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INLEIDING 
Duizenden scholen in Nederland zetten Muiswerkprogramma’s in. Veel scholen 
zijn blij met de mogelijkheden en resultaten van de programma’s. Echter, niet alle 
Muiswerkscholen halen het onderste uit de kan. Muiswerk kan een nog veel gro-
ter leereffect hebben dan tot nu toe wordt gehaald. 
 
Dit boekje vertelt stap voor stap hoe je Muiswerk Online gebruikt. Naast instructie 
voor het werken met de programma’s vind je een stappenplan dat kan helpen bij 
de introductie van Muiswerk Online in jouw school. 
 
Wij wensen u veel plezier en inspiratie! 
 
Ralph, Claudia, Marloes en Manon 
Muiswerk Support 
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VOORBEREIDINGEN VOOR DE 
BEHEERDER 
1. Inloggen als beheerder 
De Muiswerkbeheerder kan gerust een docent zijn die de meeste Muiswerktaken 
op zich neemt. Als beheerder heb je meer bevoegdheden dan de docent. Alle 
beheerdersfunctionaliteiten staan in de uitgebreide Muiswerk Online handleiding. 
In deze scholing gaan we alleen in op het inloggen en het invoeren van gege-
vens. 

Inloggen  

Na ontvangst van jouw persoonlijke gegevens (url, gebruikersnaam & wacht-
woord) ga je via de webbrowser naar jouw schoolingang:  
http://online.muiswerken.nl/schoolnaam. Voer je gebruikersnaam en wachtwoord 
in en klik op Log in. Zo makkelijk is het. 

Wachtwoord wijzigen en e-mailadres invullen 

Als beheerder heb je een gebruikersaccount gekregen met een wachtwoord. Wij 
raden aan om het wachtwoord direct te wijzigen en om een e-mailadres in te vul-
len. Dit gaat als volgt:  
■ Klik op de knop ‘Gebruikers’, want zo ga je naar een overzicht van alle ge-

bruikers inclusief de docenten en beheerder. 
■ Zoek op ‘beheer’ om het beheeraccount te vinden.  
■ Klik op de knop ‘Wijzig’.  
■ Vul jouw e-mailadres in. 
■ Vul een wachtwoord in dat voldoet aan de eisen (zie ? bij het veld). 
■ Druk op ‘Bewaar’ en het wachtwoord is gewijzigd. 
 

http://online.muiswerken.nl/schoolnaam
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2. Aanmaken van docentenaccounts 
Het is belangrijk dat elke docent een eigen login ontvangt, zodat zij allemaal op 
hun eigen naam kunnen werken.  
 
■ Start Muiswerk Online en log in als beheerder. 
■ Klik op GEBRUIKERS en daarna op NIEUW. Je komt nu in het scherm waar 

je gebruikers kunt toevoegen. 
■ Vul tenminste de voor- en achternaam, geslacht, rol (docent), klas en gebrui-

kersnaam in. De gebruikersnaam moet uniek zijn binnen de school. 
■ Vergeet niet een logisch wachtwoord in te stellen. De docent kan dit later zelf 

wijzigen. 
■ Wij adviseren om ook het e-mailadres in te voeren. 
■ Klik op BEWAAR.  
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3. Accounts verwijderen 
Docenten en leerlingen zijn individueel door de beheerder te verwijderen. Let op, 
dit is onomkeerbaar. Docenten kunnen geen leerlingen verwijderen.   
 
■ Je bent ingelogd als beheerder. 
■ Klik op de knop ‘Gebruikers’ en selecteer de gebruiker die je wilt verwijderen. 
■ Klik op de knop VERWIJDER. 
■ Bevestig dat je zeker weet dat deze gebruiker verwijderd kan worden met al 

zijn resultaten door op OK te drukken. 
 

Let op: bij het verwijderen van een gebruikersaccount worden de 
resultaten definitief verwijderd. Dit kan niet ongedaan gemaakt 
worden. 

 
Het verwijderen van leerlingen bevrijdt nooit licenties. Gebruikte licenties worden 
apart geregistreerd en blijven verbruikt, ook nadat een account is verwijderd. De 
licentietellers worden automatisch ieder jaar op 1 augustus gereset.  
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4. Inlezen van leerlinggegevens 
Met een TRANSTOOL.CSV-bestand kun je in één keer grote hoeveelheden leer-
linggegevens toevoegen of bewerken. De procedure hiervoor en een voorbeeld 
van een TRANSTOOL.CSV-bestand zijn te downloaden op 
www.muiswerk.nl/aandeslag. 
  
