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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 Muis-

werkprogramma’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.  

Schoolwoorden is bedoeld om de woordenschat te vergroten van allochtone leerlingen in de 

bovenbouw van het basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs, het volwassenenonderwijs en 

de basiseducatie. Bij afname van taalvaardigheidstoetsen blijken de verschillen tussen allochto-

ne en autochtone leerlingen steeds het grootst bij de woordenschatonderdelen. Dit verschil 

tussen autochtonen en allochtonen lijkt bovendien bij het klimmen der jaren eerder toe dan af te 

nemen (Coenen, 1988). Het kennen van Nederlandse woorden is echter onmisbaar voor het 

goed kunnen volgen van Nederlands onderwijs, en dus voor het succes in de onderwijscarrière. 

Wordt in de eerste twee (eenvoudige) afdelingen van het programma veel gewerkt met afbeel-

dingen; in de afdelingen die volgen worden in de eerste oefeningen in toenemende mate gewerkt 

de te leren woorden aangeboden in de context van een complete tekst, of in de context van een 

zin. Ook de vragen die gesteld worden helpen mee de juiste betekenis van een woord al lezend te 

achterhalen. Deze vaardigheid, die bij elke studie van groot belang is, wordt dus al doende ge-

traind. Na de eerste presentatie wordt de betekenis van woorden vaak gerepeteerd door middel 

van sorteer- en combineeroefeningen. De laatste oefening van elke rubriek bestaat meestal uit 

alle belangrijke woorden die in de rubriek behandeld zijn. 

Om Muiswerk te kunnen gebruiken, hoeven leerlingen geen specifieke voorkennis te hebben. 

Enige ervaring in het werken met de muis (aanwijzen, klikken, afrollen, slepen) is wel gewenst. 

Ontbreekt deze ervaring, dan is een korte instructie daarover wel op zijn plaats. Cursisten moe-

ten om met Muiswerk te kunnen werken wel gealfabetiseerd zijn. Het is aan te bevelen het 

woordkennisniveau de leerlingen vooraf vast te stellen, bijvoorbeeld met de Cito Instaptoets 

Anderstaligen. 

DOELGROEP 
Schoolwoorden is bedoeld voor anderstalige leerlingen in het voortgezet onderwijs,  het prak-

tijkonderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. De lesstof begint 

bij het niveau van groep 6 en loopt door tot iets onder 2F. 

STRUCTUUR 
Muiswerkprogramma's vormen een oefenomgeving voor computerondersteund onderwijs. Het 

basisprincipe van deze programma's is dat een diagnostische toets de leerling stuurt naar oefen-

materiaal dat aansluit bij de fouten die hij maakte. De toets kan herhaald worden en eventueel 

leiden tot opnieuw oefenen. Ook Schoolwoorden is zo gestructureerd. Het programma is bedoeld 

om de woordenschat te vergroten van allochtone leerlingen in de bovenbouw van het basison-

derwijs, in het voortgezet onderwijs, het volwassenenonderwijs en de basiseducatie. Het pro-

gramma is naast elke methode, als een extra instrument te gebruiken. 
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Het pakket bestaat uit de volgende onderdelen:  

• 66 oefeningen, verdeeld over negen verschillende deelonderwerpen;  

• een totaaltoets en drie deeltoetsen die zowel voor diagnose als voor evaluatie gebruikt 

kunnen worden; 

• het Muiswerk Woordenboek; 

• 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 

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 ge-

lijkmatig 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 diagno-

se 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 met woordenschatonderwijs, dan moeten woorden niet alleen vaak, 

maar ook gevarieerd geoefend worden. Eénmaal iets uitleggen heeft doorgaans weinig effect. De 

opbouw van Schoolwoorden voorziet hierin. In de eerste oefeningen van een rubriek worden 

woorden voor de eerste keer aangeboden; in de vervolgoefeningen van dezelfde rubriek worden 

ze – in andere werkvormen – een aantal keren herhaald. De laatste oefening van elke rubriek 

bevat altijd de belangrijkste woorden en hun betekenissen. 

                                                 
Beginscherm van Muiswerk Schoolwoorden 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. 
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In tegenstelling tot alle andere Muiswerkprogramma’s heeft Schoolwoorden vrijwel géén uitleg-

schermen. Die zou in dit geval niet functioneel zijn. Leerlingen leren woorden kennen door er via 

plaatjes of tekst mee in aanraking te komen en er vragen over te beantwoorden. Het leren vindt 

dus niet plaats via een uitleg vooraf, maar door zelfontdekking. De ‘gaten-oefeningen’ hebben 

wel altijd een spiekscherm dat de leerling kan gebruiken als hij er niet uit komt. 

