
tekst: Leen Shames34

VIVES 141

Leerkrachten recenseren 
voor Vives eduware 
rechtstreeks uit de 
praktijk. Dit keer besteden 

we aandacht aan Muiswerk 

Compleet; een pakket 

online oefenprogramma’s 

voor het basisonderwijs. De 

uitgever biedt alle scholen 

één jaar gratis licentie aan 

om het uit te proberen.

Muiswerk Compleet

M uiswerk Educatief maakt al vele jaren 
taal- en rekenoefenprogramma’s voor 

het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en 
het middelbaar beroepsonderwijs. Ruim 2.500 
scholen maken inmiddels gebruik van deze 
webbased software. Vanaf het voorjaar 2014 
lanceert de uitgever speciaal voor het primair 
onderwijs Muiswerk Compleet. Een pakket 
online oefenprogramma’s, bestaande uit 35 
modules op het gebied van rekenen, spel-
ling, lezen, taal, studievaardigheid en Engels. 
Muiswerk biedt alle basisscholen gratis één 
jaar lang onbeperkt en zonder verplichtingen 
toegang tot alle content om iedere school de 
gelegenheid te bieden zelf de oefenprogram-
ma’s uit te proberen en de onderwijskundige 
waarde hiervan te beoordelen. De gebrui-
kersinterface van Muiswerk Compleet is 
afgelopen zomer volledig opnieuw ontworpen. 

De didactische opzet van alle programma’s is 
identiek gebleven. Iedere module start met een 
herkenbaar hoofdscherm met twee knoppen: 
“Wat weet je al?” en “Alle oefeningen”. Om het 
Muiswerk diagnose-mechanisme te starten, 
klikt de leerling op de knop “Wat weet je al?”. 
De leerling maakt een toets en op basis van 
de resultaten stelt Muiswerk een diagnose 
en  oefenpakket voor de leerling samen, die 
zichtbaar wordt onder de knop “Jouw oefe-
ningen’”. De Muiswerk oefeningen worden 
vooraf gegaan door een instructie en tijdens 
het maken van de oefeningen kan de leerling 
eventueel aanwijzingen opvragen. De voort-
gang van iedere leerling wordt vastgelegd in 
het onderdeel “Resultaten”. Ouders kunnen via 
de Muismeter-app de resultaten van hun eigen 
kind thuis volgen op de smartphone of tablet. 
Muiswerk Compleet werkt ook via de browser 
op alle tablets en op een Chromebook. Binnen-
kort zal de uitgever een speciale app lanceren, 
die toegang tot Muiswerk Compleet vanaf de 
iPad eenvoudiger zal ontsluiten.

Ervaring
Ik log als beheerder in op 
http://online.muiswerken.nl/povives en 
bestudeer als eerste de uitgebreide online 
handleiding. De documentatie is bij Muiswerk 
Compleet uitstekend voor elkaar. Van iedere 
module is ook een uitgebreide handleiding 
beschikbaar, waar de vak- en oefeninhoud tot 
in detail beschreven staat. Bij het aanmaken 
van groepen en leerlingen is het van belang 
om het didactisch principe van Muiswerk goed 
voor ogen te hebben. Ik stel alle leerlingen zo 
in dat iedere module start met een diagnos-
tische toets. Muiswerk Compleet zet op basis 
van resultaten een oefenpakket voor de leer-

ling klaar onder de knop “Jouw oefeningen”. 
Het toetsniveau en de zogenaamde “verdwijn-
score” is in procenten instelbaar. Oefeningen 
naar aanleiding van de diagnostische toets 
verdwijnen als de score hoog genoeg is. Bij 
goed oefenen wordt de lijst steeds korter. Zo 
is vooruitgang zichtbaar. Zijn alle oefenin-
gen verwerkt, dan volgt opnieuw een toets 
en start de cyclus van diagnose, persoonlijk 
oefenprogramma,  oefenen en scoren opnieuw. 
Muiswerk hecht belang aan het feit dat ook de 
leerling inzicht heeft in zijn eigen leerproces. 
Voor de leerling is daarom - mits de “didacti-
sche modus” aanstaat - in het hoofdscherm 
een speciaal icoon zichtbaar. De kleur van het 
icoon geeft aan hoe de leerling vordert:

  Een grijs icoon wil zeggen dat er nog geen 
enkele toets is afgerond. 

