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1. Realisatie onderzoeksproject  

- Is het onderzoek volgens plan en planning verlopen? 

o Testpopulatie, experiment- en controlegroep, etc. 

In grote lijnen is het onderzoek volgens plan en planning verlopen. Een niet ver-

wacht verschijnsel was het betrekkelijk grote aantal leerlingen dat na de start van 

de interventie van school veranderde. In aanvulling op de eerdere voortgangsrap-

portages kwam het aantal betrokken scholen met deelnemende leerlingen aan het 

eind van het project op 64 (was 18), waaronder 10 SBaO (was 4) en 2 SO (was 0) 

scholen.  

In deelproject 1 (BaO2) zijn 362 leerlingen door de leerkracht aangemeld. Hiervan 

zijn er 283 geselecteerd voor deelname, 156 (55%) als zwak scorend, en 127 als 

(laag- of hoog)gemiddeld scorend. Van deze 283 geselecteerde leerlingen vielen er 

17 (6%) direct af doordat ouders geen toestemming tot deelname gaven. Van de 

resterende 266 deelnemende leerlingen namen er nog 241 leerlingen deel aan het 

eerste deel van de vervolgmeting in juni 2012 (eind groep 4), en 232 aan het 

tweede deel begin in september 2012 (begin groep 5). Bij deze laatste meting van 

het project was de verdeling per groep voor deel 1 (deel 2) als volgt: risico-

controle: 65(59), risico-interventie: 58(58), gemiddelde-controle: 102(100). De 

overige 16(15) waren leerlingen die groep 2 overgedaan hadden, en nog wel deel-

namen aan de metingen. In totaal is dus 15(18)% van de geselecteerde BaO2 

leerlingen door migratie/mutatie/intrekken van toestemming afgevallen.  

Voor deelproject 2 (BaO3) zijn er van de 162 aangemelde leerlingen 145 geselec-

teerd als zwak scorend. Door ontbreken van toestemming van de ouders vielen er 
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6 leerlingen (4%) direct af. Van de resterende 139 BaO3 leerlingen namen in to-

taal 132 leerlingen (63 controle, 69 interventie) deel aan de tweede vervolgmeting 

in juni 2012, waardoor de uitval na selectie uitkwam op 5%. Voor deelproject 3 

(SBaO) werden van de 118 aangemelde leerlingen er 111 geselecteerd voor deel-

name, waarvan er 107 doorgingen (53 controle, 54 interventie). In totaal 86 SBaO 

leerlingen (46 controle, 40 interventie) namen nog deel aan de tweede vervolgme-

ting in juni 2012. Het relatief hoge uitval percentage (19.6% ) in deelproject 3 

wordt deels verklaard door de doorstroom van de oudere leerlingen naar het ver-

volgonderwijs.  

Een punt van aandacht bleek ook in schooljaar 2011-2012 het aantal keer dat leer-

lingen oefenden met het programma. Ondanks de aandacht van de UvA hiervoor 

(zie de paragraaf Samenwerking tijdens het project) kwam de gemiddelde oefen-

frequentie in de periode september 2011 tot en met januari 2012 voor leerlingen 

in groep 4 uit deelproject 1  met 1.6 keer gemiddeld nog iets lager uit dan het ge-

middelde van 1.8 keer per week voor groep 4 leerlingen uit deelproject 2 in dezelf-

de periode van schooljaar 2010-2011. Het oefengemiddelde van de 49 leerlingen 

die in groep 4 nog met Bouw bezig waren (4 leerlingen behaalden eind groep 3 of 

begin groep 4 het vereiste eindniveau; 13 leerlingen stopten in die periode of wa-

ren al eerder gestopt) liep opnieuw sterk uiteen: van .12 tot 3.65 keer per week. 

Bijna 60% (n=29) oefende minder dan 2 keer gemiddeld, slechts 5% (n=3) ten-

minste 3 keer gemiddeld per week.  