■ Maak een transto5-bestand aan volgens het voorbeeld.  
■ Vergeet niet de huidige opleiding te vermelden in de kolom ‘opl’. De juiste op-

leidingscodes zijn te vinden op www.muiswerk.nl/opleidingscodes.  
■ Vul vooral ook het e-mailadres van de leerlingen in. Zij ontvangen hun hoge 

scores dan ook per e-mail. 
■ Start Muiswerk Online en log in als beheerder. 
■ Ga naar GEBRUIKERS en kies IMPORTEER.  
■ Selecteer de importmethode ‘Naamgegevens (transto5 formaat)’. 
■ Klik op ‘Bestand kiezen’ en selecteer het CSV-bestand. 
■ Kies voor ‘Vervang bij gelijke gebruikersnaam’ om gebruikers te bewerken. 

Bestaande persoonsgegevens worden hierdoor aangepast volgens het nieu-
we CSV-bestand. 

■ Klik op Voer uit en de leerlinggegevens zijn ingevoerd. 
 

Geef alle leerlingen een eigen account. Leerlingen die niet werken met Muiswerk 
Online verbruiken ook geen licenties. 
 

  

https://www.muiswerk.nl/aandeslag
http://www.muiswerk.nl/opleidingscodes
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VOORBEREIDINGEN VOOR DE DOCENT 

5. Inloggen als docent 

Inloggen  

Na ontvangst van jouw persoonlijke gegevens (url, gebruikersnaam & wacht-
woord) ga je via de webbrowser naar jouw schoolingang:  
http://online.muiswerken.nl/schoolnaam. Voer je gebruikersnaam en wachtwoord 
in en klik op Log in. Zo makkelijk is het. 
 
Heb je nog geen gegevens ontvangen? Vraag dan aan de Muiswerkbeheerder of 
hij de docentenlogins alsnog wil aanmaken, anders kun je niet werken. 

Wachtwoord vergeten? 

Ben je jouw wachtwoord vergeten? Klik dan in het inlogscherm op ‘Wachtwoord 
vergeten?’, voer je gebruikersnaam in en druk op ‘Verzend’. Je ontvangt een e-
mail met instructies. 
Let op: om gebruik te kunnen maken van deze optie moet er een e-mailadres ge-
koppeld zijn aan uw Muiswerkaccount. Is dit niet het geval? Vraag dan de be-
heerder om uw e-mailadres aan uw account toe te voegen.  

Wachtwoord wijzigen 

Als docent heb je een gebruikersaccount gekregen met of zonder wachtwoord. 
Hier volgen de stappen om een wachtwoord toe te voegen of te wijzigen.  
■ Klik op de knop ‘Gebruikers’, want zo ga je naar een overzicht van alle ge-

bruikers inclusief de docenten en beheerder. 
■ Typ jouw voor- of achternaam in het zoekveld om jouw account te vinden.  
■ Klik op de knop ‘Wijzig’.  
■ Vul een wachtwoord in. 
■ Druk op ‘Bewaar’ en het wachtwoord is gewijzigd. 
 
 

http://online.muiswerken.nl/schoolnaam
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6. De Muiswerk Docentenkamer 
Je bent ingelogd en komt in de Docentenkamer.  
 

   
 
■ In het menu vind je: 

Modules  toegang tot alle lesmodules/oefenprogramma’s  
Klassen  voor instellingen en resultaten per klas 
Gebruikers  voor instellingen en resultaten per gebruiker 
Zoek en toon  zoekfunctie voor uitlegschermen 
Rekenhulp  een bijzondere rekenmachine voor gebruik op het digibord 
Woordenboek  voor het Muiswerk Woordenboek 
Cursusboekjes  voor de cursusboekjes en handleidingen 

 
Als je vooral in één vak bent geïnteresseerd, dan kun je bovenaan via Vakkeuze 
naar het welkomscherm. Daar kies je desgewenst een specifiek vak. 
 
