
 

Automatic and manual control in paired associate learning

Citation for published version (APA):
Tjin Tham Sjin, A. M. (1991). Automatic and manual control in paired associate learning. (IPO rapport; Vol. 809).
Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO).

Document status and date:
Published: 09/07/1991

Document Version:
Publisher’s PDF, also known as Version of Record (includes final page, issue and volume numbers)

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/en/publications/c3179291-bdda-464e-a43b-b08c42c35157


Instituut voor Perceptie Onderzoek 
Postbus 513 5600 MB Eindhoven 

Rapport no. 809 

Automatic and Manual 
control in paired 
associate learning 

AM. Tjin• Tham-Sjin 

09.07.1991 



Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit der Electrotechniek 

Studierichting Infonnatietechniek 

Instituut voor Perceptie Onderzoek 
Institute for Perception Research 

Automatic and Manual 
control in paired 

associate learning 

A.M. Tjin-Tham-Sjin 

Stagebegeleider: Dr. Ir. F.L.Engel 
Datum: Juli 1991 

Id.nr.: 273063 



Abstract 

For the purpose of computer aided learning a learning program has been 
developed. This program contains two learning strategies: Automatic, in which the 
computer on the basis of a transparant student model decides what question will 
be next and Manual, in which the student himself decides what question will be 
next. 

This program was written in Supercard and adjusted in such a way that it became 
impossible for students to cheat. Also feedback from the program towards the user 
was improved. Lessons can now be saved as separate files and a special program 
for creating the lessons was developed. 

Finally a small research project was set up to find out the effectivity of the two 
learning strategies for learning a difficult lesson and for learning an easy lesson. A 
small indication towards better learning results in Manual for difficult lessons and a 
higher efficiency score in Automatic for easy lessons was found. The students' 
preference apppeared to be the Automatic strategy. 

Samenvatting 

Ten behoeve van het leren met behulp van een computer is een leerprogramma 
ontwikkeld. Dit programma bevat twee leerstrategieen: Automatisch, waarin de 
computer bes list wat de volgende vraag. wordt aan de hand van een transparant 
leerlingmodel en Manueel, waarin de leerling zelf bepaalt welke vraag de 
volgende wordt. 

Dit in Supercard geschreven programma werd zodanig aangepast, dat leerlingen 
ook in de manuele strategie niet zouden kunnen frauderen. Ook de terugmelding 
van het programma naar de gebruiker werd duidelijker. Lessen kunnen nu als 
aparte files opgeslagen warden en er is een speciaal lessenaanmaak-programma 
ontwikkeld. 

Tenslotte werd er een klein onderzoek opgezet naar de effectiviteit van de twee 
leerstrategieen bij een moeilijke les en een gemakkelijke les. Er bleek een lichte 
indicatie naar betere leerresultaten in Manueel voor moeilijke lessen en een 
hogere efficientie in Automatisch voor gemakkelijke lessen. De voorkeur van de 
studenten bleek uit te gaan naar de strategie Automatisch. 
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1. lnleiding 

In het tijdperk van de computer zal niemand er nog van opkijken dat er met behulp 
van die computer veel technische toepassingen met betrekking tot het menselijke 
denken, waarnemen, communiceren en handelen worden ontwikkeld. Projecten 
als spraaksynthese, wereldwijde computernetwerken en met een knop te bedienen 
computers zijn al geen toekomstfantasieen meer. Het ligt voor de hand dat mensen 
met behulp van een computer ook zouden moeten kunnen leren. De vraag is 
alleen "Hoe zou je een leerprogramma zodanig kunnen maken, dat mensen er 
daadwerkelijk effectiever mee kunnen leren dan van papier?". 

Uit vorig onderzoek ([1],[2]&(41) is een leermethode ontwikkeld en geTmplemen
teerd die gebruik maakt van een leerlingmodel. De computer bepaalt aan de hand 
van dit model welke vragen aan de leerling worden voorgelegd. Het model zelf 
maakt gebruik van sublijsten van vragen die de leerling nog niet geleerd heeft 
correct te beantwoorden. Eerder was gebleken dat snelle leerlingen zich van de 
langzame leerlingen onderscheiden doordat zij zelf deze sublijsten bijhouden. De 
ontwikkelde leermethode bleak vooral effectief te zijn bij matige leerlingen, die bij 
het leren zelf niet de aandacht konden opbrengen om sublijsten bij te houden. 
Snel lerende leerlingen vonden dat ze deze administratie beter zelf konden 
bijhouden. 

Er is daarna een leerprogramma ontwikkeld waarin twee strategieen werden 
ge'implementeerd: Automatisch; hier bepaalt de computer aan de hand van het 
transparante leerlingmodel het volgende vraagaanbod. Manueel; hier wordt het 
kiezen van de vragen geheel aan de leerling overgelaten, echter wel ondersteund 
door het aan de leerling tonen van het leerlingkennis-model, zoals bepaald door 
de computer aan de hand van de eerder gegeven goede en slechte antwoorden 
van de leerling. Zo zouden zowel de snelle als de matige leerlingen gebruik 
kunnen maken van het programma. 

De stage waar in dit rapport verslag van wordt gedaan is in te delen in twee 
gedeelten: 
1. Het verbeteren van het leerprogramma, dat met Supercard geschreven was. 
2. Het opzetten van een onderzoekje met behulp van het leerprogramma. 

Een doel was het program ma studentproof te maken. Met de strategie manueel 
werd het namelijk ook mogelijk om de vragen zodanig te kiezen dat het leek of de 
leerling de antwoorden kende, maar in werkelijkheid hoefde dat niet het geval te 
zijn. Daarnaast moest de hanteerbaarheid worden uitgebreid voor wat betreft het 
gebruiken van het programma en het installeren van nieuwe lessen. Tenslotte 
moest in het tweede gedeelte van de stage het programma uitgeprobeerd warden 
in een onderzoekje, waarin bekeken werd wat de beste strategie was voor snelle 
leerlingen, automatisch of manueel. 
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2. Het leerprogramma 

Het eerste gedeelte van de stage bestond uit het aanpassen van het leerprogram
ma aan de nieuwe eisen. Achtereenvolgens zal worden beschreven wat de opzet 
van het leerprogramma voorheen was, wat de nieuwe eisen waren, hoe de nieuwe 
eisen ge"implementeerd zijn en hoe het leerpakket nu gebruikt kan worden. Om 
deze uiteenzetting goed te kunnen begrijpen is enige kennis van Supercard nodig. 
Supercard is de programmeeromgeving waarmee het leerprogramma geschreven 
is. Voor wie het aan deze kennis ontbreekt volgt hier eerst een beschrijving van 
Supercard. 

2.1. Supercard 

Supercard is een pakket waarmee op een relatief eenvoudige wijze Macintosh
applicaties geschreven kunnen worden. De taal waarin de programma's in 
Supercard worden geschreven heet Supertalk. Het maken van de programma's 
gebeurt in de applicatie Superedit. In Supercard-programma's wordt gebruik 
gemaakt van zeer krachtige hulpmiddelen zoals windows, cards en buttons. 

Elk programma (of project) is opgebouwd uit verschillende windows die op 
verscheidene manieren aanroepbaar zijn. Een window is op te vatten als een 
(meestal verplaatsbaar) werkveld, waarin je een deel van het programma kunt 
laten lopen. Elk window bevat een of meer cards, die de mogelijkheid bieden 
binnen een window verschillende plaatjes, teksten of achtergronden op te roepen. 
Op zo'n card bevinden zich voorwerpen (of "objects"), knoppen (of "buttons") en 
tekstvelden (of "fields"). Met behulp van Superedit kan alles precies zoals door de 
applicatiebouwer gewild aangemaakt en op de juiste plaats gezet worden. 

Supertalk is een object-georienteerde hoge programmeertaal. Oat wil zeggen dat 
er voor elke actie op een object, button, field, card of window een stukje program
ma (of script) is dat vertelt wat er moet gebeuren als die actie op dat deel 
plaatsvindt. Zo'n stukje script heet een handler (een soort procedure). Als er bijvoor
beeld met de muis op de button Start wordt gedrukt vertelt de MouseUp-handler in 
het script van de button wat er nu gebeurt. Als er een window wordt geopend 
verteld bv. de handler OpenWindow wat er dan gebeurt. Elke handler kan weer 
andere handlers in scripts van andere voorwerpen, cards of windows aanroepen. 

Elk soort voorwerp heeft weer andere eigenschappen. Een button is al voor
gemaakt, maar bevat maar beperkte grafische mogelijkheden. Een object heeft 
grote grafische mogelijkheden, maar is niet efficient in het plaatsen van teksten. 
Een field heeft grafisch zeer weinig mogelijkheden, maar kan wat teksten betreft 
net zo gemakkelijk behandeld worden als een gewone variabele. Het voordeel van 
fields boven variabelen is dat fields niet worden gereset als het programma wordt 
opgestart. De addresseertijd van een field is echter langer van duur dan die van 
een variabele. 

Arrays van het PASCAL-soort zijn in Supercard niet mogelijk. Wei bestaat de 
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mogelijkheid om chunkvariabelen te gebruiken. Daarin kunnen een in principe on
gelimiteerd aantal waarden van hetzelfde type warden opgeslagen en gescheiden 
door een vooraf vaststaand teken. Zoals het i-de element van een PASCAL array 
VAR zou warden aangeroepen met "VAR[i]" warden nu de chunk-elementen aan
geroepen met bijvoorbeeld "item i of VAR" (mits het scheidingsteken het item
scheidingsteken is; standaard de komma) of "line i of VAR" (mits het 
scheidingsteken de ASCll-waarde 13 heeft). De chunkvariabele kan daarbij nog 
steeds als een geheel warden beschouwd. 

