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Muiswerk Studievaardigheid
Vak algemeen, studievaardigheid Doelgroep vo, bve  

Prijs netwerkversie € 243,00, excl. BTW en incl. vijf licenties 

(voor vijf gelijktijdige gebruikers); aanvullende licenties: € 21,35, 

excl. BTW per stuk uitgever Muiswerk Educatief adres J.A. van 

Seumerenlaan 5-7, 1422 XS Uithoorn, telefoon: (0297) 

523159, fax (0297) 523280, e-mail: info@muiswerk.nl en 

verkoop@muiswerk.nl, website: www.muiswerk.nl

Besproken door Thaddé Goossens, consulent ict 

Van muiswerk Studievaardigheid is onlangs een vernieuwde 

versie verschenen. Het programma is een hulpmiddel bij het 

trainen van leerlingen in de belangrijkste deelvaardigheden 

die nodig zijn voor studievaardigheid.

Diagnostische toets
Het belangrijkste uitgangspunt van de Muiswerk-programma’s 

is dat ze steeds starten met een diagnostische toets. Aan de 

hand van de gemaakte fouten wordt het oefenmateriaal aange-

boden. De leerling oefent alleen dat wat hij nog niet weet en 

kan. Hij kan met aangepaste oefeningen zelfstandig zijn fouten 

wegwerken. Het programma registreert zeer gedetailleerd de 

resultaten van de opdrachten. Het stelt de docent in de gele-

genheid om zelf de vinger aan de pols te houden bij het leer-

proces van elke afzonderlijke leerling.

Het programma is gebaseerd op didactische uitgangspunten 

die de mogelijkheid bieden om te differentiëren, de leerstof in 

kleine stappen aan te bieden en met gevarieerde opdrachten 

de leerling te activeren. Iedere opdracht begint met een uitleg-

scherm. Het programma geeft directe feedback bij het maken 

van de oefeningen. Muiswerk Studievaardigheid is bij de 

vakken in verschillende lessituaties te gebruiken. Muiswerk 

kent diverse oefenvormen die vaak ook nog verschillend zijn 

ingevuld.

onDerDelen
Muiswerk Studievaardigheid omvat de volgende onderdelen:

• alfabetische volgorde;

• informatie zoeken in de bibliotheek en op internet;

• inhoudsopgaven en trefwoordenregisters;

• een gewoon en elektronisch woordenboek gebruiken;

•  het kunnen vaststellen van het juiste onderwerp in een 

tekst;

• herkennen van hoofdzaken in een tekst;

• structuren in eenvoudige teksten;

• precies kunnen lezen en begrijpen wat er staat;

• conclusies trekken;

• feiten en meningen;

• de betekenis van moeilijke woorden;

• grafieken lezen;

• wat zijn instructies en hoe moet je ze begrijpen;

• soorten informatie;

• leren nadenken over een onderwerp;

• adequaat omgaan met vragen bij een tentamen.

Het lesbestand Muiswerk Studievaardigheid bestaat uit twee 

toetsen en 61 oefeningen. Er zijn 114 uitlegschermen met 

plaatjes, schema’s en teksten. De leerling werkt met elf ver-

schillende oefen- en toetsvormen. In totaal zijn in dit lesbe-

stand ruim dertienhonderd variaties aan vragen opgenomen. 

Muiswerk Studievaardigheid is door leeszwakke en dyslecti-

sche leerlingen slechts beperkt te gebruiken.

Muiswerk voor De Docent
Om Muiswerk optimaal in te zetten, biedt de uitgever uitvoerige 

handleidingen op papier aan. Het pakket bestaat uit:

• een installatie-cd;

• een aparte installatiehandleiding voor de beheerder;

•  een uitgebreide handleiding met informatie over de instal-

latie, de werking en de lesstof;

•  een cursusboekje voor de docenten;

• een hulpkaart.

Het voordeel van de netwerkinstallatie is dat de docent de 

resultaten van een klas of van individuele leerlingen centraal 

kan bekijken. Muiswerk registreert zeer gedetailleerd de resul-

taten van iedere leerling, de fouten, de gebruikte tijd en 

gemaakte opdrachten en scores. Na het oefenen kan de 

docent een overzicht zien van een klas of leerling en dit in 

grafieken laten weergeven. Zo is er in één oogopslag te zien 

welke leerlingen extra aandacht nodig hebben.

Er is een hulpkaart op A4-formaat die als minimale voorberei-

ding dient. De kaart bevat tips voor het invoeren van klassen 

en leerlingen vanuit de schooladministratie en behandelt 

beknopt de manier van werken met Muiswerk-programma’s.

kennisniveau 
Er zijn verschillende manieren om met het programma te 

werken. Uitgangspunt is het kennisniveau van de leerling.  

Weet de leerling al veel, dan maakt hij een van beide toetsen 

en krijgt hij een oefenprogramma op maat. Hij oefent alleen de 
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onderdelen waar hij fouten in maakte. Daarna opnieuw een 

toets en eventueel nog oefeningen.