                                         
Oefening A3 is van het type ‘Plaats woord’. Onder de knop met het boekje (onderaan) zit het Muiswerk Woordenboek. In álle 
oefeningen is deze knop zichtbaar. 

WOORDENBOEK 
Tijdens het oefenen kan het Muiswerk Woordenboek direct geraadpleegd worden. Dit bevat 4017 

woorden (lemma's), 4765 betekenissen, 6054 voorbeelden en 4052 uitdrukkingen. In het be-

stand zitten naast het corpus van de schooltaalwoorden ook de 1200 meest frequent gebruikte 

woorden van het Nederlands, evenals de ruim 2000 woorden van het Basiswoordenboek Neder-

lands.  

INHOUD 
Het bestand Schoolwoorden bevat 66 gevarieerde oefeningen en 4 meerkeuzetoetsen. Het bevat 

1740 opgaven waaruit het programma vaak een keuze maakt. De oefeningen van Schoolwoor-

den zijn op de volgende manier verdeeld over de rubrieken. Ze staan binnen de rubriek op volg-

orde van niveau. De vorm van elke oefening staat in de volgende kolom. Voor een omschrijving 

van de oefenvormen, zie sector DIDACTIEK. 

Muiswerkprogramma's zoals Schoolwoorden zijn gewoonlijk gebaseerd op een structuur van ru-

brieken. Er is bovendien in het programma een opbouw aangebracht van eenvoudig naar moei-

lijk. Bij de vaststelling van het corpus voor de oefenbestanden is uitgegaan van woorden die 

voorkomen in leerboeken en lesstof van basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo en van 

woorden die in de onderwijssituatie veel gebruikt worden. Voor het succes in de schoolcarrière 

is het kennen van deze woorden van groot belang. 

Vanzelfsprekend zitten in het gekozen corpus ook woorden die een leerling al beheerst. Het 

diagnosemechanisme zorgt er echter voor dat vooral met de níet gekende woorden geoefend 

wordt.  
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De grens tussen de rubrieken is vaak niet haarscherp en soms discutabel. Daar zijn we ons van 

bewust. We moesten echter een onderverdeling maken om het diagnostisch vermogen van 

Muiswerk ook bij dit programma te kunnen gebruiken. In de afdeling Didactiek leest u hoe dat 

gaat. Hieronder komen de rubrieken van Schoolwoorden stuk voor stuk aan bod. De eerste 

afdeling (het gebied van deeltoets 1) bestaat uit drie rubrieken, die zijn genoemd: schoolpraktijk 

1, 2 en 3.  

SCHOOLPRAKTIJK 1 
In de afdeling Schoolpraktijk 1 zijn de woorden zeer concreet en veel voorkomend (agenda, 

balpen). De eerste kennismaking met de woorden vindt plaats in oefening A1, een meerkeuzeoe-

fening met plaatjes. In de volgende oefeningen (A2 tot en met A4) worden de eerste woorden 

geoefend en verder aangevuld met andere concrete schoolwoorden. Oefening A6 is een meer-

keuzeoefening met vragen over de schooltaalwoorden van deze rubriek. Het is ook een voorbe-

reiding op de vragen van de toets. 

                                                   
Oefening A2 is van het type ‘Plaatje verklaren’. In het scherm knippert een rechthoek rond een van de voorwerpen. De leerling 
wijst het woord aan dat daarbij hoort. 

SCHOOLPRAKTIJK 2 
In Schoolpraktijk 2 zijn de woorden voor een deel niet concreet, maar het gaat nog altijd wel om 

veel voorkomende schoolwoorden (kalenderjaar, spieken). De kennismaking met een aantal 

belangrijke woorden vindt weer plaats via meerkeuzevragen bij plaatjes (oefening B1). In B2 tot 

en met B5 worden deze woorden verder geoefend en aangevuld. Oefening B6 is met meerkeuze-

vragen over de woorden van deze rubriek een goede voorbereiding op de toets. 

SCHOOLPRAKTIJK 3  
Deze rubriek bevat vooral abstracte woorden die in de schoolpraktijk wel veel gebruikt worden 

(behandelen, absentie). De eerste kennismaking met een aantal van deze woorden vindt hier 

plaats via woorden in een tekst (oefening C1 en C2). Leerlingen leren door deze oefenvorm de 

context gebruiken voor het herleiden van de betekenis. Deze vaardigheid is voor elke studie van 

veel belang. In de volgende oefeningen (C3 tot en met C5) worden de woorden van de vorige 

oefeningen geoefend en nog wat aangevuld. Oefening C6 is met meerkeuzevragen over de woor-

den van deze rubriek een goede voorbereiding op de toets. 
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Oefening C4 is van het type ‘Koppelpuzzel’. De leerling moet een groen woord combineren met een blauw woord. De goede 
koppelsverdwijnen en  tonen zo de bonusafbeelding. 

