
Verslag Minicongres “De Toekomst van Leermiddelen in het Onderwijs” 

 

Agenda
13:00 Ontvangst en lunch schoolvertegenwoordigers

14:30 Ontvangst staatssecretaris Van Bijsterveldt

Visie op Leermiddelen van de Toekomst

Introductie Muiswerk Educatief

14:45 Demonstratie  werking Muiswerk

14:55 Gesprek met schoolvertegenwoordigers

15:10 Nawoord staatssecretaris Van Bijsterveldt

15:15 Vertrek staatssecretaris en groepsfoto

 

Visie Muiswerk, door Theo Schijf 

Welkom allemaal,  

Ik praat vandaag over onze visie op de individuele  leermiddelen van de toekomst. 

  

Zo’n visie ontstaat in een bepaalde omgeving: het onderwijs in Nederland. De doelgroep 

voor individuele leermiddelen van de toekomst is duidelijk: alle 3,5 miljoen leerlingen op de 

8700 scholen in Nederland. De nieuwe leermiddelen dienen uiteraard het onderwijssysteem 

en de kwaliteit ervan te vergroten. 

  



Door de grote vrijheid die scholen genieten zullen die leermiddelen en hun uitgevers zelf 

scholen en docenten moeten overtuigen van hun kracht. Gelukkig is iedere school 

tegenwoordig actief met innovatie dankzij innovatiebudgetten van OCW. 

Ik spreek steeds over individuele leermiddelen omdat ik het niet heb over gedeelde 

middelen zoals digitale schoolborden. 

Hoe zien de individuele leermiddelen van de toekomst er uit. Ik vertel het in de volgende 

drie dia’s….  

 

1) Wij gaan er vanuit dat het in de toekomst normaal wordt dat er bij iedere schoolovergang 

getoetst wordt. Dat zijn toetsen met de normering al aan boord zodat direct na afloop de 

resultaten bekend zijn en beslissingen genomen kunnen worden. 

2) In het dagelijkse leren zullen alle vakken eigen interactief en didactisch verantwoorde 

modules hebben die een bijna onbeperkte hoeveel oefenmateriaal bevatten (zodat 

zwakkeren extra kunnen oefenen), die directe feedback geven tijdens het werken (iedere 

fout is een leermoment) en die vooruitwerken (voor de sterken) toestaan. Schrik niet, 

studenten van de toekomst zullen dagelijks een aantal uren achter de pc zitten en NIET 

alleen om te googlen, twitteren of te msn’en … maar voor privé-les. 

3) Door het jaar heen worden geen aparte toetsmomenten ingepland. De oefenmodules 

meten namelijk continu hoe goed iemand bezig is, welk deel van de stof nog extra oefening 

behoeft en … ze meten op basis van die kennis ook het huidige niveau. Docenten zien op 

ieder moment het niveau en de inspanning van hun student zonder de student extra te 

belasten. 



4) Docenten maken gebruik van de rapportages van de slimme leermiddelen en grijpen 

eventueel in op de instellingen van die leermiddelen. De ene student wordt strak begeleid 

en de ander krijgt alle vrijheid. De leerkracht bepaalt. 

Dan zijn er nog twee gebieden waar ook veel gaande is. Naslagwerken van de toekomst 

zullen allemaal online en mogelijk gratis zijn. Met name WikiWijs kan als naslag een 

belangrijke rol gaan spelen. Verder zal ook digitaal examineren een steeds grotere vlucht 

gaan nemen.  

Leermiddelen van de toekomst zijn heel veel krachtiger dan wat de meeste studenten 

gewend zijn, waarom eigenlijk ….. 