Naast windows kan in Supercard ook gebruik gemaakt warden van menus en 
resources. Van menus wordt in het leerprogramma geen gebruik gemaakt. 
Resources bevatten informatie voor bouwstenen in de windows die Supercard zelf 
niet heeft, bijvoorbeeld icons voor buttons en extern aangemaakte geluiden. 

Al met al ondersteunt Supercard een manier om programma's te maken, die 
voorkomt dat de schrijver van het programma zich zorgen hoeft te maken over de 
manier waarop alle grafische onderdelen bewerkstelligd warden. Voor een 
uitgebreidere beschrijving van het Supercard-pakket wordt verwezen naar [3]. 

2.2. Specificatie van het leerprogramma 

2.2.1. Voormalige opzet 

Voor een volledige uiteenzetting van de ontwikkeling en beschrijving van het 
vorige leerprogramma, inclusief programmatekst, wordt verwezen naar [4]. Hier 
zullen alleen nog de relevante delen van de werking van het programma warden 
beschreven. Als er over een toestand wordt gesproken wordt bedoeld de strategie 
waarvoor de leerling kan kiezen: manueel of automatisch. 

In Figuur 1 staat een weergave van het scherm uit het vorige programma. De 
linkerhelft van het scherm laat de interactie tussen gebruiker (=de leerling) en 
computer zien. Hier warden de vragen (=items) gesteld en moet de gebruiker 
kenbaar maken of het gestelde goed of fout is. De rechterhelft toont "leersteuntjes" 
voor de gebruiker. Hier wordt een grafisch overzicht gegeven van de te leren en 
geleerde items. Elk hokje stelt een vraag voor. 

Elk item begint met een level gelijk aan 0. Na elk goed antwoord wordt het level 
van het betreffende item met 1 verhoogd en na elk fout antwoord wordt het level 
gereset naar de waarde 0. Dus hoe grater het hokje hoe beter het goede antwoord 
volgens de computer door de leerling gekend wordt, en hoe hoger het level van 
het item. Als alle items een level gelijk aan Target/eve/ hebben (=als alle hokjes op 
maximale grootte zijn) wordt door de computer verondersteld dat de les gekend 
wordt. Het lichte hokje stelt de momentane vraag voor. 
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Figuur 1: Schermweergave van het voorgaande leerprogramma 

Met behulp van de knop met het wijzende handje, de ChangeState-button, kan 
warden overgeschakeld van de ene toestand naar de andere. In de toestand 
automatisch wordt in een apart lijstje bijgehouden welke items het m.i.n.fil gekend 
zijn: In de variabele ltemsSe/ected wordt telkens een sublijst van de aangeboden 
items gehouden. Telkens als deze sublijst bepaald wordt komen de items met het 
laagste level in de sublijst, oftewel de minst gekende items komen erin. Mochten er 
meer items met hetzelfde level zijn dan warden ze gekozen in de volgorde waarin 
ze op het scherm verschijnen. De sublijst krijgt de lengte NumberSe/ections. Als 
het laatste item uit de sublijst is aangeboden, wordt er een nieuwe sublijst 
gecreeerd. Op deze manier warden de items waarmee de leerling meer moeite 
heeft op niet te lange termijn na het foute antwoord opnieuw aangeboden. 

In de toestand manueel wordt er geen sublijst bijgehouden; wel warden de 
levels van het leerlingmodel steeds aangepast. De hokjes in het rechterdeel van 
het scherm zijn dan invoeractief: met behulp van de muis kan het gewenste item 
warden aangeklikt en dat item zal dan vervolgens warden aangeboden. Van 
automatisch naar manueel overschakelen (en terug) via de ChangeState-button 
kan altijd. 

Zadra een item wordt aangeboden kan de gebruiker een van de knoppen Correct 
en Incorrect met de muis aanklikken. Is het antwoord geed dan verschijnt bovenin 
het scherm de terugmelding "Indeed" met daaronder het goede antwoord; het level 
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van het aangeboden item wordt nu met 1 verhoogd. Is het antwoord fout dan 
verschijnt er bovenin het scherm de terugmelding "Alas" met daaronder het goede 
antwoord; het level wordt nu naar nul gereset. Na elk antwoord wordt het goede 
antwoord enige tijd getoont om de leerling in de gelegenheid te stellen het item 
daadwerkelijk te leren. 

Mocht de gebruiker niet reageren op het aangeboden item, dan wordt de aandacht 
getrokken door het item van het scherm te laten verdwijnen en de Repeat-button te 
activeren (zie figuur 1 ). Door die button met de muis te activeren kan de leerling het 
item nogmaals op het scherm Iatan verschijnen. 

De levels van de items warden bijgehouden in de variabele Level. Omdat er 
maximaal 40 items kunnen warden aangeboden, bevat Level 40 integerwaarden, 
die initieel alle de waarde O hebben. De waarde in Level{k] is gedurende het 
gebruik van hat leerprogramma het level van het k-de item. Zodra de leerling een 
antwoord heeft gegeven wordt er een update van Level gemaakt. De levels 
kunnen niet boven de maximale waarde Target/eve/ uitkomen. (Achteraf blijkt dit 
een programmeerfout te zijn geweest; daarover meer in §2.2.2.6) Na afloop van de 
les wordt Level als een ASCII-file opgeslagen, zodat de leerling bij hat herstarten 
van het programma daar kan doorgaan waar hij gebleven was. De file krijgt de 
naam Lessonname&Studentname ("&" is hat concatenatie teken in Supercard). 

Ten behoeve van het terugmelden van de algemene gang van zaken wordt het 
aantal geed beantwoorde items bijgehouden in de variabele NumberCorrect en het 
aantal fout beantwoorde items wordt bijgehouden in variabele Number/ncorrect. 

Alie items van een les staan opgeslagen in tekstfields in een leswindow in 
hetzelfde project. Daze windows warden nooit geopend, maar op deze manier 
kunnen op een snelle manier de teksten uit de fields van een leswindow naar een 
field van het huidige window (waarin de items warden aangeboden) warden 
gecopieerd. 

Een item bestaat uit een vast Frontpiece, een vast Backpiece en een varierend stuk 
Between. Daze opbouw van een item is zo gemaakt, omdat op deze manier niet 
alleen woordjes kunnen warden geleerd, maar ook grammaticalessen. In figuur 1 
bijvoorbeeld is het stukje Between van het aangeboden item gelijk aan "may 
perhaps". 

Nieuwe lessen aanmaken gebeurt via een ASCII-file. De inhoud van de file moet 
een bepaald formaat hebben. Het formaat is zodanig dat Frontpieces, Backpieces 
en alternatieven op aparte regels in de file komen te staan. Aan de hand van dit 
formaat wordt via een apart programmaatje de les in nieuwe cd fields (cd staat voor 
card) van een nieuw window van het leerprogramma gecopieerd. Hier volgt een 
beschrijving van het formaat waarin de items warden opgeslagen in de leswjn
~. Elk cd field wordt gebruikt als een variabele: 
cd field (10) = Numberltems 
cd field (1 O* ltemnumber+ 1) = Frontpiece 
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cd field (1 O* ltemnumber+2) = Backpiece 
cd field (1 O* ltemnumber+3} = NumberAlternatives 
cd field (1 O* ltemnumber+3+AnswernumbetJ = Alternatief nr. Answernumber 

Numberltems is het aantal items in de les. NumberAlternatives is het aantal alter
natieven voor het middenstuk Between. ltemnumber is het nummer van het item 
(1 s;,/temnumbers;.40). Answernumber is het nummer van het alternatief. Hier wordt 
duidelijk dat er per item maximaal 7 verschillende stukken Between zijn. Het 
alternatief met nummer 1 is het correcte alternatief; dus cd field (1 O* ltemnumber+4) 
bevat het juiste alternatief voor het middenstuk van item ltemnumber. 

2.2.2. Eisenpakket voor het nieuwe programma 

2.2.2.1. Studentproof maken 

In de oude versie van het leerprogramma is het altijd mogelijk om van manueel 
naar automatisch te schakelen. Dit kan dus ook als de student een vraag niet weet. 
Op deze manier was het mogelijk om een vraag te blijven omzeilen. In het nieuwe 
programma moet deze "optie" warden verwijderd. 

Eenmaal in de toestand manueel is het in de oude versie mogelijk om telkens weer 
hetzelfde item te kiezen. Het zich herinneren van het goede antwoord wordt dan 
onvoldoende geoefend en er wordt op deze manier niet geleerd. Het level van een 
item geeft dan niet meer aan hoe goed dat item gekend is. In het nieuwe 
programma zal daarom in de toestand manueel een lijst warden bijgehouden van 
de laatste K aangeboden items. Deze K items mogen in deze toestand dan niet 
gekozen warden. 

2.2.2.2. Terugmelding 

In de oude versie werd alleen visueel teruggemeld of het gegeven antwoord goed 
of tout was. Deze terugmelding gebeurt veel effectiever als er ook een auditieve 
terugmelding plaatsvindt. Daarom zal in het nieuwe leerprogramma bij een tout 
antwoord een lage toon warden teruggemeld en bij een goed antwoord een hoge 
toon. 

