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Grammatica I-III NT2
Vak Nederlandse taalontwikkeling anderstaligen 

Doelgroep anderstalige leerlingen in de onderbouw van het vo 

met een geringe kennis van de Nederlandse taal en volwasse-

neneducatie Prijs € 323,00, excl. BTW en incl. 5 licenties;  

aanvullende licenties: € 21,35 excl. BTW Uitgever Muiswerk 

Educatief Adres J.A. van Seumerenlaan 5-7, 1422 XS Uithoorn, 

telefoon (0297) 523159, fax: (0297) 523280,  

e-mail: infomw@muiswerk.nl, supportmw@muiswerk.nl,  

website: www.muiswerk.nl

Besproken door Alja de Lange

De doelstelling van Muiswerk Grammatica I-III NT2 is anders-

taligen in het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en de 

volwasseneneducatie inzicht laten krijgen in de Nederlandse 

taal. Het gaat hierbij om mensen met een geringe kennis van 

het Nederlands. Dus niet voor leerlingen die het basisonder-

wijs hebben gevolgd. Het programma is vooral handig in groe-

pen waar een groot niveauverschil is. 

EXTRA HULP BIJ HET NEDERLANDS
Het programma wil aansluiten bij de doelstellingen van het 

tweedetaalonderwijs en loopt parallel met de daarin onder-

scheiden fasen: basisfase, tussenfase en schakelfase. Het 

programma kan naast elke tweedetaalprogramma gebruikt 

worden. Grammatica I is gelijk aan de basisfase, hiervoor moet 

Cito niveau 1 ongeveer behaald zijn. Grammatica II en III 

komen overeen met de tussen- en schakelfase en vragenni-

veau 2 en 3 van het Cito.

Om te zorgen dat de woorden in de woordlijsten goed zijn, is 

gebruikgemaakt van de woordfrequentielijsten en Nederlandse 

woordenschat voor allochtone kinderen. Verder sluiten de 

gebruikte woorden aan bij de doelgroep, het zijn woorden en 

grammaticabegrippen die je nodig hebt om onderwijs goed te 

kunnen volgen.

De didactische kwaliteit van het programma is goed, het biedt 

veel verschillende oefeningen en door het maken van de begin-

toets oefent een student de dingen die hij nog niet onder de 

knie heeft. 

WERKEN MET MUISWERK 
De structuur van het programma is helder, de beheerder van 

het netwerk zorgt dat het geheel op de computer staat. Via 

een duidelijke handleiding kan de docent het programma zo 

instellen dat het door de student direct te gebruiken is. Het 

instellen en een korte uitleg van het programma kost wel tijd, 

maar het onderhoud en het gebruik vragen geen tijd. Na het 

goed instellen, kan de student er zelfstandig mee uit de 

voeten.

De student gaat, na een korte instructie, aan de slag en na het 

maken van een toets geeft het programma aan of het desbe-

treffende onderdeel beheerst wordt, of dat de student moet 

oefenen. Dit oefenen gebeurt met de computer en het pro-

gramma houdt de vorderingen bij. Gaat het goed, dan wordt de 

oefening afgesloten. Gaat het minder goed, dan worden er 

meer oefeningen aangeboden. Hierna volgt weer een toets en 

gaat het programma verder.

Voorkennis van het programma door de student is niet noodza-

kelijk. Soms worden er wel moeilijke woorden gebruikt, zeker 

als je bedenkt dat het om mensen met een geringe kennis van 

de Nederlandse taal gaat. Maar alle begrippen worden bij het 

eerste gebruik uitgelegd. 

Tijdens het werken met de oefeningen vindt er steeds directe 

auditieve en visuele feedback plaats. De student kan na het 

afronden van een oefening zijn eigen resultaten opvragen en 

alle resultaten van alle oefeningen bekijken. Door het gebruik 

van een wachtwoord ziet hij alleen zijn eigen resultaten en niet 

die van een medestudent. De docent kan wel alle resultaten 

zien en ook hoe een student een oefening heeft gemaakt ten 

opzichte van andere studenten.