Leermiddelen 4x krachtiger
 Screening bepaalt automatisch individueel leerplan

 Eén-op-één interactie tussen student en leermiddel
en zinnige feedback direct na iedere input

 Passende uitleg voor iedere oefening en onbeperkt 
oefenen om achterstanden weg te werken

Makkelijk vooruitwerken over ‘drempels’ heen

Individuele

100% individuele aandacht

 

Krachtiger en vooral effectiever door een directe koppeling tussen het digitaal screenen van 

studenten aan het begin van een opleiding en het bepalen van een leerplan voor de 

student. Een leerplan is niet langer iets dat statisch aan een opleiding gekoppeld is (dus 

gelijk voor iedereen) maar is een individueel plan geworden om het verschil tussen wat 

nodig is en wat je reeds in de pocket hebt aan te leren.  

Krachtiger ook vanwege de een op een interactie die een leermiddel heeft met een student 

waarbij iedere gemaakte fout een leermoment oplevert. Al die leermomenten bij elkaar 

maken dat je die lastige taalregel gewoon echt aanleert. Eindelijk! Alsof je als docent de hele 

dag de tijd hebt voor iedere student. 

Voor de zwakkere student wordt de uitleg onbeperkt herhaald maar, nog belangrijker, blijft 

het oefenmateriaal zich verversen. Echter juist dat deel waarin nog veel fouten worden 

gemaakt … blijft maar terugkomen tot de beheersing compleet is. 



Voor de sterkere student wordt het eenvoudig om snel te demonstreren dat hij de stof 

beheerst en kan gewoon vast overgeschakeld worden op stof van een hoger niveau. 

Leermiddelen van de toekomst helpen je over drempels heen. 

De kracht samengevat: iedere student continu persoonlijke aandacht. 

Krachtiger, zei ik, en ook goedkoper …. Veel goedkoper dus…. 

Leermiddelen 5x goedkoper
 Eén interactief platform … voor alle vakken gelijk … dat 

meebeweegt de toekomst in

 Content- en softwareontwikkeling achteraf vergoed

 Scholen betalen zelf alle leermiddelen

 Geen papier, transport, of onnodige vernieuwing

 Geen subsidie op ontwikkeling, hooguit op aanschaf

Individuele

 

Leermiddelen van de toekomst delen hetzelfde didactische platform. Dat is software … met 

verstand van lesgeven. Dat platform wordt gedeeld door modules voor alle vakken en dat 

platform past zich aan, aan nieuwe didactische inzichten. 

Zowel de lesmodules als het didactische platform worden voor niets ontwikkeld en pas bij 

gebruik vergoed (via royalty’s).  

Leermiddelen van de toekomst worden gewoon door de scholen zelf betaald (zoals in po en 

vo: wie bepaalt, betaalt) waardoor de prijs aanzienlijk lager zal zijn dan de individueel 

aangeschafte leermiddelen van vandaag. Kijk maar naar het vo waar na 1 jaar (kosten via 

school) al 40% van de scholen aangeeft dat de kosten van het leermiddelenpakket 

aanzienlijk omlaag zijn gegaan.  

Wat ook goedkoper maakt is dat leermiddelen niet steeds worden vernieuwd om het 

vernieuwen of om marketing technische redenen. Vernieuwen gebeurt alleen als er 

inhoudelijke aanleidingen zijn. 

Tot slot zijn subsidies op ontwikkeling niet langer nodig, hooguit op de gebruiksvergoeding 

ervan.  



Op dat laatste punt: er kan een vreemd averechts effect optreden als subsidies op 

verkeerde zaken worden gegeven. Een voorbeeld over groene energie … 

… een uitspraak van Wubbo Ockels, onze astronaut. 

Wubbo Ockels over duurzaamheid:
 “Het kabinet moet ook meer geld pompen in 

duurzaamheid en minder subsidie verstrekken aan de 
,,bestaande belangen'', die alle subsidiepotten veel 
beter kunnen vinden dan jonge, beginnende 
organisaties en ondernemers.”

