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INLEIDING
Muiswerkprogramma’s zijn programma’s voor het onderwijs. De programma’s zijn verkrijgbaar
als netwerkversie en als web-based-versie. Het belangrijkste principe van Muiswerkprogramma’s is dat een diagnostische toets de student stuurt naar oefenmateriaal dat
aansluit bij de gemaakte fouten. De toets kan herhaald worden en eventueel leiden tot opnieuw
oefenen. De docent heeft een scala aan mogelijkheden om leerlingen te sturen en de voortgang te
bewaken.

DOELGROEP
Muiswerk Praktijkgericht Lezen 2 is het vervolg op Muiswerk Praktijkgericht Lezen 1. Beide
programma’s zijn gericht op het aanleren van die vaardigheden die nodig zijn informatie van
alledag te begrijpen. Het verschil met het eerste programma is vooral dat Praktijkgericht lezen 2
uitgaat van een hoger leesniveau van de leerling (ongeveer 1F).
Het programma is bedoeld voor leerlingen in het vmbo-kbl en vmbo-gl, in mbo-2 en 3, deelnemers aan WSW-projecten en voor deelnemers in de basiseducatie en NT2 in de volwasseneneducatie. Ook wat de meer gevorderde lezers in het Praktijkonderwijs kunnen het programma
gebruiken.
Praktijkgericht Lezen 2 is gemaakt, omdat we het van belang vinden dat ook wat lager geletterde
(jong)volwassenen vaardigheden en strategieën kunnen inzetten, die nodig zijn om schriftelijke
informatie te begrijpen en die te kunnen toepassen in hun dagelijks leven.
Ook al is het lezen, en met name het goed begrijpen van teksten voor deze leerlingen meestal
niet eenvoudig, het goed interpreteren van illustraties, beelden en tekstkenmerken helpt hen om
informatie op straat, in winkels of op het werk beter te begrijpen en toe te passen.
Behalve een wat hoger leesniveau hoeven leerlingen geen specifieke voorkennis te hebben voor
het werken met dit programma. Enige ervaring in het werken met de muis (aanwijzen, klikken,
afrollen, slepen) is wel gewenst. Ontbreekt deze ervaring, dan is een korte instructie gewenst.
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STRUCTUUR
Muiswerkprogramma's vormen een oefenomgeving voor computerondersteund onderwijs. Het
basisprincipe van deze 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 Muiswerk Praktijkgericht lezen 2 is zo gestructureerd.
Het bestand Praktijkgericht Lezen 2 bestaat uit 77 oefeningen, 3 diagnostische en evaluerende
deeltoetsen en een totaaltoets. In totaal zijn in dit lesbestand 1456 vragen verwerkt bij enkele
honderden plaatjes en teksten. De stof wordt uitgelegd in 97 ingesproken uitlegschermen.

Voorbeeld van het uitlegscherm bij oefening C2 over bijzondere weerkaarten. De uitlegschermen van Praktijkgericht Lezen 2
worden allemaal voorgelezen.

De opbouw binnen de onderwerpen (rubrieken) is zo dat meestal eerst deelonderwerpen behandeld worden. Alle oefeningen bevatten ook steeds tips en uitgebreide feedback. De opdracht
voor de leerling is om met ondersteuning daarvan net zo lang te proberen tot het juiste antwoord gevonden is. De laatste oefening bestrijkt de complete stof.
Het pakket bestaat uit de volgende onderdelen:
•
•
•
•
•

