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TOP!Woordvinding - Handleiding “Mijn oefeningen bewerken” 
 

Inleiding 
Deze handleiding zal u door de 
basisfuncties loodsen om eigen 
oefeningen binnen TOP te maken. 

Dubbelklikken op het TOP!-logo op 
het bureaublad brengt u in TOP!. 
Klik dan op “Mijn oefeningen 
bewerken”. In het eerstvolgende 
scherm wordt u geconfronteerd 
met een scherm zoals hier rechts 
staat weergegeven. 

Het scherm bestaat uit 3 
onderdelen. Aan de linkerkant 
bevindt zich het overzicht. 

In het midden bevinden zich de knoppen om items toe te voegen, te bewerken, te kopiëren en te 
verwijderen (de functies). 

Aan de rechterkant bevindt zich het “bewerk”-gedeelte waar de geselecteerde elementen bewerkt 
kunnen worden. 

Structuur van de oefeningen 
De oefenstructuur heeft een aantal begrippen die belangrijk zijn: 

- Map: Binnen een map kunnen verschillende series worden opgeslagen. Een map is in principe 
hetzelfde wat er normaal in Windows als map wordt gehanteerd. 

- Serie: De serie is de daadwerkelijke oefenreeks. Een serie zou kunnen zijn “familie” of 
“keukenartikelen” of “meubels”. Binnen deze serie kunnen dan de afzonderlijke oefenitems 
worden opgeslagen, bijvoorbeeld “mama”, “papa”, “broer”, “oma” enz. 

- Item: Een item is één plaatje/oefening in het hierboven genoemde voorbeeld is één item dus 
“mama”. 

- Antwoord: Minstens één antwoord moet per se gekoppeld worden aan een item. Veelal 
volstaat hetzelfde woord als het item. In het voorbeeld van “mama” zou dus het 
standaardantwoord ook “mama” kunnen zijn, echter zijn er synoniemen te verzinnen, die 
ook goed zijn. Het item “mama” zou drie antwoorden gekoppeld kunnen hebben namelijk: 
“mama”, “mamma” en “moeder”. 

Voorbereiding voor de tutorial: 
Zorg er alvast voor dat deze foto’s/afbeeldingen alvast op uw PC aanwezig zijn: zwijn, eekhoorn, hert 
en bos 
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Tutorial 
 

Map 
We gaan een korte oefening maken 
met onderwerp een aantal dieren. 

Klik in het overzicht op “mijn 
oefeningen”. Dit is de plek waar alle 
eigen oefeningen verzameld worden. 

Klik vervolgens op de knop “nieuwe 
map”. 

Er verschijnt in het overzicht onder 
“mijn oefeningen” een nieuw 
element. Aan de rechterkant 
verschijnt in het groot een map. 

Typ in het tekstveld aan de rechterkant “dieren” (zoals aangegeven staat in het voorbeeld). 

Druk vervolgens op “wijzigingen opslaan” onderin om de map op te slaan. 

We hebben nu een “dieren”-map aangemaakt. Deze gaan we nu verder vullen. 

 

Serie 
Klik nu op “dieren” in het overzicht, 
zodat we er zeker van zijn dat deze 
map geselecteerd is. Nu kunnen we in 
deze map oefenseries gaan maken.  

Klik op “nieuwe serie” en vul 
vervolgens in het tekstveld 
“bosdieren” in. 

Vervolgens weer op “wijzigingen 
opslaan” voor de zekerheid. 
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Item “zwijn” 
Nu we een serie hebben aangemaakt 
kunnen we deze gaan vullen met 
oefenitems. 

Klik op “bosdieren” in het overzicht 
en klik vervolgens op “nieuw item”. 

In het rechtergedeelte komen nu wat 
meer opties tevoorschijn. 

Vul als Itemnaam in “zwijn”. 

 

Foto’s toevoegen 
Een plaatje toevoegen gaat via de 
knoppen rechts bovenin. Klik op het 
kleine mapje en zoek op uw PC naar 
de foto van een zwijn. Klik op de foto 
en dan op “Openen”. De foto komt 
rechtsboven tevoorschijn in het 
bewerkgedeelte. De foto is 
geselecteerd en opgeslagen. 

 

Verdere toevoegingen 
 

Verder ziet u in het bewerkgedeelte 
een “vraagtekst”, “vraagopname” en “standaard antwoord” als opties staan.  

 

De vraagtekst en vraag opname zijn de stimuli die u in het begin van elk plaatje tijdens het oefenen 
ziet. Bij een TOP oefening ziet u aan het begin van een nieuwe item altijd “dit is een…”, “dit zijn”, “hij 
is aan het … “ enz. Deze tekst kunt u bij “vraagtekst” invullen. Via “vraagopname” kunt u dan zelf de 
vraagtekst inspreken. Dit wordt dan uitgesproken aan het begin van deze oefenitem. Het maken van 
spraakopnames is niet verplicht. 

 

Let op! Nu moet er nog een antwoord gekoppeld worden aan dit item (dat gebeurd namelijk niet 
automatisch). Aan elk item moet minstens één antwoord gekoppeld worden. 
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Antwoord 
Klik op het item “zwijn” in het 
overzicht en klik vervolgens op 
“nieuw antwoord”.  

Vul in het tekstveld “zwijn” in. Er zijn 
nu twee extra opties in het rechter 
bewerkgedeelte beschikbaar: 
Antwoord opname en Hint opname. 

Bij Antwoord opname is er de 
mogelijkheid om het volledige 
antwoord in te spreken. 

Bij Hint opname is er de 
mogelijkheid om een beginklank, of 
andere hint op te nemen. 

Het maken van spraakopnames is niet verplicht. 

