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1. INLEIDING. 

Binnen de onderzoeksgroep Cognitie/Communicatie van het lnstituut voor Perceptie Onderzoek 
(IPO) is men werkzaam aan het project: "ontwikkeling van een electronisch leeshulpmiddel, 
met spraak naar keuze, in het aanvankelijk lezen", ook wel "leesbord" genoemd. 

Er is een software pakket genaamd "SPEL" ontworpen dat samen met de benodigde hardware, 
een HP-150 computer met touch-screen, gezien kan warden als een eerste experimentele 
vorm van een leeshulpmiddel. 

De opzet van een experiment mbv. het programma SPEL is dat kinderen, derde groep lagere 
school, die volgens de leesmethode "veilig leren lezen" de allereerste leesoefeningen 
doorlopen, op de computeropstelling geheel zelfstandig oefeningen moeten doen met betrekking 
tot klank-letter koppelingen. 
De kinderen moeten aan de hand van auditieve informatie, gesynthetiseerde spraak, een 
spraakklank (foneem) koppelen aan zijn geschreven presentatie (grafeem). Deze koppeling 
geschiedt door het kind het grafeem, temidden van enkele afgeleide grafemen weergegeven op 
het computerscherm, aan te laten wijzen. 
De registratie van het aangewezen grafeem gebeurt automatisch vanwege de gebruikte "touch
screen" faciliteiten van de gebruikte computer. 

De kinderen moeten ieder afzonderlijk de oefeningen per kern uitvoeren en de vorderingen van 
de leerlingen moeten ook afzonderlijk geadministreerd worden. 

De uit te voeren oefeningen lopen parallel aan de leerstof zeals behandeld op de school. Dit 
heeft tot gevolg dat de computer opstelling gedurende langere tijd op een school geplaatst moet 
warden en dat het systeem gebruikersvriendelijk en "fool-proof" moet zijn. 

Het onderzoek richt zich in de nabije toekomst op de volgende punten: 

- hoe moet de feedback plaats vinden afhankelijk van de (non-)respons van de 
leerling en hoe beinvloed de respons het leerproces. 

- hoe moet men het leerproces structureren opdat het maximaal efficient verloopt. 

De stageopdracht komt voort uit de bovenstaande onderzoekspunten en omvat: 

- implementeer in het programma spel enkele feedback methoden die per leerling en 
per kern gekozen kunnen warden. 

- implementeer in het programma spel enkele aanbiedingsstrategieen die per 
leerling en per kern gekozen kunnen warden en verzamel relevante gegevens over 
de respons van de leerling. 

- realiseer een definitieve versie van het programma spel dat en gebruikers 
vriendelijk is en "fool-proof". 
Stel tevens het op de scholen uit te voeren experiment samen dat per sessie moet 
bestaan uit een voortoets, een hoofdsessie spel en een natoets 
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2.FEEDBACK. 

Nadat een foneem (targetletter) is uitgesproken dient de leerling de bijbehorende grafeem op 
het beeldscherm aan te wijzen, afhankelijk van de (non-)respons vindt vervolgens feedback 
plaats. 
De feedback bestaat uit het wel of niet laten horen van combinaties van zinnen die opgeroepen 
kunnen worden via de zg. "kwekkast"1. 

In het onderzoeksvoorstel van Gerard Spaai [1 ], worden de vier te implementeren feedback 
methoden beschreven die elk aangeven uit welke drie zin(-combinaties) er gekozen kan 
worden bij een foute of een goede aanwijzing en wat de respons moet zijn indien er geen letter 
aangewezen wordt. 

De vier feedback methoden zijn: 

KBL De leerling krijgt alleen informatie over de correctheid van zijn antwoorden. 

FOUTEAANW: - Nee, dit is tout. 
- Nee, dit is niet goed. 
- Nee hoor, dit is tout. 

GOEDEAANW: - Goed zo. 
- Dat heb je goed gedaan. 
- Dat heb je prima gedaan. 

GEEN RESP: - (wordt andere letter gevraagd) 

KR2: De leerling krijgt naast de informatie over de correctheid van zijn antwoorden ook te 
horen welke letter hij aangewezen heeft. 

FOUTEAANW: - Nee, dit is tout. Hier staat een ..... . 
- Nee, dit is niet goed. Hier staat een .... . 
- Nee hoor, dit is tout. Hier staat een .... . 

GOEDEMNW: - Goed zo. Hier staat een .... 
- Dat heb je goed gedaan. Hier staat een ... . 
- Dat heb je prima gedaan. Hier staat een .. . 

GEEN RESP: - (wordt andere letter gevraagd) 

KCR1: De leerling krijgt naast de informatie over de correctheid van zijn antwoorden bij 
een tout antwoord te horen en te zien, dmv een vierkant rond de targetletter, wat hij 
aan had moeten wijzen en bij een goed antwoord krijgt hij te horen wat hij 
aangewezen heeft. 

