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INLEIDING
Muiswerkprogramma’s zijn programma’s voor het onderwijs. De programma’s zijn verkrijgbaar
als web-based versie. Gebruikers kunnen op elk moment vanaf elke plek van de programma’s
gebruikmaken (ook vanuit huis).
Het belangrijkste principe van Muiswerkprogramma’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 begeleidingsmogelijkheden van Muiswerk komen het
best tot hun recht wanneer het programma en de bestanden geïnstalleerd zijn in een netwerk.
De docent heeft dan extra mogelijkheden om leerlingen te sturen en te volgen.
Het Muiswerkprogramma Formuleren 4F is gemaakt voor leerlingen in de bovenbouw van het
voortgezet onderwijs en voor leerlingen in mbo en hbo voor wie vaardigheden op het gebied van
formuleren belangrijk zijn. Het is geschikt voor zowel autochtone als allochtone leerlingen.
Doel van het programma is: leren wat correcte zinnen zijn en leren aangeven wat aan andere
zinnen mankeert. Het programma reikt de termen aan waarmee over verkeerde of minder gelukkige zinnen gecommuniceerd kan worden, maar het bevat naast taalbeschouwelijke ook veel
praktische formuleeroefeningen. In het programma zijn tientallen bestaande of geconstrueerde
teksten gebruikt.
U kunt leerlingen op verschillende manieren met het programma laten werken. Muiswerk Formuleren 4F sluit daardoor aan bij elke lesmethode. Een eenvoudige grammaticale basis wordt
wel bekend verondersteld. In enkele oefeningen wordt echter ook aandacht besteed aan de
grammatica die op dat moment voor een bepaald onderwerp nodig is.

STRUCTUUR
Muiswerkprogramma's vormen een oefenomgeving voor computerondersteund onderwijs. Het
basisprincipe van Muiswerkprogramma'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 4F is zo gestructureerd.
In Formuleren 4F wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:













zinnen
hoofdzin en bijzin
zinslengte
volgorde
congruentie
verwijswoorden
overbodigheden
contaminatie
beknopte bijzin
samentrekking
lijdende vorm
naamwoordstijl
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onduidelijkheid
woordgebruik

OMVANG
Formuleren 4F bestaat uit 3 toetsen (zie bladzijde 5) en 60 oefeningen (zie stofoverzicht op
bladzijde 11). Er is één uitgebreide toets waarin alle onderwerpen aan de orde komen en er zijn
twee deeltoetsen waarin een deel van de onderwerpen getoetst wordt. De oefeningen zijn onderverdeeld naar onderwerp. De meeste oefeningen en toetsen kunt u ook op verschillende
manieren op papier afdrukken. In totaal zijn in dit lesbestand 941 vragen in 1193 variaties, 535
woorden en 21 teksten verwerkt. Bij het programma hoort een uitgebreide helpfile in zogenaamd 'hypertekstformaat' en overzichtelijke handleiding op papier.

DIAGNOSE
Muiswerk kent toetsen en oefeningen. Oefeningen beperken zich altijd tot een deel van de stof,
leggen uit, laten voorbeelden zien, laten de leerling oefenen en laten hem weten wat hij goed en
fout doet. Toetsen laten nooit zien of het antwoord goed was en dekken een breder deel van de
stof. De toetsen van Muiswerk kunnen een diagnose stellen. Alle onderdelen van de stof komen
gelijkmatig in elke toets aan bod; veelgemaakte fouten worden als het ware uitgelokt. De foute
en goede antwoorden, die gecodeerd zijn, 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 in 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 zolang 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.

Beginscherm van Formuleren 4F 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.

Het stellen van een diagnose kan ook onderdrukt worden als een docent bijvoorbeeld een toets
wil geven om een cijfer te bepalen, als het gaat om een evaluatieve toets dus.
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TOETSEN
De toetsen in een Muiswerkprogramma zijn een afspiegeling van de inhoud. Formuleren 4F
heeft 3 toetsen. Deze worden zowel voor diagnose als voor evaluatie gebruikt. De toetsen zijn
elke keer anders, maar bevragen wél steeds dezelfde problemen.
De toets Formuleren 1 heeft 30 variabele meerkeuzevragen en gaat over: zinnen, hoofdzin en
bijzin, zinslengte, volgorde, congruentie, verwijswoorden, overbodigheden.
De toets Formuleren 2 heeft 24 variabele meerkeuzevragen en gaat over: contaminatie, beknopte
bijzin, samentrekking, lijdende vorm, naamwoordstijl, onduidelijkheid, woordgebruik.
De toets Formuleren 4F Totaal bestaat uit 42 variabele meerkeuzevragen bij zinnen die in hun
context worden gepresenteerd en alle onderwerpen van het bestand komen aan de orde.
UITLEGSCHERMEN
Bij elke oefening horen een of meer uitlegschermen. Daarin wordt met behulp van schema's,
regels en voorbeelden uitgelegd wat de bedoeling is. Een voorbeeld van zo'n uitlegscherm ziet u
hieronder.