Wat ook nog ontbreekt in de oude versie is een aanduiding "Het correcte antwoord 
is:" dat aangeeft dat na het antwoord van de leerling .a!tlid. het goede antwoord op 
het scherm verschijnt. Door dit in het nieuwe programma te brengen weet de 
leerling wat hij moet leren. 

Zadra de computer een antwoord van de leerling verwacht, moet dit ook op het 
scherm aangeduid warden. Bijvoorbeeld door bij de buttons Correct en Incorrect 
een vraag "Correct or Incorrect?" te plaatsen zolang dit van toepassing is. 

Als de toestand van het programma manueel is moet er bovendien warden 
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aangegeven dat er verwacht wordt dat de gebruiker een item selecteert. 

Als de leerling zijn aandacht verliest wordt dit in het oude programma opgevangen 
door het verdwijnen van de vraag. Maar als de leerling nu zodanig is afgeleid dat 
hij niet eens meer naar het scherm kijkt, dan wordt zijn aandacht ook niet gewekt. 
In het nieuwe programma krijgt de leerling daarom bij het verdwijnen van de vraag 
ook een opletsignaal te horen. 

2.2.2.3. Cursief middenstuk 

In het oude programma komt het item in een typografische mode op het scherm. 
Het is voor de leerling veel duidelijker als hij weet waarvan hij nu eigenlijk moet 
zeggen of het goed of fout is. Dit moet in het nieuwe programma opgevangen 
worden door het varierende middenstuk van de items telkens cursief af te drukken. 

In het voorbeeld van figuur 1 wordt het item dan niet meer afgebeeld als : 
He may perhaps know the address. 

maar als: 
He may perhaps know the address. 

2.2.2.4. Lessen als aparte files 

In het oude programma zijn de lessen een onderdeel van het leerprogramma. Dit 
heeft verschillende nadelen. Als er een nieuwe les bijkomt moet het leerprogram
ma zelf veranderd worden; een les vervangen of weghalen is niet mogelijk. Als er 
telkens weer lessen bijkomen zal het leerprogramma te groot worden. 

Het veranderen van een of enkele items in een les is niet mogelijk. Dan zal je de 
les opnieuw moeten aanmaken. Ook bij het toevoegen of verwijderen van enkele 
items in een les zal de les opnieuw ingevoerd en aangemaakt moeten warden. 

Het is bij of voor het opstarten van het leerprogramma niet mogelijk te zien welke 
lessen er allemaal aanwezig zijn. Als de lesnamen niet bekend zijn moet er een 
naam gegokt warden en de kans dat die naam nu toevallig de naam van een les is 
is erg klein. Dit euvel wordt verholpen door het invoeren van lessen als aparte files. 

2.2.2.5. Lessenaanmaak 

Bij het invoeren van de lessen in ASCll·files moet er met speciale formaten 
gewerkt worden. Het moet voor het programma namelijk eenduidig vaststaan wat 
nu de Frontpiece, Backpiece en alternatieven zijn van een willekeurig item, hoe 
groat het aantal items is en hoe groot het aantal alternatieven van een item is. 
Eigenlijk zou het bater zijn als de gebruiker (=hier de lesaanmaker) niet aan al dit 
soort dingen zou hoeven te denken. 

De ASCII-file geeft ook niet aan hoe de items er nu uit komen te zien op het 
scherm. Omdat Frontpiece, Backpiece en alternatieven op aparte regels warden 
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ingevoerd gebeurt het nogal snel dat er een voor het item essentiele spatie bij het 
invoeren wordt vergeten. Stel bijvoorbeeld dat de regels voor het voorbeeld in 
figuur 1 als volgt in de file staan ([HAT] is een harde return): 

He[HRT] 
may perhaps[HRT] 
know the address.[HRT] 

Dan zou het item als volgt op het scherm verschijnen: 
Hemay perhapsknow the address. 

wat niet de bedoeling was, maar toch vaak gebeurt. 

Het beste zou het zijn als er een lesaanmaakprogramma is, dat meteen laat zien 
hoe de vragen er in het leerprogramma uit komen te zien. Nu de lessen toch aparte 
files zijn (§2.2.2.4), moet het met behulp van het aanmaakprogramma ook een
voudig zijn de lessen te wijzigen. 

2.2.2.6. Kleinigheden 

De reden voor het stellen van een maximum voor de levels is dat het dan een
voudig is de score te bepalen in het programma. Men telt nl. gewoon de levels van 
alle items op en dee It dit getal door ( Target/ever Number/terns), waarbij Num
ber/terns het aantal items in een les is. 

Stel nu dat de gebruiker bijna alle items op het Target/eve/ heeft, behalve 2. Stel 
ook dat de lengte van de sublijst een lengte 5 heeft. Het programma plaatst bij het 
opnieuw bepalen van de sublijst eerst de itemnummers van de 2 "ongekende" 
items in de sublijst. Daarna pakt hij van de overgebleven itemnummers de eerste 
drie in de volgorde zoals ze op het scherm afgebeeld staan. 

Maar als nu de leerling de twee "ongekende" items fout blijft beantwoorden en de 
drie eerste goed blijft beantwoorden dan zullen vanwege het op Target/eve/ blijven 
van de drie eerste items, de eerste drie items de items blijven die in aanmerking 
komen om op het scherm te verschijnen. 

Dit kan in het nieuwe programma eenvoudig verholpen worden door de levels van 
de items niet aan een maximum te binden. Het berekenen van de score zal dan 
wel moeten worden aangepast. 

Nog een kleine overkomelijkheid is de file die wordt opgeslagen als de leerling of 
het programma besluit met de les te stoppen. In deze file staan de levels van alle 
items, zodat bij heropstarten van het leerprogramma de score en de weergave van 
de hokjes kan worden hersteld. De aanduiding "x out of y answers correct" (zie 
figuur 1, waar X=12 en y=13) kan hier echter niet mee worden hersteld. Dit moet in 
het nieuwe programma wel kunnen, zodat helemaal te achterhalen is wat de score 
van de student is geweest. 

Al vooruitziend op het onderzoek met Nederlandse studenten dat na voltooiing van 
het leerprogramma zal volgen is het ook wenselijk van het leerprogramma een 
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volledig Nederlandse versie te maken. 

De laatste kleinigheid is het mogelijk maken dat alle lessen die bestaan ook 
uitgeprint kunnen warden. Er moet een overzichtelijk geheel van alle voor-, midden
en eindstukken van de items in de les kunnen warden gegeven en warden 
uitgeprint. 

2.3. De lmplementatie 

Bij het verwezenlijken van de nieuwe eisen is niet een heel nieuw programma 
ontwikkeld. Het volstond om de eisen in te bouwen in het bestaande programma. 
Hoe dat gebeurt is en wat daarvoor veranderd is in de vorige versie van het 
programma staat in deze paragraaf beschreven. Het volledige script van het 
leerprogramma is te vinden in bijlage 3. 

2.3.1. Studentproof maken 

De globale variabele OperationState bevat de toestand waarin het programma 
zich bevindt. Als door de gebruiker op de knop ChangeState wordt gedrukt 
verandert alleen deze variabele. Er wordt direct na het veranderen van de toestand 
niet meer een nieuw item aangeboden of verwacht dat een nieuw item wordt 
gekozen. Na het afhandelen van het huidige item wordt het volgende item vanzelf 
volgens de voorschriften van de nieuw gekozen toestand gekozen. 

Voor het implementeren van een lijst die de nummers van de K laatst aangeboden 
items bijhoudt rijst de vraag hoe groat K moet zijn. In automatisch bestaat er een 
sublijst van lengte NumberSelected. Na elke NumberSelected aangeboden items 
wordt een nieuwe sublijst gecreeerd. Oat wil dus zeggen dat het maximaal 
Numberselected-1 aangeboden items duurt voordat minder-vaak-goed 
beantwoorde items nogmaals warden aangeboden. 

Laten we ervan uitgaan dat de leerling in manueel zelf zijn sublijsten bijhoudt van 
lengte grater of gelijk aan NumberSelected. Het zal dan minstens ook Number
Selected-1 aangeboden items duren voordat de leerling opnieuw een item zal 
kiezen dat hij nog niet kende. Daarom wordt K gelijk aan Numberselected-1 
gemaakt. 

Er warden nu twee nieuwe variabelen ge'introduceerd: NumberJustChosen en 
JustChosen. De eerste stelt de lengte van de lijst voor en is dus de hierboven 
besproken K. De tweede stelt de lijst zelf voor. JustChosen kan warden gezien als 
een schuifregister met K elementen, gerealiseerd met behulp van chunken (zie 
§2.1 ). Telkens als het item is afgehandeld krijgen schuiven de elementen van 
JustChosen een positie verder op; het nummer van het net afgehandelde item 
wordt op positie 1 gezet. 

Het is natuurlijk ook noodzakelijk dat de gebruiker weet welke items niet gekozen 
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mogen worden. Dit gebeurd door de hokjes van de betreffende items in de 
toestand manueel donkergrijs te maken: ze krijgen vulpatroon 7. Macht de 
gebruiker toch op een van de pasgekozen itemhokjes klikken, dan verschijnt het 
verzoek om een andere vraag te selecteren in een messagebox (zie ook bijlage 1 ). 

2.3.2. Terugmelding 

Alie geeiste visuele terugmeldingen (§2.2.2.2.) zijn gerealiseerd met card fields, 
die al dan niet zichtbaar zijn op de juiste momenten. (Zie bijlage 1.) 

