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INLEIDING 
Muiswerk-programma’s zijn web-based programma’s voor het onderwijs. Dat betekent dat 

gebruikers op elk moment vanaf elke plek met de programma’s kunnen werken, ook thuis dus. 

Het belangrijkste principe van de Muiswerk-programma’s is dat een diagnostische toets de 

leerling stuurt naar oefenmateriaal dat aansluit bij de gemaakte fouten. De toets kan herhaald 

worden en eventueel leiden tot opnieuw oefenen. De docent heeft extra mogelijkheden om 

leerlingen te sturen en te volgen. Via een bijbehorende app kunnen ook ouders de  

prestaties van hun kinderen bekijken. 

Het Muiswerk-programma Formuleren 1F is gemaakt voor leerlingen in de bovenbouw van de 

basisschool, voor de praktijkschool en de laagste klassen van het vmbo. Het is geschikt voor 

zowel autochtone als niet autochtone leerlingen. Vergeleken met het hogere niveau van Formu-

leren 2F is in dit programma minimaal gebruik gemaakt van de grammatica. In eerste instantie 

wordt vooral een beroep gedaan op de intuïtie van leerlingen. Zij voelen vaak goed aan welke zin 

goed loopt en welke niet. Met name voor het goed kunnen afstemmen van onderwerp en getal 

van de persoonsvorm (congruentie) moesten die twee grammaticale begrippen worden aange-

leerd, maar waar 2F begint met die grammaticale basis komt de grammatica bij 1F pas later aan 

de orde. Verder zijn waar mogelijk de uitlegschermen vereenvoudigd en zijn er ook meer open 

hands-on-oefeningen opgenomen die het meest lijken op echt schrijven. U kunt de leerlingen op 

verschillende manieren met het programma laten werken. Formuleren 1F sluit aan bij elke 

lesmethode. Als basiskennis voor dit programma wordt verondersteld dat leerlingen ongeveer 

weten wat werkwoorden, zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden zijn.  

STRUCTUUR 
Muiswerk-programma's vormen een ideale oefenomgeving voor computerondersteund onder-

wijs. Het basisprincipe van Muiswerk-programma's is dat een diagnostische toets de leerling 

stuurt naar  oefenmateriaal dat aansluit bij de fouten die hij maakte. De toets kan herhaald 

worden en eventueel leiden tot opnieuw oefenen. Ook Formuleren 1F is zo gestructureerd.  

Er kan op verschillende manieren gedifferentieerd mee worden gewerkt.  

In Formuleren 1F wordt aandacht besteed aan de belangrijkste vaardigheden die op de basis-

school op het gebied van formuleren worden behandeld.  

De indeling is dus niet per se gebaseerd op formuleringsfouten die leerlingen maken, een inde-

ling die in schoolboeken vaak wordt gehanteerd. De volgende onderwerpen/rubrieken komen in 

het programma aan de orde: 

• woordkeuze 

• gebruik voor voornaamwoorden 

• gebruik van voorzetsels 

• zinsbouw mededeling en vraag 

• zinsbouw gebiedend en compleet 

• persoonsvorm en zinsdeel 

• congruentie 

• zinnen langer maken 
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• zinnen afbakenen en veranderen 

• teksten indelen 

OMVANG 
Formuleren 1F bestaat uit 2 deeltoetsen. In de eerste komt rubriek A t/m F aan de orde en in de 

tweede rubriek G t/m K. Er is geen totaaltoets opgenomen die alle onderwerpen afdekt, omdat 

zo’n toets te lang zou worden. Er zijn 63 oefeningen (zie overzicht van de lesstof op bladzijde 

14). De oefeningen zijn onderverdeeld naar onderwerp/rubriek. In totaal zijn in dit lesbestand 

bijna 1000 vragen in ruim 2000 variaties verwerkt. De oefenvormen die gebruikt worden zijn: 

Rijen (4x), Open vraag (13x), Wijs aan in zin (2x), Kies woord in zin (1x), Meerkeuze-2 (2x), 

Meerkeuze-3 (7x), Meerkeuze-4 (5x), Meerkeuze-6 (10x), Wijs aan in tekst (3x), Plaats woord 

(3x), Koppels (1x), Volgorde (2x), Slepen (1x), Wijzig tekst (10x) en Koppelpuzzel (1x). Alle 164  

uitlegschermen zijn ingesproken door een echt persoon geen computerstem. 

DIAGNOSE 
Muiswerk kent toetsen en oefeningen. Oefeningen beperken zich altijd tot een deel van de stof. 