Overheidssubsidies kunnen een rem op 
innovatie zijn

 

http://www.parool.nl/parool/nl/1024/GROEN/article/detail/274982/2010/01/10/Ockels-

klimaatbeleid-slingert-alle-kanten-op.dhtml  

Zelfs het subsidiëren van taakuren waarmee docenten content voor een of ander 

kennissysteem mogen verzamelen heeft een gevaarlijke kant. Er wordt niet betaald voor 

een eindproduct, er wordt betaald voor de taakuren. Beter is het om gewoon de aanschaf 

van eindproducten te subsidiëren, dan ontstaan die eindproducten vanzelf. 

Maar goed, hier klinkt misschien ook enig eigenbelang door …. 

Ik sluit onze visie af met een grote uitdaging die in de lucht blijft hangen. Er wordt in de 

politiek veel over het onderwijs gesproken. Iedereen lijkt het belangrijk te vinden. Innovatie 

in het onderwijs – daar is iedereen het over eens – is de weg naar beter onderwijs. Een 

belangrijke uitdaging daarbij is deze: ….. 

http://www.parool.nl/parool/nl/1024/GROEN/article/detail/274982/2010/01/10/Ockels-klimaatbeleid-slingert-alle-kanten-op.dhtml
http://www.parool.nl/parool/nl/1024/GROEN/article/detail/274982/2010/01/10/Ockels-klimaatbeleid-slingert-alle-kanten-op.dhtml


De grootste uitdaging ….
De introductie van nieuwe krachtige 
leermiddelen drukt op de schouders van een 
zeer beperkt aantal enthousiaste docenten. 

Het is aan ons, aan de andere nieuwe 
uitgevers en aan OCW om hen te helpen een 
echte omslag op school tot stand te brengen.

 

In de veelvuldige contacten met scholen in Nederland merken wij dat echte innovatie alleen 

komt van de nieuwe educatieve uitgevers en wordt voortgestuwd door een zeer beperkte 

groep docenten. Innovatie gebeurt dankzij hen … of het gebeurt niet.  

Tot zover onze visie op individuele leermiddelen van de toekomst. 



 

Introductie Muiswerk Educatief – Theo Schijf – 29 maart 2010 

Dan nu terug naar het heden, voor een korte introductie van Muiswerk Educatief.   

Dit is wat wij zijn: “Maker en uitgever van screeningprogramma’s en diagnostische 

oefenprogramma’s voor alle schooltypen”, al moet ik direct toevoegen dat er ook heel wat 

mensen, oefenmeesters, buiten de uitgeverij met dat ‘maken’ bezig zijn. 

Wij zijn al meer dan 15 jaar met interactieve educatieve computerprogramma’s bezig …  

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Muiswerk Educatief 11 jaar

 

… maar officieel bestaan wij inmiddels 11 jaar. Wij groeien jaar na jaar niet door grote 

marketingacties, niet door school-aan-school bezoek en wel door presentaties hier in deze 

ruimte en op beursen, door bescheiden reclames in schoolbladen en vooral door mond-tot 

mond reclame: “Docenten die van school wisselen … nemen Muiswerk met zich mee, dat is 

onze beste reclame”. 

In 2009 is ook juffrouw Blom van start gegaan. Een apart bedrijf dat onze producten in een 

iets andere vorm naar de huiskamer en bibliotheken brengt. Zij werkt vooral via haar 

website www.juffrouwblom.com. Toen bleek dat er ook vanuit het buitenland veel interesse 

was heeft zij ook www.nederlandslereninhetbuitenland.nl opgericht. Muiswerkprogramma’s 

komen via en dankzij juffrouw Blom inmiddels in vele honderden huiskamers in 50 

verschillende landen terecht. 

Zelf richten wij ons vooral op … 



 

… scholen en instellingen in Nederland en in Vlaanderen. In totaal draait ons platform nu op 

2400 locaties in Nederland waarvan 800 vo-locaties en bijna 600 roc-locaties. 

Het draait ook op alle politiescholen, in de meeste gevangenissen en in alle psychiatrische 

inrichtingen. Vandaar ook de aantallen onder overig.    Zie: www.muiswerk.nl/gebruikers 

Maar … je hebt geen platform om het platform. Wat gebeurt er allemaal op dat platform 

Muiswerk …. 