Voor de geluidseffecten is gekozen voor de standaard klanken Harpsichord en 
Being. Voorwaarde is wel dat de resources voor deze geluiden aanwezig zijn in 
het project. 

2.3.3. Curslef middenstuk 

De tekstfields in de leswindows (laten we ze lesvelden noemen) kunnen als 
gewone variabelen beschouwd worden. Het is heel eenvoudig de teksten uit de 
lesvelden te copieren naar een veld, het Ouestionfield, in het Basewindow (=win
dow in figuur 1) door middel van het statement "put". Deze statement verwijderd 
echter wel alle vorige tekst uit het Ouestionfield. Aangezien het niet mogelijk is de 
letterstijl te veranderen binnen een "put"-statement is het oak onmogelijk een 
cursief middenstuk te maken met deze statement. 

Een alternatief biedt de "type"-statement. Deze wist niet noodzakelijk de vorige 
tekst uit het Ouestionfield. Zo kan elk deel van een item met een aparte letterstijl 
worden "ingetypt" door Supercard. Echter, deze procedure is zeer traag. Zo traag 
zelfs, dat de gebruiker alle letters een voor een op het scherm ziet warden af
gebeeld. De oplossing hiervoor is om alle fields voor alle items van te voren 
compleet met grafische informatie op te slaan. De trage "type"-statements worden 
op deze manier verplaatst naar de lessenaanmaak. 

Dit houdt wel in dat het Ouestionfield niet meer telkens gereconstrueerd hoeft te 
worden uit de aparte Frontpieces, Backpieces en alternatieven voor Between. De 
velden warden namelijk volledig gecopieerd (met grafische informatie) vanuit de 
leswindows. De tijd die hiervoor wordt verbruikt is niet waarneembaar langer dan 
de tijd die wordt verbruikt door de teksten te reconstrueren en te copieren. 

Om de gecopieerde velden nag steeds eenduidig te kunnen aanroepen krijgen ze 
meteen na copieren de naam Showfield. Gedurende het hele programma kan het 
niet gebeuren dat er twee Showdields aanwezig zijn, want er wordt pas een 
Showfield aangemaakt als er geen is of als het vorige net wordt verwijderd. 

Wegens het compleet zijn van de lesvelden hoeven de items niet meer te worden 
gereconstrueerd voor het aanbieden. De benadering dat een item bestaat uit een 
Frontpiece, Between, Backpiece verschuift nu naar de lessenaanmaak. Dit 
betekent ook dat Frontpiece en Backpiece niet meer apart hoeven warden 
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opgeslagen, want elk alternatief is nu een veld op zich. Het formaat van de lessen 
wordt daarom nu veranderd, zodat er per item 9 alternatieven maximaal mogelijk 
zijn: 
cd field (1) = Number/fems 
cd field (1 O* ltemnumber) = NumberAlternatives 
cd field (1 O* ltemnumber+Answernumber) = alternatief nr. Answernumber 

Answernumber kan de waarde 1 t/m 9 hebben en het alternatief met Answernum
ber=1 stelt het goede alternatief voor. 

@@@Orie velden worden gereserveerd om informatie ten behoeve van het les
senaanmaakprogramma op te slaan: 
cd field (2) = Alternatives 
cd field (3) = Frontpieces 
cd field (4) = Backpieces 

2.3.4. Lessen als aparte files 

Elke les als een aparte file op te slaan wordt nu zeer eenvoudig, omdat alle 
lesvelden kant en klaar in de leswindows staan. Supercard biedt namelijk de 
mogelijkheid de leswindows in andere projecten op te slaan, terwijl ze toch even 
gemakkelijk te copieren zijn naar het leerprogramma. De lesvelden worden dan 
rechtstreeks van de harddisk in het leerprogramma geplaatst. Met een krachtige 
computer als de Macintosh llcx, waarop het leerprogramma ontwikkeld is, levert dit 
een niet waarneembare vertraging op. 

2.3.5. Lessenaan maak 

Om lessen aan te maken is een apart programma ontwikkeld. Het doel van het 
lessenaanmaakprogramma is nu: het creeren van een project, die een les op een 
eenduidige manier in complete tekstvelden bevat, op een voor de gebruiker een
voudige manier. De lessen moeten later met hetzelfde programma weer te wijzigen 
zijn. 

Alie velden van de les worden bewaard in window 1 van het te creeren project. 
Voor de veldenopslag wordt gebruik gemaakt van het formaat zoals beschreven in 
§2.3.3. Hieronder volgt een opsomming van alle globale variabelen met hun 
beschrijving: 

Tota/items: 

Altnumber. 
Frontpieces: 

Backpieces: 

Het totaal aantal items dat tot nu toe is aangemaakt. Aan het begin 
van het programma is er 1 leeg item, Tota/items is dan dus 1. 
Het nummer van het alternatief dat nu bekeken of gewijzigd wordt. 
Een chunkvariabele waarin alle voorste (niet veranderlijke) delen 
van de tot nu gemaakte items in tekst op volgorde voorkomen. Het 
voorste deel van item i bevindt zich in "item i of Frontpieces". 
Een chunkvariabele waarin alle achterste (niet veranderlijke) delen 
van de tot nu gemaakte items in tekst op volgorde voorkomen. Het 
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achterste deel van item i bevindt zich in "item i of Backpieces'. 
Alternatives: Een chunkvariabele waarin alle alternatieven voor de middenstuk

ken van de tot nu gemaakte items zich bevinden. Formaat: 
item (1 0*CN) of Alternatives= aantal alternatieven dat tot nu toe 

gemaakt is. Dit getal wordt vaak in 
de lokale variabele Tota/Alts 
gestopt. 

item (1 O*CN+Altnumberj of Alternatives= de tekst van alternatief 
nr. Altnumber. 

CN staat voor het itemnummer. 
Status: Bevat het deel van het item dat op dit moment bekeken of gewijzigd 

wordt. Status kan de waarden frontpiece, backpiece en alts aan
nemen. 

Fieldpointer. Het aantal cd fields dat in het aanmaakprogramma al aanwezig is 
v66r de velden van de te maken of te wijzigen les. Het eerste cd field 
van de les is cd field (Fieldpointer+ 1 ). 

LessonExists: Heeft de waarde 1 als de les die nu bekeken, gemaakt of gewijzigd 
wordt een nieuwe les of een al een bestaande les is. 

Lessonname: Naam van de les die nu bekeken, gemaakt of gewijzigd wordt. 
Projectname: Naam van het lessenaanmaakprogramma. 

cd field Currentnrfield: Dit veld wordt in het programma als variabele gebruikt 
en op het scherm getoont. Het bevat het nummer van 
het item waar nu aan gewerkt wordt. 

Met behulp van buttons in Figuur 2 kan de gebruiker door de items "browsen" en 
daar veranderingen aanbrengen waar hlj dat wilt (zie oak bijlage 2). De namen 
van de buttons vertellen waar je in de les terecht komt als je op die knop drukt, 
behalve bij de knop Clear die het laatste alternatief van een item kan wissen. On
dertussen warden alle globale variabelen bijgehouden. Zadra er een verandering 
is gemaakt moet de gebruiker op return drukken en wordt het lesveld grafisch en 
textueel in orde gemaakt. De lesvelden bevinden zich in het lesaan
maakprogramma zelf, omdat het niet mogelijk is in een monitorgroot window te 
werken en toch de veranderingen in het kleinere window zichtbaar te Iatan zijn. 
Van tevoren zijn er al 409 lege lesvelden aangemaakt, omdat het tussendoor 
aanmaken van de velden te veel tijd kost. 
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ID DI 
Frontpiece Backpiece 

r .., r 
◊ 

'- Previous alternative "" Next alternative 

r 

◊◊ 
"" Previous item Next item 

X 
Clear 

Figuur 2: De "browse"-buttons in het lessenaanmaakprogramma. 

Als de gebruiker klaar is wordt een nieuw project aangemaakt en alle lesvelden 
worden naar dit nieuwe project gecopieerd op de posities waarin de velden in het 
leerprogramma moeten verschijnen. De items (1 O*N) van Alternatives worden in 
de cd fields (1 O*N) geplaatst (met 1 ~N~ Tota/items) om aan het formaat van §2.3.3. 
te voldoen. Om op gemakkelijke wijze dit nieuwe project later m.b.v. hetzelfde 
lesaanmaakprogramma te wijzigen wordt dit formaat nog wat uitgebreid: 
cd field (2) = Alternatives 
cd field (3) = Frontpieces 
cd field (4) = Backpieces 
Het project wordt vanzelf opgeslagen op disk. Als de net opgeslagen les een al 
bestaande les was, zijn aan het begin van het aanmaakprogramma alle velden uit 
die les in het lesaanmaakproject gecopieerd. Die worden op het eind dan weer 
verwijderd. 

In §2.4.2. staat de handleiding van het lessenaanmaakprogramma. Een globaal 
beeld van het programma wordt met behulp van afbeeldingen geschetst in bijlage 
2. Het volledige script van dit programma is te vinden in bijlage 4. 

