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Muiswerk: Taal en 
rekenen op z’n best! 

Door: Eric Robbers en Stefan Robbers

1.Inleiding
Er zijn zorgen over het niveau van het onderwijs, zowel 
binnen het onderwijs als ook daarbuiten. Binnen het 
onderwijs is er discussie dat leerlingen die instromen de 
aansluiting missen op bestaande programma’s. Buiten het 
onderwijs is de klacht dat het niveau van het onderwijs da-
lende is. Recente onderzoeksgegevens maken het moeilijk 
verder te nuanceren, omdat de Nederlandse leerlingen het 
bij taal en rekenen minder goed doen dan drie jaar gele-
den. Taalvaardigheid en rekenvaardigheid zijn basale vaar-
digheden om in de maatschappij te kunnen functioneren. 
Op dit moment zijn er signalen dat er in alle onderwijssec-
toren op onderdelen betreffende rekenen en taal een ver-
lies te constateren is (Meijerink, 2008). In het voortgezet 
onderwijs presteren leerlingen over het algemeen goed als 
gekeken wordt naar de eindexamencijfers. Er zijn slechts 
beperkte onderzoeksgegevens beschikbaar over het presta-
tieniveau aangaande taal en rekenen tijdens het de school-
loopbaan van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het 
voortgezet onderwijscohort leerlingen (VCOL) volgt een 
groep leerlingen gedurende een aantal jaren en geeft de 
mogelijkheid om over een periode van tien jaar voor- en 
achteruitgang van prestatieniveaus in beeld te brengen. Uit 
dit onderzoek blijkt dat prestaties op het gebied van tekst-
begrip gelijk zijn gebleven. Voor wiskunde ligt dit anders. 
Leerlingen die binnen het reguliere vmbo extra aandacht 
krijgen, zijn er sinds 1993 aanzienlijk op vooruit gegaan 
terwijl leerlingen in de theoretische leerweg significant 
achteruit gegaan zijn (Meijerink, 2008). Voor de overige 
niveaus zijn de verschillen verwaarloosbaar. Internationaal 
vergelijkend onderzoek in het kader van rekenen en wis-
kunde laat zien dat prestaties van vijftienjarige leerlingen 
in Nederland goed zijn en dat Nederland wereldwijd in de 
top tien staat (Vos, 2007). Het onderzoek toont echter ook 
aan dat prestaties minder goed zijn dan een aantal jaren ge-
leden. In algemene zin is te constateren dat over een aantal 
jaren en de laatste jaren zelfs versneld, een daling optreedt 
in de leesvaardigheid en rekenvaardigheid bij leerlingen in 

de leerplichtige leeftijd. Dit beeld komt overeen met het 
oordeel van de inspectie zoals geformuleerd in het onder-
wijsverslag van 2007: “Het gaat goed met het Nederlandse 
onderwijs, maar er zijn hardnekkige problemen. 
In huidig onderzoek staat de vraag centraal of een interven-
tieprogramma gericht op het verbeteren van de kwaliteit 
van taal- en rekenvaardigheden een positief effect heeft op 
het taal- en reken niveau van leerlingen in de onderbouw 
van de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo.

2.Theoretisch kader
Uit internationaal vergelijkend onderzoek blijkt dat het 
niveau van Nederlandse leerlingen op het gebied van reke-
nen goed is, maar dat dit niveau geleidelijk minder wordt. 
Opvallend is dat rekenen een van de sterkste gebieden van 
Nederlandse leerlingen is. Rekenen, meten en statistiek 
zijn relatief sterkere gebieden van tweede jaars leerlingen 
in het voortgezet onderwijs. Op deze gebieden trekken zij 
de score omhoog terwijl deze score omlaag gehaald wordt 
door de domeinen algebra en meetkunde (Vos, 2007). 
Nadere analyse leidt echter wel tot een nuancering van de 
conclusies. 