Muiswerk architectuur

Muiswerk
Platform

Getallen
1

Basis
spelling

Gevarieerde
spelling

Internet

Eerste modules: juli 2010

Leverbaar sinds 1999

 



Het Muiswerk platform en haar modules worden op dit moment geleverd op cd en dvd om 

geïnstalleerd te worden in windows-netwerkomgevingen op school of windowscomputers 

thuis.  

Vanaf 1 juli 2010 zullen ook de eerste modules via Muiswerk Online beschikbaar komen. Dat 

wil zeggen: 

- Muiswerken vanaf iedere soort pc (Mac, Windows of Linux) 

- Muiswerken via iedere soort browser (IE, Chrome, Safari, FireFox, Opera) 

- Muiswerken vanaf iedere plek in de wereld die op het internet is aangesloten 

Zie ook: http://www.muiswerk.nl/do.php?ID=f9ebe37ec4c04311  

Onze modules blijven uiteraard ook als Windows-producten leverbaar. Sommige scholen 

willen absoluut niet over naar online. 

Gedegen Muiswerk producten
Screeningsprogramma’s (taal en rekenen)

Suites Taal, Rekenen en Engels/Duits/Frans

Oefenprogramma’s (taal en rekenen)
alle schooltypes, alle niveaus

Dyslexietesten samen met UvA en Lessius
o.a. voor het Protocol dyslexie mbo

Volledig digitaal

 

Op ons Muiswerk platform leveren wij inmiddels 3 screening suites: uitvinden hoe de 

instroom van een opleiding er voor staat op het gebied van Nederlandse taal (spelling, 

tekstbegrip en woordkennis), de verschillende rekenaspecten (breuken, procenten, 

optellen, aftrekken), hoever zijn ze in Engels, Duits en Frans, als dat voor de opleiding van 

belang is? 

De actuele resultaten vergelijken wij direct met landelijke normen van de afgelopen jaren en 

ook met de absolute Meijerink-normen. 

http://www.muiswerk.nl/do.php?ID=f9ebe37ec4c04311


Inmiddels leveren wij ook maar liefst 40 verschillende oefenmodules voor taal en rekenen. 

Bij taal gaat het om spelling, grammatica, tekstbegrip, studievaardigheid, woordkennis 

vooral voor Nederlands maar inmiddels ook voor Engels, Frans en Spaans. De 

rekenprogramma’s zijn inmiddels ook populair en deels nog in ontwikkeling. Zij volgen de 

Meijerink-indeling nauwgezet. 

Sinds enkele jaren ontwikkelen wij ook samen met de universiteit van Amsterdam en het 

Lessius uit Antwerpen dyslexietesten. Die worden eerst gebruikt voor onderzoek 

(dissertaties en artikelen) en vervolgens genormeerd en gevalideerd. Het jongste product 

daarvan is het signaleringsinstrument voor het protocol dyslexie mbo (op 12 maart jl. aan 

uw vertegenwoordiger overhandigd).   Zie: http://www.idaa-mbo.nl  

Dit tool is genormeerd voor het mbo. Een volgende versie zal binnenkort verschijnen. Die zal 

bedoeld en genormeerd zijn voor alle jong volwassenen in Nederland en apart ook voor 

dezelfde groep in Vlaanderen. Zie: www.uva.nl en www.lessius.eu  

Zowel onze oefenprogramma’s als onze screeningsprogramma’s zijn inmiddels aangepast en 

ondersteunen de nieuwe Meijerink-indeling. Schematisch ziet dat er zo uit …. (een deel van 

onze modules) 

Over de drempels van Meijerink

Een klein deel van de Muiswerk Oefenmodules

 

Alle modules krijgen een logische plek in het Meijerink bouwwerk.  

Meijerink maakt het leven voor iedereen een stuk eenvoudiger…. 