2.3.6. Kleinigheden 

De levels van de items in het leerprogramma worden niet meer aan een maximum 
gehouden. Het berekenen van de score gaat nu op de volgende voor de hand 
liggende wijze: 

put O into TotalLevel 
repeat with i=l to Nurnberitems 

if item i of Level< Targetlevel then 
add (item i of Level) to TotalLevel 

else 
add Targetlevel to TotalLevel 

end if 
end repeat 
put ((lOO*TotalLevel)/(Numberitems*TargetLevel)) into Average 
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De file Lessonname&Sudentname (die we voor het gemak even LS noemen) 
bevat nu ook de informatie over de aantallen goed en tout beantwoordde items: 
item i of LS= item i of Level, voor 1sis40 
item 41 of LS = NumberCorrect 
item 42 of LS = Numberlncorrect 

Voor het maken van een Nederlandse versie van het programma moesten de 
tekstvelden en messageboxen die de terugmelding aan de gebruiker verzorgden 
te warden vertaald. Ook de namen van de Correct- en Incorrect-buttons werden 
veranderd, en wel in Goeden Fout, wat ook enkele veranderingen in het script 
nodig maakte. 

Voor het kunnen uitprinten van al bestaande lessen is een apart programmaatje 
gemaakt, PFMaker (=Printable File Maker). Hierin wordt gebruik gemaakt van de 
cd flds 2, 3 en 4 uit de les, die respectievelijk de chunkvariabelen Alternatives, 
Frontpieces en Backpieces bevatten. De informatie wordt geordend in de niet
gechunkte hulpvariabele PFL. Deze hulpvariabele wordt na afloop met de naam 
Lessonname&" .pfm" opgeslagen in een ASCII-file op disk. Deze file is met elke wil
lekeurige tekstverwerker worden aangepast (voor eventuele layout-wijzigingen) en 
uigeprint. Het script van de PFMaker is te vinden in bijlage 5. 

2.4. Gebruiksaanwijzingen 

Hier volgen enkele aanwijzingen voor het gebruik van zowel het leerprogramma 
als het lessenaanmaakprogramma. 

Het opstarten van het leerprogramma is nog steeds hetzelfde gebleven. Het 
opstarten van het lessenaanmaak programma gaat analoog: 
1. Runnen onder Supercard. Met behulp van Superedit het leerprogramma 

openen en daarna • R intoetsen. De Nederlandstalige versie van het 
leerprogramma heet "Leer mee" en de Engelstalige versie heet "Let's learn". 
Het lessenaanmaakprogramma heeft de naam "Lessenaanmaak". 

2. De stand-alone versie van het Leerprogramma direct openen. Deze versie 
is op elke Macintosh zonder Supercard te runnen. De standalone versies 
van de leerprogramma's en het lessenaanmaakprogramma hebben het 
achtervoegsel ".SA". Bij gebruik van de stand-alone versie van het 
leerprogramma zijn alleen lessen te gebruiken die met de stand-alone 
versie van het lessenaanmaakprogramma zijn gemaakt. Bij het zelf maken 
van een standalone versie moet men erop bedacht zijn dat niet alleen de 
naam van de projectfile moeten veranderd, ook de inhoud van de globale 
variabele Projectname moet met de naam van de stand-alone projectfile 
warden ge"initialiseerd in de allereerste handler van het projectscript. 

Het verdere gebruik van het leerprogramma spreekt voor zich. Om een globaal 
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beeld te geven van het leerprogramma wordt in bijlage 1 met afbeeldingen een 
schets van het programma gegeven. 

Voor het verdere gebruik van het lessenaanmaakprogramma is een handleiding 
geschreven die is opgenomen in bijlage 6. 
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3. Het minionderzoek 

Om het leerprogramma in de praktijk te brengen is een klein onderzoekje opgezet. 
Hier volgen de doelstelling van het onderzoek, de aanpak, de onderzoeksresul
taten en de conclusies. 

a.1, ooelstemng 

De doelstelling van het minionderzoek omhelst het uitzoeken welk van de 2 
leertoestanden in het Leerprogramma, manueel of automatisch het gunstigst werkt 
voor zogenaamde snelle leerlingen. Hierbij moet ook warden uitgezocht of het 
uitmaakt of de leerling een moeilijke les, dan wel een gemakkelijke les wordt 
aangeboden. 

Uit vorig onderzoek ([1 ]&[2]) is al gebleken dat de toe stand automatisch goede 
resultaten boekt bij matige leerlingen. Van snelle leerlingen wordt verwacht dat ze 
zelf al een sublijst bijhouden terwijl ze leren. Zij zouden dus in de toestand 
manueel efficienter leren dan matige leerlingen die geen sublijsten bijhouden. Een 
vooronderstelling in het onderzoek is dat alle leerlingen, die tijdens het onderzoek 
aan het leerprogramma warden onderworpen snelle leerlingen zijn. 

3.2. Aanpak en verwachtingen 

Om een moeilijke en een gemakkelijke les te realiseren is gekozen voor een les 
Engels, voornamelijk grammatica, en een les Franse woordjes. De proefpersonen 
hebben allemaal hun VWO-engels gehaald of hebben enkele jaren boeken op 
universitair niveau in het Engels moeten bestuderen. Hierdoor wordt een zekere 
voorkennis van het Engels verondersteld, wat de proefpersonen in staat moet 
stellen om de Engelse les, ook al kennen ze nog niet alle items, gemakkelijk te 
leren. Alie proefpersonen hebben minstens 2 jaar Frans gehad, maar hebben 
geen eindexamenvak van die taal gemaakt. Verondersteld wordt dat de proefper
sonen alle uitspraakregels en een beetje taalgevoel voor die taal hebben ontwik
keld, zodanig dat het net niet problematisch wordt om items uit de Franse les te 
kunnen leren, maar dat het wel als een moeilijke les wordt beschouwd. 

Om een beeld te geven van de aard en moeilijkheidsgraad van de lessen warden 
hier enkele voorbeelden van items uit de twee lessen gegeven. Elk item wordt hier 
gegeven als: Frontpiece ... Backpiece 

Alternative 1 

Alternative n 
waarin n het aantal alternatieven van het item is en alternatief 1 het juiste alter
natief is. 
Engelse les: If I see him, I ... tell him. 

will 
am going to 

You ... eat something. 
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had better 
would better 
better 

Franse les: Oppoetsen = 
astiquer 
asticoter 
nettoyer 
polir 

Teerkwast = 
gulpon 
gulgnon 
guindas 
gugusse 

In totaal zijn er vier situaties waarin een van de twaalf proefpersonen zich tijdens 
de proef zou kunnen bevinden. Deze vier toestanden zijn weergegeven in figuur 3. 
De hoofdletters staan hier voor de ieertoestand van het programma waarin de les 
wordt aangeboden tijdens de proef: A=Automatisch , M=Manueel. De kleine letters 
staan voor de moeilijkheidsgraad van de les: e=Engels (gemakkelijk), f=Frans 
{moeilijk). 

·Mr··· . . .... 
. . .. 

Figuur 3: De vier proefsituaties 

Om een proefpersoon aan een stuk door te onderwerpen aan alle vier proef· 
situaties van Figuur 3 zou waarschijnlijk te veel vergen van de proefpersoon; de 
motivatie van de student dient tijdens de proef niet te verminderen. Daarom wordt 
aan een proefpersoon 1 keer de les Engels aangeboden en 1 keer de les Frans, 
beide in een andere leertoestand. 

Gemeten warden van elke proefpersoon: 
1. De bijgeleerde items in elke les. Hiervoor wordt om de proefpersonen ender• 

ling met elkaar te kunnen vergelijken de volgende uitdrukking berekend: 
(aantal tijdens de proef bijgeleerde items)/(aantal v66r de proef nag niet 
gekende items) 

2. De leerefficientie per les. Hiervoor wordt geteld hoeveel keer een item 
gemiddeld op het scherm is verschenen. Als we 100 delen door dat getal 
krijgen we een maat voor de leerefficientie. 

3. De voorkeur van de proefpersoon betreffende leertoestand en leermethode. 
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Ten behoeve van punt 1 wordt de proefpersoon veer- en achteraf aan de com
puterles een pre- respectievelijk posttest voorgelegd. Hier warden alle items van 
de lessen in de vorm van open vragen in een andere volgorde dan in de computer
les aangeboden. Veer punt 2 wordt door het leerprogramma vanzelf al bij
gehouden hoeveel items er in totaal zijn aangeboden. Veer punt 3 wordt in de 
posttest eek een kleine enquete opgenomen. Die enquete staat vermeld in bijlage 
7. 

Veer de proef wordt de student uitgelegd hoe de leerproef is opgezet en hoe het 
leerprogramma werkt. Veer elke les krijgt de proefpersoon maximaal 20 minuten. 
Ondertussen kan de computer wel terugmelding geven dat de les geleerd is. De 
student zelf heeft eek de mogelijkheid om de proef af te breken, als hij vindt dat hij 
de les al kent, v66rdat het programma terugmeldt dat de student klaar is. 

De verwachting ten aanzien van de experimentele resultaten is dat het verschil in 
effectiviteit bij het gebruik van de leertoestanden zal afhangen van de moeilijkheid 
van de les. Specifieker: bij een moeilijke les wordt een beter resultaat in de 
leertoestand automatisch dan in de leertoestand manueel verwacht. Verwacht 
wordt dat het verschil tussen de leertoestanden nauwelijks te merken zijn bij de 
gemakkelijke les. 

Veer de leertoestandsvoorkeur wordt eek verwacht dat die zal afhangen van de 
moelijkheidsgraad van de les: veer de gemakkelijke les manueel, veer de 
moeilijke les automatisch. 

