus en L2S. 