Een belangrijk deel van de leerlingen die met het programma oefenden hebben 

niet het gewenste eindniveau binnen het programma behaald. De percentages en 

aantal leerlingen die aan het eind van de interventie periode wel het gewenste 

eindniveau behaald hebben waren voor deelproject 1 (BaO2) 62% (n=38), voor 

deelproject 2 (BaO3) 56% (n=40), en voor deelproject 3 (SBaO) 26% (n=14). Be-

halve de 28 SBaO leerlingen die het programma niet afgerond hebben binnen de 

interventie periode, waren er negen SBaO leerlingen voortijdig gestopt. Het lage 

afrondingspercentage in deelproject 3, en het niet voldoende oefenen (met onvol-

doende niveau-afstemming) in aanmerking genomen, is besloten de onderzoeksre-

sultaten van dit deelproject niet te gebruiken voor publicatie. 

 

o Toelichting op evt. wijzigingen ten opzichte van projectplan 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van projectplan voor zover niet in de 

eerdere voortgangsrapportages aan de orde gekomen:  

- Voor deelproject 1 (BaO2) is in september 2012 een extra meting uitgevoerd zo-

dat conform de toetsbatterij van de eerste vervolgmeting  voor leerlingen in deel-

project 2 (BaO3) ook bij BaO2 leerlingen (nogmaals) woordenschat en begrijpend 

lezen getoetst konden worden. 

- Er is afgezien van het maken van een implementatiehandleiding met instructie 

DVD. Deze handleiding zou in het laatste projectjaar gemaakt worden op basis van 

de ervaringen van de gebruikers en onderzoekers. Hoewel het ABC een aanzet tot 
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een implementatiehandleiding geschreven heeft, bleek bij nader inzien een verdere 

uitwerking niet zinvol gezien de verwachting dat de inhoud en de wijze van toe-

passing van het programma in geval van een commerciële uitgave (nog in voorbe-

reiding) op diverse belangrijke punten aangepast zouden moeten worden. 

 

o Toelichting op evt. knelpunten of vertragingen ten opzichte van projectplanning 

Vanwege persoonlijke omstandigheden van de dagelijks projectleider is er in de af-

ronding van het project een vertraging ontstaan die niet door een andere onder-

zoeker op te vangen was. In oktober 2012 is OCW akkoord gegaan met de aan-

vraag voor een looptijdverlenging met drie maanden, van 31 december 2012 naar 

1 april 2013.  

 

- Samenwerking tijdens het project: onderzoekers, experiment- en controlescholen, etc. 

o De samenwerking tussen de uitvoerders van het onderzoeksinstituut (UvA) onder-

ling en met de uitvoerders van partner 1 (ABC) is goed verlopen. Gedurende de 

hele looptijd hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in samenstelling van de 

medewerkers. Ter bevordering van een goede samenwerking en afstemming zijn 

op regelmatige basis diverse overlegvormen ingepland. 

o Om de betrokkenheid en inzet van de deelnemende scholen te bevorderen is vanaf 

schooljaar 2010-2011 de begeleiding van de scholen door ABC en UvA geïntensi-

veerd (zie p. 4-5 van de Voortgangsrapportage 2010-2011, voor de uitwerking van 

de geboden ondersteuning). Om in schooljaar 2011-2012 een vlotte voortgang van 

de interventie voor leerlingen van deelproject 1 (BaO2) te bewerkstelligen is de 

scholen tot de afronding van de interventie in januari 2013 ondersteuning aange-

boden bij het doortoetsen van leerlingen om hen binnen het programma op het 

juiste niveau te laten oefenen. Het merendeel van de scholen zonder vaste tutors 

maakten graag gebruik van deze ondersteuning door de UvA. Ook werd evenals 

voorgaande schooljaren ondersteuning aangeboden bij de (her-)opbouw van het 

tutorsysteem. Afhankelijk van de eigen voorkeur en mogelijkheden konden scholen 

i.p.v. leerling-tutors gebruik maken van door de UvA geworven vrijwilligers en/of 

studenten. Op de scholen die geen of pas op een later moment gebruik maakten 

van de ondersteuning in doortoetsen en heropbouw van het tutorsysteem voor de 

resterende periode tot het eind van de interventie werd (veel) minder geoefend 

dan de overige scholen.  

