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MUISWERK WOORDEN, EEN ABSOLUTE AANRADER
Muiswerk Woorden 1,2,3 is een programma voor woorden-

schatverwerving die zonder specifieke voorkennis naast elke

lesmethode gebruikt kan worden. Voor een deel van de lessen

is het zelfs niet nodig dat leerlingen kunnen lezen. Ook de

moedertaal van de leerling is niet van belang. 

MUISWERK WOORDEN 1,2,3
Muiswerk Woorden 1,2,3 is gemaakt voor beginnende taal-

leerders in het basisonderwijs en de basiseducatie en voor

leerlingen in het voortgezet onderwijs met een grote taalachter-

stand. Het programma is uiteraard ook geschikt voor het

speciaal onderwijs.

In de drie bestanden worden in totaal zo'n 2.000 verschillende

Nederlandse woorden behandeld, er komen zo'n 1.200 plaatjes

en foto's in voor en ongeveer 3.000 geluidsbestanden. De inhoud

is door de leerkracht aan te passen. Het programma kan door

de vele variatieoefeningen en het zelfstandig gebruik remediërend

worden ingezet.

WOORDENSCHATVERWERVING
Het leren van een woord gebeurt nooit in één keer. Eerst moet

de betekenis van woorden worden uitgelegd. Daarna moet er

voldoende geoefend worden om ervoor te zorgen dat de leerling

de betekenis onthoudt. Ten slotte moet gecontroleerd worden 

of de leerling de betekenissen kent. Woorden 1,2,3 maakt

gebruik van deze drieslag van semantiseren (uitleggen van

betekenissen), consolideren (oefenen op verschillende manieren)

en controleren.

Woorden 1,2,3 gaat uit van een thematische rangschikking van

de woorden rondom vaak voorkomende thema's in lesmateriaal

voor allochtonen. Alle bestanden samen omvatten de woorden

die nodig zijn om over deze thema's te kunnen communiceren.

Bij de programma's hoort een elektronisch woordenboek dat

ook los gebruikt kan worden. 

In de lesbestanden Woorden 1,2,3 is een opbouw naar

moeilijkheid:

• Woorden 1 bestaat uit ruim vierhonderd concrete, korte,

gewone, hoogfrequente woorden. Er zijn zeven verschillende

oefenvormen: meerkeuze, plaatje, rijen, stenen, plaats woord,

koppels, koppelpuzzel. De leerlingen krijgen in de oefeningen

uitleg die ze kunnen lezen, beluisteren of bekijken. Tijdens het

oefenen krijgen de leerlingen direct feedback op wat ze gedaan

hebben. Als de oefening klaar is, krijgen de leerlingen feedback

in de vorm van een percentagescore;

• in Woorden 2 komen ruim zeshonderd vaak wat langere

woorden en uitdrukkingen aan de orde. Woorden 2 is bedoeld

voor leerlingen die het Nederlands al enigszins beheersen;

• Woorden 3 ten slotte, behandelt veel langere en meer

abstracte woorden.

Binnen elk bestand is sprake van een cumulatieve opbouw.

Woorden die in eerdere lessen behandeld zijn, worden verderop

bekend verondersteld. 

Auditieve ondersteuning door op het antwoord te klikken

De programma’s zijn flexibel te gebruiken en bieden mogelijk-

heid tot differentiatie, veel actie en variatie en natuurlijk direct

feedback.

De leerkracht kan zelf oefeningen toevoegen. Elk onderdeel

wordt afgesloten met vijf oefeningen in vijf verschillende oefen-

vormen. De leerkracht kan deze oefeningen laten aansluiten 

bij de in de klas gebruikte methode. In het totaal kan een leer-

kracht 135 oefeningen zelf invullen. In de uitvoerige handleiding

staat duidelijk beschreven hoe dit in zijn werk gaat. 
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REGISTRATIE VAN LEERLINGGEGEVENS
Van iedere leerling is het resultatenoverzicht op verschillende

manieren opvraagbaar. De leraar kan bijvoorbeeld eenvoudig de

gegevens opvragen van de laatste toets die een bepaalde leer-

ling heeft gemaakt. Van allerlei gegevens op het scherm zijn

afdrukken te maken. 