 

Synoniemen 
Een woord kan uiteraard 
synoniemen hebben. Binnen TOP 
kunnen synoniemen worden 
opgesteld door meerdere 
antwoorden te koppelen aan één 
item. 

Klik op het item (NIET het 
antwoordelement) “zwijn”. 

Klik vervolgens op “nieuw 
antwoord”. 

In het overzicht is te zien dat het 
Item “zwijn” nu twee antwoorden 
gekoppeld heeft. 

Typ in het antwoord tekstveld in: “wild zwijn”. En druk vervolgens op “wijzigingen opslaan” om alles 
op te slaan. 
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Items “eekhoorn” en “hert” 
De beschreven procedure gaan we volgen voor de items “eekhoorn” en “hert”. 

Maak deze twee items aan en koppel bij “eekhoorn” alleen het antwoord “eekhoorn” en bij item 
“hert” koppel twee antwoorden: “hert” en “ree”. 

Let op: Iets toevoegen? Selecteer eerst in het overzicht het element waaraan je het wilt toevoegen. 

- Een serie toe te voegen > eerst een map selecteren 
- Een item toevoegen > eerst een serie selecteren 
- Een antwoord toevoegen > eerst een item selecteren  

Vergeet niet om af en toe uw bewerkingen op te slaan. 

 

Plaatjes op mappen en series 
Om het geheel helemaal af te 
maken is er de mogelijkheid om op 
een map en/of een serie een 
afbeelding te koppelen. Dit is niet 
verreist, maar maakt het geheel wel 
overzichtelijker . 

Selecteer de map “dieren”. 
Rechtsboven bevinden zich drie 
knoppen. Klik op het “map” icoontje 
en selecteer de foto van de hert. 

Het inladen van de foto kan soms 
even duren afhankelijk van de 
originele grootte van de foto . 
Uiteindelijk komt dan een kleine 
versie van de gekozen foto in de map te staan. 
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Ditzelfde kunt u doen voor een 
Serie. Selecteer “bosdieren” uit het 
overzicht en selecteer via het 
“map”icoontje een afbeelding van 
een bos. 

 

We hebben nu een kleine oefening 
gemaakt met drie oefenitems, 
waarvan er twee een synoniem 
hebben.  

Druk op “wijzigingen opslaan” en 
verlaat de bewerkmodus door op 
“terug naar hoofdmenu” te klikken. 

In het midden is de knop “mijn oefeningen” aanwezig. Hier kunnen de oefeningen benaderd worden 
die zelf zijn gemaakt. Het eerstvolgende scherm toont alle mappen van de “eigen oefeningen”. In ons 
voorbeeld hebben we nog maar één map gemaakt zoals u in de afbeelding kunt zien, namelijk de 
map “dieren” en in deze map hebben we één oefenserie “bosdieren”. Als u op “bosdieren” klikt 
wordt de oefening gestart. U heeft nu alle basishandelingen gezien die nodig zijn om eigen 
oefeningen te maken. Veel succes en plezier met het maken van uw eigen oefeningen in TOP!  
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Navigeren 
Tijdens het aanmaken van nieuwe oefeningen in “Mijn oefeningen bewerken” is het nuttig om de 
functie van het plusje te kennen dat voor de namen van map, serie, item en antwoord staat. Klik op 
het plusje en de inhoud erachter wordt zichtbaar. Klik nogmaals op hetzelfde plusje en de inhoud is 
weer weg. Als alle plusjes aangevinkt zijn, is alle inhoud zichtbaar. 

In het midden van het scherm lichten al naar gelang de positie in de lijst van oefeningen balkjes op 
waarmee de geselecteerde oefening naar boven in de hiërarchie of naar beneden kan worden 
verplaatst. Op die manier kunt u de volgorde van de oefeningen beïnvloeden. 

 

Kopiëren 
Bestaande TOP! oefeningen kunt u gebruiken als basis voor een nieuwe oefening. Zoek een oefening 
op bij TOP! oefeningen met behulp van het plusje en klik de naam van de map “Koken” bijvoorbeeld. 
In het midden licht het knopje “Maak kopie” op. Klik hierop en rechts boven in beeld verschijnt even 
“Map klaar om te kopiëren”. Navigeer naar de plaats waar je deze oefening wilt plaatsen, 
bijvoorbeeld na “Hert”. Zorg dat daar een nieuwe map aangemaakt is met de naam “Opnieuw 
koken”. Selecteer deze map en klik op het knopje “Plakken” (ook in het midden van het scherm). Het 
duurt even, maar dan is de gehele map oefeningen over het onderwerp “Koken” hier beschikbaar om 
naar uw wensen aan te passen. Kijk maar achter de plusjes! 

Als u mappen, series, items of antwoorden wilt verwijderen, dan gaat dat net als bij kopiëren. 
Selecteer datgene wat weg moet en klik op “Knippen”. Rechtsboven verschijnt weer even een 
boodschap en dan klikt u op het blokje “Verwijderen”. Het duurt weer even, maar dan is het weg. 
Vergeet niet uw veranderingen op te slaan. Soms komt er een klein Windowtje met de vraag of u de 
wijziging wilt doorvoeren. Gewoon op Ja of nee klikken is voldoende. 

 

Start-toets of Windows-toets 
Elk toetsenbord heeft wel een Start-toets, ook wel Windows-toets geheten. Deze toets is handig als u 
van het volledig gevulde scherm in TOP naar bijvoorbeeld deze geopende handleiding wilt switchen. 
Klik in TOP deze toets aan en er verschijnt een balk onderin uw scherm, waarin deze geopende 
handleiding ook te vinden is. Klik erop en u bent in deze handleiding. Om terug naar TOP te gaan klik 
op het vakje met TOP! Taal Oefen Programma. 

Veel succes met het maken van mooie oefeningen. 
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