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Begrijpend Lezen 2
Vak leesonderwijs Doelgroep po, groepen 6/7/8; vo, praktijk

onderwijs en de eerste klassen van het bbl en kbl in het vmbo

Prijs € 157,50 voor vijf licenties; extra licenties: € 15,75; 

schoollicentie: € 171,00 waarbij de software wordt geleased 

en jaarlijks een gebruikersrecht op de software wordt betaald, 

duur overeenkomst: vijf jaar; de schoolbrede licentie voor 

Begrijpend Lezen 1 en 2 samen kan worden afgesloten vanaf  

€ 102,90 per jaar; alle prijzen excl. btw Informatiedrager cdrom

uitgever Muiswerk Educatief adres J.A. van Seumerenlaan 57, 

1422 XS Uithoorn, telefoon: (0297) 361664, fax: (0297) 

361662, email: info@muiswerk.nl, website: www.muiswerk.nl 

Besproken door Jean Beaulen

muiswerk educatief is bij velen bekend als ontwikkelaar en 

uitgever van diagnostisch toets- en oefenmateriaal voor alle 

soorten onderwijs. Het brede scala aan programma’s is uit-

gebreid met een pakket om begrijpend lezen te oefenen in de 

bovenbouw van het basisonderwijs en de eerste klassen van 

het vmbo. een kennismaking met Begrijpend Lezen 2.

Oefenen Op maat
De kracht van de Muiswerkprogramma’s is gelegen in de diag

nostische toets. Nadat de toets gemaakt is, wordt de leerling 

doorgestuurd naar de oefenprogramma’s, die het programma 

opstelt vanuit de gemaakte fouten. Oefenen op maat! 

Er zijn twee manieren van werken:

1  De leerlingen maken alle oefeningen van een leerjaar en 

daarna de diagnostische toets. Voor de onderdelen die nog 

niet beheerst worden, genereert het programma extra oefe

ningen. 

2  Als alle stof al behandeld is, kan worden gekozen voor de 

diagnostische toets, vervolgens oefeningen op maat en 

aansluitend weer een toets.

Het pakket is door deze opzet breed inzetbaar en de twee 

beschikbare toetsen kunnen zowel diagnostisch als voor evalu

atie gebruikt worden. De onderwerpen van de eerste toets 

behoren bij leerjaar 6 en de tweede bij leerjaar 7. Door deze 

opbouw is de tweede werkwijze dan ook het meest geschikt 

voor leerjaar 8.

Belangrijk is wel dat de leerlingen avi 9 hebben. De inhoud van 

de teksten is geschikt voor leerlingen van 1014 jaar.

InhOud
De inhoud van het pakket is samengesteld vanuit de kerndoe

len van het onderwijs. Kinderen leren informatie, betekenissen 

en doelen uit teksten te halen. Werken vanuit verschillende 

leesdoelen, vinden van de hoofdgedachten en structuur, plan

nen van het eigen leesgedrag en de verklaring van moeilijke 

woorden vinden in dit programma allemaal een plek. De her

kenning voor docent en leerling is groot, aangezien deze doe

len en aandachtsgebieden ook nagestreefd worden in de 

reguliere leesmethoden. Het extra oefenen met Muiswerk zal 

dan ook de beheersing in andere methoden ten goede komen.

Het pakket bestaat uit 58 oefeningen en twee diagnostische 

evaluerende toetsen. Er zijn 88 uitlegschermen met informatie. 

De inhoud van de behandelde onderwerpen is oplopend in 

moeilijkheidsgraad.

Bij het pakket hoort een digitaal woordenboek en naast het 

basiswoordenboek Nederlands zijn tevens de woorden en uit

drukkingen verwerkt die bij Muiswerk aan de orde komen. Het 

pakket bestaat behalve de cdrom uit een drietal boekjes waarin 

de installatie en de handleiding van Muiswerkprogramma’s staat 

en een boekje met informatie over het werken met Muiswerk.

BruIkBaarheId dOcent
Het boekje Scholing docenten is een goede leidraad voor de 

docent. Nadat de beheerder van het netwerk het programma 

heeft geïnstalleerd, raadt het boekje aan eerst zelf het diagno

semechanisme uit te proberen. Ik deed dit en na een aantal fou

ten gemaakt te hebben, werd de score aangegeven maar ook in 

welke rubrieken er veel fouten waren gemaakt en hoeveel oefe

ningen er geselecteerd zijn. Deze stonden bij ‘Jouw oefeningen’. 