Overzichtelijk resultatenoverzicht

MUISWERK WOORDEN VERVEELT NIET
Oefenen in Muiswerk is ook de tweede en derde keer leerzaam,

want de inhoud van de meeste oefeningen varieert per keer. Als

een leerling een oefening vaker doet, geeft Muiswerk soms vlak

voor de oefening begint een (last minute) advies aan de leerling.

Dat advies is voor de docent al vooruit te bekijken via de

Analyseknop in het Resultatenscherm. Het is helemaal geba-

seerd op de analyse van de eerder gemaakte oefening. 

Het advies hangt af van: hoe hoog de score was, hoe lang de

werktijd, hoe lang de uitlegschermen werden gelezen, hoe lang

de feedbackschermen tijdens het maken van de oefening

gemiddeld werden gelezen. 

Wat hoog, laag, lang, kort is, wordt bepaald door te kijken

naar het klas- en schoolgemiddelde voor de desbetreffende

oefening. 

VOORBEELD 
Jan heeft op oefening A1 de vorige keer 30% gescoord. De tien

andere leerlingen in dezelfde klas scoorden gemiddeld 60%.

Verder blijkt ook, dat die tien andere leerlingen gemiddeld twee

minuten over de oefening deden, terwijl Jan er dertig seconden

over deed. Muiswerk zal in dit geval een advies geven dat er

ongeveer zo uitziet: ‘Hallo Jan, je maakte deze oefening eerder,

je scoorde toen niet geweldig. Probeer deze keer eens wat

rustiger door de oefening te gaan.’

GEBRUIKERSERVARINGEN
Leerlingen:

‘Woorden is echt cool!’

‘Zo, ik heb veel woorden gedaan!’

‘Ik wil elke dag wel woorden leren met de computer.’

Een leraar: 

‘Leerlingen die de taal nog nauwelijks spreken, kunnen er

heel zelfstandig mee werken. Het programma ondersteunt

het leren lezen. Bovendien krijg ik een schat aan gegevens

over de prestaties van de leerlingen. Het programma neemt

mij echt werk uit handen! En tot mijn verrassing kan ik op

een simpele manier ook zelf oefeningen toevoegen.’

CONCLUSIE
Woorden 1,2, 3 is een doordacht programma dat zonder al te

grote tijdsinvestering van de docent een goede bijdrage kan

leveren bij het vergroten van de woordenschat Nederlands.

Grootste pluspunt is de mogelijkheid een oefenprogramma 

voor de individuele leerling te creëren dat aansluit bij zijn/haar

niveau. Er is voldoende variatie in de oefenstof en de opbouw is

systematisch. Het leerkrachtgedeelte geeft veel informatie die

overzichtelijk kan worden uitgeprint. Een absolute aanrader.

REACTIE UITGEVER
Wij zijn blij met de positieve evaluatie. Vier maanden na de

introductie werken al meer dan honderd scholen met de

bundel Woorden. Verder gebruiken verschillende pabo's de

programma's om hun studenten bekend te maken met de

nieuwste software voor het basisonderwijs. Studenten nemen

de software zelfs mee naar hun stageplek. Om de achter-

stand in woordkennis bij Amsterdamse scholieren aan te

pakken is ook NEMO in Amsterdam voornemens de software

in te zetten in hun Scholieren Opvang Project (SOP).

Momenteel werken we hard aan een woordkennisprogramma

voor Engels, inzetbaar vanaf groep 7 van het basisonderwijs.

We verwachten dit vanaf augustus te kunnen leveren.

Linette Eveleens

Muiswerk Educatief 
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