77 oefeningen, verdeeld over 15 verschillende deelonderwerpen (zie overzicht blz. 16),
waarbij gebruikgemaakt wordt van honderden verschillende afbeeldingen en teksten;
drie deeltoetsen (over rubriek A t/m E, over rubriek F t/m J en over rubriek K t/m O) die
zowel voor diagnose als voor evaluatie gebruikt kunnen worden;
een totaaltoets (over rubriek A t/m O) die zowel voor diagnose als voor evaluatie gebruikt
kan worden;
een uitgebreide helpfile in zogenaamd 'pdf-formaat';
een 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
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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 en oefenen. De leerling wordt door de oefeningen heen geleid
die zwakke plekken in zijn kennis opvullen. Na het oefenen kan hij opnieuw een toets doen.
Wil men effect bereiken bij het lezen, dan moet niet alleen vaak, maar ook gevarieerd geoefend
worden. Eén maal iets uitleggen of voordoen heeft doorgaans weinig effect. De opbouw van
Praktijkgericht Lezen 2 voorziet hierin. In de eerste oefeningen van een rubriek wordt de deelvaardigheid voor de eerste keer aangeboden; in de vervolgoefeningen van dezelfde rubriek
worden ze – soms in andere werkvormen –herhaald. De chronologische volgorde is de meest
logische. Wat in eerdere oefeningen behandeld en geoefend is, wordt in volgende oefeningen
soms bekend verondersteld.

Onder de knop ‘Wat weet je al’ bevinden zich de toetsen. Als de leerling een diagnostische toets heeft gemaakt, wordt de knop
'Jouw oefeningen' geactiveerd. Hieronder zitten de oefeningen die aansluiten bij de gemaakte fouten.

Onder de knop ‘Wat weet je al’ bevinden zich de toetsen. Als de leerling een diagnostische toets
gedaan heeft komt de knop 'Jouw oefeningen' erbij. Hieronder zitten de oefeningen die speciaal
voor deze leerling geselecteerd zijn.
Bij elke oefening in Muiswerk Praktijkgericht Lezen 2 horen een of meer uitlegschermen. Deze
uitlegschermen komen aan het begin tevoorschijn en kunnen tijdens het maken van de oefening
geraadpleegd worden. Alle uitlegschermen worden voorgelezen.

Lesstof Praktijkgericht Lezen 2

5

INHOUD
De keuze voor deze doelgroep is gemaakt omdat deze leerlingen door hun niet al te grote leesvaardigheid en woordenschat de informatie om hen heen vaak niet helemaal begrijpen en daarom informatie niet op de goede manier toepassen.
Centraal in Praktijkgericht Lezen 2 staat dat informatie niet alleen met tekst wordt aangegeven,
maar in combinatie met plaatjes, illustraties of foto’s. Juist die combinatie maakt het mogelijk
informatie goed te begrijpen, ook al is de tekst soms nog te moeilijk.
Een tekort aan leesvaardigheid kan gecompenseerd worden door het interpreteren van illustraties of foto’s, van kleuren en vormen als signaal en het leren begrijpen van teksten zónder dat
alles gelezen hoeft te worden.
Het toepassen van de juiste strategieën in allerlei situaties, geeft de leerlingen helpt hen om
zelfstandig te functioneren.
Muiswerkprogramma's zoals Praktijkgericht Lezen 2 zijn gebaseerd op een structuur van rubrieken of deelonderwerpen. Bij Praktijkgericht Lezen 2 zijn dit de deelvaardigheden en strategieën die men moet leren kennen en die vervolgens geoefend moeten worden om tot beheersing
te komen.
Het begin van Praktijkgericht Lezen 2 biedt korte teksten, altijd mét duidelijke afbeeldingen.
Verderop in het programma wordt steeds meer tekst gebruikt en worden de woorden moeilijker. Achtereenvolgens komen aan de orde: informatieborden onderweg, informatie in het ziekenhuis, informatie over weer en verkeer, handleidingen lezen, recepten gebruiken etiketten en bijsluiters van medicijnen begrijpen, informatie over producten op etiketten en verpakkingen, lezen
en begrijpen van persoonlijke brieven en e-mails idem verschillende soorten zakelijke brieven en
e-mails, formulieren, begrijpen van roosters, grafieken en tabellen, plattegronden en kaarten lezen,
lezen van huis-aan-huisbladen en het begrijpen van (afkortingen in) advertenties, de krant lezen
(met natuurlijk langere teksten dan in praktijkgericht Lezen 1).
Bij de toetsen en oefeningen van Praktijkgericht Lezen 2 is gebruik gemaakt van enkele honderden verschillende afbeeldingen en teksten. Gekozen is voor teksten en afbeeldingen die geschikt
en interessant kunnen zijn voor een breed publiek. Ze zijn soms overgenomen uit kranten, populaire tijdschriften en foldermateriaal of van internet, en voor een deel ook speciaal geschreven of
geconstrueerd, zodat ze beter passen bij de vaardigheid die getraind moet worden.
De rubrieken van Praktijkgericht Lezen 2 die horen bij de aan te leren deelvaardigheden, komen
in de volgende paragrafen stuk voor stuk aan bod.
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INFORMATIEBORDEN ONDERWEG
De eerste rubriek is gericht op selectief lezen van díe informatie die nodig is om antwoord te
geven op een vraag. De strategie is hier zoekend lezen. Daardoor leert de leerling gericht te
zoeken in een tekst, in plaats van de hele tekst te lezen. De feedback bij foute antwoorden stuurt
de leerling naar de kenmerken waarop hij moet letten. De leerling krijgt tips en uitgebreide
feedback die tot doel hebben hem bij het juiste antwoord op de vraag te laten uitkomen.