Ze leggen uit, laten voorbeelden zien, laten leerling oefenen en laten weten wat zij goed en fout 

doen. Toetsen laten nooit zien of het antwoord goed was en dekken een breder deel van de stof 

af. De toetsen van Muiswerk kunnen een diagnose stellen. Alle onderdelen van de lesstof komen 

gelijkmatig in elke toets aan bod; veelgemaakte fouten worden als het ware uitgelokt. De foute 

en goede gecodeerde antwoorden worden opgevangen en gerubriceerd. Zo komt de diagnose tot 

stand. Met behulp van de diagnose wordt een oefenprogramma op maat samengesteld. Dat wil 

zeggen: rubrieken waarin fouten werden gemaakt, worden vertaald naar oefeningen die de 

oefenstof uit die rubriek aanreiken, waarmee ze de leerling laten oefenen. Deze vult daarmee de 

zwakke plekken in zijn kennis aan. Na het oefenen kan hij opnieuw een diagnostische toets doen 

en opnieuw oefenen, net zo lang tot de score hoog genoeg is. Door het grote bestand aan zinnen, 

woorden en teksten waaruit geput wordt, is een toets nooit twee keer hetzelfde. 
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Beginscherm van Formuleren 1F met één knop waaronder zich de toetsen (Wat weet je al?) en één knop waaronder zich alle 
oefeningen bevinden. De knop met het persoonlijk oefenprogramma ‘Jouw oefeningen’ verschijnt pas na het maken van een 
toets. 

TOETSEN 
De toetsen in een Muiswerk-programma zijn een afspiegeling van de inhoud. Formuleren 1F 

heeft twee toetsen die zowel voor diagnose als voor evaluatie worden gebruikt. De toetsen zijn 

elke keer anders maar bevragen wel steeds dezelfde problematiek. 

De toets Z1 Rubriek A t/m F heeft 30 variabele meerkeuzevragen en gaat over woordkeus, ge-

bruik van voornaamwoorden, gebruik van voorzetsels, zinsbouw mededeling en vraag, zinsbouw 

gebiedend en compleet, persoonsvorm en  

zinsdeel. 

De toets Z2 Rubriek G t/m J heeft 30 variabele meerkeuzevragen en gaat over congruentie, zin-

nen langer maken, zinnen afbakenen en veranderen en teksten indelen. 

UITLEGSCHERMEN 
Bij elke oefening horen een of meer uitlegschermen. In totaal bevat het bestand 164 korte uitleg-

schermen. Daarin wordt vooral met behulp van voorbeelden uitgelegd wat het doel van de oefe-

ning is. Een voorbeeld van een uitlegscherm ziet u verderop. Deze uitlegschermen zijn allemaal 

ingesproken met een echte stem, geen computerstem. 
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Een van drie uitlegschermen over het omgaan met en opzoeken van synoniemen. Dit scherm gaat om het gebruik van het 
Muiswerk Woordenboek daarbij. De uitleg gaat vooraf aan de eerste oefening (A1) en kan ook tussentijds geraadpleegd 
worden. 

INHOUD 
Vergeleken met het hogere niveau van Formuleren 2F is in dit programma geprobeerd zo weinig 

mogelijk grammatica te gebruiken. In eerste instantie wordt vooral een beroep gedaan op de 

intuïtie van de leerlingen. Die voelen vaak automatisch goed aan welke zin goed loopt en welke 

niet. Met name voor het goed kunnen afstemmen van onderwerp en getal van de persoonsvorm 

(congruentie) moeten die twee grammaticale begrippen worden aangeleerd maar waar 2F 

begint met die grammaticale basis komt de grammatica bij 1F pas later aan de orde. Verder zijn, 

waar mogelijk, de uitlegschermen vereenvoudigd en zijn in Formuleren 1F  ook meer open 

hands-on-oefeningen opgenomen, die het meest lijken op echt schrijven.  In een aantal gevallen, 

bijvoorbeeld bij het gebruik van synoniemen en bij het construeren van korte of lange zinnen, 

worden stijladviezen gegeven. Als een leerling zich daar niet aan houdt, is dat niet perse fout, 

maar wel minder fraai of minder gewenst.  

In  de uitlegschermen zijn ook altijd voorbeelden opgenomen. De oefening begint altijd met het 

tonen van deze uitlegschermen. Tijdens het oefenen kan de uitleg op elk gewenst moment op-

nieuw geraadpleegd worden. Nu volgt een beschrijving van de afdelingen (onderwer-

pen/rubrieken) van het lesbestand. 