FOUTEAANW: - Nee, dit is tout. (square targetletter) 
Dit is goed. Hier staat een .... 

- Nee, dit is niet goed. (square targetletter) 
Dit is goed. Hier staat een .... 

Voor een beschrijving van de kwekkast zie IPO handleiding no. 64, [5]. 
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- Nee hoer, dit is tout. (square targetletter) 
Dit is geed. Hier staat een .... 

GOEDE APNW: - Geed zo. Hier staat een .... 
- Oat heb je geed gedaan. Hier staat een ... . 
- Oat heb je prima gedaan. Hier staat een ... . 

GEEN RESP: - Hier staat een .... 

KCR2: De leerling krijgt naast de intormatie over de correctheid van zijn antwoorden bij 
een tout antwoord achtereenvolgens te zien en te horen wat hij aangewezen heett en 
wat hij aan had moeten wijzen en bij een geed antwoord krijgt hij te zien en te horen 
wat hij aangewezen heeft. 

FOUTE A.Af.JW: 

GOEDEAPNW: 

GEEN RESP: 

- Nee, dit is tout. (square aanwijsletter) 
Hier staat een .... 
Dit is geed. (square targetletter) 
Hier staat een .... 

- Nee, dit is niet geed. (square aanwijsletter) 
Hier staat een ... 
Dit is geed. (square targetletter) 
Hier staat een .... 

- Nee hoer, dit is tout. (square aanwijsletter) 
Hier staat een .... 
Dit is geed. (square targetletter) 
Hier staat een .... 

- Geed zo. Hier staat een .... 
- Dat heb je geed gedaan. Hier staat een ... . 
- Dat heb je prima gedaan. Hier staat een ... . 

- Hier staat een .... 
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3. STRATEGIE. 

Het aanbieden van een targetletter kan op verschillende manieren geschieden, namelijk: 

- zonder rekening te houden met de respons van de leerling. 
Men kan bijvoorbeeld elke te leren letter twee of drie maal aanbieden en er van uit 
gaan dat de letter dan wel gekend is. 

- rekening houdend met de respons van de leerling en met de moeilijkheidsgraad van 
de te leren letter. 
Men kan bijvoorbeeld elke letter waarop verkeerd gereageerd is door de leerling zo 
vaak aan blijven bieden totdat er enige malen een goede respons op is gegeven. 

De te implementeren aanbiedings strategien zijn als volgt te omschrijven: 

3.1. Het lineaire model. 

Dit model is gebaseerd op het idee dat de respons op een voor de i-de maal, gepresenteerd item 
een foutenkans P(i) heeft. 
lnitieel is de foutenkans P(O) ongeveer gelijk aan 1, omdat er een kleine kans is dat de goede 
respons gegeven wordt door te gokken. 

Volgens dit model neemt de kans op een foute respons op een bepaald item at na elke presentatie 
van dat item, deze afname geschiedt met aan constante faktor en onafhankelijk of de respons 
goed of fout was. 

In formulevorm: 

P(i) is de kans op een foute respons in trial i, 
met O =< P(i) <= 1 

P(i) = a * P(i-1) 
met O <a< 1 

Het in de (i+ 1 )ste trial aan te bieden item wordt het item met de grootste foutenkans P(i). 

3.2, Het "one element" model, 

Dit model is evenals het lineaire model gebaseerd op het idee dat een voor de i-de keer 
gepresenteerd item een foutenkans P(i) heeft. P(O) is ook nu ongeveer gelijk aan 1 vanwege 
de gokkans. 

In dit model wordt onderscheid gemaakt tussen een goede en een foute respons, bij een foute 
respons wordt de foutenkans weer maximaal en bij een goede respons neemt de foutenkans 
met een konstante factor at. 
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In formulevorm: 

P(i) is de kans op een foute respons in trial i, 
met O =< P(i) <= 1. 

P(i) = P(i-1) met een kans 1-C 
P(i) = O met een kans C 

Het in de (i+ 1 )ste trial aan te bieden item wordt het item met de grootste foutenkans P(i). 

3.3. Het parameter afhankelijke model. 

Het parameter afhankelijke model, door J.H. Laubsch als strategie uitgewerkt in "The 
principle of maximizing the immediate payoff (MIP)" [2], is een zeer complex model en 
volgens de beschrijving van Laubsch nauwelijks te programmeren. 
Er is echter door R.C. Atkinson en J.A. Paulson [3] een implementeerbaar model ontwikkeld, 
dat dan ook binnen "SPEL" als strategie gebruikt wordt. 

Er worden in dit model drie parameters bijgehouden, een parameter die iets zegt over de 
kundigheid van de student, een parameter die iets zegt over de moeilijkheid van het 
item en een parameter die het gemiddelde over alle items en over alle studenten uitdrukt. 