De relatief goede resultaten worden grotendeels verklaard 
door de relatief goede scores van de “onderste helft” van 
de scores. De laagst scorende helft scoort in Nederland be-
ter dan elders. De bovenste helft blijft daarentegen achter 
(Vos, 2007). De gegevens van het Trends in International 
Mathematics and Science Study (TIMMS) lijken door het 
Programme for International Student Assesment (PISA) 
bevestigd te worden. In het internationaal onderzoek dat 
in 2003 is uitgevoerd blijken Nederlandse leerlingen na de 
Finse leerlingen het hoogste gemiddelde te behalen voor 
wiskunde. In het PISA- onderzoek van 2007 is het niveau 
significant gedaald. Deze daling is met name toe te schrij-
ven aan de lage prestaties van meisjes. De gesignaleerde 
daling doet zich met name voor in de hoge vaardigheids-
niveaus.
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Als de leesvaardigheid van leerlingen in het voortgezet on-
derwijs in internationaal perspectief onder de loep geno-
men wordt genomen blijkt dat het Nederlands gemiddelde 
op de leesvaardigheidschaal ruim boven het internationaal 
gemiddelde ligt (Cito, PISA onderzoek, 2003 en 2007). 
In het PISA- onderzoek uit 2000 betreffende leesvaardig-
heid is een steekproef getrokken van praktijkonderwijs tot 
en met vwo. Punt van zorg is dat allochtone leerlingen 
ver achter blijven bij autochtone leerlingen. Ook zwak-
presterende jongens vormen een risicogroep. Het PISA- 
onderzoek van 2007 laat een lichte daling zien van de re-
sultaten leesvaardigheid in vergelijking met de resultaten 
van 2003. Zorgelijk hierbij is dat de achteruitgang vooral 
toe te schrijven is aan een daling van de resultaten op de 
laagste niveaus van 11.5 procent naar 15.1 procent. De 
zwakpresterende leerlingen zullen steeds meer moeite heb-
ben volwaardig mee te kunnen doen in de hedendaagse 
gecompliceerde maatschappij. De uitkomsten zijn opmer-
kelijk als deze vergeleken worden met bevindingen betref-
fende het lezen van studieboeken. Uit onderzoek blijkt dat 
ongeveer 24 procent van de leerlingen in de basis- en kader 
beroepsgerichte leerwegen van het vmbo niet in staat is 
zelfstandig leerboeken te lezen die voor hen gemaakt zijn. 
Voor 17 procent in de theoretische en 18 procent van de 
leerlingen in havo en vwo geldt hetzelfde (onderwijsin-
spectie 2006).

3.Onderzoeksvraag
De vraag die in deze studie centraal staat is of het taal- en 
rekenprogramma “Muiswerk” het niveau van taal en re-
kenen bij leerlingen in het eerste leerjaar van de basis- en 
kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo significant 
verbetert.

4.Methode van onderzoek
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van het Muiswerk 
testprogramma gemaakt voor het screenen van groepen 
leerlingen in het voortgezet onderwijs. Met het program-
ma kunnen leerachterstanden en leerproblemen gesigna-
leerd en in beeld gebracht worden. Het programma biedt 
een gedetailleerde diagnose met kwantitatieve gegevens 
over een gemaakte toets.

4.1 Steekproef 
De groep leerlingen waarbij het onderzoek plaatsvindt be-
staat uit 20 leerlingen uit het eerste leerjaar van de basis-
beroepsgerichte leerweg en uit 65 leerlingen van de kader-
beroepsgerichte leerweg in het vmbo van een school voor 
voortgezet onderwijs in Zuidoost Gelderland. Als contro-
legroep worden 15 leerlingen uit de basisberoepsgerichte 
leerweg en 34 leerlingen uit de kaderberoepsgerichte leer-
weg van een vergelijkbare school voor voortgezet onder-
wijs in het onderzoek betrokken.

4.2 Onderzoeksvariabelen
In deze studie naar de effecten van het programma “Muis-
werk” op de prestaties bij rekenen en taal is gebruik ge-
maakt van de volgende variabelen:

Taal Cronbach’s alpha
•	 Spelling .90
•	 Tekstbegrip .79
•	 Woordkennis .77
•	 Zinsbouw .83
•	 Luisteren .69

Rekenen Cronbach’s alpha
•	 Hoofdrekenen .91
•	 Rekenen en wiskunde .84
•	 Ruimtelijk inzicht .84
•	 Snel rekenen .89

Deze variabelen worden geoperationaliseerd door gebruik 
te maken van het diagnostisch testprogramma van “Muis-
werk”.

4.3 analysemethode
Voor deze studie gebruik gemaakt van het “pretest post-
test control group design”. Hierbij krijgt de experimentele 
onderzoeksgroep een interventie met behulp van het reme-
diërend programma “Muiswerk” terwijl de controlegroep 
deze interventie niet toepast. In beide onderzoeksgroepen 
wordt zowel een voormeting en een nameting afgenomen. 
Met behulp van variantieanalyses wordt bezien of signi-
ficante verschillen optreden tussen de voor- en nameting 
bij de experimentele groep en de controlegroep en of er 
mogelijk interactie-effecten bestaan voor geslacht.