  Groen betekent dat alle stof getest is en dat 
het eindniveau gehaald is. 

  Geel betekent dat er één of meer toetsen 
gemaakt zijn en de leerling goed op weg is 
om het eindniveau te halen. 

  Geel met een rode driehoek betekent dat er 
toetsen gemaakt zijn, maar dat de resulta-
ten nog niet goed genoeg zijn. 

  Oranje met een rood waarschuwingsbord 
houdt in dat alle toetsen gemaakt zijn en 
dat het gewenste eindniveau nog niet 
gehaald is. 

  Komt het rode waarschuwingsbord in 
beeld, dan is de leerling slecht aan het 
scoren en heeft het aanvullende instructies 
of hulp nodig.

Muiswerk Compleet wordt voor leerlingen 
in een video uitgelegd door meester Bram 
www.muiswerk.nl/meesterbram Het is aan te 
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uitgever
Muiswerk Educatief   

prijs
Aanbod voor basisscholen:  

  1 jaar gratis toegang tot alle oefenprogramma’s , 
zonder verplichtingen

  50 % korting op licentie prijs tweede jaar
  licentieprijs voor alle modules afhankelijk van het 

aantal leerlingen per school:
  150-250 leerlingen € 495,- per jaar

systeemeisen
  Windows, Mac OS, Linux, iOS, Android of Chrome OS
  SVGA grafische kaart, 1024 x 768 of beter
 geluidskaart + speakers/hoofdtelefoon
 internetverbinding
  Internet Explorer, Chrome, FireFox, Safari of Opera 

Na het maken van een diagnostische 

toets krijgt de leerling de resultaten in 

beeld en zet het programma automatisch 

een oefenprogramma klaar.
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raden om deze introductie de eerste keer te 
gebruiken om leerlingen de werkwijze en het 
didactisch principe uit te leggen. Ik vind alle 
oefeningen vrij zakelijk en sober vormgegeven 
binnen het programma. Het lijkt een bewuste 
keuze van de uitgever om toeters en bellen 
weg te laten. Het aanklikken van het juiste ant-
woord bij enkele oefenvormen vind ik, zeker 
als gebruik gemaakt wordt van een tablet met 
touchscreen, heel lastig. Hier kan Muiswerk 
in de vormgeving nog verbeteringen aan-
brengen. Iedere oefening start met een korte 
auditieve uitleg en de leerling krijgt tijdens het 
maken van de opdrachten direct een goed-fout 
feedback en heeft bij de meeste opdrachten 
de kans om aanwijzingen en tips op te vragen. 
Muiswerk Compleet kent, verspreid over alle 
modules en leergebieden, in totaal twintig 
verschillende oefenvarianten zoals:

  Plaatje klik: er verschijnt een woord en de 
leerling moet in een afbeelding aanwijzen 
welk woord dat is of wat bij dat woord het 
beste past.

  Plaatje verklaren: in de afbeelding knippert 
iets. De leerling klikt op het bijpassende 
begrip in de lijst.

  Stenen: op het scherm verschijnen twintig 
woorden. Tien daarvan hebben een 
bepaald kenmerk en moeten aangewezen 
worden.

  Koppelpuzzel: in beeld staan tien groene 
en tien blauwe tegels met begrippen. De 
leerling klikt op de juiste combinatie van 
begrippen. 

  Flitskeuze: gedurende korte tijd wordt een 
woord of begrip geflitst, daarna kiest de 
leerling het juiste begrip uit lijst van moge-
lijkheden.