Over de kundigheid van een student is een uitspraak te doen door bij te houden hoe hij de items 
verwerkt heeft. 
De moeilijkheid van een item is te bepalen uit de gegevens over de respons van alle studenten 
op het item. 
Het gemiddelde over alle items en alle studenten is te bepalen indien alle gegevens beschikbaar 
zijn. 

Het model van Atkinson en Paulson is a!s yolgt te beschrijven: 

Laat Pij een parameter zijn die iets zegt over de student i en het item j. 
De verwachtingswaarde van Pij is uit te drukken als: 

( 1 ) 

met m is het gemiddelde over de studenten en de items, ai is de kundigheid van de student en dj 
is de moeilijkheid van het item. 

Omdat we geinteresseerd zijn in foutenkansen, moeten we formule 1 herzien daar er geen 
zekerheid is dat de berekende waarden tussen O en 1 komen te liggen. 

Het is dan ook verstandiger uit te gaan van de volgende formule: 

( 2 ) 

ender de aanname dat de breuk evenredig is met de studenten kundigheid en omgekeerd 
evenredig met de moeilijkheid van het item, met k als een evenredigheidskonstante. 

Aan beide zijden van het "=" teken van formule 2 de logaritme genomen: 

- 7 -



log( Pij/(1-Pij) ) = log K + log ai - log dj 

De logaritme van de breuk wordt vervolgens de logit Pjj genoemd. 

logit p .. - mu + A· - D· IJ - I J 

met log K = mu, log ai = Ai en log dj = Dj. 

( 3 ) 

( 4 ) 

De nu verkregen formule (form 4) is handelbaar en zegt iets over de foutenkans Pij berekend 

uit een parameter Ai die de kundigheid van een student beschrijft gezien over alle 
items, een parameter Dj die de moeilijkheid van een item aangeeft gezien over alle studenten, 

en een gemiddelde mu over Aj en Dj, 
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4. SYSTEEMOPZET. 

4.1. SOFTWARE 

4.1.1, Program ma structuur, 

Het programma pakket spel is geschreven in Micro-Soft PASCAL en is opgebouwd uit 
afzonderlijk compileerbare units die vervolgens aan een hoofdprogramma "gelinkt" worden. 
Het voordeel van deze werkwijze is dat er een duidelijke structuur in het programma te 
ontdekken is en dat er een globale datastructuur ontwikkeld kan worden die alle units kan 
"dekken". 

Een unit bestaat uit een interface en een implementatie, waarbij de interface een overzicht 
van de in de implementatie gerealiseerde procedures en functies bevat. 
De units kunnen elkaars procedures en functies aanroepen indien de unit die de aan te roepen 
procedure of functie bevat, ingesloten is via het $include-commando in de implementatie van 
de onderhavige unit. 

4,1.2. Overzicht van de gebruikte units,2. 

ADSTRAT: 

COGELRUN: 

CXY30: 

COGTALK: 

DATACOM: 

- procedure Updatebeh, updates leerling admin. na sessie 
- procedure Updateflow, hoogt beginkern op na sessie 
- function Paniccheck, false indien time-out 

- procedure Cogell, initialiseerd de respons 
administratie en managed het doorlopen van een sessie 

- procedure lnitadmin, initialiseerd respons 
administratie. 

- procedure Panicmessage, bericht voortijdig einde 
spel 

- procedure Sessie, doorlopen van een sessie 

- procedure Getleerling, haalt leerlingbestand van 
leerling schijf op b: binnen 

- procedure Putleerling, schrijft leerling bestand naar 
schijf b: 

- procedure Getchardata, haalt letter- en 
woordinformatie van schijf a: binnen en zet het in 
tabellen 

- procedure Putrespadmin, schrijft respons 
admininistratie weg naar schijf b: 

- procedure Writeleerling, geeft leerling naam op scherm 

- Bevat procedures om spraak data naar de kwekkast te 
zenden. 

- Bevat routines voor de datacommunicatie. 

2 Voor een uitgebreidere beschrijving van de units, procedures en functions verwijs ik 

naar het IPO rapport no. 569, [4]. 
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DATASTRU: 

GRAFLET: 

GRAPHICS: 

HPSTUFF: 

LAYOUT: 

SPEL: 

STRATEGI: 

TOUCH: 

TRIAL: 

TRIALSUB: 

VERWERK: 

- Globale datastructuur. 