Oefening A3 is een meerkeuzeoefening. De leerling kiest het meest voor de hand liggende antwoord en krijgt feedback op zijn
fouten. Daarna mag hij het opnieuw proberen.

INFORMATIE IN HET ZIEKENHUIS
Rubriek B gaat over het begrijpen van informatie in het ziekenhuis. Deze stof komt in vijf oefeningen, waaronder vier meerkeuzeoefeningen, aan de orde. In deze oefeningen leert de leerling
te ‘spieken’ bij moeilijke woorden (bijvoorbeeld gebruik te maken van een afspraakkaart), lange
woorden te lezen door te splitsen of te zoeken naar bekende delen van het woord, informatie
alfabetisch te zoeken en tenslotte om hulp te vragen, als het te moeilijk is. De oefeningen bevatten weer tips en feedback die tot doel hebben de leerling bij het juiste antwoord op de vraag te
laten uitkomen. Het is daardoor niet mogelijk om snel door de vragen heen te klikken. Er wordt
ook een andere oefenvorm gebruikt, nl. de Koppeloefening.
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Oefening B2 is een koppeloefening. De leerling kiest het juiste vervolg van de zin. De gevonden oplossingen staan in het blauwe
vak.

WEER EN REISPLANNER
Rubriek C gaat over weerberichten, waarbij de kleuren, de afbeeldingen en de overige gegevens
helpen te voorspellen wat de betekenis zal zijn en wat dus het weerbericht te vertellen heeft. De
meerkeuzeoefeningen in deze reeks oefeningen bevatten weer tips en feedback die tot doel
hebben de leerling bij het juiste antwoord op de vraag te laten uitkomen. Het is daardoor niet
mogelijk om snel door de vragen heen te klikken. Rubriek C besteedt ook aandacht aan de wijze
waarop de reisplanner van de NS gebruikt en gelezen moet worden.

In de meeste rubrieken wordt de geleerde en verderop benodigde woordkennis extra getraind in een oefening. In oefening C3
moet een woord gekoppeld worden aan de betekenis.

HANDLEIDING
Rubriek D gaat geheel over handleidingen. Bij het gebruiken van handleidingen gaat het niet
alleen om het lezen van tekst maar vaak vooral ook om het begrijpen van afbeeldingen in combinatie met de tekst. Verder wordt natuurlijk aandacht besteed aan de volgorde van handelingen.
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In oefening D5 komt onder andere de volgorde van de handelingen aan de orde.