Via Log uit sluit je jouw account af. Log altijd netjes uit, anders gaan gemaakte 
instellingen wellicht verloren of werken er straks leerlingen op jouw account. 
 

Op diverse plaatsen in Muiswerk Online zie je rechtsboven dit icoon. Zo 
kun je altijd op een nette manier uitloggen.  
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7. Zelf een module proberen 
■ Klik op de knop ‘Modules’ en je ziet de lijst met alle modules voor jullie 

school. Bij elke module staat het niveau aangegeven in ERK1, DLE2 of Meije-
rink3. Leerlingen zien alleen de modules die voor hen geschikt zijn.  

■ Kies een module door op Start te drukken en je komt in het hoofdscherm. 
 

 
 

Je ziet drie knoppen:  
1. ‘Wat weet je al?’ Hier zitten de diagnostische toetsen onder. Leerlingen zien 

altijd maar één toets tegelijk. Let op: toetsen zijn alleen op school zichtbaar.  
2. ‘Alle oefeningen’. Hier staan alle oefeningen van een module. Deze knop is 

beschikbaar voor docenten en beheerders, leerlingen zien de knop niet.  
3. ‘Jouw Oefeningen’. Deze knop verschijnt pas na het maken van een toets. 

Hier staat de persoonlijke oefeningen die het programma heeft geselecteerd 
op basis van de fouten die in de toets gemaakt zijn.  

■ Kies voor de knop ‘Wat weet je al?’4 en klik op de eerste toets. 

                                                
1 ERK staat voor Europees ReferentieKader - in het Engels Common European Framework. 
2 DLE staat voor didactische leeftijdsequivalent en is een maat voor de vordering in de lesstof.  
3 Het Meijerink referentiekader heeft voor het hele onderwijs vastgelegd wat leerlingen moeten ken-
nen en kunnen als het gaat om Nederlandse taal en rekenen/wiskunde. 
4 Zie je geen knop ‘Wat weet je al?’ en ben je wel op school en zie je rechtsboven een huisje in 
beeld? Neem dan contact met ons op via 0297-523159. 

1 

2 

3 
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■ Maak de hele toets en maak ook fouten, anders ontstaat er geen oefenpro-
gramma. 
 

 
 

■ Aan het eind van de toets zie je hoe je het hebt gedaan. Klik op Ok. 
■ Nu is de derde knop actief geworden: ‘Jouw oefeningen’. Klik op deze knop 

en je ziet de oefeningen die speciaal voor jou klaar staan.   
■ Start een oefening, bekijk de uitleg en maak wat vragen. Maak ook fouten om 

te zien hoe de feedback is. Maak een paar oefeningen en bekijk de resultaten 
via de knop Resultaten in het hoofdscherm van de module. 

 
 

1 

2 

3 

4 

5 



Werken met de Muiswerk Online Oefenprogramma’s  13 

8. Uitlegschermen en animaties opzoeken 
In ‘Zoek en Toon’ kun je alle uitlegschermen opzoeken door zoekwoorden te ty-
pen in het zoekveld. Zo kun je bijvoorbeeld zoeken op Spelling 1F of op breuken. 
 
■ Zorg ervoor dat je bent ingelogd als docent en in de docentenkamer zit. 
■ Kies voor ‘Zoek en Toon’ links in het menu. 
■ Klik op de knop ‘Info’ om te zien hoe ‘Zoek en Toon’ werkt. 
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9. Individuele leerlingen toevoegen  
Naast het inlezen in lijstvorm (door de beheerder) is het ook mogelijk één voor 
één leerlingen toe te voegen. 
 
■ Kies in de docentenkamer voor ‘Gebruikers’ en kies ‘Nieuw’.. 
■ Voer een leerling in. Vul tenminste de (unieke) gebruikersnaam, de voor-

naam, tussenvoegsels, de achternaam en de klas in. Voor de unieke gebrui-
kersnaam kun je bijvoorbeeld het leerlingnummer gebruiken (gebruik nooit 
meer dan 36 tekens!). Je kunt zelf iets anders verzinnen, maar kies als 
school één methode. Vink aan of het om een man of een vrouw gaat en of de 
leerling met je/jij of met u aangesproken moet worden. Vergeet niet een lo-
gisch wachtwoord in te stellen. Leerlingen kunnen wachtwoorden niet zelf 
wijzigen. 