- Bevat procedures om de letters te tekenen 

- Bevat routines om het grafische scherm te programmeren 

- Bevat routines om de HP-150 te programmeren 

- Bevat routines om de layout van het scherm te 
programmeren 

- Hoofdprogramma en genereerd de logo's 

- procedure STRATEGI, bevat de 3 verschillende 
aanbiedings strategien 

- Bevat functions om het touch screen te programmeren 

- function KERNSTRNR, bepaalt volgnummer van onderhavige 
kern 
procedure SUBTRIAL, kiest afgeleiden bij targetletter 

- function KERNFIRST, bepaalt eerste itemnr van kern 
function KERNLAST, bepaalt laatste itemnr van kern 
function FIRSTLETKERN, bepaalt eerste letter van kern 
function LASTLETKERN, bepaalt laatste letter van kern 
function NRCONVERT, converteerd itemnr naar foneemnr 
voor de klankkast 
procedure TOONSCHERM, toont de targetletter plus 
afleiders 
procedure VULCOORD, bepaalt random plaats van de items 
op het scherm 
procedure VERWERKAANWIJZING, bepaalt of er een goede, 
een foute dan wel geen respons is geweest 

- procedure GETSCREENCOR, bepaalt aanwijscoo"rdinaten 
procedure NORESP, werkt fouten- en 
responsadministratie bij en genereerd feedback in 
geval van geen respons 
procedure WIJSGOED, idem igv. goede respons 
procedure WIJSFOUT, idem igv. foute respons 

- 10 -



4, 1 .3. Overzicht van de gelinkte units 

UNIT INCLUDES ~ INCLUDES 

ADSTRAT HPSTUFF LAYOUT DATASTRU 
DATASTRU GRAPHICS 
TRIAL LAYOUT 
TRIALSUB 
ADSTRAT SPEL HPSTUFF 

DATASTRU 
C03ELRUN HPSTUFF GRAPHICS 

DATASTRU C03ELRLN 
GRAPHICS a:J30 
GRAFLET COOTALK 
TRIAL LAYOUT 
TRIALSUB TOLCH 
a:J30 
ADSTRAT STRATEGI HPSTUFF 
Ta..cH DATASTRU 
LAYOUT TRIAL 
COOELRUN ADSTRAT 
STRATEGI STRATEGI 

HPSTUFF Ta..cH TOLCH 
DATASTRU HPSTUFF 
GRAFLET 
GRAPHICS TRIAL HPSTUFF 
a:J30 DATASTRU 

COOTALK 
C03TAI..K DATAGav1 TRIALSUB 

HPSTUFF TRIAL 
C03TAI..K 

DATAGav1 DATAC0\1 TRIALSUB GRAPHICS 
HPSTUFF 
DATASTRU 

DATASTRU HPSTUFF VERWERK 
DATASTRU GRAFLET 

LAYOUT 
GRAFLET GRAPHICS TRIALSUB 

HPSTUFF 
DATASTRU VERWERK TOLCH 
GRAFLET HPSTUFF 

DATASTRU 
GRAPHICS GRAPHICS LAYOUT 

TRIALSUB 
HPSTUFF HPSTUFF C03TALK 

GRAPHICS VERWERK 
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4.1 .4, Link commando: 

LINK: 
SPEL+DATASTRU+GRAFLET +COGTALK+LA YOUT + TRIALSUB+ TRIAL+VERWERK+ADSTRAT + 
STRATEGl+COGIO+COGELRUN,,,A:+HP150 

De units graphics, hpstuff en touch zijn opgenomen in de HP150 bibliotheek. 
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4.2 HARDWARE. 

De opstelling zeals hij gebruikt gaat worden tijdens de experimenten bestaat uit: 

- een HP-150 personal computer met een MS-DOS operating system uitgevoerd met 
een "touch-screen". 

- een unit bestaande uit twee 720k 3,5 inch diskdrives 

- een kwekkast3: een apparaat dat gesynthetiseerde spraak kan uitvoeren met 
behulp van een MEA-8000 chip. 

- een klankkast4: een apparaat waarmee afzonderlijke letters ten gehore gebracht 
kunnen worden. 

3 Voor een beschrijving van de KWEKKAST zie IPO handleiding NO. 64, (5]. 

4 Voor een beschrijving van de KLANKKAST zie IPO rapport NO. 497, (6]. 
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4.3. DISKETTES, 

4.3.1. Systeemschiif a: 

De systeemschijf dient volgende programma's, 

- spelvt.exe, het programma voortoest 
- spel.exe, het programma spel 
- spelnt.exe, het programma natoets 

en de volgende data files te bevatten: 

- bestand.dat, file of flowrec 
- probabil.dat, bevat inhoud probability array 
- combine.dat, bevat de gecodeerde spraak mbt zinnen 
- kernlet.dat, bevat info mbt letters 
- kernwrd.dat, bevat info mbt afgeleide woorden 
- letnum.dat, bevat info mbt aanroepen letters 
- letters.dat, bevat de gesampelde spraak mbt letters 
- wrdnum.dat, bevat info mbt nummers afgeleide woorden 
- afmwrd.dat, bevat info mbt afmetingen afgeleide woorden 
- afmlet.dat, bevat info mbt afmetingen letters op scherm 

4.3.2. Leerlingschijf b: 

De leerlingschijf dient de volgende data files te bevatten: 

- leerling.dat, info mbt vorderingen leerling en naam 
- feedback.dat, bevat feedback parameters 
- strategi.dat, bevat strategie parameters 
- targetfi.dat, bevat targetmax parameters 

De files a:bestand.dat en b:leerling.dat worden voor het experiment begint voor iedere leerling 
aangemaakt met het programma LERAAR. 