… Belangrijke voordelen van deze nieuwe indeling: 

- Eenvoudiger kiezen welke modules voor jouw studenten geschikt zijn 



- Bij de screening een indicatie van het Meijerink-niveau per leerling en per onderdeel 

- Door het jaar heen een continue bewaking van de voortgang in termen van het 

Meijerinkniveau  

Zie: www.muiswerk.nl/meijerink  

Tot zover mijn reclame voor de commissie Meijerink…. 

Simone begint haar opleiding … 

Gebruikers die het Muiswerk platform gebruiken voor zowel screening als voor oefening 

door het jaar heen krijgen iets cadeau …. Mag ik u voorstellen aan Simone … Simone komt 

deze week voor het eerst op school en wordt gescreend. 

Screening
begin van het jaar

Oefenen
weken en maanden

Welkom Simone,

Vandaag ga je aan 
de slag met 
Basisspelling.

Veel plezier!

Testprofiel Simone Jansen

oefenprotocol

 

… door voordat de screening plaatsvindt netjes vast te leggen welke niveaus gewenst zijn 

aan het eind van de opleiding, zal de screeningssoftware niet alleen een profiel voor de 

expert produceren … 

… maar zal ook direct en automatisch een keuze worden gemaakt uit beschikbare 

oefenmodules op het platform; Simone wordt vandaag getest en krijgt morgen vanzelf de 

voor haar meest nuttige modules aangeboden in de oefenomgeving; zo wordt geen 

kostbare tijd meer verloren aan het begin van de opleiding en heeft de expert ruim de tijd 

om alsnog de testprofielen te bestuderen …. 

… door het jaar heen bewaakt de docent wekelijks of maandelijks de voortgang door aan 

het oefenplatform te vragen wat het huidige kennisniveau is per module, hoe hard er 



gewerkt is en hoe zich dat vergelijkt met eerdere momenten in de tijd. Dit alles zonder extra 

toetsmomenten, want de oefensoftware toetst sowieso al tussendoor als onderdeel van het 

oefenen. 

Al met al een zeer effectieve manier van kennisoverdracht die de leerkracht veel tijd uit 

handen neemt. 

Het Muiswerk platform is niet beperkt tot een enkel vakgebied maar geschikt voor bijna 

ieder vak dat zich via een computer goed laat trainen.  Muiswerk Educatief heeft inmiddels 

producten voor: Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Rekenen en Wiskunde, Dyslexie. 

Tot zover mijn introductie van Muiswerk Educatief. 

Ik heb u onze visie op leermiddelen van de toekomst verteld en aangegeven dat ze 

krachtiger en veel goedkoper zullen worden. Dat leermiddelen krachtiger en tegelijk 

goedkoper kunnen worden demonstreren wij met onze producten (vo-brede en roc-brede 

inzet van een uitgebreide selectie modules, voor de prijs van een half boek). Ook heb ik 

aangegeven dat vernieuwing van de nieuwe uitgevers zal komen en dat ze door een beperkt 

aantal enthousiaste docenten wordt voortgestuwd. Ik heb u verder wat over ons bedrijf en 

onze gebruikers verteld…. 

Echter de enige manier om ons echt te leren kennen is via onze producten… 

Hoe de programma’s werken – Linette Eveleens – 29 maart 2010 

Zien is geloven

 



  

Er zijn inmiddels veertig verschillende Muiswerk Oefenprogramma’s. Omdat de 

programma’s op hetzelfde platform draaien is de werking van alle programma’s gelijk. Ik 

gebruik nu Gevarieerde Spelling, een programma voor de bovenbouw van vmbo-tl en voor 

de lagere klassen van havo en vwo. 

Eén van de belangrijkste uitgangspunten van onze programma’s is dat we studenten alleen 

laten werken aan de onderwerpen die zij nog niet beheersen. Dat gebeurt aan de hand van 

onze diagnostische toetsen. De toetsen zitten onder de knop ‘Wat weet je al?’. 

