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Muiswerk voorkomt eindeloze klassikale
lessen waarin globaal de deficiënties in

spelling en grammatica worden bijgespij-
kerd. Iedere leerling kan gericht werken
aan eigen taalproblemen, dus is er in de

les meer ruimte voor communicatief en
vakgericht taalgebruik. Muiswerk is ROC-
breed aangeschaft en op veel plekken al

"De leerlingen vinden het een leuk en goed
programma omdat het zo afwisselend is én
omdat ze aan hun eigen probleem kunnen
werken. Ik beperk zelfs het aanbod en
maak niet alles zichtbaar, want leerlingen
willen het liefst alles doen en maar door-
gaan. Sommige ijverige leerlingen weten
van geen ophouden. Er zitten natuurlijk

I Muiswerk' is een computer programma waarmee leerlingen (van NT2

halfgevorderden tot hbo-niveau) individueel kunnen werken aan hun

Nederlandse taal. Per onderdeel spoort het programma via een begin-

toets individuele hiaten op en biedt vervolgens elke leerling een eigen

oefenprogramma aan. Iedere leerling heeft een eigen voorgeschiedenis

en dus andere gaten in kennis.

geïnstalleerd. Hieronder de ervaringen van
Vera Schneijderberg die Nederlands als
tweede taal geeft in een Geïntegreerd
Traject (NT2 + beroepsonderwijs).

ook (vooral voor anderstaligen) wat proble-
matische kanten aan het programma.
De uitleg is vaak moeilijk. Dat komt ook
door de gebruikte terminologie, met woor-
den zoals adjectief en subject. Dat is voor
Marokkanen en Turken onbegrijpelijk.
De metataal (de taal over de taal) begrijpen
leerlingen niet. Die dingen moet je echt
eerst klassikaal behandelen en met ze
doornemen.
Als docent moet je een selectie maken
welke oefening je wel en niet aan wilt bie-
den. Ik denk dat dit vooral geldt voor het
lesgeven aan NT2-leerlingen. Je raakt wel
ervaren en je moet echt lijstjes maken van
oefeningen die geschikt zijn. De andere kun
je heel gemakkelijk onzichtbaar maken."
"De knoppen 'ik weet zeker dat dit goed is'
en 'ik denk dat dit goed is' zijn oerverve-
lend. Dat moet je bij dit type leerlingen
weglaten. Het is voor laaggeschoolde leer-
lingen lastig om te beantwoorden. Ze raken
onzeker waardoor ze onnodig fouten
maken en nog meer oefeningen moeten
maken. Ook hiervoor geef ik een klassikale
instructie: klik altijd 'ik weet zeker dat dit
goed is' aan. Er zijn dus veel voordelen,
maar je moet als docent goed weten wat je
aanbiedt en ook klassikaal aandacht beste-
den aan.de taal waarin Muiswerk de
instructiijgeeft en hoe het programma
methodisch in elkaar steekt."

Vera Schneijderberg is blij met Muiswerk.
Ze geeft les aan leerlingen die Nederlands
leren in een Geïntegreerd Traject Zorg &
Welzijn. Het gaat om NT2 niveau 2 tot 3.
Dat wil zeggen leerlingen die al enigszins
Nederlands spreken en schrijven, maar nog
veel moeten leren om het vak te kunnen
Ieren. De cursus duurt 20 weken, ze krijgen
acht uur Nederlands per week waarvan
Vera één à anderhalf uur Muiswerk inzet.
"Ik laat ze eerst eentoets1lîáken, dan het
individuele oefenprogramma en daarna een
toets om te zien wat er verbeterd is. Het is
dan heel prettig dat je een uitdraai kunt
maken van de manier waarop leerlingen
gewerkt hebben: Hoeveel hebben ze goed
gedaan? Hoe hebben ze gescoord? Hebben
ze aandacht besteed aan de instructie/uit-
leg van het programma of zo maar wat aan-
geklikt? Je kunt dat met ze bespreken."
"Een ander groot voordeel is dat je als
docent terwijl ze werken, kunt rondlopen
en individueel instructie kunt geven. Verder
is de differentiatie per leerling ideaal: je
hoeft de gramilNica niet meer klassikaal
te behandelen1J!Qat scheelt veellestijd die
niet voor iedere leerling zo effectief was.
Ik doe vooral grammatica; erg geschikt
voor de individuele aanpak omdat iedereen
een andere voorgeschiedenis heeft."
"Het spellingsprogramma is voor anders-
t~tigen té uitgebreid en dan. . ...". en
eindeloos verhaal. Ik doe . n

lange klanken. Dat is erg ges
Verder doe ik, als er tijd voor i. ,
taalwoorden en dan alleen de in-
woorden. Dat is heel zinvol voor ze.
Met name voor het lezen van hun st..
materiaal in het mbo. Over de rest heb i
nog geen oordeel."
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