De files die de modelparameters bevatten, b:feedback.dat, b:strategi.dat en b:targetfi.dat, 
worden vooraf voor elke leerling aangemaakt met het programma INITPROB. 
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5. YOOR- EN NA TOETS. 

In het kader van het experiment leek het zinvol om de leerlingen voor en na het doorlopen van 
een kern met "SPEL" , de letters van die kern elk twee maal aan te bieden zonder feedback. 
Een leerling doorloopt bij een sessie van het experiment dus achtereenvolgens met dezelfde 
kern: voortoets, spel, natoets. 

lndien er vervolgens gegevens mbt. de respons van de leerlingen op deze voor- en natoets 
opgeslagen worden is het mogelijk om na het experiment te onderzoeken wat de kinderen 
geleerd hebben tijdens "SPEL" en dan met name afhankelijk van de feedback methode en van de 
strategie. 

De voor- en natoets zijn "gestripte" versies van SPEL. 
De enige informatie die relevant is, is hoe vaak de respons van de leerling op de aangeboden 
letter goed was. Met andere woorden er hoeft in de voor- en natoets geen enkele respons 
administratie bijgehouden te worden. 
Wat wel bijgehouden moet worden, het aantal malen dat de respons op een letter goed was, 
wordt weggeschreven in het globale array voortoetsarray of natoetsarray. 
Deze arrays bevatten de data voor alle studenten en alle letters, en worden evenals het 
probarray op de systeemschijf bewaard in resp. de files a:toetsfil.dat en a:nattsfil.dat. 

Geen feedback betekend: feedbackparameter := O 

Het twee maal aanbieden van elke letter uit een kern geschiedt door strategie 1 te kiezen en als 
targetmax tweemaal het aantal letters in de kern te nemen. 
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6. IMPLEMENTATIE FEEDBACK. 

6.1. Globale datastructuren. 

Feedbackarray : array[1 .. maxkern] of integer 

6.2, !mplementatie. 

Alvorens het experiment begint is er voor iedere leerling een leerlingenschijf aangemaakt die 
een file bevat genaamd "FEEDBACK.DAT", deze file bevat per kern de gewenste feedback 
parameter 1,2,3 of 4 overeenkomend met resp de feedback methoden KR1, KR2, KCR1 EN 
KCR2. 

In de procedure GETLEERLING (unit GOCIO) wordt de file B:FEEDBACK.DAT in het array 
FEEDBACKARRAY gelezen, waarna in de procedure SESSIE (unit COGIO) de feedback parameter 
behorende bij de te behandelen kern wordt bepaald. 

In de unit VERWERK wordt afhankelijk van de respons een van de procedures WIJSGOED, 
WIJSFOUT of NORESP betreden, waar door middel van een CASE-operatie op de feedback 
parameter de feedback gegenereerd wordt. 

De zinnen worden in de zg. "kwekkast" geladen alvorens een sessie begint en kunnen 
opgeroepen worden met het commando: 

SPREEKUIT(MEA8000,zinnr), 

waarbij dan voor zinnr het zinnummer ingevuld moet worden van de uit te spreken zin. 
De in de "kwekkast" aanwezige zinnen, zijn de volgende: 

1 . Wijs maar op de deur. 
2. Als je op de deur wijst gaan we beginnen. 
3. Zo, nu gaan we letters lezen. 
4. Wijs maar aan ... .. 
5. Wijs eens aan .... . 
6. Wijs de ..... 
7 ..... aan. 
8. Wijs maar eens aan de ..... 
9. Goedzo! 

10. G:>ed. 
11 . Dat heb je goed gedaan. 
12. Dat heb je prima gedaan. 
13. Ja, goed. 
14. Oat was goed. 
15. Nee, dit was de ..... 
16. Nee, dit is niet goed. Dit was de ..... 
17. Nee hoor, dit was de ..... 
18. Hier staat een ..... 
19. Hier staat geen letter. 
2 0. Hier staat niks. 
21. Bedankt. Je bent nu klaar. 
22. Bedankt. Tot de volgende keer. 
23. Dit is goed. 
24. Nee, dat is fout. 
25. Oat is niet goed. 
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7. IMPLEMENTATIE STRATEGIEN. 

7.1. Globale datastructuren. 

De program mering van de drie strategien is geheel ondergebracht in de unit STRA TEGI. 