3.3, Onderzoeksresultaten 

De resultaten van de metingen van de bijgeleerde items staan in tabel 1. Laten we 
de berekende score (§3.2.) veer het gemak de bijleerscore noemen. De afkortin
gen in de bovenste rij stellen de situaties van §3.2. veer. Getoond warden het 
gemiddelde, de standaarddeviatie en de standaarddeviatie van het gemiddelde. 
(De onverwerkte meetresultaten staan in bijlage 8.) 

Tabet 1: Meetresultaten bijgeleerde items 

Ae Me Af Mf 

Gemiddelde 91,1 87,5 47,2 28,9 

S tandaarddev. 13,9 11,6 26,5 12,6 

St. dev. van 5,7 4,7 10,8 5,6 gemiddelde 
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Uit tabel 1 lezen we meteen af dat de les Engels daadwerkelijk gemakkelijker was 
dan de les Frans. De gemiddelden lijken aan te tonen dat de toestand automatisch 
voor zowel Frans en Engels een beter leerresultaat veroorzaakte. Bij een aanname 
dat de verdeling van de bijgeleerde items een normale verdeling is kunnen we 
nagaan of dat oak werkelijk zo is. Om met een zekerheid van 95% te zeggen dat 
de bijleerscore hoger is in de manuele toestand dan in de automatische moet 
gelden dat de volgende twee intervallen elkaar niet overlappen: 

(GA-Cl.SA, GA+Cl.SA) (GM-Cl.SM, GM+Cl.SM) (1) 
Hierin is G het gemiddelde, S de standaarddeviatie, M manueel, A automatisch en 
Cl=l,96. 

Bij het checken van de intervallen blijkt dit nw. het geval te zijn voor zowel de 
Engelse als de Franse les. lets dergelijks kan oak gedaan warden om met een 
zekerheid van 95% te kunnen stellen dat het gemiddelde van de bijleerscore 
hoger ligt in de manuele toestand dan in de automatische toestand. Voor S in 
formula (1) wordt nu de standaardeviatie van het gemiddelde genomen. 

Ook nu blijken de intervallen uit (1) elkaar te overlappen. Wei kunnen we voor 
a=1 ,04 stellen dat de gemiddelde bijleerscore voor de Franse les hoger is in de 
automatische toestand dan in de manuele. (Dit impliceert een zekerheid van 70%) 

Voor de Engelse les geldt een dergelijke stelling niet eens voor a=1,04. Maar 
eigenlijk kunnen we daaruit voor de Engelse les geen conclusies trekken, omdat 
het gemiddelde zo dicht bij het maximum voor de bijleerscore zit, dat je niet kan 
spreken van een 'normale' GauBische verdeling. De normale verdeling wordt als 
het ware afgeknepen net boven het gemeten gemiddelde. 

De resultaten van de metingen van de leerefficientie staan in Tabel 2. 

Tabet 2: Meetresultaten van de leerefficientie 

Ae Me Af Mf 

Gemiddelde 35,1 28,0 22,6 23,1 

S tandaarddev. 8,8 3,4 3,7 2,3 

St. dev. van 3,6 1,4 1,5 1,0 gemiddelde 

Hier overlappen de intervallen uit (1) elkaar ook voor a=l,96 voor beide lessen 

voor beide standaarddeviaties. Pas bij a=1,04 in combinatie met de 
standaarddeviatie van het gemiddelde voor S geldt voor de Engelse les dat de 
twee intervallen elkaar niet overlappen. 
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De Franse las was zo moeilijk dat het nauwelijks voorkwam dat de proefpersonen 
voor de maximale 20 minuten klaar waren. Ats de leerlingen meer tijd hadden 
gehad hadden ze de mogelijkheid om meer keer een item op het scherm te laten 
verschijnen en had er bij de Franse les, net als bij de Engelse les, waar de 
leerlingen meestal voor tijd al klaar waren met de las, een duidelijk verschil tussen 
manueel en automatisch kunnen optreden. 

De resultaten naar aanleiding van de postenquete: 
Op de vraag "Welke leertoestand vindt u het prettigst om te gebruiken in het leer
programma?" werd als volgt geantwoord: 

MANUEEL ~ 
AUTOMATISCH 81.8% 
Geen van beide ~ 

Op de vraag "Zou u in een dergelijk leerprogramma een uitbreiding willen van de 
aangeboden 'extra functies'?" werd geantwoord: 

Ja 63.6% 
Nee 27.3% 
Geen mening ~ 

De voorgestelde functies waren: 
• Een instelbare leertijd (=de tijd dat het goede alternatief nadat de leerling 

antwoord heeft gegeven nog op het scherm blijft). 
• In de blokjes op het scherm kunnen zien welke vraag erbij hoort. 
• Bij grammatica-oefeningen ook uitleg, waarom het gegeven antwoord goed 

of fout is. 

De vraag "Denkt u dat u gemakkelijker leert met behulp van het leerprogramma 
dan van papier?" resulteerde in: 

Ja 45.5% 
Nee ~ 
Geen mening ~ 
Dat hangt eNan at 27.3% 

Van de personen die "Dat hangt ervan af" antwoordden waren er die vonden dat 
het leerprogramma beter geschikt was voor woordjes dan voor grammatica
oefeningen, maar ook die precies het tegengestelde vonden. Een proefpersoon 
vond dat het leerprogramma alleen geschikt was voor stof die ooit al eens geleerd 
was. 

De antwoorden op de vraag "Vindt u dat u een van de twee lessen beter in de 
andere leertoestand had kunnen leren?" warden gescheiden naar de combinatie 
les-leertoestand waaraan de proefpersonen werden onderworpen: 
Automatlsch Engels Ja, en wel Les Frans ~ 
& Manueel Frans Nee ~ 

Geen mening 2.Q.,% 

Automatisch Frans Ja, en wel Les Engels 16,7% 
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& Manueel Engels Nee 
Geen mening 

~ 
33.3% 

De combinatie Automatisch Frans & Manueel Engels wordt dus beter ervaren dan 
de combinatie Automatisch Engels & Manueel Frans. Als een andere toestand voor 
een bepaalde les beter wordt ingeschat, dan is dat altijd voor de les in de manuele 
toe stand. 

3.4. Conclusies 

De onderzoeksresultaten leverden erg grote standaarddeviaties op. Dit duidt op 
grote verschillen tussen de leerlingen. Met een zwakke zekerheid van 70% kan 
gesteld worden dat een moeilijke les gemiddeld meer bijgeleerde items oplevert in 
de toestand automatisch dan in de toestand manueel van het leerprogramma. Met 
dezelfde zekerheid kan worden gesteld dat de leerefficientie voor een makkelijke 
les hoger is in de manuele toestand dan in de automatische toestand. 

Voor de moeilijke les is er dus een indicatie dat de automatische toestand beter is 
dan de manuele toestand, zoals werd verwacht. Echter voor de gemakkelijke les is 
er een indicatie dat de manuele toestand efficienter werkt dan de automatische, 
wat niet werd verwacht. Blijkbaar hoeft het programma bij een gemakkelijke les 
niet zovaak een item op het scherm te brengen als wel werd gedaan. 

De voorkeur voor een bepaalde toestand hing, geheel tegen de verwachtingen in, 
helemaal niet af van de moeilijkheidsgraad van de les. De voorkeur van de 
overgrote meerderheid was automatisch. Dit komt doordat de leerling in de 
toestand automatisch niet voortdurend met de muis over het scherm hoeft te 
bewegen en niet hoeft na te denken over zijn volgende "zet" bij het leren. 

Een hele kleine meerderheid van de studenten vindt dat ze gemakkelijker leert van 
papier dan met het leerprogramma. Natuurlijk hebben we hier wel te maken met 
studenten, die met het leren van papier al jaren ervaring en goede resultaten 
hebben behaald. Zij hebben al een goede methode ontwikkeld om van papier te 
leren vergeleken bij lager onderwezen leerlingen. 
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4. Ervaringen en aanbevelingen 

4. 1. Supercard en de program ma's 

Een van de grote nadelen van Supercard is dat de beschikbare documentatie niet 
volledig is. Het grootste deel van de mogelijkheden wordt gevonden door simpel
weg proberen. Hoewel Supercard de taak van schermaansturen en aanverwante 
zaken overneemt, heeft ook dat wel eens nadelen. Zo moest bij hat cursief krijgen 
van de teksten van de items altijd gebruik gemaakt van de mogelijkheden die 
Supercard daarvoor biedt en soms moat dan via een omweg gewerkt warden, wat 
de snelheid niet ten goede komt. 

Een volgende stap in hat leerprogramma zou kunnen zijn hat aangeven van hat 
item dat hat baste zou kunnen worden gekozen in de toestand manueel. Hat komt 
namelijk redelijk vaak voor dat de leerling in deze toestand bij een moeilijke les de 
items zo snel mogelijk kiest nadat hij die al heeft gekozen. Op deze manier blijven 
de laatste paar items vers in het geheugen, maar die daarvoor zijn al snel weer 
vergeten. Met een suggestie voor een te kiezen item zou deze verkeerde 
leerstrategie misschien worden vermeden. De leerling krijgt dan de keus om na te 
denken over zijn volgende "zet" of niet; het wordt dus een combinatie van 
automatisch en manueel. 

Een instelbare leertijd zou ook een mogelijk bijkomende optie zijn. lrritatie of 
verlies van aandacht door lange wachttijden bij items die al gekend zijn warden zo 
vermeden. 