■ Vul de Huidige opleiding in. Op basis van de ingestelde opleiding bepaalt 
Muiswerk welke lesmodules actief zijn voor de leerlingen. 

■ Wij raden aan hier ook het e-mailadres van de leerling in te vullen, zij 
ontvangen hun hoge scores dan ook per e-mail. 

■ Klik op ‘Bewaar’ om de invoer af te ronden. Via de knop ‘Terug’ kom je weer 
in de personenlijst. 

■ Kijk of de leerling inderdaad in de lijst staat bij de juiste klas. 
 

  



Werken met de Muiswerk Online Oefenprogramma’s  15 

10. Het Muiswerk leerplan 

De juiste modules voor iedere leerling 

Het Muiswerk Leerplan zorgt ervoor dat iedere leerling met het juiste oefenmate-
riaal werkt doordat…  

• de ingestelde opleiding van de leerling bepaalt welke modules hij ziet.  
• de leerling ziet per vakgebied alleen de eenvoudigste module. Nadat een 

lesmodule gehaald is verschijnt de volgende module automatisch. 
• de didactische mode geactiveerd is. Leerlingen starten met een diagnos-

tische toets en gaan vervolgens oefenen met de onderwerpen die zij nog 
niet voldoende beheersen. 

• de toetsen één voor één beschikbaar komen. 

Het leerplan instellen 

Muiswerk Online bepaalt aan de hand van de opleiding van de leerling, welke 
modules hij te zien krijgt. Als docent kun je het leerplan per klas of per leerling 
eenvoudig aanpassen.  
■ Log in als docent en klik op de knop ‘Leerlingen’ of ‘Klassen.5  
■ Kies de leerling of de klas en klik op ‘Wijzig’. 
■ Kies vervolgens het tabblad ‘Leerplan’. 

Leerplan bekijken 
Bekijk het ingestelde leerplan. Door de muis boven een vak te houden verschijnt 
het lijstje met modules die voor dat vak actief zijn. Het doelpercentage staat ach-
ter iedere module. Modules die initieel verborgen blijven voor de leerling tot de 
bovenliggende module gehaald is zijn te herkennen aan het streepje voor hun 
naam. 
 

                                                
5 Let op: je kunt het leerplan van een klas alleen aanpassen als alle leerlingen van de klas dezelfde 
opleiding hebben. 



16  Werken met de Muiswerk Online Oefenprogramma’s   

 

Leerplan aanpassen 
Om vakken, vakonderdelen of lesmodules uitschakelen door in de actief-kolom 
het vinkje weg te halen. Voeg daarna eventueel lesmodules toe aan het leerplan 
door het vak ‘open te klikken’. Het plusje wordt een minnetje en de deelvaardig-
heden verschijnen. Klik een deelvaardigheid open en merk op dat één of meer-
dere lesmodules geactiveerd staan.  
 
Selecteer bovenaan de pagina de checkbox bij ‘Toon inactieve modules’ en je 
ziet de lesmodules die nog niet actief zijn, maar wel aanwezig zijn in jouw pakket.   
Je kunt nu specifieke lesmodules aan of uit zetten door een vinkje in de kolom 
‘actief’ te plaatsen. Tot slot bewaar je het aangepaste leerplan met de knop ‘Be-
waar’. 

Voor de experts: uitgebreid aanpassen 
Gevorderde gebruikers hebben de mogelijkheid om uitgebreide aanpassingen 
door te voeren. Selecteer hiervoor ‘Uitgebreid aanpassen’ bij ‘Beeld’. Een be-
langrijke kolom is ‘didact’, wat staat voor de didactische mode. De didactische 
mode zorgt ervoor dat slechts één knop getoond wordt aan de leerling: als hij 
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nog geen toets heeft gemaakt ziet hij de knop ‘Wat weet je al?’. Zodra er een 
toets is gemaakt ziet hij de knop ‘Jouw oefeningen’. Wil je leerlingen eerst laten 
oefenen via de knop ‘Alle oefeningen’, dan haal je het vinkje in de kolom ‘ didact’ 
weg en zien leerlingen alle knoppen: ‘Wat weet je al?’, ‘Alle oefeningen’ en ‘Jouw 
oefeningen’.  
 