Gezien het feit dat alle drie de strategien gebruik maken van de foutenkansen van de 
afzonderlijke letters, is er een globaal probability array gedefinieerd: 

probarray: array[1 .. (leerlingmax + 1 ), 1 .. (lettertabmax + 1 )]: REAL 

met de volgende inhoud: 

- de foutenkans Pij voor i = 1 .. .leerlingmax en 

j = 1 ... lettertabmax 

- de gemiddelden voor elke leerling over alle letters: ai 
voor i = 1 ... leerlingmax en j = lettertabmax + 1 

- de gemiddelden voor elke letter over elke student: dj 
voor i = leerlingmax + 1 en j = 1 .. .lettertabmax 

- het gemiddelde over alle leerlingen en alle letters: mu 
voor i = leerlingmax + 1 en j = lettertabmax + 1 

De opbouw van het probarray is weergegeven in figuur 1. 

leerling 
max 

1 

P [ 1 , 1] 

p [ i I 1] 

d[1] 

P[1 ,j] 

p [ i ,j] 

d [j] 

figuur 1. 
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tabmax 

a [ 1] 

a [ i] 

mu 



Het probability array is als file "PROBABIL.DAT" opgeslagen op de systeemschijf a:, en wordt 
voor iedere "run" van SPEL in het geheugen geladen en na afloop warden de nieuwe 
foutenkansen uit het probarray naar de systeemschijf teruggeschreven. 

Tijdens het afwerken van een sessie, het door een leerling doorlopen van een kern, wordt er 
echter niet met alle data uit het probarray gerekend. Relevant zijn alleen de gegevens van de 
letters van de te behandelen kern betreffende de leerling die op dat moment met SPEL werkt. 
Het is dan oak zinvol om die gegevens in een hulparray te laden of aan hulpvariabelen toe te 
kennen waarmee overzichtelijk en snel gewerkt kan warden en ze na beeindiging van een 
sessie terug te schrijven in het probarray. 

Ter illustratie is in figuur 2 weergegeven welke gegevens er veranderen en bijgehouden 
moeten warden als leerling i een kern gaat behandelen die de letters j t/m j + 3 bevat. 

1 j+1 j+2 j+3 

1 

p [i ,j) P[i,j+1 J P[i,j+2 

leerling
max 

d[j] d(j+1) d[j+2] 

figuur 2. 

De volgende hulparrays warden gebruikt: 

h u Ip P j[j] := probarray[lee rl ing nr ,j] 

hulpdj[j] := probarray[leerlingmax+1,j] 

voor j = eersteletterkern .... laatsteletterkern 
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a[i] 
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De volgende hulpvariabelen worden gebruikt: 

ai := probarray[leerlingnr,lettertabmax+ 1] 

mu .- probarray[leerlingmax+ 1,lettertabmax+ 1] 
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7.2, Berekenino foutenkansen. 

De foutenkans is als volgt gedefinieerd: 

foutenkans := foutenkans * #letterpres + X 
#letterpres + 1 

met: X = O als de respons goed was en 
X = 1 als de respons fout was. 
#letterpres = het aantal malen dat de letter reeds 
aangeboden is. 

lnitieel geldt: foutenkans = 1 en #letterpres = 1. 

dus bijvoorbeeld: 
goede resp. op 1 ste aanbieding letter geeft: foutenkans := 1 /2 
goede resp. op 2de aanbieding letter geeft: foutenkans:=1/3 
foute resp. op 3de aanbieding letter geeft: fouterkans:= 1 /2 
foute resp. op 4de aanbieding letter geeft: foutenkans:=315 
enz. 

7.3. berekening model parameters 

De nieuwe waarden van de parameters of gemiddelden worden berekend uit de oude waarden 
van Pij, ai, dj en mu. 

P .. [i,1] + ... + P .. [i,j] + ... + P .. [i,lettertabmax] 
a=----------~------

i lettertabmax 

is nu Pjj[i,j] veranderd, dan wordt de nieuwe ai als volgt berekend: 

lettertabmax * a. - P .. [i,j] u::l + P .. [i,j] . 
a. . = I IJ o IJ niaJN 

in1euw lettertabmax 

Voor di geldt: 

P .. [1,j] + .... + P .. [i,j] + .... + P .. [leerlingmax,j] 
d=------~-------------

j leerlingmax 
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bij verandering van Pij[i,j] wordt de nieuwe waarde van dj: 

leerlingmax * d. - P .. [i,j]ot.d + P .. [i,j] . 
d.. = J IJ IJ n!WIV 

Jn1euw leerlingmax 

En voor mu qeldt: 

mu= 
P .. [1,1] + .... + P .. [i,j] + .... + P .. [ leerlingmax,lettertabmax] 

leerlingmax * lettertabmax 

d1 + ···· + d. + ···· + dlettertabmax of: mu = - J 
lettertabmax 

ai + ···· + al. + ···· + aleerlingmax 
of: mu = --"---➔-------~'-'-"'-----'--

leerlingmax 

volgens de form. voor mu berekend uit de waarden van dj kan de nieuwe waarde van mu als 
volgt berekend worden: 

lettertabmax * mu - d + d. ·euw 
mu . = ja11d 1n1 

nieuw lettertabmax 

Nu de definities van de foutenkansen en de model parameters gegeven zijn en tevens bekend is 
hoe ze berekend kunnen worden afhankelijk van de respons van de leerling, kunnen we gaan 
kijken hoe de verschillende strategien geimplementeerd kunnen worden. 
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7.4. lmplementatie strategie 3. 