De meerkeuzeoefeningen in deze reeks oefeningen bevatten weer tips en feedback die tot doel
hebben de leerling bij het juiste antwoord op de vraag te laten uitkomen. Het is daardoor niet
mogelijk om snel door de vragen heen te klikken.

RECEPTEN
Rubriek E behandelt recepten. Ook een recept is een soort handleiding, waarbij de informatie
meestal een combinatie is van woorden en afbeeldingen, waarbij het gaat om de volgorde van
handelen. Verder krijgt de leerling uitleg over moeilijke woorden en afkortingen voor maten en
gewichten die gebruikt worden in recepten.

Oefening E2 behandelt het recept voor pompoensoep. Tijdens het maken van de oefening kan het woordenboek geraadpleegd
worden (knop met boekje). Onder het uitroepteken zit een hint in de richting van het goede antwoord.

ETIKETTEN EN BIJSLUITERS VAN MEDICIJNEN
Iedereen gebruikt medicijnen. Maar bij medicijnen horen veel moeilijke woorden en begrippen.
Het etiket vertelt vooral over de manier waarop het medicijn gebruikt moet worden, de bijsluiter geeft bijzondere informatie over het medicijn (bijwerkingen, niet gebruiken bij….). Goed
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begrijpen van deze informatie is belangrijk voor de gezondheid van de leerling. Te moeilijk?
Vraag dan uitleg bij huisarts of apotheek!

In oefening F2 moet de bijsluiter van een veelgebruikt medicijn gelezen worden. De leerling leert stap voor stap welke aanpak
hier van belang is.

ETIKET EN VERPAKKING
Rubriek G gaat over informatie die op producten te vinden is, op etiketten en verpakkingen. De
informatie gaat bijvoorbeeld over: ingrediënten, voedingswaarde, allergische reacties. Bij de
tekst staan vaak foto’s of plaatjes die de tekst helpen verduidelijken.

Uitlegscherm bij oefening G5. In de laatste oefening van elke rubriek komt altijd alle stof van die rubriek aan de orde.
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DE PERSOONLIJKE BRIEF
In rubriek H bekijkt de leerling persoonlijke brieven en e-mails.
Eerst wordt de envelop behandeld en vervolgens de brief zelf. Wat is een persoonlijke brief?
Welke indeling heeft die?

In oefening H1 wordt de envelop van de persoonlijke brief behandeld. De manier waarop afzender en geadresseerde daarop
vermeld zijn, komt in dat verband aan de orde.

DE ZAKELIJKE BRIEF
Rubriek I behandelt de zakelijke brief. Een zakelijke brief lezen is vaak lastig. Het woordgebruik
is niet altijd eenvoudig te begrijpen. Er wordt geoefend met de indeling en de opbouw van zo’n
brief. Extra aandacht is er voor een klachtenbrief en een sollicitatiebrief met CV.

Dit is uitlegscherm over het eerste deel van de zakelijke brief.
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FORMULIEREN
Rubriek J gaat over formulieren. Waarom vul je een formulier in? Wat moet er ingevuld worden?
Hoe vul je die in? Wat zijn de gevolgen?

In oefening J3 moet de leerling stap voor stap aangeven wat een denkbeeldige persoon in de vakjes van een formulier moet
invullen. De goede antwoorden worden in het formulier geplaatst.

ROOSTERS EN TABELLEN
Voor het lezen van roosters en tabellen is een strategie nodig die het mogelijk maakt ze zo te
lezen dat je de informatie goed begrijpt en interpreteert. Rijen, kolommen en titels samen geven
de informatie. Het gaat hierbij dus om het combineren van deze gegevens. In rubriek K komen
school- en werkrooster en verschillende soorten andere tabellen aan bod.

