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Werkwijze
Criteria opgesteld.

Gekeken welke methodes op welke punten scoort.

Gekeken wat ‘zwaarder’ telt.
◦ Niet aanwezig

◦ Aanwezig, matig 1 punt

◦ Aanwezig, voldoende 2 punten

◦ Aanwezig, goed 3 punten



Criterium
Welke vakken bieden de methodes?

Voor welke groepen is het geschikt?

Welke gegevens kun over de leerlingen kun je eruit halen?

Wat kun je aanpassen?

Welke speltypen bieden de methodes?

Waar kan het gespeeld worden en op welke device is het beschikbaar?

Ouders, internet en apps.



Belangrijkste Criterium

Registratie

Aan het einde komen we hierop terug.

Werkbaarheid toepasbaarheid



Uitwerking criterium



Welke vakken bieden de methodes?

Oefenweb
Rekenen/Wiskunde

Taal

Spelling

Squla
Rekenen/wiskunde

Taal

Spelling

Engels

Geschiedenis, Aardrijkskunde, Natuur, 
Techniek, Topografie, SoVa, Cito-training, 

Begrijpend lezen, Checkit!

Muiswerk
Rekenen/Wiskunde

Taal

Spelling

Engels

Spaans, Frans

OEFENWEB: 6 SQULA: 17 MUISWERK: 10

2 
punten

1 punt

+ 6 
punten

+ 17 
punten

+ 10 
punten



Voor welke groepen is het beschikbaar?

Oefenweb
Alle groepen

Squla
Alle groepen

Muiswerk
Alle groepen

OEFENWEB: 14 SQULA: 25 MUISWERK: 18

+ 8 
punten

+ 8 
punten

+ 8 
punten



Welke gegevens over de leerlingen kun je eruit 
halen?

Oefenweb
Aantal gemaakte opgaves

Aantal goed gemaakte opgaves

Hoelang aan werk gezeten

Overzicht leerling alle vakgebieden

Overzicht leerling per vak

Overzicht groep per vak

Totaaloverzicht per klas

Voortgang leerlingen

Squla
aantal gemaakte opgaves

Aantal goed gemaakte opgaves

Hoelang aan werk gezeten

Overzicht leerling alle vakgebieden

Overzicht leerling per vak

Overzicht groep per vak

Totaaloverzicht per klas,/alle vakken

Voortgang leerlingen

Muiswerk
Aantal gemaakte opgaves

Aantal goed gemaakte opgaves

Hoelang aan werk gezeten

Overzicht leerling alle vakgebieden

Overzicht leerling per vak

Overzicht groep per vak

Totaaloverzicht per klas/alle vakken

Voortgang leerlingen

OEFENWEB: 21 SQULA: 35 MUISWERK: 30

+ 7 
punten

+ 10 
punten

+ 12 
punten



Wat kun je aanpassen?

Oefenweb
Lesstof bepalen voor de leerling

Soorten oefeningen bepalen voor de leerling

Leerling dwingen om bepaalde oefeningen te 
doen.

Herhaling van oefeningen

Squla
Lesstof bepalen voor de leerling

Soorten oefeningen bepalen voor de leerling

Leerling dwingen om bepaalde oefeningen te 
doen.

Herhaling van oefeningen

Muiswerk
Lesstof bepalen voor de leerling

Soorten oefeningen bepalen voor de leerling

Leerling dwingen om bepaalde oefeningen te 
doen.

Herhaling van oefeningen

OEFENWEB: 22 SQULA: 35 MUISWERK: 38

+ 1 
punt

+ 0 
punten

+ 8 
punten



Welke speltypen bieden de methodes?

Oefenweb
Quiz

Games

Video’s met uitleg

Multiplayer

Vraag en antwoord

Beloningssysteem

SQULA
Quiz

Games

Video’s met uitleg

Multiplayer

Vraag en antwoord

Beloningssysteem

Muiswerk
Quiz

Games

Video’s met uitleg

Multiplayer

Vraag en antwoord

Beloningssysteem

OEFENWEB: 25 SQULA: 41 MUISWERK: 40

+ 3 
punten

+ 6 
punten

+ 2 
punten



Waar kan het gespeeld worden en op welke 
device is het beschikbaar?