o Enige uitzonderingen daargelaten verliep het contact met de contactpersonen op 

de scholen goed. Het was veelal de intern begeleider die als contactpersoon fun-

geerde en samen met de directie de keuze had gemaakt voor deelname aan het 

onderzoek. De mate waarin scholen het onderzoeksprotocol volgden en voldeden 

aan verzoeken om vragenlijsten (volledig en tijdig) in te vullen werd echter mede 

bepaald door de betrokkenheid en inzet van andere leden van het schoolteam, met 

name de groepsleerkrachten. De taakverdeling op school was vaak zo dat zij ver-

antwoordelijk waren voor de directe uitvoering van het protocol zoals het aanstu-
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ren van de tutors, het afnemen van de toetsen binnen het programma, het invul-

len van de vragenlijsten over de leerlingen. De ervaring was dat de leerkrachtbe-

trokkenheid bij de directe uitvoering en de kwaliteit van uitvoering nogal uiteen 

liep en niet zozeer school- als wel persoonsgebonden was.  

 

- Gerealiseerde personeelsinzet (t.o.v. projectplan) 

o In onderstaande tabel een overzicht van de ingezette medewerkers en hun bijdra-

ge aan het uitgevoerde werk van september 2010 tot en met maart 2013. Gedu-

rende het hele project betreft het dezelfde medewerkers. 

 

Affiliatie Medewerker Tijdsinzet in uren 

09/09-31/3/13  

Bijdrage/ activiteit 

UvA D.A.V. van der Leij PM Projectleider (supervisor) 

Kohnstamm Instituut A. G.F.M. Regtvoort 4423 Projectleider (dagelijks) 

UvA A.H. Zijlstra 3592  Uitvoerder/promotie  

Schoolbegeleidingsdienst 

(ABC) 

S.J. van der Laan 614.75 (uitbesteed: 

38.25) 

Begeleiding scholen 

ABC C.M.L. Kuitenbrouwer 600 (uitbesteed: 53) Begeleiding scholen 

ABC Diverse medewerkers 91.25 (zie hierboven) Toetsafname 

ABC H.H.J. Bouwmans PM Coördinator ABC 

 

o Tijdens het project hebben zich diverse (kleine) knelpunten voorgedaan in de inzet 

en bijdrage van de medewerkers, zie toelichting.  

 In het kalenderjaar 2010 heeft partner 1 (ABC) vanwege het ad-hoc en/of 

specifieke karakter van bepaalde begeleidingsactiviteiten minder uren 

(250) dan beraamd besteed aan de begeleiding van de scholen. Deze be-

geleidingsactiviteiten zijn ingevuld door UvA medewerkers, hetgeen mede 

mogelijk gemaakt werd doordat de UvA bij aanvang van het project de in 

het projectplan opgenomen student/assistent aangevuld had tot een aio-

plek.  

 In de voortgangsrapportage van 2011 is het verzoek opgenomen om de 

ABC loonkosten voor de 250 uren over te hevelen naar loonkosten UvA, 

met de bedoeling dit budget in 2012 te besteden aan de inzet van extra 

studenten bij de dataverwerving en –verwerking, ter ontlasting van de 

medewerkers van het onderzoeksinstituut. Dit is ook ten dele zo uitge-

voerd.  

 Voor een recente wijzigingen in de financiële realisatie, zie de toelichting 

op p. 10. 
 

2. Onderzoeksresultaten  

 

- Gerealiseerde onderzoeksresultaten t.a.v. het effect van de interventie op het niveau van 

lezen en spellen 

o Deelproject 1 (BaO2)  

Effect van interventie integriteit bij een start in groep 2: Analyse van de uitvoering 

van de interventie door de tutors, zowel thuis als op school, toont een duidelijk ef-
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fect aan van de kwantitatieve interventie integriteit op de leesvaardigheden van de 

leerlingen aan het eind groep 2 en groep 3 . Taak oriëntatie is in toenemende mate 

van invloed op de uitkomst. 