De tweede afdeling, die aan de orde komt in deeltoets 2, beslaat 4 rubrieken die te maken heb-

ben met de woorden waarmee in het onderwijs kennis wordt overgedragen.  

KENNISWOORDEN 
De eerste rubriek van de tweede afdeling is genoemd ‘Kenniswoorden’, waarmee verwezen 

wordt naar de manier waarop kennis over de wereld wordt beschreven en aangeduid. Ze bevat 

woorden als ‘eigenschap’, ‘onderdeel’ en ‘ontstaan’. De eerste kennismaking met een aantal van 

deze woorden vindt plaats via woorden in een tekst (oefening D1 en D2) én via woorden in 

zinnen (oefening D3). Daarna volgen enkele combineeroefeningen (D4 en D5) en een gaten-

tekstoefening (D6). De rubriek wordt afgesloten met een meerkeuzeoefening (D7) over de 

woorden van deze rubriek die ook een goede voorbereiding is op de toets. 

BETREKKINGEN 
De tweede rubriek van deze afdeling heet ‘Betrekkingen’ en deze behandelt de woorden waar-

mee betrekkingen (tussen woorden, tussen zinnen, tussen delen van een tekst) worden aange-

geven. Het gaat dan om woorden als ‘aangezien’, ‘klaarblijkelijk’ en ‘echter’. In de eerste vier 

oefeningen komen de woorden in teksten en zinnen het eerst aan bod; in de volgende oefenin-

gen wordt er verder mee geoefend (oefening D4 tot en met D7). Oefening D8 is een meerkeuze-

oefening met vragen over de woorden van deze rubriek; een voorbereiding op de vragen van de 

toets. 
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Oefening E7 is een gatentekst-oefening. De woorden uit de rij rechts moeten geplaatst worden in een tekst met gaten. Onder de 
i-knop zit een spiekscherm. 

TIJD EN HOEVEELHEID 
De derde rubriek heet ‘Tijd en hoeveelheid’ en de woorden in deze rubriek hebben daar dan ook 

mee te maken. Woorden als ‘dateren uit’,  ‘circa’ en ‘permanent’. De woorden worden eerst in 

teksten (F1 en F2) en vervolgens in zinnen (F3) gepresenteerd. Vervolgens wordt geoefend in 

een combinatieoefening (F4) en in een gatentekst (F5). F6 is een meerkeuzeoefening met vragen 

over de woorden van deze rubriek. Dit is ook een voorbereiding op de vragen van de toets. 

INSTRUCTIE 
Het vierde onderwerp van de afdeling betreft de instructiewoorden die men in het onderwijs 

gebruikt. Bijvoorbeeld: ‘aangeven’, ‘demonstreren’ en ‘motiveren’. In de eerste twee oefeningen 

(G1 en G2) worden de woorden in teksten gepresenteerd. Bij oefening G3 moet telkens worden 

aangegeven welke leerling een bepaalde opdracht goed heeft uitgevoerd. In G4 staan de woor-

den in de context van een zin. In G5 tot en met G7 wordt geoefend met combinatieoefeningen en 

met een gatentekst. De rubriek wordt afgesloten met een meerkeuzeoefening over de woorden 

van deze rubriek (G8), een goede voorbereiding op de toets. 
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In oefening G3 moet men aangeven welke leerling een opdracht goed uitvoert. Hier is het verkeerde antwoord gegeven. Er 
volgt direct feedback op het woord waar het hier om gaat. 

Deeltoets 3 omsluit de derde afdeling, waarin taalwoorden, rekenwoorden en onderwijswoor-

den aan bod komen.  

REKENWOORDEN 
Rekenwoorden zijn woorden die nodig zijn als basis voor het kunnen volgen van reken- en 

wiskundelessen. Rubriek H gaat over deze woorden. Algemene rekenwoorden zijn bijvoorbeeld: 

‘eenheid’, ‘kubus’ en ‘verschil’. In de eerste oefening worden begrippen uitgelegd met behulp van 

plaatjes, in oefening H2 komen woorden in teksten aan bod. In H3 en H4 wordt geoefend en H5 

is een meerkeuzeoefening over de woorden van deze rubriek, die gebruikt kan worden als voor-

bereiding op de toets. 