Voor hat lessenaanmaakprogramma zou hat misschien bater zijn om de aan te 
maken velden in een ander window aan te maken en wel meteen op de plaats 
waar ze in het leerprogramma zullen verschijnen. Er zou gebruik gemaakt kunnen 
worden van "draggable" windows, zodat de gebruiker zelf kan instellen waar en 
hoe de verschillende delen van het programma op het scherm te zien zijn. Het 
voordeel van de aparte windows is dat er bij het copieren van de velden in een 
nieuw project niet zoveel tijd verloren gaat. Ook bij het wijzigen van een les, 
waarbij ook veal copieerwerk gepaart gaat, wordt dan veel wachttijd bespaart. 

4,1, De proefopzet 

Achteraf liet de proefopzet toch wel wat te wensen over. Het aantal proefpersonen 
was erg gering, wat een oorzaak zijn van de grootte van de standaarddeviaties. 
Aangeraden wordt om per leerling een las te maken waarin alleen items staan die 
de leerling niet kent. Dit maakt hat makkelijker om het aantal bijgeleerde items van 
de ene leerling te vergelijken met die van een ander. 

Wat ook erg interessant is om te achterhalen is het verschil van automatisch en 
manueel per leerling. Het is dan wel zaak om twee qua moeilijkheidsgraad 
equivalente lessen te creeren. Als we dan ook nog het verschil tussen moeilijke en 
gemakkkelijke lessen willen zien zullen er in totaal 4 lessen moeten worden 
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aangemaakt en aan de proefpersoon worden aangeboden. Dit zal misschien wel 
te veel aandacht in een korte periode van de proefpersoon vergen, maar de proef 
kan ook in twee delen worden gesplitst, die niet direct na elkaar aan de proefper
soon worden voorgelegd. Dit laatste vergt dan weer meer van de welwillendheid 
van de proefpersoon. 
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Bii[age 1: Visuele presentatie van bet teerprogramma 



Bijlage 1 : Yisue!e presentatie van het leerprogramma 

Cl • • • • 
• • • 

Buiten regendt het pijpestelen. 

Goed of rout? Nlveau: 0 % van elndscore 

0 van de O antwoorden correct 

r 

Goad 

[Q 
Fout monueel [~) automatlsch 

( 

Zadra het programma is opgestart wordt er een item aangeboden. De terugmel
ding "Goed of fout?" geeft aan dat op een van de knoppen Goed of Fout geklikt 
moet warden. 



Biilage 1 : Yisuele presentatie van het leerprograrnrna 

• • • • 
lnderdaad 
het correcte antwoord is: • • • 

Buiten regent het pijpestelen. 

Nlveau: 4 % van elndscore 

1 van de 1 antwoorden correct 
r 

[,-~. 
' . • manueel [~) automatisch 

( - ) 

Vervolg op pagina I: 
Werd er bij het vorige plaatje op de button Fout geklikt, dan verschijnt boven
staande op het scherm. Gedurende de leertijd blijft het bovenstaande op het 
scherm staan. Via de knop met het wijzende handje kan tussen de leertoestanden 
geschakeld worden. 
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Bijlage 1 : Yisvele presentatie van bet leerprogramma 

Kies een vraag, a.u.b. -- mm - -- IIBB • 

Nlveau: 33 % van alndscore 

8 van de 10 antwoorden correct 
r "I , ... 

1;1,. r·~. l ~•• I • .. _,.t· . _, 
,) manueel (11:l,") automatisch mJ.D nm 

'- .. '-- .. 

( ) 

Na verloop van tijd in de manuele toestand: Gevraagd wordt om een item te 
kiezen. De donkergrijze rechthoekjes geven aan welke vragen net gesteld zijn en 
dus niet mogen worden gekozen. Wordt toch een van deze rechthoekjes 
aangeklikt, dan verschijnt er een messagebox met de tekst: "Net gekozen, 
selecteer een ander!" 

iii 



In Eindhoven ligt de beste 
Technische Unlverslteit van 

Nederland. 

Goed of fout? 

n} 
r 

IQ 
Goed Fout 

\. 

( ) 

Vervolg op pagina Ill: 

smage 1 : Yisue!e presentatie van bet ieerprogramma 

- [Zl IBlm - -- IIIBII -

Nlveau: 33 % van alndseora 

8 van da 10 antwoordan correct 

manueel [l!Jj') aulOmati.sch 

ltemaanbod in de manuele toestand, nadat op het tweede rechthoekje is geklikt. Er 
moet op goed of fout geklikt worden. 
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Bijlage 1: Yisuele presentatie van het leerprogramma 

- CJ 
IBIIII - -- 111111 ■ 

Goed of fout? Nlveau: 33 % van alndscore 

8 van de 10 antwoorden correct 

Goad Fout manueel[Wl outomatisch 

( Herhaal ) 

Vervolg op pagina IV: 
Als de gebruiker niet reageert verdwijnt het item van het scherm. Met herhaal is het 
mogelijk om het item weer op het scherm te laten verschijnen. Het is oak nag 
steeds mogelijk om Goed of Fout aan te klikken. 
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Helaas 
het correcte antwoord Is: 

In Eindhoven ligt de beste 
Technische Universiteit van 

Nederland. 

( ) 

Vervolg op pagina V: 

Bijlage , : Visuele presentatie van het leerprogramma 

11111111 - 1111!1 • • 
• HIIII ■ 

Nlvaau: 29 % van elndscore 

8 van de 11 antwoorden correct 

manueel [IIWJ ■utom•ti•ch 

Er werd op Fout geklikt. Verlaging van het level van het item komt tot uiting in 
verkleining van het tweede vierkantje. De score wordt oak lager. Gedurende de 
leertijd bij een tout antwoord (die langer is dan bij een geed antwoord) blijft 
bovenstaande op het scherm staan. 
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Bjjlage 2: Visuele presentatie van het lessenaanmaakprogramma 

... 

I Enter the frOntptece of Item nr.1: 

OD DI 
Al!B Backpieoe 

r..--,-,.,,,,-... -.... -.§-~-,--.--.❖--,-..... -J :-N-e-xt_a_~_er-na-tiv_e_ 

( 
<;, :, ) 

, MM!iii _ 

.. ,, ,.! ' 
'·v"'·:: 

Status: 

ltemnr: 1 
Total number of alternatives: 0 

Total number of Items: 1 

e 
STOP&MAKE 

Start van het programma: Het eerste en enige item is nog leeg. Allereerst wordt 
verwacht dat het voorste deel van het item zal worden ingetypt. Door de knoppen 
Next Alternative en Backpiece te gebruiken kan het voorste deel eventueel worden 
weggelaten. 



smage 2: Yisuefe presentatie van het fessenaanmaakprogramma 

••• 

Status: 

ltemnr: 1 
Total number of alternatives: 0 

Enter the frontpiece of item nr.1: I"'' ,oo,ste deel 

OD DI 
~ Backpiece 

~-IB1--J-... ,-.. -.... l-~-::,-;-...,,..-,, ... -..... -) :-N-e-xt_a_~_er-na-ti-ve-

Li ...... ·· '-.:·· r' - ) [~---')-· .-~~-~-ii _,,) 
X 

Clear 

Total number of Items: 1 

r O ~ 
STOP&MAKE 

" 

Vervolg van pagina I: 
Het voorste deel is ingetypt. Nu kan of naar het achterste deel of naar het eerste 
alternatief worden "geklikt". 

ii 



Biilage 2: Visuele presentatie van het lessenaanmaakprogramma 

Het voorste deel ... 

Enter the backplece of item nr.1: 

ID 
Frontpiece 

X 
Clear 

Vervolg van pagina II: 

Status: 

ltemnr: 1 
Total number of alternatives: 0 

Total number of Items: 1 re~ 
STOP&MAKE 

'" 

Er is op de returntoets gedrukt. Het programma slaat het voorste deel nu op en 
springt vanzelf naar het achterste gedeelte, dat nu ingegeven kan warden. Met 
Next Alternative kan dit deel warden weggelaten. 
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Bijlage 2: Visuele presentatie van bet lessenaanmaakprogramma 

Het voorste deel ... 

Enter the backpiece of item nr.1: 

lhet achte,ste deel 

ID 
Frontpiece 

) (~,) ,~:; ' ) - _\Ill_ -
X 

Clear 

Vervolg op pagina Ill: 

Status: 

ltemnr: 1 
Total number of alternatives: 0 

Total number of Items: 1 

0 
STOP&MAKE 

Het achterste gedeelte is ingetypt, maar neg niet opgeslagen. 
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smage 2: Yisvele presentatie van bet fessenaanmaakprogramma 

Het voorste deel ... het achterste 
deel 

Enter alternative nr.1 of item nr.1: 

ID DI 
Frontpiece Backpiece 

Vervolg van pagina IV: 

Status: CORRECT 

ltemnr: 1 
Total number of alternatives: 0 

Total number of Items: 1 re~ 
'"STOP&MAKE 

Er werd op de returntoets gedrukt om ook het achterste dee! op te slaan. Nu kan 
het eerste alternatief warden ingetypt. De status van dat alternatief wordt 
aangegeven: CORRECT. We kunnen hier zien dat de punt van het achterste deel 
vergeten is; dat zouden we via de knop Backpiece kunnen veranderen. 
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Bjjlage 2: Visuele presentatie van bet iessenaanmaakprogramma 

Het voorste deel ... het achterste 
deel. 