Effectiviteit van de interventie voor leerlingen die gestart zijn in groep 2: Aan het 

eind van groep 4 scoort de groep leerlingen die in groep 2 met de interventie ge-

start is op de belangrijkste uitkomstmaten niet significant beter dan de controle 

groep. Als er echter rekening gehouden wordt met interventie integriteit blijkt de 

interventie wel effectief te zijn. In figuur 1 is te zien dat de 38 Interventie leer-

lingen (INT-EN) die Bouw op het gewenste eindniveau afgerond hebben vanaf mid-

den groep 3 gemiddeld meer vooruit gaan op het lezen van losse woorden (p < 

.001) en aan het eind van groep 4 (p < .05) hoger scoren dan de 23 Interventie 

leerlingen (INT-nEN) die Bouw niet op het gewenste eindniveau afgerond hebben 

en dan de 65 Controles (CON). Opvallend is dat INT-EN groep aan het eind van  

 

 

Figuur 1. Het lezen van losse woorden in deelproject 1(BaO2) vanaf halverwege groep 3 tot eind 

groep 4, voor de controle groep en de interventiegroepen (Interventie niet afgerond, Interventie afge-

rond). Eveneens toegevoegd de resultaten voor twee extra controle groepen, die laag en hoog gemid-

deld scoorden op de selectiematen in groep 2. 
 

groep 4 net zo goed leest als de twee extra controle groepen. De leerlingen van 

deze groepen scoorden laag en hoog gemiddeld in groep 2 op de toetsen waarmee 

de risico leerlingen geselecteerd werden voor deelname. INT-EN scoort eind groep 

4 eveneens hoger op het lezen van pseudowoorden (p < .001) en tekst (p < .01), 

en op spellen (p < .001) dan beide andere groepen. 

 

o Deelproject 2 (BaO3)  

Effectiviteit van de interventie bij een start in groep 3: Als er weer rekening ge-

houden wordt met de afronding van het programma blijkt de interventie ook effec-

tief voor de leerlingen die in groep 3 gestart zijn. De 40 Interventie leerlingen 
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(INT-EN) die er (bijna) in geslaagd zijn Bouw op het gewenste eindniveau af te 

ronden gaan gemiddeld meer vooruit (p < .001) en scoren aan het eind van groep 

5 hoger (p < .05) op het lezen van losse woorden (zie figuur 2), dan de 31 Inter-

ventie leerlingen (INT-nEN) die Bouw niet op het gewenste eindniveau afgerond 

hebben en dan de 66 Controles (CON). INT-EN scoort eind groep 5 eveneens hoger 

op het lezen van pseudowoorden (p < .01) en tekst (p < .05) dan beide andere 

groepen,  maar voor spellen is alleen het verschil met INT-nEN significant (p < 

.01). 

 

 
 

Figuur 2. Het lezen van losse woorden in deelproject 1(BaO2) vanaf halverwege groep 3 tot eind 

groep 4, voor de controle groep en de interventiegroepen (Interventie niet afgerond, Interventie afge-

rond). Ter vergelijking eveneens toegevoegd de resultaten voor twee normgroepen die gemiddeld 

(percentiel 50) en zwak (percentiel 10) scoren. 

 

o Deelproject 2 (BaO3) vs. deelproject1 (BaO2) 

Verschil in effectiviteit bij een start van de interventie voor of kort na het begin 

van het formele leesonderwijs: Aan het begin van groep 3, na een half jaar inter-

ventie, kent de BaO2 groep meer letters en leest meer woorden goed dan de BaO3 

interventiegroep. Aan het eind van groep 4 scoort de BaO2 groep die het gewenste 

eindniveau gehaald heeft (BaO2 INT_EN) beter op het lezen van losse woorden (p 

< .1) en pseudowoorden (p < .1), en op spellen (p < .05) dan de groep BaO3 

INT_EN.  

 

o Deelproject 3 (SBaO) 

Effectiviteit van de interventie bij leerlingen met een leesniveau ≤ AVI 3 Bij aan-

vang van de interventie was er een significant verschil in leeftijd tussen de SBaO 

leerlingen die Bouw wel (INT_EN) en niet (INT_nEN) op het gewenste eindniveau 

afgerond hebben. Bij de analyses is daarvoor gecontroleerd. Er werden geen signi-

ficante verschillen gevonden in ontwikkeling en niveau van lezen en spellen op de 
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laatste vervolgmeting tussen de INT_EN groep en de controlegroep en tussen de 

INT_EN en INT_nEN groepen. 