Eerste uitlegscherm bij oefening D2 ‘Tangconstructie vermijden’. Er is in dit geval ook een tweede uitlegscherm beschikbaar.

INHOUD
Formuleren 4F behandelt adviezen, tips en voorschriften voor het bouwen van zinnen en het
reikt de termen aan die nodig zijn om over zinsbouw te communiceren. In een aantal gevallen
geven we een stijladvies. Als een leerling zich daar niet aan houdt, is dat niet fout, maar wel
minder fraai of minder gewenst. De stof wordt uitgelegd in de uitlegschermen met voorbeelden.
Deze komen altijd tevoorschijn aan het begin van een oefening, maar ook tijdens het oefenen kan
de uitleg op elk gewenst moment bekeken worden. Het lesbestand bestaat uit verschillende
afdelingen of rubrieken. Hier volgt een beschrijving van elke rubriek.

ZINNEN
Rubriek A gaat over zinnen. Het is een van de basisrubrieken van het programma. Bij andere
onderwerpen wordt deze stof vaak bekend verondersteld. De rubriek behandelt verschillende
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soorten zinnen: mededelende zinnen, gebiedende zinnen, vraagzinnen, enkelvoudige en samengestelde zinnen. Bij het onderscheiden van deze soorten zinnen staat het herkennen van de
persoonsvorm(en) centraal. De stijlaanwijzing bij deze rubriek is dat zinnen niet altijd compleet
hoeven zijn, d.w.z. niet altijd een onderwerp en een persoonsvorm hoeven hebben. Bij de rubriek horen vier oefeningen in oplopende moeilijkheid en met vier verschillende oefenvormen.

Oefening A3 is van het type ‘Wijs aan in tekst’. De leerling moet zinnen aanwijzen die niet compleet zijn, d.w.z. geen onderwerp
en persoonsvorm hebben. Het begin van deze zinnen komt in een lijst rechts van de tekst te staan.

HOOFDZIN EN BIJZIN
In deze rubriek (rubriek B) wordt aandacht besteed aan het onderscheid tussen hoofdzin en
bijzin. Onder andere het herkennen van de hoofdzins- en de bijzinsvolgorde wordt verderop in
het programma van belang. Ook de beperkende en uitbreidende bijvoeglijke bijzin worden
behandeld en het betekenisverschil dat kan ontstaan door het al dan niet plaatsen van een
komma. Bij de rubriek horen zes oefeningen in oplopende moeilijkheid en met vier verschillende
oefenvormen.

ZINSLENGTE
Rubriek C is gebouwd rondom het stijladvies: breng afwisseling aan in de lengte van de zinnen.
Men moet daartoe in staat zijn korte zinnen aan elkaar te koppelen, al dan niet met voegwoord,
en men moet lange zinnen desgewenst kunnen splitsen. Bij de rubriek horen vier oefeningen in
oplopende moeilijkheid en met twee verschillende oefenvormen.
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Oefening C2 is een oefening in van het type ‘vul in in zin’. Het gaat hierbij om het intypen van het juiste voegwoord in langere
zinnen. Onder andere het verschil tussen ‘omdat’ en ‘doordat’ wordt behandeld.

VOLGORDE
In rubriek D komen enkele volgordeproblemen aan de orde: de volgorde van bijvoeglijke naamwoorden vóór een zelfstandig naamwoord, de verschillende soorten tangconstructies, het gebruik van inversie en de onterechte inversie in ‘tante Betjes’, de wenselijkheid van symmetrie in
samengestelde zinnen en in opsommingen. De stof wordt gepresenteerd en geoefend in vier
oefeningen in oplopende moeilijkheidsgraad. Er zijn vier verschillende oefenvormen gebruikt.

Oefening E5 is van het type ‘Wijzig tekst’. Zoals bij veel oefeningen in dit programma moet de leerling hier fouten in zinnen
verbeteren. In dit geval gaat het om congruentiefouten.

CONGRUENTIE
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Rubriek E gaat over de overeenstemming in getal tussen onderwerp en persoonsvorm: congruentie. De persoonsvorm wordt bekend verondersteld. Uitgebreid gaan we in op het getal van het
onderwerp, waarbij veel moeilijke, lange onderwerpen aan bod komen en de zogenaamde
groepsonderwerpen, die logisch meervoud, maar taalkundig enkelvoud zijn. Er zijn in deze
rubriek vijf oefeningen en er werden vijf verschillende oefenvormen gebruikt.