Op een overzichtsscherm kon ik oefeningen kiezen door op de 

groene V te klikken. Er waren veel verschillende oefenvormen. 

Het werk gaat hierdoor niet vervelen. Steeds kan worden terug

gekoppeld naar de uitlegschermen.

Hoofdscherm
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Iedere docent krijgt een persoonlijke code. Na inloggen als 

docent kun je leerlingen toevoegen of verwijderen, resultaten 

bekijken, het logboek bekijken, oefeningen of toetsen verber

gen, werkniveaus aanpassen, scoreoverzichten afdrukken  

en zelf oefeningen toevoegen. Alle stappen worden helder 

beschreven.

BruIkBaarheId leerlIng
De leerling kan snel aan de slag. Ik heb het pakket uitgepro

beerd in groep 8 en ben begonnen met diagnostische toets 1 

via de button: Wat weet je al?

De kinderen vonden heel snel hun weg. Na deze korte instruc

tie werd er enthousiast gewerkt. Na de eerste toets stonden 

onder de button ‘Jouw oefeningen’ de oefeningen waarvan de 

score onvoldoende was. Dankzij de heldere uitlegschermen en 

het ingebouwde woordenboek werd er volledig zelfstandig 

gewerkt.

 

Interface/vOrmgevIng
Het pakket werkt snel en foutloos. De diverse oefenbladen 

zien er kleurrijk en fris uit. De indeling is helder en doelmatig. 

De oefenbladen zijn overzichtelijk en uitnodigend.

Logo’s zijn herkenbaar en duidelijk. De instructie is goed. Extra 

hulpbladen zijn snel te vinden.

De thema’s zijn eigentijds en sluiten prima aan bij de bele

vingswereld van de doelgroep. De opbouw van de oefenstof 

verloopt logisch en zit vol variatie in werkvormen.

uItspraken van kInderen dIe ermee gewerkt 
heBBen:
Naomi: ‘Ik vind het programma fijn om mee te werken. De tek

sten spreken me aan, bijvoorbeeld een inhoudsopgave lezen, 

een liefdesbrief opstellen en een verhaal lezen. Ik weet duide

lijk wat te doen. Ook vind ik het maken van alinea’s leuk. Mag 

ik morgen weer?’

Sanne: ‘Ik vind het programma leuk en ook leerzaam. De 

onderwerpen waren leuk om te lezen. Alles was ook heel duide

lijk. Ik vind het vooral fijn dat het pro

gramma aangeeft wat je nog niet zo goed 

kan en hij je dat laat oefenen.’

cOnclusIe
Begrijpend lezen is van enorm belang voor 

de kinderen op de basisschool, ook gezien 

de verdere studie op het vo. Het pro

gramma biedt een breed scala aan oefe

ningen waarmee de vele vormen van 

begrijpend lezen getraind kunnen worden 

en wel op het niveau van het kind. 

Bovendien zijn de oefeningen in een zoda

nig aantrekkelijke vorm gegoten, dat kinde

ren zelf komen vragen om met het pakket 

te werken.

De docent kan het programma volledig 

beïnvloeden en instellen naar eigen wens.

Kortom, Begrijpend Lezen 2 is een prima 

pakket waarmee zelfstandig gewerkt kan 

worden en waarmee de leerling de hulp 

krijgt waaraan behoefte is.

Overigens is er ook een thuisversie beschikbaar.

 

reactIe uItgever
Wie geschreven informatie niet goed begrijpt, heeft daar zijn 

hele leven last van. Toch heeft ruim dertig procent van de leerlin

gen aan het eind van groep 8 tekorten in begrijpend lezen. Deze 

vaardigheid speelt in elke opleiding een belangrijke rol. Omdat 

voorkomen beter is dan genezen, ontwikkelden wij Begrijpend 

Lezen 2 voor de bovenbouw van het basisonderwijs én voor de 

lagere niveaus van het vmbo. Eerder verscheen al Begrijpend 

Lezen 1, voor de groepen 3 t/m 5 van de basisschool. Een infor

matiepakket is gratis aan te vragen via onze website.

 

Linette Eveleens,

Muiswerk Educatief
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