 

o Conclusies  

 Bij een voldoende kwantitatieve interventie integriteit is Bouw! een effec-

tieve interventie voor leerlingen die zwak scoren op beginnende geletterd-

heid in groep 2 en groep 3.  

 De resultaten in deelproject I tonen aan dat veel ouders zijn in staat om 

hun kinderen te ondersteunen bij het aanleren van voorbereidende lees-

vaardigheden.  

 De vergelijking tussen de deelprojecten I en I (BaO2 vs. BaO3) toont aan 

dat het zinvol is om al in groep 2 te starten. Wel is het zo dat bij een start 

in groep 3 de selectie van de beoogde groep leerlingen – degenen met risi-

co op latere leesproblemen als er niet tijdig en op de juiste manier geïnter-

venieerd wordt – met meer zekerheid kan plaatsvinden dan halverwege 

groep 2, omdat de ontwikkeling van beginnende geletterdheid dan nog pril 

is.  

 Drie van de vier SBaO scholen namen deel met een relatief grote groep 

leerlingen, daardoor was de impact van een niet/minder goed uitgevoerde 

interventie te hoog om betrouwbare resultaten op te leveren. 

 Een computer gestuurde instructie die uitgevoerd wordt door niet professi-

onele tutors is kosten-effectiever dan een uitvoering door professionele tu-

tors. 

 

- Outputparameters 

o (Geplande) publicaties 

Onderzoek Kort: Tutor werkt leesachterstand weg. (2012). Didactief, 42(6), 38. 

Regtvoort, A.G.F.M., Zijlstra, A.H., & van der Leij, A.  Werktitel: The effectiveness 

of a longitudinal school-based intervention in beginning readers at risk for 

reading difficulties. Geplande tijdschrift: Dyslexia, special issue, december 

2013. 

Regtvoort, A.G.F.M., Zijlstra, A.H., & van der Leij, A.  Werktitel: The effectiveness 

of a longitudinal home- and school-based intervention in pre-readers at risk 

for reading difficulties. Geplande tijdschrift: 

Zijlstra, A.H., Koomen, M.Y., Regtvoort, A.G.F.M., & van der Leij, A.  Effects of 

quantitative and qualitative treatment integrity of an individualized computer-

supported reading intervention delivered by non-professional tutors. Ingediend 

bij Journal of School Psychology, april 2013) 

Zijlstra, A.H., van der Leij, A., M.Y., van Bergen, A., Regtvoort, A.G.F.M., & 

Koomen, M.Y. Response-to-intervention among children at-risk of reading 

problems with and without familial risk of dyslexia. Geplande tijdschrift: Child 

Development (indienen in juni 2013). 
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van der Leij, A. Zijlstra, A.H., &  Regtvoort, A.G.F.M. Werktitel:  De effectiviteit van 

een vroege interventie voor kinderen met zwakke beginnende 

leesvaardigheden. Gepland tijdschrift: Tijdschrift voor Orthopedagogiek. 

 

o (Geplande) presentaties (chronologisch geordend) 

Zijlstra, H., &  Regtvoort, A. De invloed van schoolfactoren op de uitvoering van 

een  tutor-begeleide computergestuurde instructie voor leerlingen met het ri-

sico op Leesproblemen. ORD: Enschede, 23-25 juni 2010. 

Zijlstra, H., &  Regtvoort, A. Effectiviteit van een vroegtijdige Interventie op de be-

ginnende Leesvaardigheid van leerlingen met het risico op leesproblemen. 

WAP-symposium "Taal op school": Amsterdam, 8 oktober 2010. 

Zijlstra, H. Tutor-begeleide computergestuurde instructie voor leerlingen met het 

risico op leesproblemen. IRD: Leiden, 11 november 2010. 

Zijlstra, H., Regtvoort, A., & van der Leij, A. Tutor-assisted computer-based in-

struction of children at risk for reading problems. British Dyslexia Association, 

8th International Conference, Harrogate, 2-4 juni 2011. 

