
 

 

 
 

 
Functieprofiel van een 
Muiswerk Software Ontwikkelaar (m/v) 
 

 

Profiel 

Wij zoeken een HBO/Universitair afstudeerder die via een eindopdracht inleert bij Muiswerk Educatief en die 
vervolgens als het wederzijds klikt, aanblijft als software ontwikkelaar. Als software ontwikkelaar ontwerp, 
maak en onderhoud je de software waar alle educatieve content van Muiswerk Educatief op draait en 
vertrouwt. Je maakt deel uit van een enthousiast en gedreven ontwikkelteam van vier personen. 
 
Je hebt daarnaast direct contact met marketing, verkoop en vooral met eerste en tweede level 
supportmedewerkers van de helpdesk. 
 
Je werkt in een ZEND-ontwikkelomgeving en maakt intensief gebruik van de talen PHP, Javascript, MySQL 
en HTML.  
 
De eerste opdracht behelst een grote en structurele aanpassing aan het Muiswerk Online Platform, nader 
toe te lichten in een gesprek. 

Taken 

- Klantenwensen omzetten in een functioneel design 
- Functioneel design afstemmen met collega ontwikkelaars 
- Werk invoeren en beheren in planningstool (JIRA, SCRUM, SPRINT, STORIES) 
- Inschatten ontwikkelinspanning 
- Uitvoeren van de ontwikkeling in PHP, JS en MySQL 
- Testen van ontwikkelde functionaliteit (ook die van anderen) op verschillende platformen 
- Het naar test, acceptatie en tot slot naar productie brengen van updates 
- Het oplossen van problemen als derdelijns ondersteuner 
- In noodgevallen: directe helpdesk-ondersteuning 

Kenmerken 

- Secuur 
- Efficiënt in programmeren 
- Bewezen ervaren in PHP, Javascript, MySQL 
- Communicatief vaardig in woord en geschift 
- Interesse in het onderwijs en onderwijsgerelateerde zaken 
- Proactieve werkhouding 
- Sociaal 
- Passend in het team 
- Klantvriendelijke en servicegerichte houding 
- HBO/Universitair geschoold  
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Muiswerk Educatief 
Muiswerk Educatief is misschien wel de meest innovatieve uitgever van educatief lesmateriaal in Nederland. 
Tien mensen in vaste dienst en tien freelance experts werken op informele wijze en met veel enthousiasme 
aan eigen producten. Producten die echt werken. Op 3500 locaties in het po, vo en het mbo in Nederland en 
België werken dagelijks docenten en leerlingen met de toets- en oefenprogramma’s van Muiswerk 
Educatief. 
 
Onze didactische uitgangspunten vormen de basis voor het ontwikkelen van de Muiswerkprogramma’s. 
Hierdoor kun je onze programma’s in veel verschillende lessituaties gebruiken. Ze zijn geschikt als 
onderdeel van een regulier lesprogramma, waarbij ze (een deel van) de lesstof uit de methode vervangen. 
Ze zijn ook geschikt voor remediëring van leerlingen die extra oefening nodig hebben. 
 
Leerlingen die met een Muiswerkprogramma werken voeren al lerend hun eigen dialoog met de computer. 
Zij zijn actief aan het werk. Het computerprogramma helpt bij het vaststellen van hiaten in de kennis en 
vaardigheden van de individuele leerling. Daarna genereert het programma specifieke oefeningen om deze 
hiaten op te vullen. Muiswerkprogramma’s helpen ook bij het evalueren van de vooruitgang. Ze registreren 
alles en stellen de docent in de gelegenheid om zelf de vinger aan de pols te houden bij het leerproces van 
elke afzonderlijke leerling. 
 
Leerlingen vinden werken met een onze programma’s meestal leuker dan werken uit een boek. Wie zijn 
drukke klas een keer in volmaakte concentratie achter de computer aan het werk heeft gezien, begrijpt de 
waarde van het werken met de computer voor de motivatie en ervaart dat er zo eindelijk tijd voor extra 
persoonlijke aandacht ontstaat. Muiswerkprogramma’s, boordevol met gesproken uitleg en met uitgebreide 
reacties op de antwoorden, ondersteunen het opdoen van kennis, het verwerven van inzicht en het oefenen 
van vaardigheden. De grote variatie in oefenvormen houdt de concentratie van leerlingen lang vast. En dat 
is mooi meegenomen, vooral in vormen van onderwijs waar leerlingen met concentratieproblemen kampen. 
 
 
 

 
 
Werken bij Muiswerk Educatief? Richt een e-mail met foto en cv aan Theo Schijf: theo@muiswerk.nl. 
 
  