IEDEREEN EEN EIGEN LEERWEG
Anderstaligen hebben een basisvaardigheid Nederlands. Deze 

basis verschilt van persoon tot persoon. Niets is echter zo 

frustrerend als een taal leren en dan dingen moeten doen die 

je al kent. Door de instaptoets bij Muiswerk NT2 wordt het 

niveau van iedere student individueel bepaald en is de opbouw 

Het kiezen van een oefening.
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van het programma zo, dat de studenten er zelfstandig mee 

aan de slag kunnen. Het vraagt van de gebruiker geen speciale 

kennis van muis of toetsenbord. Mensen die hier niet mee om 

kunnen gaan, vragen op dit gebied wel enige extra begeleiding.

Het programma stimuleert om verder te werken; het bestaat 

uit korte opdrachten die duidelijk en helder worden gegeven. 

De oefeningen zijn afwisselend. Ze nodigen de gebruiker uit 

actief met de stof bezig te zijn en zetten aan tot denken. 

Je kunt stoppen wanneer je wilt, natuurlijk wel eerst een oefe-

ning afmaken, maar door de compactheid van de oefeningen 

duurt dit zelden langer dan een paar minuten. De volgende 

keer dat het programma opgestart wordt en je met je eigen 

wachtwoord inlogt, ga je verder waar je bent gebleven.

Voor de docent is de voortgangsrapportage erg handig om na 

de lessen te kijken waarmee en hoe zijn studenten aan het 

werk zijn geweest. Net als de student, heeft de docent zicht op 

de intaketoetsen, de voortgangstoetsen, score en evaluaties 

die de computer geeft.

THUISVERSIE
Voor studenten die het nodig hebben, of voor hen die zo fana-

tiek zijn dat zij nóg meer tijd willen besteden aan het onder de 

knie krijgen van de Nederlandse taal, is er bij dit programma 

een thuisversie. Deze kan alleen aangeschaft worden via de 

school of opleiding, die Muiswerk NT2 gebruikt.

SAMENVATTEND
Grammatica I-III NT2 is een duidelijk, helder programma dat bij-

draagt aan de ontwikkeling van de Nederlandse taal van 

anderstaligen. Het is een programma zonder allerlei franje en 

dat zorgt ervoor dat het helder blijft en geen afleiding geeft van 

het gestelde doel. De oefeningen zijn afwisselend en kort, 

waardoor de betrokkenheid hoog blijft. De directe feedback 

zorgt voor een extra stimulans.

Na een middagje buffelen om alles goed ingesteld te krijgen, is 

het ook voor de docent een grote aanwinst. Differentiatie wordt 

voor hem geregeld, de studenten oefenen met dat wat ze nodig 

hebben. Het programma kan naast elke tweede taalmethode 

gebruikt worden en het houdt de vorderingen bij die de 

studenten maken. In mijn ogen een goede aanwinst om de 

Nederlandse taal te stimuleren en het volgen van onderwijs 

voor anderstaligen te vergemakkelijken.

REACTIE UITGEVER
De Bundel NT2-programma’s is één van de meest uitgebreide 

Muiswerk-bundels. Er zitten ruim vijfhonderd oefeningen in, die 

telkens wisselen van inhoud. De grammaticaprogramma’s 

behandelen alle onderwerpen die juist voor anderstaligen pro-

blemen opleveren en de woordkennisprogramma’s leren bijna 

vierduizend woorden aan. Om de achterstand bij Amsterdamse 

scholieren aan te pakken, deelde de gemeente Amsterdam 

vorig jaar zelfs duizend thuisversies van deze programma’s uit. 

Wij hopen dat onze NT2-programma’s niet alleen naast de 

methode worden gebruikt, maar ook ter vervanging van delen 

van de methode. Dan pas worden de programma’s optimaal 

ingezet. 

Linette Eveleens

Muiswerk Educatief

De oefeningen zijn afwisselend.

Op de website staat een overzicht van alle oefeningen.
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