Oefening K4 behandelt de informatie in verschillende tabellen. Gegevens van rijen, kolommen en titels moeten gecombineerd
worden.
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GRAFIEKEN
Een grafiek is een andere manier om gegevens inzichtelijk te maken.
In rubriek L komen kolomgrafieken, cirkelgrafieken en lijngrafieken aan de orde. Het gaat vanzelfsprekend over het afleiden van gegevens uit deze drie soorten grafieken.

In oefening L5 worden vragen gesteld over verschillende soorten grafieken. De leerling krijgt feedback op foute antwoorden en
kan het dan nog eens proberen.

PLATTEGROND EN KAART
Een plattegrond of kaart moet ‘van bovenaf’ gelezen worden. Dat vraag ruimtelijk inzicht, dat
niet altijd eenvoudig is. Leerlingen hebben deze vaardigheid toch nodig, zeker op stage of werk.
In rubriek M leren ze plattegronden en kaarten te interpreteren.

Oefening M6 heeft het hoogste nummer van de rubriek. Alle stof die in deze rubriek behandeld is, komt in de oefening aan bod.
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HUIS-AAN-HUISBLAD EN ADVERTENTIES
Iedereen krijgt het in de bus. Het is vaak de enige krant die gelezen wordt. Wat voor informatie
kun je daarin vinden? Veel mensen lezen zo’n krant vaak vooral vanwege de kleine advertenties
die daarin staan. Maar wat staat daar eigenlijk. De leerling oefent in rubriek N met afkortingen,
die daarin te vinden zijn en leest korte berichten uit huis-aan-huisbladen.

In de koppelpuzzeloefening N4 worden de afkortingen die in advertenties voorkomen geoefend.

DE KRANT LEZEN
De laatste rubriek is gewijd aan het lezen van de krant (rubriek O). In krantenberichten zijn de
woorden soms moeilijk en teksten vaak lang. Door gebruik te maken van de informatie van
foto’s, koppen, tussenkoppen en te zoeken naar belangrijke woorden leren leerlingen de inhoud
van enigszins vereenvoudigde krantenartikelen te voorspellen en begrijpen.

Dit is de tweede vraag van oefening O4. Eerst was alleen de foto te zien. Hier komt de kop erbij. Moeilijke woorden kunnen
opgezocht worden in het Muiswerk Woordenboek (knop met boekje).
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TOETSEN
De toetsen in een Muiswerkprogramma zijn een afspiegeling van de inhoud van het hele programma, in dit geval van de thema’s of rubrieken die aan de orde komen. De toetsen worden
zowel voor diagnose als voor evaluatie gebruikt. U kunt zelf instellen of oefenprogramma’s voor
de groep leerlingen worden gegenereerd. De deeltoetsen Z1, Z2 en Z3 bevatten elk 20 steeds
wisselende meerkeuzevragen waarin respectievelijk de rubrieken A t/m E, F t/m J en de rubrieken K t/m O aan de orde komen. In de totaaltoets Z4 komen per keer 45 variabele vragen aan de
orde waarin de stof van alle rubrieken wordt bevraagd.
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OVERZICHT OEFENINGEN EN TOETSEN
Praktijkgericht Lezen 2 bevat 77 oefeningen en 4 toetsen. De oefeningen zijn op de volgende
manier verdeeld over de rubrieken. Links in het overzicht staan de onderwerpen. De oefeningen
staan binnen de rubriek op volgorde van niveau. In de tweede kolom staan de namen van de
oefeningen. De vorm van elke oefening staat in de volgende kolom. Voor een omschrijving van de
oefenvormen, zie de sectie DIDACTIEK.
Rubriek
Z Toetsen
Z Toetsen
Z Toetsen
Z Toetsen
A informatiebord