WOORDKEUS 
Rubriek A gaat over de woordkeus. Eerst leert de leerlingen wat synoniemen zijn. Vervolgens 

leren ze dat synoniemen handig zijn om teveel herhaling van dezelfde woorden te voorkomen 

(niet echt fout, maar niet zo fraai).  

Er is daarnaast aandacht voor het verschijnsel ‘register’ (vakterm wordt niet gebruikt) waarbij 

men leert dat niet elke synoniem op elke plaats past. Woorden kunnen te formeel of te informeel 

zijn. Het onderwerp beslaat zeven oefeningen in vijf verschillende oefenvormen. 
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Oefening A5 is van het type ‘Wijzig tekst. De leerling moet straattaalwoorden in de tekst vervangen door een van de gewone 
woorden die boven de tekst staan. 

VERWIJZINGEN 
In rubriek B komt het gebruik van voornaamwoorden aan bod. In eerste instantie afzonderlijk: 

persoonlijk, bezittelijk, aanwijzend en in tweede instantie gemixt. Voor formuleren zijn voor-

naamwoorden belangrijk als het gaat om het beperken van herhaling en het gebruik van de 

juiste gebruik van voornaamwoorden. Kwesties als het gebruik van ‘jou’ of ‘jouw’, en het gebruik 

van ‘zij’ of ‘hun’ worden geoefend. Er zijn zes oefeningen in vier verschillende oefenvormen. 
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Oefening B5 is van het type ‘Plaats woord’. De leerling moet voor elke open plaats een passend  
voornaamwoord kiezen uit de rij rechts. De oefening bestaat uit twee teksten die bij herhaald oefenen afwisselend tevoorschijn 
komen.  Er is een spiekscherm waarin de leerling kan kijken als hij het niet weet. 

GEBRUIK VAN VOORZETSELS 
Het gebruik van de juiste voorzetsels (rubriek C) levert nog wel eens problemen op,  

vooral als het gaat om vaste voorzetsels die geen letterlijke betekenis hebben. In deze rubriek 

leert de leerling eerst wat voorzetsels zijn en vervolgens krijgt hij informatie over het bestaan 

van vaste combinaties. Wie twijfelt over het juiste voorzetsel heeft een woordenboek nodig. Net 

als in de meeste andere oefenprogramma’s is het Muiswerk Woordenboek hiervoor beschikbaar.  

Uit de voorbeeldzinnen is de juiste combinatie af te leiden. Dit onderwerp heeft vier oefeningen 

in oplopende moeilijkheid, in drie verschillende oefenvormen. 
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Oefening C5 is van het type ‘Wijs aan in tekst’. De leerling moet alle voorzetsels in de tekst aanwijzen. De aangewezen woorden 
krijgen hoofdletters en verschijnen in de rij rechts. De oefening bestaat uit twee teksten die bij herhaald oefenen afwisselend 
tevoorschijn komen.  Er is een spiekscherm waarin de leerling kan kijken als hij het niet weet. 

ZINSBOUW MEDEDELING EN VRAAG 
In deze rubriek (rubriek D) wordt aandacht besteed aan twee soorten zinnen: mededelende 

zinnen en vraagzinnen met vraagwoord of persoonsvorm vooraan. De leerling moet ze niet 

alleen herkennen, maar ook zelf maken. De afsluitende leestekens worden eveneens behandeld. 

Bij dit onderwerp horen zeven oefeningen in oplopende moeilijkheid en met vijf verschillende 

oefenvormen. 
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Oefening D4  heeft de oefenvorm ‘Volgorde’. Er komen losse woorden tevoorschijn. De leerling moet een vraagzin maken door 
deze woorden in de juiste volgorde aan te wijzen. De aangewezen woorden komen bovenin te staan. 

ZINSBOUW GEBIEDEND EN COMPLEET 
In rubriek E wordt aandacht besteed aan gebiedende zinnen en aan het herkennen van incom-

plete zinnen. De leerling moet ze niet alleen herkennen, maar ook zelf maken. Bij dit onderwerp 

horen zeven oefeningen in oplopende moeilijkheid en met drie verschillende oefenvormen. 
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Oefening E2 is van het type ‘Wijzig tekst’. De  leerling moet van elke zin een gebiedende zin maken zoals gebruikelijk is bij een 
recept. De oefening bestaat uit twee teksten die bij herhaald oefenen afwisselend tevoorschijn komen.  Er is een spiekscherm 
waarin de leerling kan kijken als hij het niet weet.  