VERWIJSWOORDEN
In rubriek F komt het gebruik van problematische verwijswoorden aan bod: ‘dat’ of ‘wat’, ‘zij’ of
‘hun’ of ‘hen’, voornaamwoordelijke bijwoorden die verwijzen naar personen of dingen, het
gebruik van mannelijke of vrouwelijke woorden. Er zijn vijf oefeningen in vier verschillende
oefenvormen.

Oefening F1 is van het type ‘Rijen’. De leerling moet aangeven of ‘dat’ of ‘wat’ op de open plaats moet. Een fout antwoord wordt
doorgestreept en vervolgens in de juiste rij geplaatst.

OVERBODIGHEDEN
Een schrijver moet erop letten op of hij niets dubbel schrijft. In rubriek G komen verschillende
dubbelingen aan bod: pleonasme en tautologie, dubbele ontkenningen en omslachtige voorzetseluitdrukkingen. De rubriek heeft vier oefeningen in twee verschillende oefenvormen.

CONTAMINATIE
Een contaminatie is het door elkaar halen van twee, meestal verwante begrippen. Het gaat daarbij meestal om spreekwoorden of uitdrukkingen. Rubriek H gaat hierover. Men leert contaminaties herkennen, benoemen en verbeteren. De rubriek heeft vier oefeningen in vier verschillende
oefenvormen.
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In de laatste oefening van een afdeling komt altijd alle stof van de rubriek aan de orde. Bij oefening H4 moet men de gegeven
contaminaties verbeteren. Het is een oefening van het type ‘Vul in in zin’.

BEKNOPTE BIJZIN
Rubriek I behandelt het verschijnsel van de beknopte bijzin. Men leert aan welke eisen zo’n zin
moet voldoen om correct te zijn. Foutieve beknopte bijzinnen leert men herkennen. De rubriek
heeft drie oefeningen in twee verschillende oefenvormen.

SAMENTREKKING
Ook de samentrekking moet aan eisen voldoen. In rubriek J komt dit verschijnsel aan bod, eerst
in woordgroepen, dan in zinnen. De stof wordt behandeld en geoefend in vier oefeningen in
oplopende moeilijkheid, waarbij twee verschillende oefenvormen voorbij komen.

In meerkeuzeoefening J4 wordt gewerkt met zinnen in verschillende teksten. De leerling moet een aantal vragen beantwoorden over de zinsbouw in deze teksten. Daarbij staat het verschijnsel ‘samentrekking’ centraal.
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LIJDENDE VORM
De lijdende vorm is soms functioneel en soms niet. Rubriek K gaat daarover. Niet alleen leert de
leerling in deze rubriek wat de lijdende vorm is, maar ook wanneer hij wel of niet functioneel is.
Er zijn in deze rubriek vier oefeningen. Ze lopen op in moeilijkheid en hebben vier verschillende
oefenvormen.

Oefening K3 is van het
type ‘Rijen’. De leerling moet van 20 korte zinnen aangeven of de lijdende vorm functioneel is of niet.

NAAMWOORDSTIJL
We spreken van naamwoordstijl wanneer iemand veel zelfstandige naamwoorden gebruikt, die
zijn afgeleid van werkwoorden. Rubriek L gaat daarover. Ook de naamwoordstijl kan soms
functioneel zijn. Men leert in deze rubriek de naamwoordstijl herkennen en zo nodig verbeteren.
Er zijn drie oefeningen, met drie verschillende oefenvormen.

Oefening M4 hoort bij de rubriek over onduidelijkheid. Het is een oefening van het type ‘Wijs aan in zin’. De leerling moet in
elke zin een ambigu woord aanwijzen.
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ONDUIDELIJKHEID
In rubriek M worden verschillende soorten onduidelijkheid behandeld: eufemisme, ambiguïteit,
het gebruik van ‘lege’ woorden en het gebruik van ingebouwde beperkingen. Men leert die vormen van onduidelijkheid herkennen en onderscheiden. De rubriek bestaat uit zes oefeningen
met vier verschillende oefenvormen.

WOORDGEBRUIK
In deze laatste rubriek, rubriek N, wat aandacht voor problematisch woordgebruik: het onnodig
gebruik van moeilijke of lange woorden, het gebruik van clichés en malapropismen. De rubriek
bestaat uit vier oefeningen met vier verschillende oefenvormen.

Oefening N1 is van het
type ‘Koppels’. Men leert dat moeilijke woorden vaak vervangen kunnen worden door veel eenvoudiger woorden.