                                                            
In oefening H1 worden begrippen uitgelegd met behulp van plaatjes. 

TAALWOORDEN 
Taalwoorden zijn woorden die bij Nederlands en andere talen veel gebruikt worden. Rubriek I 

gaat daarover. Voorbeelden van taalwoorden zijn: ‘aanhef’, ‘citaat’ en ‘klemtoon’. In I1 wordt een 

aantal tekstsoorten gedemonstreerd, in I2 komen taalwoorden in teksten aan bod en in I3 pre-
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senteren we taalwoorden in contextrijke zinnen. In I4 tot en met I6 wordt dan weer geoefend en 

I7 is een meerkeuzeoefening over de woorden van deze rubriek, die gebruikt kan worden als 

voorbereiding op de toets. 

ONDERWIJSWOORDEN 
Met onderwijswoorden bedoelen we de woorden waarmee ‘over’ het onderwijs gesproken 

wordt. Rubriek J gaat daarover. Bijvoorbeeld: ‘herkansing’, ‘confessioneel’ en ‘motivatie’. De 

woorden worden eerst gepresenteerd in teksten (J1 en J2) en in zinnen (J3). Dan volgen sorteer- 

en combineeroefeningen en een gatentekst (J4 tot en met J7) en besloten wordt met een meer-

keuzeoefening over de woorden van deze rubriek (J8), die gebruikt kan worden als voorberei-

ding op de toets. 
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Woorden worden vaak gepresenteerd in een betekenisvolle context, zoals hier bij oefening J2 Tekst - media. Bij één 

oefening horen vaak verschillende teksten. Leerlingen kunnen de betekenis van woorden afleiden door goed te lezen. Een 

belangrijke vaardigheid voor elke studie. 

TOETSEN 
De toetsen in een Muiswerkprogramma zijn een afspiegeling van de inhoud, in dit geval van de 

thema's waarbij de woorden horen die men leert. Deze worden zowel voor diagnose als voor 

evaluatie gebruikt. De toetsen zijn elke keer anders: andere vraag- en antwoordvolgorde, gedeel-

telijk andere woorden.  

Deeltoets 1 bestaat altijd uit 15 variabele meerkeuzevragen over concrete en meer abstracte 

woorden uit de schoolpraktijk (rubriek A,B en C).  

Deeltoets 2 bestaat altijd uit 20 variabele meerkeuzevragen over 4 rubrieken (D,E,F en G) die te 

maken hebben met de woorden waarmee in het onderwijs kennis wordt overgedragen.  

Deeltoets 3 bestaat altijd uit 15 variabele meerkeuzevragen over (rubriek H) rekenwoorden, 

(rubriek I) taalwoorden en (rubriek J) onderwijswoorden. 

De Totaaltoets bestaat altijd uit 40 variabele meerkeuzevragen over álle woorden die in het 

oefenmateriaal getraind worden. 
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OVERZICHT OEFENINGEN EN TOETSEN 
Onderwerp Naam oefening of toets Oefenvorm Toelichting 

Alle  onderwerpen Totaaltoets - TOETS meerkeuze  

Schoolpraktijk 

A,B,C 

Deeltoets 1 - TOETS meerkeuze  

A Schoolpraktijk 1 1 Dingen van school herkennen 

2 Dingen van school aanwijzen 

3 De eerste dag 

4 Schoolpraktijk 1 – omschrijvingen 

5 Mensen en dingen van school 

meerkeuze 

plaatje verklaren 

plaats woord 

koppels 

meerkeuze 

met plaatjes 

dingen in plaatje 

gatentekst 

combineren 

vragen over woorden 

B Schoolpraktijk 2 1 Wat doe je op school? 

2 Tekst – woorden leren 

3 Dingen en handelingen 

4 Gepakt! 

5 Schoolpraktijk 2 – omschrijvingen 

6 Dingen en handelingen van school 

meerkeuze 

meerkeuze 

koppels 

plaats woord 

koppels 

meerkeuze 

plaatjes 

vragen bij een tekst 

combineren 

gatentekst 

combineren 

vragen over woorden 

C Schoolpraktijk 3 1 Tekst – het proefwerk 

2 Tekst – zitten blijven 

3 Schoolpraktijk 3 – omschrijvingen 

4 Schoolpraktijk 3 – synoniemen 

5 De toespraak 

6 Vragen over schoolwoorden 

meerkeuze 

meerkeuze 

koppels 

koppelpuzzel 

plaats woord 

meerkeuze 

vragen bij een tekst 

vragen bij een tekst 

combineren 

combineren 

gatentekst 

vragen over woorden 

D,E,F,G 

 