PERSOONSVORM 
Rubriek F besteed voor het eerst aandacht aan een grammaticaal onderwerp: de persoonsvorm. 

Deze kennis is nodig voor het afbakenen van zinsdelen, de congruentie (volgende rubriek) en 

het bepalen van de volgorde van woorden. Wat vóór de persoonsvorm kan staan, is één zinsdeel.  

De volgorde van de woorden in een zin kan gewijzigd worden, maar in een mededelende 

(hoofd)zin, blijft de persoonsvorm op de tweede plaats staan.  

Bij dit onderwerp horen zes oefeningen in oplopende moeilijkheid en met zes verschillende 

oefenvormen. 

 
Oefening F3 is van het type ‘Slepen’. De  balkjes onderaan moeten stuk voor stuk tussen de zinsdelen gesleept worden.  

CONGRUENTIE 
Rubriek G gaat over de overeenstemming in getal tussen onderwerp en persoonsvorm: ze staan 

beide in het enkelvoud of in het meervoud. Het woord ‘congruentie’ wordt daarbij niet gebruikt. 

We hebben het wel over ‘onderwerp en getal’. Vanzelfsprekend komt hier eerst aan de orde hoe 

je het onderwerp van de zin vindt. Ook moeilijke, langere onderwerpen komen daarbij aan bod 

waarbij de kennis over het afbakenen van zinsdelen weer van pas komt.  

Bovendien moet het kernwoord van het onderwerp herkend worden in zulke onderwerpen. 

Vervolgens moet de leerling zijn kennis toepassen bij het zelf typen of wijzigen van werkwoor-

den in een tekst. Er zijn in deze rubriek negen oefeningen en er worden vijf verschillende oefen-

vormen gebruikt. 
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Oefening G7 is van het type ‘Vul in zin’. De leerling moet de juiste vorm van een werkwoord typen en daarbij rekening houden 
met het getal van het onderwerp. Bij foute invoer wordt gericht feedback gegeven en kan de leerling een nieuwe poging 
ondernemen. 

 

ZINNEN LANGER MAKEN 
Rubriek H gaat over het combineren van zinnen tot langere zinnen.  

Afwisseling in zinslengte is de aanbeveling voor het schrijven. Daarvoor is kennis nodig van twee 

soorten voegwoorden en van wat zij doen met de volgorde van het tweede deel van de zin. De 

rubriek bestaat uit zeven  

oefeningen, waarvan drie actieve formuleringsoefeningen in oplopende  

moeilijkheid. Er zijn vier verschillende oefenvormen. 
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Oefening H5 is van het type ‘Wijzig tekst’. Elke tweede zin moet gewist worden en vervangen door een zinsdeel dat begint met 
‘omdat’, eventueel voorafgegaan door een komma. De oefening bestaat uit twee teksten die bij herhaald oefenen afwisselend 
tevoorschijn komen.  Er is een spiekscherm waarin de leerling kan kijken als hij het niet weet. 

ZINNEN AFBAKENEN EN VERANDEREN 
Rubriek I gaat over het indelen van stukjes tekst in zinnen, het opsplitsen van langere zinnen in 

kortere en het evt. veranderen van de woordvolgorde en het gebruik van voornaamwoorden 

daarbij. De stof wordt behandeld en geoefend in vijf oefeningen in oplopende moeilijkheid. Er 

zijn drie verschillende oefenvormen. 

 
Oefening I5 is van het type ‘Open vraag’ en gaat over zinnen in de zin (bijvoeglijke bijzinnen). Een langere zin moet worden 
opgesplitst in twee kortere.  

TEKSTEN INDELEN EN OPBOUWEN 
Rubriek J gaat over het indelen en opbouwen van brieven en e-mails. De vaardigheid van het 

verdelen van zinnen in zinsdelen komt hier weer van pas. Vervolgens moeten zinnen in een tekst 

worden afgebakend. Er zijn vier oefeningen, alle vier in de meerkeuzevorm. 
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In oefening J3 wordt stap voor stap een brief of e-mail opgebouwd. Achtereenvolgens moet de juiste aanhef, een passende 
eerste alinea, een passend middendeel, een passende afsluitende alinea en een passende slotformule worden gekozen. Onder 
de ogen van de leerling ontstaat een eindproduct.  