 

Leerlingen beginnen met het maken van de toets. De toets geeft nog geen uitleg over de 

lesstof en de toets laat niet zien of de antwoorden goed of fout zijn. De toets is er echt om 

uit te zoeken wat voor soort fouten de student maakt. 

Aan het eind van de toets verschijnt het diagnosescherm. Hierin staat niet alleen de 

gehaalde score, maar ook het aantal oefeningen dat is geselecteerd en de rubrieken waar 

die oefeningen bij horen. In deze rubrieken maakte de student de meeste fouten. 



 

Nadat dit scherm wordt weggeklikt verschijnt er een extra knop op het hoofdscherm: de 

knop ‘Jouw oefeningen’. Hieronder staan de oefeningen die speciaal voor deze student zijn 

geselecteerd. Wanneer een klas studenten tegelijkertijd een toets maakt, kan het best dat 

de ene student aan het eind van die toets slechts drie oefeningen heeft gekregen, terwijl de 

andere student wel twintig oefeningen nodig heeft om de hiaten in zijn kennis op te vullen. 

Op het moment dat de student gaat oefenen, begint het programma met uitleg over de 

lesstof. Die uitleg wordt ook voorgelezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast krijgt de leerling tijdens het oefenen continu feedback op de antwoorden die hij 

geeft. Elke fout wordt hierdoor direct aangepakt. 

 

 

 



 

De onmisbare docent 

De Muiswerkprogramma’s nemen veel werk uit handen, maar dat wil niet zeggen dat de 

docent onmisbaar is. Integendeel. De docent moet vooraf bepalen op welke manier er met 

de programma’s gewerkt gaat worden. Hij kan belangrijke instellingen maken zoals het 

verbergen van de ‘Alle-oefeningen-knop’ (omdat studenten anders vooral oefeningen 

maken waar ze een hoge score voor halen), het verbergen van de toetsen (zodat studenten 

ook echt gaan oefenen en niet alleen maar toetsen maken), hij kan de tijd dat de uitleg in 

beeld is instellen, aangeven bij welke toetsscore een leerling door mag naar de volgende 

toets en nog veel meer. 

Daarnaast kunnen docenten op veel verschillende manieren resultaten bekijken en 

voortgang bewaken. 

 



De voortgangsmeter bijvoorbeeld laat zien hoeveel procent van het programma de leerling 

beheerst en hoeveel minuten hij ermee heeft gewerkt. U moet dit rapport eigenlijk van 

rechts naar links lezen. In de bovenste regel ziet u Joanneke Bosman. Op 14 januari 

beheerste zij 90% van het programma Basisgrammatica. Als u twee kolommen terug kijkt, 

ziet u dat zij op 15 december 80% van het programma beheerste, net als op 17 november. 

Op 20 oktober was het nog slechts 50%. Op deze manier ziet u heel mooi hoe uw leerling 

vooruit gaan, maar ook welke leerlingen vastlopen en extra hulp nodig hebben. Tussen de 

kolommen met percentages staat steeds hoelang elke leerling in de tussentijd heeft 

geoefend. Het streepje tussen 17 november en 15 december geeft aan dat er niet geoefend 

is. Dat verklaart direct dat de voortgang tussen die twee data stilstond. 

Dit voorbeeld is een rapport van een klas leerlingen en voor één enkel programma. Het is 

ook mogelijk om dat andersom te doen. U krijgt dan een voortgangsmeter van één enkele 

leerling, met daarin alle programma’s waarin hij heeft gewerkt. 

 

Het scoreoverzicht geeft iets meer details dan de voortgangsmeter. Dit rapport gaat ook 

over een klas leerlingen en over een enkel programma. Het scoreoverzicht kijkt niet terug, 

maar het is een momentopname. Het geeft niet maar één percentage over een heel 

programma, maar het geeft de percentages die de leerlingen hebben gehaald voor elke 

toets en voor elke oefening die zij hebben gemaakt. Op die manier ziet de docent bij welke 

oefeningen het mis ging en daardoor ook met welke onderwerpen de leerling moeite heeft. 