Wil je ook alles weten van de andere functies, ga dan naar  
http://www.muiswerk.nl/pdfs/leerplan.pdf of bekijk de instructievideo’s op 
www.muiswerk.nl/vo/instructiefilmpjes/.   

 
 
 

  

http://www.muiswerk.nl/pdfs/leerplan.pdf
https://muiswerk.nl/vo/instructiefilmpjes/
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AAN HET WERK 
11. Wat vertel je je leerlingen de eerste les 
Het uitgangspunt van Muiswerk is dat je niet hoeft te werken aan de dingen die je 
al beheerst. Geef leerlingen de juiste instructie mee en zeg niet gewoon: “Ga 
maar Muiswerken”. Je legt leerlingen uit wat de bedoeling is, bijvoorbeeld: 
 
■ “De toetsen zijn niet belangrijk voor het cijfer, ze kijken alleen welke onderde-

len je al voldoende weet en kunt.”  
■ “De uitleg en de oefeningen, DAAR leer je van. Steek daar dus je tijd in.”  
■ “Spieken op het uitlegscherm mag! Ook daar leer je van.”  
■ “Je mag de uitlegschermen tijdens het oefenen altijd bekijken via de Help-

knop.” 
■ Geef aan hoeveel minuten per week je verwacht dat jouw leerlingen werken. 

Bij het uitloggen en in de scorelijst kunnen leerlingen hun werktijden volgen. 
■ Leg uit dat leerlingen thuis kunnen werken aan hun persoonlijk oefenpro-

gramma, maar dat ze de toetsen alleen op school kunnen maken. 
■ Geef aan dat je het cijfer bepaalt via een aparte meting aan het eind van de 

periode. Laat de werktijd gerust meetellen in de beoordeling. 
■ Vertel dat Muiswerk Online resultaten niet automatisch bewaart als je een oe-

fening of toets afbreekt. De oefening of toets kan wel tijdelijk bewaard wor-
den, zodat de leerling er de volgende keer mee verder kan. De leerling moet 
dan duidelijk kiezen voor ‘Bewaren’. Oefeningen blijven acht dagen bewaard 
en toetsen acht uur. Binnen die tijd moet de leerling ze alsnog afmaken. 
 

 
 
Wilt je didactisch advies over de inzet van de programma’s? Neem dan contact 
op met Kurve.  
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12. Hoe Muiswerk leerlingen helpt 
Muiswerk helpt leerlingen in de eerste plaats doordat zij vooral werken aan de 
onderwerpen die zij nog niet beheersen. Daarnaast bevat het programma veel 
slimmigheden waar leerlingen echt iets aan hebben. 
■ De uitlegschermen worden voorgelezen en soms zijn het animaties. 
■ Er is een Help-knop die de leerling terug brengt naar de uitlegschermen. 

 
 

■ Bij foute antwoorden krijgt de leerling nuttige feedback.  
 

 
 
■ Veel oefeningen in Muiswerk Compleet hebben een tip. Door de tip op te 

roepen, kunnen leerlingen het maken van fouten voorkomen.  
■ Bij veel meerkeuzeoefeningen en open vraag oefeningen verschijnt de knop 

Stel uit. Klik op deze knop om een opgave te verschuiven naar het einde van 
de oefening. Je gebruikt dit bijvoorbeeld als je hulp nodig hebt van de juf of 
meester, die nu nog even bezig is. Deze optie is beschikbaar voor leerlingen 
vanaf groep 5. 

■ Om de leerling te verrassen krijgt een leerling (vanaf groep 5) die tijdens het 
oefenen al 75% van de vragen heeft gehad en alles goed heeft geantwoord, 
de mogelijkheid om de laatste paar vragen over te slaan. Die laatste vragen 
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worden goed gerekend. De werktijd wordt tegelijk positief gecorrigeerd, dus 
de leerling krijgt werktijd cadeau.  

 
 

■ Leerlingen kunnen het woordenboek van Muiswerk gebruiken om woorden op 
te zoeken waarvan ze de betekenis niet kennen of waarvan ze niet weten hoe 
het meervoud of andere vormen geschreven moeten worden. 
 