De keus voor de aan te bieden letter wordt gemaakt door binnen een kern de letter te zoeken 
met de grootste legit Pij[i,j]. 

Het model is op de volgende manier geimplementeerd: 

lnitieel geldt: P ijli,j]:=1 en df=1 voor 

j=eerstlette rkern ... laatste letterkern 

1 . laad file a:probabil.dat in het geheugen en vul het 
probarray 
(unit COGIO) 

2. log ai :=-1 * log(ai) 

log mu := -1 * log(mu) 

log dj := -1 * log(dj) 

voor j=eersteletterkern ... laatsteletterkern 

(unit STRATEGI) 

3. log it Pij[i,j] := log ai - log dj + log mu voor 

i= e erstel etterke rn ... laatste lette rkern 

(unit STRATEGI) 

4. biedt letter aan met grootste log it. 
(unit STRATEGI) 

5. be re ken afhankelijk van respons de nieuwe waarden van: Pijli,j], ai, dj en mu 

(unit STRATEGI) 

6. indien de sessie nog niet klaar is: bepaal nieuwe log it Pij[i,j] en ga naar 4. 

7. indien de sessie wel klaar is, schrijf de laatst bepaalde waarden van Pij[i,j], ai, 

dj en mu weg in het probarray 
(unit COGIO) 
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7.5. lmplementatie strateoie 1 en 2. 

In de deze beide strategien wordt de letter met de grootste foutenkans Pij[i,j] binnen de te 
verwerken kern aangeboden. 
Het zou dan ook voor de hand liggen om de foutenkansen uit het probarray te gebruiken, maar 
dit zou wat strategie 2 betreft de vervelende consequentie hebben dat bij een foute respons de 
foutenkans op de waarde "1" gezet zou worden. 
Dit levert problemen op daar er dan relevante gegevens verstoord worden mbt. de kundigheid 
van de student en de moeilijkheid van de letter, uitgedrukt in de parameters ai en dj, 

Vooral vanwege de eis dat de verschillende kernen met verschillende strategie"n door de 
leerling behandeld moeten kunnen worden, is het dus noodzakelijk om voor de strategien 1 en 
2 de foutenkansen te berekenen als in strategie 3 en een ander bestand bij te houden waaruit 
volgens de criteria de juiste letter gekozen moet worden. 

Gekozen is voor een array fault1 voor strategie 1 en een array fault2 voor strategie 2. 
Deze beide arrays worden voor iedere student afzonderlijk bijgehouden en zijn onderdeel van 
het record flowrec, gedeclareerd in de unit DATASTRU, dat de persoonlijke informatie 
van de student bevat. 

flowrectype = record 

fault1 :array[1 .. lettertabmax] of integer 
fault2 :array[1 .. lettertabmax] of integer 

end; 

Afhankelijk van de strategieparameter waarmee de kern door de student behandeld gaat 
worden, wordt in de unit COGELRUN mbv. een case opdracht de informatie van de te behandelen 
kern vanuit "flowrec.fault1" of "flowrec.fault2" in het globale array faultarray geladen. 

faultarray :array[1 .. lettertabmax] of integer 

Na het afwerken van een sessie wordt de bijgewerkte data vervolgens terugeladen in 
"flowrec.fault1" of "flowrec.fault2" zodat ook deze data van het hele experiment aanwezig 
blijft en "geupdate" wordt. 

Vanwege de eenvoud van strategie 1 en 2, lineaire model, worden niet de foutenkansen 
bijgehouden, maar wordt er een teller op de volgende wijze bijgehouden: 

strategie 1: bij goede of foute respons op de aangeboden letter wordt de bij die letter 
behorende teller met een opgehoogd. 

faultarray[letter]:=faultarray[letter] + 1 
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strategie 2: bij een goede respons wordt de bij de letter behorende teller met een opgehoogd 

faultarray[letter]:=faultarray[letter) + 1 

en bij een foute respons wordt de teller op nul gezet. 

faultarray[letter] :=0 

De vervolgens aan te bieden letter, wordt nu de letter met de laagste tellerstand. 