Zijlstra, H. Evaluating Response-to-intervention within a computer-based tutor-

assisted program for children at risk of reading problems. IRD: Utrecht, 17-18 

november 2011. 

Zijlstra, H. , Regtvoort, A., & van der Leij, A. Early Intervention With Children at 

Risk for Reading Problems: Effects of tutor-assisted computer-based instruc-

tion on reading acquisition. DDP: Amsterdam, 8-9 december 2011. 

Zijlstra, H. A computer-based tutor-assisted intervention for children at risk of 

reading problems: effects of intervention integrity and interaction quality on 

reading Outcomes. ICIRE: Vancouver, 10-12 april 2012. 

Zijlstra, H., &  Regtvoort, A. Leren kinderen met verhoogde kans op leesproblemen 

beter lezen met Bouw? ORD: Wageningen, 20-22 juni 2012. 

Zijlstra, H., van der Leij, A., M.Y., van Bergen, A., Regtvoort, A., & Koomen, M.Y. 

Response-to-intervention among children at-risk of reading problems with and 

without familial risk of dyslexia. 6th  European Summerschool on literacy ac-

quisition: Egmond aan zee, 25-30 augustus 2012. 

Regtvoort, A., & Zijlstra, H. Leren kinderen met verhoogde kans op leesproblemen 

beter lezen met Bouw? Afsluitend symposium Bouw: evidenced based 

leesinterventies: Amsterdam, 26 september 2012. 

Zijlstra, H. Tutor-Assisted Computer-Based Instruction of Children at Risk for Read-

ing Problems: Differential Effects Across At-Risk Groups.  IRD: Utrecht, 15-16 

november 2012. 

Zijlstra, H. Tutor-Assisted Computer-Based Instruction of Children at Risk for Read-

ing Problems: Differential Effects Across At-Risk Groups.  Symposium lan-

guage and reading dissabilities: Keulen, 14-15 december 2012. 
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van der Leij, A., Zijlstra, H.,& Regtvoort, A. Computer and tutor assisted instruc-

tion is effective in preventing reading problems. Symposium Dyslexia: Am-

sterdam, 15 februari 2013. 

Zijlstra, H. Vroegtijdige signalering en interventie bij leerlingen met risico op lees-

problemen. Symposium Masterplan Dyslexie: Utrecht, 13 maart 2013. 

van der Leij, A., Zijlstra, H., & Regtvoort, A. Computer and tutor assisted instructi-

on is effective in preventing reading problems. SSSR International Conference: 

Hong-Kong, 10-13 juli 2013. 

van der Leij, A., Zijlstra, H., & Regtvoort, A. Symposium: Early intervention to pre-

vent dyslexia, using new technology. British Dyslexia Association, 9th Interna-

tional Conference, Guildford: 27-29 maart 2014. 

 

- Implementatie van onderzoeksresultaten 

o Onderzoeksinstituut, universiteit 

 Het onderzoek is financieel extra ondersteund door het Research Institute 

of Child Development and Education van de afdeling Pedagogiek, Onder-

wijskunde en Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam. De on-

dersteuning bestond uit aanvulling van de 0.5-0.6 student-assistent tot 

een promotieplaats met, naast de begrote activiteit, het uitvoeren van on-

derzoek dat resulteert in de dissertatie. Dit werk is nog in uitvoering. Naar 

verwachting wordt de dissertatie waarvan een hoofdstuk gepubliceerd is en 

het tweede aangeboden aan een internationaal wetenschappelijk toptijd-

schrift, voor 1 november voltooid (uitgevoerd door Haytske Zijlstra). 

 Wat betreft implementatie op grotere schaal blijft het onderzoeksinstituut 

betrokken bij de verdere ontwikkeling van het interventieprogramma 

Bouw! dat door de educatieve uitgeverij Lexima op de markt zal worden 

gebracht, naar verwachting in 2014. Emeritus-hoogleraar Aryan van der 

Leij, nog verbonden aan het instituut voor het geven van enkele colleges, 

de begeleiding van een aantal promotieprojecten en het uitbrengen van 

publicaties, blijft de verantwoordelijkheid daarvoor dragen. 

o Onderwijs, curriculum, etc. 