OVERZICHT OEFENINGEN EN TOETSEN FORMULEREN 1F 

 
Rubriek Oefening Type Uitleg Opgave

n 

Z TOETSEN 

 

Z1 Rubriek A t/m E Meerkeuze 1 30 

Z2 Rubriek F t/m J Meerkeuze 1 30 

A woordkeus A1 Dezelfde betekenis Koppelpuzzel 5 10 

 A2 Een bijzondere leerling Plaats woord 3 9 .. 10 

 A3 Topartiest Wijzig tekst 3 10 .. 11 

 A4 Deftig of minder deftig Rijen 2 24 

 A5 Straattaal Wijzig tekst 3 10 

 A6 Synoniem en situatie Meerkeuze 1 14 

 A7 Woordkeus Meerkeuze 3 16 

B gebruik van voornaamwoorden 

 

B1 Verwijzen met voornaamwoorden Wijzig tekst 4 9 

B2 Voornaamwoord invullen Open vraag 3 18 

 B3 Betrapt Wijzig tekst 3 21 .. 22 

 B4 Aanwijswoord typen Open vraag 1 12 

 B5 Verliefd Plaats woord 4 12 .. 15 

 B6 Verwijzingen Meerkeuze 3 18 

C gebruik van voorzetsels 

 

C1 Waar wij wonen Plaats woord 4 15 

C2 Voorzetsels aanwijzen Wijs aan in tekst 4 20 .. 25 

 C3 Vast voorzetsel typen Open vraag 2 18 

 C4 Voorzetsel invullen Open vraag 4 14 

 C5 Voorzetsels gebruiken Meerkeuze 4 15 

D zinsbouw mededeling en vraag 

 

D1 Twee zinnen maken Wijs aan in zin 1 10 

D2 Een bijzonder dier Wijzig tekst 3 30 .. 32 

 D3 Volgorde in mededelingen Volgorde 2 15 

 D4 Volgorde in vragen Volgorde 3 15 

 D5 Vraag of antwoord maken Open vraag 2 14 

 D6 Mededeling of vraag Rijen 3 20 

 D7 Tekst indelen Meerkeuze 1 16 

E zinsbouw gebiedend en compleet 

 

E1 Gebiedende zinnen maken Open vraag 2 12 

E2 Recept schrijven Wijzig tekst 3 11 .. 12 

 E3 Gebiedend of niet Rijen 2 20 

 E4 Compleet of niet Rijen 2 20 

 E5 Synonieme zinnen Meerkeuze 2 12 

 E6 Drie soorten zinnen Meerkeuze 3 15 

 E7 Over drie soorten zinnen Meerkeuze 3 10 

F persoonsvorm en zinsdeel 

 

F1 Een ander begin Open vraag 2 10 

F2 Bang voor de tandarts Wijzig tekst 3 5 

 F3 Zinnen verdelen Slepen 2 8 

 F4 De zin en de persoonsvorm Kies woord in zin 3 12 

 F5 Snoep Wijs aan in tekst 3 16 .. 20 
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 F6 Persoonsvorm en zinsdeel Meerkeuze 2 18 

G congruentie G1 Over wie of wat Open vraag 1 15 

 G2 Onderwerp kiezen Meerkeuze 2 15 

 G3 Moeilijke onderwerpen Meerkeuze 3 15 

 G4 Scheepswrak Wijs aan in tekst 3 18 .. 22 

 G5 Kernwoord aanwijzen Wijs aan in zin 2 10 

 G6 Zinnen verzinnen Open vraag 3 10 

 G7 Juiste vorm invullen Open vraag 3 20 

 G8 Een mooi beroep Wijzig tekst 5 20 .. 22 

 G9 Congruentie Meerkeuze 3 12 

H zinnen langer maken H1 Zinnen koppelen Koppels 2 12 

 H2 Voegwoord invullen Open vraag 4 10 

 H3 Langere zinnen maken  Open vraag 4 12 

 H4 Welke zin is goed? Meerkeuze 3 10 

 H5 Rood haar Wijzig tekst 2 6 .. 7 

 H6 Welk voegwoord Meerkeuze 3 12 

 H7 Foute volgorde herkennen Meerkeuze 3 10 

I zinnen afbakenen en veranderen 

 

I1 Aantal zinnen Meerkeuze 2 12 

I2 Kortere zinnen maken  Open vraag 2 10 

 I3 Adoptie Wijzig tekst 4 26 .. 32 

 I4 De zin in de zin Open vraag 1 10 

 I5 Afbakenen en veranderen Meerkeuze 5 12 

J teksten indelen J1 Aanhef en slotformule Meerkeuze 3 10 

 J2 Tekst indelen Meerkeuze 3 8 

 J3 Brief of mail samenstellen Meerkeuze 4 15 

 J4 Brief of mail indelen Meerkeuze 5 10 

 