Oefenweb
School

Thuis

iPad

Android

PC

SQULA
School

Thuis

iPad

Android

PC

Muiswerk
School

Thuis

iPad

Android

PC

OEFENWEB: 30 SQULA: 46 MUISWERK: 45

+ 5 
punten

+ 5 
punten

+ 5 
punten



Ouders, internet en apps

Oefenweb
Via kindaccount

Internet vereist

Geen eigen app, via browser

SQULA
Ouder app (Squla ouder app)

Internet vereist

Eigen app

Muiswerk
Ouder app (MuisMeter)

Internet vereist

Eigen app

OEFENWEB: 32 SQULA: 50 MUISWERK: 49

+ 2 
punten

+ 4 
punten

+ 4 
punten



Uitwerking belangrijkste 
criterium



Registratie

Oefenweb
Link met Parnassys

SQULA
Link met Parnassys

Muiswerk
Link met Parnassys

OEFENWEB: 35 SQULA: 50 MUISWERK: 52

+ 3 
punten

+ 0 
punten

+ 3 
punten

Bij alle methodes worden gegevens bijgehouden. Dit is al besproken in de dia
“Welke gegevens over de leerlingen kun je eruit halen?”.

Squla is wat dat betreft niet echt een ‘methode’.
Het is moeilijk af te lezen welke categorieën bij de vakken behandeld zijn.



Werkbaarheid

Oefenweb
Handleiding

SQULA
Handleiding

Muiswerk
Handleiding

OEFENWEB: 35 SQULA: 50 MUISWERK: 55

+ 0 
punten

+ 0 
punten

+ 3 
punten

Ik vind het persoonlijk zeer jammer dan er geen handleidingen zijn bij Oefenweb en Squla. 
Muiswerk daarentegen heeft een zeer uitgebreide handleiding én een beknopte handleiding.



Toepasbaarheid

Oefenweb
CITO oefenen

SQULA
CITO oefenen

Muiswerk
CITO oefenen

OEFENWEB: 38 SQULA: 53 MUISWERK: 58

+ 3 
punten

+ 3 
punten

+ 3 
punten

Als je kijkt naar hoe de methodes omgaan met de categorieën binnen de vakgebieden, is 
Muiswerk hier het meest specifiek in.

Een pré is zeker dat je bij Muiswerk leerlingen kunt ‘dwingen’ om bepaalde oefenstof te 
maken.



Leerling gesprekken
In gesprekken met leerlingen die ik over alle 3 de methodes heb gemaakt komt naar voren dat 
ze Squla het leukste programma vinden qua uiterlijk.

Oefenweb heeft het leukste beloningssysteem.

Muiswerk is minder populair, maar dat komt (denk ik) ook omdat ze het niet kennen.



Conclusie
Op basis van de ‘punten’ kun je concluderen dat Muiswerk het meest geschikt is om op deze 
locatie te gebruiken. De meest sterkte punten van Muiswerk zijn:

oHet feit dat ze een handleiding hebben is goed omdat je dan altijd kan opzoeken hoe de 
methode werkt.

oJe kunt de leerlingen dwingen om bepaalde opgaves extra te oefenen. Denk daarbij aan 
kinderen die op bepaalde vlakken extra moeten oefenen.

oJe kunt zelf de marges instellen hoeveel % een leerling van een opgave juist moet hebben om 
door te gaan.

oHet is een slimme methode, het maakt zelf een didactische route voor de leerling en bepaald 
wat het nodig is. Maar ook dit kan je aanpassen.



Advies
Ga over van Oefenweb op Muiswerk, maar:

oGeef de leerlingen dan géén minimum aantal opgaves dat ze moeten maken op een dag, maar 
geeft ze doelen die ze moeten behalen. Ga dus voor kwaliteit in plaats van kwantiteit.

oGebruik Squla ernaast! Dat motiveert voor wanneer de leerlingen klaar zijn met Muiswerk.

oVraag om op een studie(mid)dag een extra instructie van iemand van Muiswerk te volgen. Zodat 
iedereen er weer in zit.

oVraag aan de Muiswerk medewerker specifieke vragen gericht op het onderwijs hier. Bereid 
deze voor in een vergadering!