B informatie in
ziekenhuis

C weer en
reisplanner

D handleiding

E recept

F medicijnen

G producten

H persoonlijke
brief en e-mail

I zakelijke brief

Oefening
1 Rubriek A t/m E
2 Rubriek F t/m J
3 Rubriek K t/m O
4 Rubriek A t/m O
1 Informatieborden onderweg 1
2 Informatieborden onderweg 2
3 Informatieborden
1 Wegwijzer in het ziekenhuis
2 Afdelingen in het ziekenhuis
3 Borden in het ziekenhuis 1
4 Borden in het ziekenhuis 2
5 Informatie in het ziekenhuis
1 Het weer per week
2 Bijzondere weerkaarten
3 Woorden van het weer
4 Reisplanner NS
5 Weer en reisplanner
1 Handleidingen lezen
2 Vloeibare boter
3 Champignons kweken
4 Vuurwerk afsteken
5 Handleidingen
1 Tiramisu maken
2 Pompoensoep maken
3 Kruidkoek maken
4 Woorden uit recepten
5 Recepten
1 Etiketten op medicijnen
2 Bijsluiter
3 Woorden van medicijnen
4 Medicijnen
1 Etiketten op producten 1
2 Etiketten op producten 2
3 Brownies
4 Woorden van verpakkingen
5 Etiket en verpakking
1 Envelop
2 Opbouw persoonlijke brief
3 Manieren van lezen
4 Woorden van de brief
5 Persoonlijke brief
6 E-mail lezen
7 Persoonlijke brief en e-mail
1 Envelop van zakelijke brief
2 Opbouw zakelijke brief 1
3 Opbouw zakelijke brief 2
4 Klachtenbrief
5 Sollicitatiebrief
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Type
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Koppels
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Koppelpuzzel
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Plaats woord
Meerkeuze
Plaats woord
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Koppelpuzzel
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Koppels
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Koppels
Meerkeuze
Meerkeuze
Plaatje verklaren
Meerkeuze
Koppelpuzzel
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze

Uitleg
1
1
1
1
2
2
2
3
2
2
3
3
4
1
2
3
6
3
2
2
2
3
4
4
2
2
2
2
4
2
4
4
4
3
2
3
3
3
3
2
4
4
5
2
2
2
2
2

Opgaven
20
20
20
45
8
10
12
13
10
10
10
12
10
12
10
8
16
10
12
11
19
12
12
10
10
10
12
12
12
10
16
14
13
12
10
12
10
7
10
10
12
12
12
13
14
16
14
10

16

J formulier

K rooster en tabel

L grafiek

M plattegrond en
kaart

N huis-aanhuiskrant

O krant lezen

6 Curriculum Vitae
7 Zakelijke brieven
1 Soorten formulieren
2 Omgaan met formulieren
3 Formulier invullen
4 Woorden van formulieren
5 Formulier lezen
1 Rooster lezen 1
2 Rooster lezen 2
3 Tabel lezen 1
4 Tabel lezen 2
5 Rooster en tabel
1 Grafieken
2 Grafiek lezen 1
3 Cirkelgrafieken
4 Grafiek lezen 2
5 Grafiek lezen 3
1 Plattegrond lezen 1
2 Plattegrond lezen 2
3 Kaart lezen 1
4 Kaart lezen 2
5 Woorden van plattegrond en kaart
6 Plattegrond en kaart
1 Huis-aan-huisblad
2 Advertenties lezen 1
3 Advertenties lezen 2
4 Afkortingen in advertenties
5 Huis-aan-huisblad lezen
1 De krant lezen 1
2 De krant lezen 2
3 Woorden plaatsen
4 Samenvatten
5 Kranten lezen
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Meerkeuze
Meerkeuze
Koppels
Meerkeuze
Meerkeuze
Koppels
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Plaatje verklaren
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Koppels
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Koppelpuzzel
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Plaats woord
Meerkeuze
Meerkeuze

2
3
3
1
1
2
3
4
3
2
2
2
4
3
1
4
3
3
3
5
2
2
4
2
3
3
1
2
3
3
2
3
2

9
20
10
13
16
12
12
10
12
12
14
14
9
10
10
12
13
10
10
10
9
12
16
10
14
10
10
12
13
9
14
11
18

17