OVERZICHT OEFENINGEN EN TOETSEN FORMULEREN 4F
In de kolom ‘Kenmerken’ ziet u hoeveel uitlegschermen de oefening heeft, en hoeveel opgaven:
 = aantal opgaven,  = aantal uitlegschermen. Als achter een tekstoefening ‘2x’ staat, betekent
dit dat er twee verschillende teksten tevoorschijn kunnen komen.
Onderwerp

Naam

Oefenvorm

Kenmerken

alle rubrieken

Formuleren Totaal – Toets

meerkeuze

 42

1

A, B , C, D, E, F, G

Formuleren 1 - TOETS

meerkeuze

 30

1

A Zinnen

1
2
3
4

Zinnen afbakenen 2x
Enkelvoudig en samengest. 2x
Zinnen zonder pv 2x
Zinnen

wijzig tekst
wijs aan in tekst
wijs aan in tekst
meerkeuze

8
7
6
9

3
3
2
3

B Hoofdzin en bijzin

1
2
3
4
5
6

Samengestelde zinnen maken
Bijzin herkennen
Bijzinnen aanwijzen 2x
Bijvoeglijke bijzin
Soorten bijv. bijzinnen
Zinnen in een tekst

open vraag
meerkeuze
wijs aan in tekst
wijs aan in zin
meerkeuze
meerkeuze

 15
8
5
8
9
 14

5
1
2
2
1
6

C Zinslengte

1
2

Zinnen splitsen
Verbindingswoord typen

vul in in zin
vul in in zin

8
8

2
1
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Onderwerp

Naam
3 Langere zinnen maken
4 Letten op zinslengte

Oefenvorm
vul in in zin
meerkeuze

Kenmerken
8
2
9
4

D Volgorde

1
2
3
4

Volgorde bijv. naamwoorden
Tangconstructie
Symmetrie
Volgordeproblemen

volgorde
meerkeuze
meerkeuze
meerkeuze

8
8
8
 15

1
2
2
5

E Congruentie

1
2
3
4
5

Onderwerpen aanwijzen
Kernwoord aanwijzen
Juiste vorm typen
Juiste vorm kiezen
Congruentie herstellen

wijs aan in tekst
wijs aan in zin
open vraag
meerkeuze
wijzig tekst

 14
 10
 12
 15
 11

3
1
2
5
5

F Verwijswoorden

1
2
3
4
5

Dat of wat
Hun of hen
Verwijswoord kiezen
Verwijswoorden verbeteren
Verwijswoorden invullen

rijen
rijen
meerkeuze
wijzig tekst
vul in in zin

 20
 20
 15
 12
 10

2
2
6
7
4

G Overbodigheden

1
2
3
4

Dubbeling in zin
Voorzetseluitdrukkingen
Dubbeling in korte tekst
Overbodigheden in tekst

meerkeuze
wijzig tekst
meerkeuze
meerkeuze

 10
 10
8
 14

3
2
4
4

H, I, J, K, L, M, N

Formuleren 2 – TOETS

meerkeuze

 24

1

H Contaminatie

1
2
3
4

Contaminatie herkennen
Goede en foute uitdrukkingen
Contaminaties aanwijzen
Contaminaties verbeteren

meerkeuze
rijen
wijs aan in tekst
open vraag

 10
 20
 10
8

1
1
1
2

I Beknopte bijzin

1
2
3

Beknopte bijzinnen aanwijzen
Goede beknopte bijzin aanw.
Beknopte bijzinnen in tekst

wijs aan in tekst
meerkeuze
meerkeuze

7
8
 18

2
2
4

J Samentrekking

1
2
3
4

Woordgroepen samentrekken
Zinnen samentrekken
Foute samentr. herkennen
Vragen over samentrekkingen

open vraag
open vraag
meerkeuze
meerkeuze

 10
8
 10
 15

3
1
3
3

K Lijdende vorm

1
2
3
4

Lijdende vorm herkennen
Lijdende vorm aanwijzen
Functioneel of niet
Lijdende vorm in tekst

meerkeuze
wijs aan in tekst
rijen
meerkeuze

 10
5
 20
 12

2
3
1
5

L Naamwoordstijl

1
2
3

Naamwoordstijl aanwijzen
Naamwoordstijl verbeteren
Naamwoordstijl in tekst

wijs aan in zin
open vraag
meerkeuze

 10
8
 12

3
1
3

M Onduidelijkheid

1
2
3
4
5
6

Eufemismen
Vaag woord aanwijzen
Beperkingen aanwijzen
Ambigu woord aanwijzen
Ambiguïteit
Onduidelijkheid

koppels
wijs aan in zin
wijs aan in tekst
wijs aan in zin
meerkeuze
meerkeuze

 10
8
 12
 10
 18
 10

1
3
2
1
2
5

N Woordgebruik

1
2
3
4

Moeilijke woorden vertalen
Cliché en malapropisme
Lange woorden splitsen
Woordgebruik

koppels
rijen
open vraag
meerkeuze

 10
 20
8
8

1
2
1
4

TOT SLOT
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