 Bij de afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding van de 

UvA zijn binnen het project acht masterscripties uitgevoerd, gericht op fac-

toren die van invloed zijn op een succesvolle implementatie en op de effec-

tiviteit van Bouw!, zoals interventie integriteit, familiaal risico en thuistaal. 

 De resultaten van de studie worden elk jaar gepresenteerd aan Masterstu-

denten, zowel degenen die de Research Master volgen als de reguliere Ma-

ster Orthopedagogiek en vormen dus onderdeel van het curriculum. Daar-

naast zijn besprekingen gaande met de Hogeschool van Amsterdam om, 

zodra uitgave een feit is, Bouw! op te nemen in het studie[pakket van de 

Universitaire Pabo-studenten die een opleiding volgen die hun een vierjari-

ge bachelor PABO en Universitaire Pedagogiek bezorgt.  
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 Het onderwijsveld in Nederland heeft op diverse congressen over dyslexie 

kennis kunnen maken met de resultaten van het onderzoek. Volgens plan 

zullen, na uitgave bij Lexima, workshops georganiseerd worden voor be-

langstellenden in het onderwijsveld, in het bijzonder interne begeleiders, 

remedial teachers, Pabodocenten, schoolbegeleiders, e.d. Ook ouders, in 

het bijzonder de Vereniging Balans die zich richt op ouders van kinderen 

met o.a. dyslexie, zullen geinformeerd worden. 

 Er is, via de bij de studie betrokken begeleidingsdienst ABC, contact met 

Onderwijszorg Nederland (ONL) waarin 19 onderwijsadviesbureaus ver-

spreid over Nederland specialistische zorg bieden op het gebied van ernsti-

ge enkelvoudige dyslexie en gedragsproblemen. Wanneer uitgave van 

Bouw! gerealiseerd is zullen deze bureaus het programma aanbevelen als 

een vorm van thuishulp door ouders. 

o OCW, beleid 

 Er is in februari 2013 contact geweest met OCW, in het bijzonder staatsse-

cretaris Dekker en een aantal ambtenaren, over de toename van het aan-

tal dyslectici in het onderwijs. Tijdens dat gesprek is ook Bouw! als moge-

lijk kosteneffectief, preventief middel ter sprake gebracht. Na uitgave 

wordt door ons contact opgenomen met OCW om de vraag te bespreken 

wat de overheid zou kunnen bijdragen aan verspreiding. 

 

3. Financiële realisatie 

- Realisatie van kosten en middelen ten opzichte van oorspronkelijke begroting 

 

 

 

 

  









  
11 

o Realisatie financiële middelen, uitgesplitst naar: 

 kalenderjaren 

 kostensoorten: loonkosten, materiaalkosten, kosten derden, overhead 

o indien wijzigingen of opvallende zaken: toelichten 

 Uit inspectie van de ureninzet van de aio bleek dat de eerder genoemde 

extra inzet van studenten in 2012 (na overheveling van deel van budget 

van ABC) niet voldoende was om de extra inzet van de aio te compense-

ren. Deels hing dit samen met de noodzakelijke voortzetting 

van ondersteunende/begeleidende activiteiten, vooral ten gevolge van de 

uitbreiding van het aantal scholen die bij het project betrokken waren, 

deels met de dataverwerking die nogal complex bleek. Voor beide activitei-

ten was de aio beter gekwalificeerd dan studenten. Enerzijds is er dus veel 

minder uitgegeven aan extra inzet van studentassistenten, anderzijds is 

het teveel van de activiteiten van de aio, die eigenlijk thuishoren onder 

Onderwijs Bewijs, ten laste gekomen van de eerste geldstroom van de 

UvA. De afwijking met de 50/50 % verdeling, in totaal 440 uur, waarvan 

360 uur in 2012 en 90 uur in de periode januari-maart 2013, kan verant-

woord worden door urenoverzichten uit die periode. In februari 2013 heeft 

OCW een wijzigingsverzoek om bovengenoemde 440 uur te financieren 

met resterende loonkosten van ABC/studenten ingewilligd.   
 