Meijerinkniveau

 

Om nog meer informatie terug te halen kan de docent in het programma bekijken in welke 

programma’s de leerling heeft gewerkt, welke score hij haalde, bij welk Meijerinkniveau die 

score past, hoe lang hij over een oefening deed, hoe lang de uitlegschermen in beeld 

gebleven zijn, welke fouten er gemaakt zijn en nog veel meer. Deze resultaten bekijkt u niet 

voor alle studenten, maar juist wel voor de studenten die vastlopen.  

Al deze mogelijkheden zorgen ervoor dat docenten een vinger aan de pols kunnen houden, 

zònder vele uren nakijkwerk. Muiswerkprogramma’s of, laat ik het hier iets algemener 

zeggen, GOEDE educatieve software maakt het mogelijk om met minder docentenuren en 

meer leerlingen toch betere resultaten te halen. 

“Goede educatieve software 
maakt het mogelijk om met 
minder docentenuren en meer
leerlingen tot dezelfde en zelfs 
betere resultaten te komen.”

 

U zag in vogelvlucht hoe Muiswerkprogramma’s eruit zien en u heeft nu ook een paar van 

de belangrijkste docentenmogelijkheden voorbij zien komen. Het belangrijkste is natuurlijk 

hoe er in de praktijk met de programma’s gewerkt wordt. Daarom is het nu tijd voor het 

gesprek met de experts op dit gebied.  



 

Gesprek met Muiswerk gebruikers. 

Staatssecretaris Van Bijsterveldt sprak vervolgens met een aantal vertegenwoordigers van 

Muiswerkscholen over de manier waarop Muiswerk wordt ingezet. Vaak op meer dan een 

manier: om te beginnen voor de hele populatie (vb de screening) en vervolgens extra tijd 

voor degenen die achterstanden hebben. Aan de orde kwam ook dat Muiswerk inzetten niet 

betekent dat de docent overbodig is, het omgekeerde juist: zonder begeleiding zal er weinig 

effect zijn. Docenten en begeleiders kunnen echter met de inzet van Muiswerk veel 

krachtiger bezig zijn en meer tijd vrijmaken voor persoonlijke aandacht. 

 

Er werd zeker niet alleen over Muiswerk gesproken. Aan de orde kwam ook de extra 

aandacht die nu aan rekenen en taal besteed gaat worden om straks iedereen klaar te 

stomen voor de nieuwe landelijke examens. Alle scholen zijn in actie gekomen en 

ontwikkelen hun eigen plannen. Muiswerkmodules zijn vaak in de uitvoering van die 

plannen betrokken. 

Een punt van zorg over de nieuwe plannen: als iemand het op onderdelen echt niet redt hoe 

zorg je er dan voor dat ze wel goed aan het werk komen. Een lastig dilemma vond ook de 

staatssecretaris: enerzijds moet de waarde van de diploma’s echt omhoog maar je wilt 

iedereen wel op een goede manier de maatschappij in krijgen. Ideeën zijn welkom: 

misschien wel degelijk op een lager niveau examen doen en dat diploma met extra 

aantekeningen meer waard maken? 



  

Een ander punt van zorg is: “Komt een kok nog wel aan koken toe”. De extra aandacht voor 

taal en rekenen vermindert de aandacht voor de overige aspecten van een opleiding.  

Afsluitend 

De staatssecretaris en haar begeleiders waren zeer tevreden met de input uit de 

presentaties en met de reacties van de schoolvertegenwoordigers aan tafel. De 

staatssecretaris was blij dat in haar volle agenda deze afspraak door had kunnen gaan 

omdat ze de input de bijeenkomst goed kan gebruiken in het debat in de kamer op 

woensdag 31 maart. 

Hoewel de sessie wat uitgelopen was nam zij graag nog even de tijd om met Muiswerk 

medewerkers en schoolvertegenwoordigers op de foto te gaan. 

 

 

 

 