 
 
■ Bij de rekenprogramma’s kunnen leerlingen bij sommige opgaven gebruik-

maken van de Muiswerk Rekenhulp. 
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■ Via de knop Resultaten kunnen leerlingen hun scores bekijken.  
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VOORTGANG BEWAKEN 
13. Het voortgangsrapport 

Het voortgangsrapport bekijken 

Leerlingen die zich niet verbeteren, maar wel hard oefenen hebben jouw hulp 
nodig. Leerlingen die niet oefenen en zich niet verbeteren hebben aansturing no-
dig. En leerlingen die zich verbeteren en hard werken verdienen jouw complimen-
ten. Je kunt als docent de voortgang bewaken door een voortgangsrapport te be-
kijken. Dit is een overzicht van de inspanning en vorderingen van een groep in 
een bepaalde periode. Het laat o.a. zien welk percentage van de lesstof de leer-
ling beheerst. De meeste docenten hebben de behoefte om alleen naar re-
sultaten van dit schooljaar te kijken. Daarom is dat nu de standaard geworden. 
Wil je verder terugkijken dan het begin van het schooljaar, kies dan weer voor  
Alle modules. 
 
 
■ Start Muiswerk Online en log in als docent. 
■ Ga naar ‘Klassen’ in het openingsscherm en selecteer een klas. Je kunt ook 

een subgroep of individuele leerling selecteren. In dat geval ga je naar ‘Leer-
lingen’ waarna je de juiste subgroep of persoon kiest. 

■ Klik op de knop ‘Resultaten’. Je bent nu in het tabblad ‘Voortgang’ en het 
voortgangsrapport verschijnt automatisch.  

■ Liever een andere basisinstelling? Stel bovenaan precies in wat je wilt zien: 
kies een periode, een module of een vakgebied, bepaal of je de toetstijd als 
werktijd wilt meetellen, geef een meetdatum en geef eventueel aan of je de 
afdruk wilt samenvoegen. Normaliter begint de afdruk voor iedere leerling op 
een nieuw blaadje. Om papier te sparen kunnen afdrukken ook samenge-
voegd worden. Klik op ‘Toon’ en het aangepaste voortgangsoverzicht wordt 
zichtbaar. Onderaan tref je uitleg over de weergegeven resultaten. 

 
 
■ Klik op de naam van een module voor een lijst met alle oefeningen die in die 

module zitten. 
■ Via de knop ‘Druk af’ kun je het rapport printen of opslaan als pdf. 
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Persoonlijk oefenprogramma (POP) bekijken 

Op deze plek kun je ook het persoonlijk 
oefenprogramma van een leerling bekijken. Je 
doet dit door in de voortgangsrapporten te klikken 
op de getallen in de pop-kolom.  

Specifieke oefeningen uit het POP wissen 

■ Wilt je slechts enkele oefeningen wissen uit het 
POP? Ga dan met je muis over de oefeningen 
en klik op het kruisje achter de oefening die wilt 
verwijderen. Het verwijderen gebeurt direct. 
In geval van een vergissing kun je verwijderde 
oefeningen weer terugzetten door te klikken op 
het driehoekje achter de verwijderde oefening. 
Het terugzetten gebeurt direct. Via de knop ‘Wis 
POP’ kun je het POP volledig verwijderen. 

■ Alle persoonlijke oefenprogramma’s voor een klas en vak wissen. 
Wis met één druk op de knop alle persoonlijke oefenprogramma’s (pops) van 
iedereen in de klas. De oranje knop verschijnt, zodra je een vak hebt gese-
lecteerd. 
 

 
 

Extra mogelijkheden 

■ De Muiswerk voortgang laat standaard een percentage zien van het niveau. 
Wil je liever een cijfer zien of een voortgang met een puntensysteem, neem 
dan contact met ons op via 0297-523159 en laat de instelling voor de hele 
schoolingang wijzigen. Meer informatie over cijfers en punten in het voort-
gangsoverzicht vind je in de uitgebreide Muiswerk Online handleiding.  

■ Voor de individuele leerling kun je ook een grafische voortgang opvragen. 
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Kies bij de voortgangsinstelling voor ‘Grafische weergave: Ja’. Druk op ‘Toon’ 
om de grafische voortgang per module te bekijken. 