De beide modellen zijn op de volc;ende wijze c;eimplementeerd: 

lnitieel geldt: Pij[i,j]:=1 en df=1 voor j=eersteletterkern ... laatsteletterkern 

8i=1 en mu=1 
flowrec.fault1 [i]=0 
flowrec. f au lt2[i]= 0 
voor j=eersteletterkern .. laatsteletterkern 

1. laad of flowrec.fault1 [j) of flowrec.fault2Li] in faultarray[j] voor 
j=eerste lette rke rn .. laa tste lette rke rn 
(unit COGELRUN) 

2. laad file a:probabil.dat in het geheugen en vul het probarray 
(unit COGIO) 

3. biedt letter aan met kleinste tellerstand in faultarray 
(unit STRATEGI) 

4. bepaal afhankelijk van de respons en van het strategiemodel de nieuwe 
tellerstand in faultarray 
(unit STRATEGI) 

5. bereken afhankelijk van de respons de nieuwe waarden van: Pij[i,j), ai, dj en mu 
(unit STRATEGI) 

6. indien de sessie nog niet klaar is: ga naar 3. 

7. indien sessie klaar is: 

- schrijf waarden van Pij[i,j) en dj voor 
j=eersteletterkern .. laatsteletterkern en schrijf ai en mu weg naar 
probarray 
(unit STRATEGI) 

- schrijf probarray weg naar file a:probfile.dat 
(unit COGIO) 

- schrijf faultarray weg naar flowrec.fault1 of naar flowrec.fault2 
(unit ADSTRAT) 

De stopcriteria voor de aanbiedingsstrategien zijn een panicstop of indien het aantal malen dat 
een letter aangeboden is gelijk is aan de parameter "targetmax" die evenals de strategie- en de 
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feedbackparameter vooraf per leerling en per kern ingevoerd meet worden. 

De waarden voor targetmax staan in de file b:targetfi.dat en in de unit COGIO worden de 
waarden uit deze file in het array "targetmax" met dimensies array [1 .. maxkern] of integer 
gelezen. 
In de unit COGELRUN wordt de bij de kern behorende waarde van targetmax uit het targetmax 
array gelezen. 

- 25 -



8. IMPLEMENTATIE VOOR- EN NATOETS. 

a. 1, Globale datastructuren 

voortoetsarray :array [1 . .leerlingmax, 1 .. lettertabmax] of integer 
natoetsarray :array [1 .. leerlingmax, 1 . .lettertabmax] of integer 

8.2. lmplementatie. 

Volgens strategie 1, het lineaire model, kan er een teller in het faultarray opgehoogd worden 
iedere maal als er op een letter een, goede of foute, respons is geweest, de letter met de laagste 
tellerstand wordt vervolgens aangeboden. 
Door voor targetmax, stopcriterium, twee maal het aantal letters uit de kern te nemen, wordt 
iedere letter twee maal aangeboden. 
Deze data in het faultarray is na het doorlopen van de kern niet meer interessant en wordt niet 
bewaard. 

initieel geldt: voortoetsarray[i,j] bevat nullen voor: 
i = 1 .. .leerlingmax en j = 1 .. lettertabmax 

1 . laad file a:toetsfil.dat in voortoetsarray 
(unit COGIOVT) 

2. feedbackparam == O 
strategieparam := 1 
nrtargets := 2 * ( aantal letters in kern ) 
faultarrayLi] = O voor j = eersteletterkern .. laatsteletterkern 
(unit COGELRVT) 

3. biedt letter aan met kleinste tellerstand in faultarray binnen kern 
(unit STRATVT) 

4. indien respons is goed of tout: 

faultarray[j] := faultarray[j] + 1 

indien respons is goed: 

voortoetsarray[i,j] .- voortoetsarray [i,j] + 1 

(unit STRATVT) 

5. indien sessie nog niet klaar is: ga naar 3. 

6. indien sessie wel klaar: schrijf voortoetsarray[i,j] weg naar a: toetsfil.dat 

lndien de voortoets doorlopen is, kan de leerling beginnen aan SPEL en wel aan dezelfde kern. 
Na het doorlopen van spel volgt nog een natoets, die alleen verschilt van de voortoets dat de te 
bewaren informatie van de leerling nu naar het natoetsarray geschreven worden en op de 
systeemschijf in de file a:nattsfil.dat opgeslagen is. 
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De ten opzichte van spel veranderde units voor resp. de voortoets en de natoets zijn de 
volgende: 

cogelrun 
strategi 
verwerk 
spel 
cogio 
trialsub 
trial 
adstrat 

: - cogelrvt en cogelrnt 
: - stratvt en stratnt 
: - verwvt en verwnt 
: - spelvt en spelnt 
: - cogiovt en cogiont 
: - trsubvt en trsubnt 
: - trialvt en trialnt 
: - adstrvt en adstrnt 

In het linkcommando moeten dan ook op de betreffende versie van spel betrekking hebbende 
namen van de te linken units meegegeven worden. 
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