5. Resultaten 
In eerste instantie is onderzocht of er globale verschillen 
bestaan tussen de experimentele- en de controlegroep. Het 
relevant om te weten of een van de twee groepen bij voor-
baat al een hoger taal- of rekenniveau heeft omdat de ont-
wikkeling van het niveau hierdoor kan worden beïnvloed. 
Hiervoor is een cross-sectionele variantie analyse uitge-
voerd. Het voordeel van deze analyse ten opzichte van een 
t-toets is dat wordt gekeken naar het gemiddelde verschil 
tussen de groepen over de voor- en de nameting. De resul-
taten van de cross-sectionele analyse staan weergegeven in 
Tabel 1 en Bijlage 1. Uit de analyse blijkt dat de populaties 
in de controlegroep en experimentele groep (Muiswerk) 
van de KB leerweg verschillen op het gebied van hoofdre-
kenen (f=16.32, p=.000) en snelrekenen (f=6.60, p=.012). 
In beide gevallen wordt dit veroorzaakt door een lagere 
score van leerlingen uit de controlegroep. Dit betekent dat 
de leerlingen uit de experimentele groep, los van de inter-
ventie op het gebied van rekenen meer vaardig zijn dan 
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Tabel 1: Gemiddelden (m), standaarddeviaties (sd) en globale toetsing (Between subjects effects) van 
verschillen tussen experimentele groep (Muiswerk) en controlegroep. 

Muiswerk Controle groep Between subjects effects
m sd m sd df f p

spellingtoets
(foutentotaal)