Is de leerling nog niet goed ingevoerd in de aspecten van 

studievaardigheid, dan kan hij na een klassikale uitleg door de 

docent de oefeningen maken die daarover gaan. 

In de uitvoerige handleiding van het programma worden alle 

mogelijkheden en instellingen duidelijk beschreven. Als speci-

aal onderwerp komt de didactische mode aan de orde.

Veel scholen laten leerlingen in de vrije mode werken. De 

leerling kiest zelf de oefeningen. Uit ervaring (logboek) is 

bekend dat hij meestal de opdrachten kiest die hij al onder de 

knie heeft. Om een aantoonbaar hoger resultaat te bereiken, is 

de didactische mode toegevoegd. Deze mode voorkomt dat 

leerlingen alleen maar vrije oefeningen maken en aan het eigen 

oefenprogramma werken en regelmatig een toets maken. Door 

het eenmalig omzetten van een schakelaar wordt het leereffect 

aanzienlijk verhoogd. De didactische mode dwingt de leerling 

op een slimme manier te werken. De docent kan de minimaal 

te behalen score instellen. De prestatiemonitor (cirkel op 

scherm) laat tijdens het oefenen door middel van kleuren zien 

hoe de leerling presteert.

De Muiswerk-versie biedt uitgebreide mogelijkheden om de 

resultaten te bekijken. Niet alleen scores, logboek en diag-

nose, maar ook verschillende grafieken die laten zien hoe vaak 

een oefening is gemaakt en hoe de leerling scoort ten opzichte 

van de rest van de klas. 

oefeningen
Het werken met Muiswerk is niet moeilijk. Na het inloggen, 

start je met het kiezen van de opdracht. In de rechterboven-

hoek staat informatie over de soort opdracht en de te halen 

score. De toetsen van het programma zijn een afspiegeling van 

de inhoud. De uitgebreide toets bestaat altijd uit variabele 

meerkeuzevragen over alle onderwerpen. Indien gewenst, kun 

je het informatiescherm opnieuw oproepen. De schermen 

bevatten knoppen waarmee je een woordenboek kunt starten 

(met 40.000 woorden en vervoegingen, 12.000 betekenissen 

en 7.000 uitdrukkingen), geluid aanzet, de instructie opnieuw 

opvraagt, of de opdracht stopt. Op het scherm is de prestatie-

monitor te zien. Een cirkel die in groen de goede antwoorden 

aangeeft, de foute in rood en in zwart de vragen die nog niet 

gemaakt zijn. Ideaal is hier: ‘Hoe groener hoe beter’. De 

docent ziet in een oogwenk hoe de resultaten van de leerling 

zijn. Het geven van antwoorden gebeurt door het klikken of 

slepen met de muis. Bij de meerkeuzevraag klik je op het 

goede antwoord.

Bij de oefeningen is er positieve feedback, maar er wordt ook 

uitleg gegeven bij een fout antwoord. De leerling moet van een 

beeldscherm lezen en dat is moeilijker. Vandaar dat veel 

docenten vooraf instructie geven.

conclusie 
Muiswerk Studievaardigheid biedt de leerlingen genoeg moge-

lijkheden om studievaardigheden te oefenen en te verwerven. 

Het programma werkt probleemloos. De opmaak is degelijk. 

Eindelijk een mogelijkheid om structureel en schoolbreed hulp 

te bieden bij het aanleren van studievaardigheden. Na de 

installatie door de beheerder kan ook de docent die nog 

onzeker is de leerling zelfstandig leren werken. Docent en 

leerling kunnen moeiteloos de resultaten bekijken. De 

Muiswerk-documentatie is weer zeer goed en op de site is veel 

informatie te vinden. Studievaardigheid biedt een daadwerke-

lijke en degelijke begeleiding bij het studeren. 

reactie uitgever
Studievaardigheid is populair. Misschien wel omdat de aange-

leerde vaardigheden in alle vakken een rol spelen. De eerste 

versie verscheen in 1998. Uiteraard is het programma eerder 

geüpdatet, maar dit keer was het tijd voor een geweldige 

vernieuwing. Vooral binnen de rubrieken veranderde de inhoud. 

De rubriek ‘informatie zoeken’ bevat nu bijvoorbeeld ook 

oefeningen over de mogelijkheden van zoeken op internet. Het 

totaal aantal uitlegschermen is van 98 naar 114 gegaan. De 

teksten zijn leesbaarder en de illustraties fraaier. Daarnaast 

verbeterden we de functionaliteit, door hints toe te voegen. Als 

de leerling twee keer achter elkaar een fout maakt, krijgt hij 

hints die hem helpen het goede antwoord te vinden. Hierdoor 

leert hij nog meer van gemaakte fouten. 

 

Linette Eveleens,

Muiswerk Educatief

Op zoek naar informatie voor een spreekbeurt.