Bij de modules rekenen worden vooral de 
meerkeuze- en invul-oefenvormen gebruikt. Bij 
sommige rekenoefeningen mag de Muiswerk 
Rekenhulp gebruikt worden. Deze reken-
machine bevat als extra een zogenaamde 
“hoofdrekenstimulator”. Onderzoek toont aan 
dat bijna iedereen, zodra hij een rekenmachine 
in zijn vingers heeft, ook de eenvoudigste 
sommen intypt. Daardoor verzwakt het 
hoofdrekenen. Om het hoofdrekenen juist te 
stimuleren, geeft deze Muiswerk-rekenmachine 
pas na drie tellen antwoord op berekeningen, 
die je echt makkelijk uit je hoofd kunt doen of 
hoort te kunnen doen. Zoals alle berekeningen, 
die bij de eerste zes tafels van vermenig-
vuldiging horen of eenvoudige optel- en 
aftreksommen. De bedenkers van deze reken-
machine verwachten dat gebruikers hierdoor 
automatisch hun gedrag corrigeren. In plaats 
van “(3x6) +377” in te typen, wat ze na de 
“3x6” een vertraging van drie tellen oplevert, 
typen ze al snel direct “18+377 =” in. Dat gaat 
sneller, voorkomt de vertraging en stimuleert 
het hoofdrekenen. Ik vind deze rekenmachine 
een prachtige vondst van de ontwerpers. Bij 
de taal- en leesoefeningen is het uitgebreide 
Muiswerk Woordenboek als hulp oproepbaar. 
Leerlingen kunnen tijdens het oefenen direct 
hun resultaten inzien, maar ook als leerkracht 
krijg ik een duidelijk grafisch overzicht  de van 
vorderingen op individueel- of groepsniveau. 
Het scoreniveau wordt aangeduid in DLE- en 
Meijerink-indicatiewaarden. Voor leerlingen 
kan ik na het afronden van iedere periode des-
gewenst een certificaat of diploma uitdraaien.  

Conclusie
Muiswerk Compleet biedt een zeer groot en 
gevarieerd aanbod van online oefenmateriaal 
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voor alle groepen in het basisonderwijs. Voor 
de vakgebieden lezen, taal, spelling, rekenen 
en Engels zijn duizenden oefeningen, verspreid 
over 35 modules, beschikbaar. Leerlingen 
kunnen zowel op school als thuis zelfstandig in 
de Muiswerk-omgeving oefenen. De opzet van 
Muiswerk Compleet zit goed in elkaar. Vanuit 
diagnostische toetsen zet het programma een 
oefenpakket op maat voor de leerling klaar. Na 
de oefenperiode volgt opnieuw een toets om 
de volgende stap te kunnen zetten. Leerlin-
gen kunnen de eigen resultaten en scores 
blijven volgen. Dit komt de bewustwording 
van het eigen leerproces ten goede. Sommige 
oefeningen zijn door de sobere vormgeving 
niet altijd eenvoudig “klikbaar”, zeker als een 
tablet met touchscreen wordt gebruikt. Hier 
kan Muiswerk nog een verbeterslag in maken. 
De online omgeving werkt snel en goed onder 
alle browsers en op iedere tablet. Het gebruik 
van Muiswerk Compleet vraagt relatief weinig 
internet-bandbreedte. Dat is prettig, want als 
veel leerlingen op school online werken met 
Muiswerk blijft daardoor de performance 
acceptabel. Het aanbod van de uitgever om 
een jaar lang kosteloos het gehele pakket in 
uw school uit te proberen, zou ik met beide 
handen aanpakken. Muiswerk Educatief 
heeft een bewuste keus gemaakt om op deze 
wijze ook het primair onderwijs kennis te 
laten maken met de oefenstof die uitstekend 
ingezet kan worden bij gepersonaliseerd leren. 
De jaarlijkse licentiekosten vind ik, vanuit 
prijs– kwaliteitverhouding bezien, meer dan 
acceptabel. 