 

Grafische voortgang 

Voor de individuele leerling kun je een grafische voortgang opvragen. Kies bij de 
voortgangsinstelling voor ‘Grafische weergave’ voor ‘Ja’. Druk op ‘Toon’ om de 
grafische voortgang per module te bekijken. Iedere afname van een toets zie je 
terug als kolom en de blauwe lijn geeft het kennisniveau aan. 
 

 
Deze leerling heeft vier keer een toets gemaakt in Spelling 2F. Het donkerblauwe deel laat de toetsscore zien.  
De lichtblauwe lijn geeft aan hoever de leerling is in deze module. Veel toetsen zijn deeltoetsen en behandelen  
slechts een deel van de alle lesstof. 
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14. Scoreoverzicht  
Wanneer je details wilt weten over de resultaten van jouw leerlingen, kun je ge-
bruikmaken van het scoreoverzicht. Je ziet dan de scores van alle gemaakte oe-
feningen en toetsen. 
 
■ Start Muiswerk Online en log in als docent. 
■ Ga naar ‘Klassen’ in het openingsscherm en selecteer een klas. Je kunt ook 

een individuele leerling selecteren. In dat geval ga je naar ‘Leerlingen’ waar-
na je de juiste persoon kiest.  

■ Klik op de knop ‘Resultaten’ en ga naar het tabblad ‘Scores’.  
■ In het bovenste deel kun je instellingen aanpassen: kies de terugkijkperiode, 

kies de module of het vakgebied, geef aan of je alleen toetsscores wilt zien of 
ook de scores van de oefeningen, bepaal vanaf welke datum je wilt terugkij-
ken (de standaard meetdatum is de eerstvolgende zondag). 

■ Klik nu op ‘Toon’ en bekijk de scorelijst. 
 

 
 
■ Via de knop ‘Druk af’ kun je de lijst naar de printer sturen of opslaan als pdf. 
 
Tip: De app MuisMeter Leraar brengt de voortgang van Muiswerkers via je 
smartphone of tablet in beeld. Muismeter Leraar laat zien waar de leerling mee 
bezig is op school: met welke vakken, hoeveel tijd hij per vak besteedt, hoe zich 
dat vergelijkt met de rest van de groep. Gratis te downloaden in de AppStore en 
Google Play. Zie ook www.muiswerk.nl/muismeterleraar. 
  

http://www.muiswerk.nl/muismeterleraar
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15. Rubriekenmatrix 
Muiswerk Online geeft met de rubriekenmatrix een kijkje in de toetsenkeuken. Je 
ziet in één oogopslag welk deel van de stof wel wat klassikale aandacht kan ge-
bruiken en welke stof voor iedereen gesneden koek is.  
 
■ Log in als docent. 
■ Ga naar ‘Klassen’ in het openingsscherm en selecteer een klas. Klik op de 

knop ‘Resultaten’ en ga naar het tabblad ‘Rubrieken’. 
■ Kies de terugkijkperiode, de module óf het vakgebied, de meetdatum (vanaf 

welke datum kijkt u terug?) en klik op Toon’. 
 

 
 
■ Via de knop ‘Druk af’ kun je het rapport printen of opslaan als pdf. 

 
Van oefenen word je slimmer maar dat zie je pas in de rubriekenmatrix als je een 
toets doet die dat deel van de stof bevraagt. Bevraagt een toets maar een deel 
van de rubrieken, dan worden alleen DIE rubrieken in de matrix beïnvloed. 
 
Per module zie je van links naar rechts: de naam van de leerling, 
de datum waarop hij de meest recente toets maakte, de gemiddelde gewo-
gen score over alle rubrieken van de module, o.b.v. de gemaakte toetsen. Per 
rubriek geeft de matrix aan of alle vragen goed werden beantwoord (100%) of al-
lemaal fout werden beantwoord (0%) of iets ertussenin. Scoort een hele klas rood 
of oranje dan is extra klassikale instructie wellicht gewenst. Niet ingevulde vakjes 
laten zien dat de leerling nog geen toets maakte die vragen bevatte over die ru-
briek. Let op, als de meest recente toets niet alle rubrieken bevroeg dan worden 
voor de niet bevraagde rubrieken de scores van eerder gemaakte toetsen ge-
bruikt.  
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MEER MOOIE FUNCTIES 
In dit boekje behandelen we alleen de essentiële functionaliteit om goed met 
Muiswerk Compleet te kunnen werken. Er zijn veel meer mogelijkheden. Onze 
tip: zorg dat je eerst de basis onder de knie krijgt. Kijk daarna pas naar de andere 
mogelijkheden, want die kunnen zeker ook nuttig zijn.  