BB Meting 1 13.80 6.20 14.50 6.61 1 .03 .858

Meting 2 12.55 7.20 11.14 4.52

KB Meting 1 10.86 4.75 9.24 5.03 1 .30 .583

Meting 2 8.37 4.61 8.97 4.23

tekstbegrip BB Meting 1 50.15 11.18 51.00 9.14 1 2.68 .112

Meting 2 48.55 12.13 37.86 11.62

KB Meting 1 53.89 14.38 47.82 10.29 1 17.54 .899

Meting 2 61.88 13.69 49.56 7.98

woordkennis BB Meting 1 1.85 1.04 1.86 .95 1 1.92 .175

Meting 2 1.85 1.31 .93 1.14

KB Meting 1 3.11 8.23 2.18 .99 1 1.20 .276

Meting 2 2.71 .931 2.03 .969

zinsbouw BB

KB Meting 1 35.72 11.59 35.188 11.91 1 .80 .373

Meting 2 37.75 14.72 34.26 10.08

luisteren BB Meting 1 71.50 8.13 72.57 7.31 1 1.96 .171

Meting 2 69.30 11.94 58.43 17.61

KB Meting 1 73.35 8.96 71.85 10.18 1 2.63 .108

Meting 2 76.80 8.96 72.59 12.49

rekenen en 
wiskunde

BB Meting 1 26.80 6.70 33.14 10.88 1 1.20 .282

Meting 2 25.20 7.87 24.43 11.08

KB Meting 1 32.37 13.49 32.56 12.01 1 .58 .448

Meting 2 34.57 12.28 35.56 9.62

hoofdrekenen BB Meting 1 28.85 21.87 32.50 20.99 1 .03 .876

Meting 2 19.00 21.25 13.57 23.03

KB Meting 1 36.17 20.142 24.94 15.59 1 16.32 .000

Meting 2 42.06 18.90 26.12 15.08

ruimtelijk inzicht BB

KB Meting 1 34.94 10.34 34.35 12.02 1 2.15 .146

Meting 2 41.17 12.62 35.94 8.23

snelrekenen BB Meting 1 27.95 10.77 36.00 20.11 1 1.57 .220

Meting 2 27.05 10.20 27.29 11.76

KB Meting 1 42.00 18.71 38.94 15.31 1 6.60 .012

Meting 2 51.14 17.64 39.24 8.44
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leerlingen uit de experimentele groep. Bij de overige toet-
sen worden geen significante verschillen gevonden tussen 
experimentele- en controlegroep (Tabel 1). 
Tabel 1: Gemiddelden (m), standaarddeviaties (sd) en glo-
bale toetsing (between subjects effects) van verschillen tus-
sen experimentele groep (Muiswerk) en controlegroep. 
Vervolgens is onderzocht of leerlingen op de onderzochte 
muiswerkonderdelen een ontwikkeling over tijd doorma-
ken. Daarbij is ook onderzocht of er een interactie-effect 
bestaat voor groep. Met andere woorden: heeft de experi-
mentele groep zich over tijd anders ontwikkeld in verge-
lijking met de controlegroep? De toetsing van verschillen 
tussen deze meetmomenten staan weergeven in Tabel 2. 
Hierbij kan het hoofdeffect (tijd) worden gezien als de ont-
wikkeling van de experimentele- en controlegroep samen. 
Het is evident dat deze hoofdeffecten in een aantal geval-
len significant aanwezig zijn omdat leerlingen gedurende 
een jaar onderwijs altijd vorderingen zouden moeten ma-
ken. Om het effect van Muiswerk te bepalen moet gekeken 
worden naar het interactie-effect (tijd*groep). Hieraan is 
te zien of de gemiddelde score van de experimentele groep 
zich op een significant andere manier over tijd ontwikkelt 
in vergelijking tot de controlegroep. 
Uit Tabel 2 blijkt dat de muiswerkgroep in de BB leerweg 
zich op de gebieden van tekstbegrip, woordkennis, luiste-
ren en snelrekenen op een positievere manier ontwikkelt 
dan de controlegroep (tabel2) (Bijlage 1). Op het gebied 
van tekstbegrip is in de BB leerweg een vooruitgang zicht-
baar bij de Muiswerkgroep terwijl de controlegroep juist 
een achteruitgang laat zien. Op de gebieden woordkennis, 

luisteren en snelrekenen is bij zowel de muiswerkgroep als 
de controlegroep in de BB leerweg een achteruitgang zicht-
baar. De achteruitgang bij de controlegroep is echter veel 
sterker dan bij de Muiswerkgroep. Als naar de KB leerweg 
wordt gekeken is te zien dat de muiswerkgroep zich op de 
gebieden van spelling, tekstbegrip en snelrekenen signifi-
cant anders ontwikkelt dan de controlegroep (Tabel 2)(Bij-
lage 2). Op het gebied van spelling is te zien dat de muis-
werkgroep op de eerste meting veel meer fouten maakte 
dan de controlegroep. Op de tweede meting wordt duide-
lijk dat deze achterstand ruimschoots ingehaald is. Op het 
gebied van tekstbegrip gaan zowel de muiswerkgroep als 
de controlegroep vooruit. De muiswerkgroep maakt ech-
ter significant een meer positieve ontwikkeling door. Op 
het gebied van snelrekenen is te zien dat de controlegroep 
stabiel blijft terwijl de muiswerkgroep een zeer positieve 
ontwikkeling doormaakt. 

6. Discussie
De effecten in de muiswerkgroep zijn zowel in de BB- als 
in de KB leerweg overwegend positief. Vooral op de gebie-
den van snelrekenen en tekstbegrip zijn in beide leerwegen 
positieve resultaten zichtbaar. Verder laat de experimentele 
groep (Muiswerk) in de KB leerweg een positieve ontwik-
keling zien op het gebied van spelling, het aantal fouten 
dat leerlingen maken neemt significant af waar het in de 
controlegroep stabiel blijft. In de BB leerweg is een alge-
mene achteruitgang van niveau op de gebieden luisteren, 
snelrekenen en woordkennis zichtbaar. Het feit dat leerlin-
gen achteruitgaan tussen twee toetsen is vreemd en wordt 

Tabel 2: Verschillen tussen meting 1 en meting 2 (Within subjects effects) met interactie-effecten voor groep