Deeltoets 2 - TOETS meerkeuze  

D Kenniswoorden 1 Tekst – brood 

2 Tekst – de hersenen 

3 Kenniswoorden in zinnen 

4 Kenniswoorden – synoniemen 

5 Kenniswoorden – tegenstellingen 

6 Kenniswoorden plaatsen 

7 Vragen over kenniswoorden 

meerkeuze 

meerkeuze 

meerkeuze 

koppels 

koppelpuzzel 

plaats woord 

meerkeuze 

vragen bij een tekst 

vragen bij een tekst 

woorden in een zin 

combineren 

combineren 

gatentekst 

vragen over woorden 

E Betrekkingen 1 Tekst – schaatsen 

2 Tekst – schoonmaken 

3 Tekst – reclames 

4 Betrekkingen in zinnen 

5 Betrekkingen – synoniemen 

6 Betrekkingen – omschrijvingen 

7 Betrekkingen plaatsen 

8 Vragen over betrekkingen 

meerkeuze 

meerkeuze 

meerkeuze 

koppels 

koppelpuzzel 

koppels 

plaats woord 

meerkeuze 

vragen bij een tekst 

vragen bij een tekst 

vragen bij een tekst 

combineren 

combineren 

combineren 

gatentekst 

vragen over woorden 

F Tijd en hoeveel-

heid 

1 Tekst – het bos 

2 Tekst – Helen Keller 

3 Tijd en hoeveelheid in zinnen 

4 Tijd en hoeveelheid – omschrijvingen 

5 Tijd en hoeveelheid – woorden plaatsen 

6 Vragen over tijd en hoeveelheid  

meerkeuze 

meerkeuze 

meerkeuze 

koppels 

plaats woord 

meerkeuze 

vragen bij een tekst 

vragen bij een tekst 

woorden in een zin 

combineren 

gatentekst 

vragen over woorden 

G Instructie 1 Tekst – opdrachten 

2 Tekst – studiegids 

3 Wie heeft het goed? 

4 Instructiewoorden in zinnen 

5 Instructiewoorden – synoniemen 

6 Instructiewoorden – omschrijvingen 

7 Het schoolfeest 

8 Vragen over instructiewoorden 

meerkeuze 

meerkeuze 

meerkeuze 

meerkeuze 

koppelpuzzel 

koppels 

plaats woord 

meerkeuze 

vragen bij een tekst 

vragen bij een tekst 

vragen bij opdrachten 

woorden in een zin 

combineren 

combineren 

gatentekst 

vragen over woorden 

H,I,J 

 

Deeltoets 3 - TOETS meerkeuze  
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Onderwerp Naam oefening of toets Oefenvorm Toelichting 

H Rekenwoorden 1 Rekenwoorden in beeld 

2 Rekenwoorden 

3 Rekenwoorden – omschrijvingen 

4 De rekenles 

5 Vragen over rekenwoorden 

meerkeuze 

meerkeuze 

koppels 

plaats woord 

meerkeuze 

bij plaatjes 

woorden in een zin 

combineren 

gatentekst 

vragen over woorden 

I Taalwoorden 1 Woorden bij tekstsoorten 

2 Teksten over taal 

3 Taalwoorden in zinnen 

4 Taalwoorden – omschrijvingen 1 

5 Taalwoorden – omschrijvingen 2 

6 Verslag van een middag 

7 Vragen over taalwoorden 

meerkeuze 

meerkeuze 

meerkeuze 

koppels 

koppels 

plaats woord 

meerkeuze 

vragen bij een tekst 

vragen bij een tekst 

woorden in een zin 

combineren 

combineren 

gatentekst 

vragen over woorden 

J Onderwijswoor-

den 

1 Tekst – onderwijs 

2 Tekst – media 

3 Onderwijswoorden in zinnen 

4 Begrijpen of niet begrijpen 

5 Onderwijswoorden – synoniemen 

6 Onderwijswoorden – omschrijvingen 

7 Onderwijsvernieuwing 

8 Vragen over onderwijswoorden 

meerkeuze 

meerkeuze 

meerkeuze 

rijen 

koppelpuzzel 

koppels 

plaats woord 

meerkeuze 

vragen bij een tekst 

vragen bij een tekst 

woorden in een zin 

sorteren 

combineren 

combineren 

gatentekst 

vragen over woorden 

 