 
■ Werken met subgroepen: U kunt subgroepen maken waaraan u taken kunt 

toewijzen en de resultaten kunt doorbladeren. 
www.muiswerk.nl/pdfs/subgroepen.pdf 

■ Taken klaarzetten: Om specifieke oefeningen en/of toetsen klaar te zetten 
voor jouw leerlingen gebruik je de takenmappen. 
www.muiswerk.nl/pdfs/takenmap.pdf 

■ Kant-en-klare sjablonen in de takenmappen: Onze populaire takenmappen 
zijn nog krachtiger geworden. In de sjablonensectie van de takenmappen zijn 
nu voor alle scholen de eerste zes methodes/vakken verschenen. De sjablo-
nen bevatten sets met oefeningen uit één of meer Muiswerkmodules. Deze 
kun je gemakkelijk als takenmap klaar zetten voor je leerling(en). Voor de 
volgende methodes/vakken staan verschillende sjablonen klaar:  

categorieën uit Cito 2.0 Spelling 
categorieën uit Cito 3.0 Spelling 
hoofdonderwerpen voor begrijpend lezen 
hoofdonderwerpen voor studievaardigheid 
hoofdonderwerpen voor werkwoordspelling 
hoofdonderwerpen voor grammatica 

Via het agenda-icoon maak je van je sjabloon een eigen takenmap die je 
eventueel aanpast en aan je klas toekent.  

■ De scorematrix: De scorematrix gaat een stap verder dan de rubriekenma-
trix. De scorematrix laat de meest recente resultaten van een specifieke mo-
dule van alle leerlingen van een groep zien. 
www.muiswerk.nl/pdfs/scorematrix.pdf 

■ Koppeling Testsuites en Oefenmodules duidelijker: Waarom komen niet 
álle door de testsuites geadviseerde modules tevoorschijn in het leerplan van 
de ene leerling en wel in het leerplan van een andere leerling? Die vraag ho-
ren wij regelmatig en het antwoord is: de modules zijn met de hand, soms 
door een andere leerkracht, onderdrukt voor die ene leerling. Het vakprotocol 
heeft nu een aparte sectie gekregen waarin je ziet waarom geadviseerde 
modules worden onderdrukt. Zo is het duidelijk wat er moet gebeuren als je 

http://www.muiswerk.nl/pdfs/subgroepen.pdf
http://www.muiswerk.nl/pdfs/takenmap.pdf
http://www.muiswerk.nl/pdfs/scorematrix.pdf
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de modules tóch wilt laten verschijnen: pas het individuele leerplan van de 
leerling aan en genereer het vakprotocol opnieuw. De modules worden als-
nog nu zichtbaar. 

 
■ Diploma’s afdrukken voor jouw leerlingen: om de leerling een compliment 

te geven of juist als steuntje in de rug. Je hebt de keuze uit verschillende di-
ploma’s voor jongens en meisjes: 
www.muiswerk.nl/pdfs/diploma_afdrukken.pdf 

 
 
 
 

  

http://www.muiswerk.nl/pdfs/diploma_afdrukken.pdf
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TOT SLOT 
Vanzelfsprekend kunnen wij je in deze beknopte uitleg niet álles over Muiswerk 
Online leren, daarvoor is het programma te uitgebreid. Het is mogelijk om met de 
betrokken docenten een workshop te volgen. Al onze trainingsmogelijkheden 
staan vermeld op de site www.muiswerk.nl/vo/trainingen/. 
 
Hulp nodig?  
Mail ons via support@kurve.nl of bel 0297-523159. Wij helpen je graag verder! 
Vermeld in de e-mail ook wanneer en op welk telefoonnummer je bereikbaar 
bent, zodat we kunnen bellen om de vraag te beantwoorden of het probleem op 
te lossen.  
 
We wensen u heel veel Muiswerkplezier. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://muiswerk.nl/vo/trainingen/
mailto:support@kurve.nl
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