BB KB

df f p df f p

Spellingtoets VMBO Tijd 1 5.50 .025 1 17.13 .000

Tijd*groep 1 1.15 .291 1 11.18 .001

Tekstbegrip 1 Tijd 1 8.84 .006 1 10.27 .002

Tijd*groep 1 5.42 .026 1 4.24 .042

Woordkennis niveau Tijd 1 4.64 .039 1 .15 .696

Tijd*groep 1 4.65 .039 1 .03 .857

zinsbouw Tijd 1 .16 .691

Tijd*groep 1 1.10 .297

Luisteren- aanwijzen totaal Tijd 1 15.83 .000 1 3.48 .065

Tijd*groep 1 8.46 .007 1 1.46 .229

Rekenen en wiskunde 1 Tijd 1 8.04 .008 1 1.84 .178

Tijd*groep 1 3.82 .059 1 .06 .808

hoofdrekenen Tijd 1 8.14 .008 1 3.53 .063

Tijd*groep 1 .81 .375 1 1.57 .213

Ruimtelijk inzicht Tijd 1 9.48 .003

Tijd*groep 1 3.34 .071

Snelrekenen Tijd 1 2.23 .145 1 6.15 .015

Tijd*groep 1 1.48 .044 1 5.41 .022
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waarschijnlijk veroorzaakt door een te kleine steekproef-
grootte en een gebrek aan motivatie bij leerlingen in zo-
wel de experimentele- als ook in de controlegroep. Het is 
echter wel positief dat leerlingen in de experimentele groep 
een minder sterke achteruitgang laten zien dan leerlingen 
in de controlegroep. Naast de significant positieve ontwik-
kelingen in de experimentele groep ten opzichte van de 
controlegroep is ook een aantal positieve trends zichtbaar 
(Bijlage 1, Bijlage 2). Zo is in de KB leerweg op het gebied 
van zinsbouw een vooruitgang in de experimentele groep 
zichtbaar terwijl in de controle groep juist een achteruit-
gang waarneembaar is. Waarschijnlijk is geen sprake van 
een significant verschil op deze toets door de relatief hoge 
standaarddeviatie op de tweede meting in de experimentele 
groep. Dit betekent dat de spreiding rond het gemiddelde 
van deze meting zo groot is dat een eventuele vooruitgang 
deels aan toeval kan worden toegeschreven en niet te gene-
raliseren is over alle leerlingen in de experimentele groep. 
Ditzelfde effect is zichtbaar bij ruimtelijk inzicht in de KB 
leerweg. Hier is een goede trend zichtbaar die niet signifi-
cant is door een te grote diversiteit in scores onder leerlin-
gen. Waarschijnlijk kunnen genoemde positieve effecten 
toegeschreven worden aan het Muiswerkoefenprogramma. 
Het is echter niet onmogelijk dat ook andere facetten van 
het onderwijs op de experimentele school een positieve bij-
drage hebben geleverd aan het resultaat. Hierbij moet voor-
al de faciliterende setting waarbinnen door leerlingen werd 
geoefend met Muiswerk in ogenschouw worden genomen. 
Allereerst werd Muiswerk strak ingeroosterd volgens een 
schema waarbinnen leerlingen één keer per week zelfstan-
dig met Muiswerk oefenden. Daarnaast werd tijdens het 
oefenen gezorgd voor een afwisseling in de oefeningen met 
behulp van een schema waarin stond wanneer leerlingen 
bepaalde oefeningen moesten doen. Door de afwisseling 
ontstonden geen problemen met het beperkte aantal li-
centies en werd de motivatie van leerlingen gestimuleerd 
doordat zij steeds andere onderdelen om te oefenen aange-
boden kregen. Daarnaast werd de norm van de oefeningen 
op slechts 70% gezet zodat leerlingen eerder een succes-
ervaring hadden. Een andere factor die van invloed was 
op het succes van Muiswerk is de controle van docenten. 
Tijdens het oefenen hadden docenten constant zicht op 
de oefeningen die door leerlingen werden uitgevoerd en 
werd er gecorrigeerd op concentratieverlies bij leerlingen. 
Daarnaast is op twee momenten tijdens het schooljaar ge-
controleerd hoeveel tijd leerlingen aan Muiswerk besteed 
hadden. Leerlingen die te weinig uren met het programma 
hadden gewerkt, werden verplicht om deze tijd in te ha-
len. Concluderend is te stellen dat Muiswerk een positieve 
bijdrage levert aan de verbetering van het taal- en rekenon-
derwijs binnen de BB en KB leerwegen van het VMBO. 
Bij een implementatie van Muiswerk blijkt echter wel dat 
de inzet, controle en structuur die door docenten en ma-
nagement wordt neergezet determinant zijn voor succes. �
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Bijlage 1: Ontwikkeling van toets resultaten op Muiswerktoetsen in de BB leerweg
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Bijlage 2: Ontwikkeling van toets resultaten op Muiswerktoetsen in de KB leerweg

 

 

 

 