Enter alternative nr .1 of item nr .1: I altarnatiaf lln 

ID DI 
Frontpiece Backpiece 

Vervolg op pagina V: 

Status: CORRECT 

ltemnr: 1 
Total number of alternatives: 0 

Total number of Items: 1 re~ 
STOP&MAKE 

\. ... 

Het achterste deel is gewijzigd en het eerste alternatief ingetypt. Voor en na dit 
alternatief zijn met opzet spaties ingetypt, zodat het veld, dat wordt aangemaakt 
nadat op return is gedrukt, woordspaties zal tonen tussen voor-, tussen- en 
achterdeel van het item. 
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Bmage 2: Yisuele presentatie van het lessenaanmaakprogramma 

Frontthe first incorrect answer 
back! 

Enter alternative nr.2 of item nr.2: I the first incorrect answer 

ID DI 
Frontpiece Backpiece 

~ 

◊ ◊ 
, Previous alternative '\. Next alternative 

◊◊ 
, ' 

◊◊ 
\. Previous item " Next item 

X 
Clear 

Status: INCORRECT 

ltemnr: 2 
Total number of alternatives: 2 

Total number of items: 2 

e 
STOP&MAKE 

Nadat alternatieven zijn ingevoerd en opgeslagen kunnen ze, net als het voorste 
en achterste deel van het item, alsnog warden bekeken en eventueel gewijzigd en 
wel met de "browse"-knoppen. Hierboven zien we dat het tweede alternatief van 
het tweede item met een spatie te weinig is ingevoerd, zodat "Front" en "the first 
incorrect answer'' te dicht op elkaar volgen. 
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Biila.r;e 6: Handleiding voor HLessena,a,nma,ak" 

Handleiding voor het programma "Lessenaanmaak" 

Bedoeling van het programma: 
"Lessenaanmaak" is gemaakt om het aanmaken van lessen voor het 
leerprogramma ("Leer mee" of "Let's Learn") te vergemakkelijken. Er warden niet 
zomaar textfiles gecreeerd, maar hele textvelden (inclusief grafische informatie) 
warden in de lesfile opgeslagen. 

Opbouw van de opgaven: 
Elke les bestaat uit een door de gebruiker vast te stellen aantal opgaven. Elke 
opgave bestaat uit een goed antwoord en maximaal negen foute antwoorden, dus 
samen: maximaal 1 O alternatieven. Elk alternatief bestaat uit drie delen: een 
frontpiece, een middlepiece alternative en een backpiece. Binnen een opgave zijn 
de frontpieces en backpieces van alle alternatieven gelijk. Alleen de middlepieces 
verschillen dus per alternatief. Alternatief 1 is altijd het correcte alternatief. 

Aanmaken van een les: 
Start het programma "Lessenaanmaak". Typ een naam in en kies de button New. 
• Voor het aanmaken van lessen voor de standalone versie van het 

leerprogramma moet de standalone versie van "Lessenaanmaak" warden 
geladen. Voor de normale (Supercard-) versie moet de normale "Les
senaanmaak" warden gebruikt. 

Volg de aanwijzingen van de command line: 
• De commandline bevindt zich tussen het grafische veld en het invoerveld. In 

de commandline staat vermeld wat u meet invoeren in het invoerveld (=waar 
de textcursor staat). 

• Alleen na een return te hebben gegeven wordt de informatie in het invoer
veld opgeslagen en verwerkt tot het grafische veld! 

• Voorbeeld van commandline en invoerveld: 
Enter alternative nr.1 of item nr.17: I encombre 

Als u in een opgave genoeg alternatieven heeft aangemaakt gaat u naar het 
volgende item (=opgave). 
• Naar de volgende opgave gaan kunt u doen door op de Next Item button te 

drukken met uw muis 6f door de enter-knop op uw toetsenbord in te 
drukken. 

• U kunt alleen naar de volgende opgave gaan als de opgave waar u nog 
mee bezig bent een volledige opgave is: Er is een goed en minstens 1 fout 
alternatief. 

• De Next Item button ziet er als volgt uit: 



Biilaae 6: Handleidina voor "Lessenaanmaak" 

r 

'- Next item 

Als u genoeg opgaven heeft gemaakt (maximaal 40} en alle opgaven voldoen dan 
drukt u op de Stop button. 
• Als de laatst ingevoerde opgave niet volledig is en u stopt toch, dan wordt 

de laatst ingevoerde opgave niet in de les opgenomen. 
• De Stop button bevindt zich rechtsonder op het beeldscherm en ziet er als 

volgt uit: 

e, 
STOP&MAKE 

Wiizigen van een bestaande les: 
Start het programma "Lessenaanmaak". Typ de naam van een bestaande les in en 
kies de button Old. 
• Voor het wijzigen van lessen voor de standalone versie van het 

leerprogramma moet de standalone versie van "Lessenaanmaak" worden 
geladen. Voor de normale (Supercard-) versie moet de normale "Les
senaanmaak" worden gebruikt. 

Na het inladen van de les kunt u beginnen met het veranderen/toevoegen van 
opgaven. 
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BUta.ae 6: Handleidiaa voor "Lessenaanmaak" 

Wjjzigen van o~gaven in de huidige les: 
Er zijn zeven buttons waarvan u gebruik kunt maken om opgaven te wijzigen. Deze 
knoppen staan weergegeven in de volgende figuur: 

• 

• 

• 

• 

• 

ID DI 
Frontpiece Backpiece 

r "" r 

◊ ? 
'- Previous alternative "- Next alternative 

r 

◊◊ 
Previous item Next item 

X 
Clear 

Met frontpiece kunt u het voorste deel van de alternatieven oproepen en 
opnieuw invoeren. 
Met backpiece kunt u het achterste deel van de alternatieven oproepen en 
wijzigen. 
Met de knoppen previous en next alternative kunt u door de alternatieven 
van een opgave wandelen. 
Met de knoppen previous en next item kunt u door de opgaven van de 
huidige les wandelen. Met deze knoppen belandt u altijd in de invoermode 
van de frontpieces. 
Met de knop clear kunt u het laatste· alternatief van een item verwijderen . 
Pas op: Als dit laatste alternatief ook het eerste is en u kiest previous item, 
dan is uw opgave leeg!!I (*: De grafische opslagmethode laat niet toe dater niet-laatste 
alternatieven binnen aanvaardbare tijd worden verwijderd.) 
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BU/age 7: De postenqulte van het minionderzoek 

eost-enquete: 
Gelieve de volgende vragen zo goed mogelijk naar waarheid aan te kruisen en op de ommezijde van 
dit formulier de antwoorden toe te lichten: 

1 . Welke leertoestand vindt u het prettigst om te gebruiken in het leerprogramma? 

□ MANUEEL 
□ AUTOMATISCH 

D Geen van beide 

D Oat hangt ervan af 
(toelichting op achterzijde, a.u.b.) 

2. Zou u in een dergelijk leerprogramma een uitbreiding willen van de aangeboden "extra 
functies" (Herhaal, Score op het scherm, Representatie van de geleerde en niet-geleerde 
vragen)? 

□Ja 
ONee 

D Geen mening 
(toelichting op achterzijde, a.u.b.) 

3. Oenkt u dat u gemakkelijker lee rt met behulp van het leerprogramma dan van papier? 

DJa 

ONee 

D Geen mening 

D Oat hangt ervan af 
(toelichting op achterzijde, a.u.b.) 

4. Vindt u dat u een van de twee lessen beterin de andere leertoestand had kunnen leren? 

D Ja, en wel: D Les Frans 

D Les Engels 

ONee 

D Geen mening 

D Oat hangt ervan af 
(toelichting op achterzijde, a.u.b.) 

5. Eventuate extra opmerkingen over het leerprogramma op zich, de leertoestanden, de 
representatie van de vragen, aanvullingen etc. kunt u op de achterzijde van dit formulier kwijt. 



Biilage s: on verwerkte meetresultaten minionderzoek 
•Automausch Engels: 
Totaal aantal items in de les is 20. 

Student nr. 

1 
4 
5 
7 
9 
11 

Aantal goed 
io pretest 

15 
16 
13 
10 
17 
14 

•Manueel Engels: 
Totaal aantal items in de les is 20. 

Student nr. 

2 
3 
6 
8 
10 
12 

Aantal goed 
i□ pretest 

14 
13 
10 
15 
11 
13 

•Automausch Frans: 
Totaal aantal items in de les is 18. 

Student nr. 

2 
3 
6 
8 
10 
12 

Aantal goed 
io pretest 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

•Manueef Frans: 
Totaal aantal items in de les is 18. 

Student or, 

4 
5 
7 
9 
11 

Aantal goed 
i□ pretest 

0 
0 
0 
0 
0 

Aantal goed 
io posttest 

20 
19 
18 
20 
20 
20 

Aantal goed 
in posttest 

20 
18 
19 
20 
18 
19 

Aantal goed 
in posttest 

15 
5 
7 
16 
6 
6 

Aantal goed 
i □ posttest 

3 
8 
3 
5 
7 

Aantal gegeveo 
antwoorden (goede+toute) 

44+9 
39+7 
34+9 
69+12 
61+7 
64+6 

Aantal gegeyen 
antwoorden (goede+foute) 

44+8 
71+9 
63+11 
65+10 
62+9 
56+19 

Aantal gegeyen 
antwoorden (goede+toute) 

64+13 
76+29 
57+10 
58+11 
65+21 
66+19 

Aantal gegeveo 
antwoorden (goede+foute) 

60+11 
68+19 
73+14 
61+15 
58+14 


