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1 Introductie 

Op de Technische Universiteit Eindhoven volgen veel studenten een opleiding. In de laatste paar jaren zijn 
er veel veranderingen geweest die invloed hebben op de studieprogramma's van deze opleidingen. Zo is 
een aantal jaren terug de Bachelor I Master structuur ingevoerd en meer recent was er de overgang van het 
trimester systeem naar het semester systeem. Door deze veranderingen zijn ook bijna alle vakken die 
gegeven worden aan de universiteit aangepast aan de nieuwe situatie. Door al deze wijzigingen is het lastig 
om bij te houden welke kennis de studenten opdoen gedurende hun opleiding. Tevens maken deze 
wijzigingen het lastig om studieroosters te maken en te controleren op juistheid. Bij veel vakken wordt 
voortgebouwd op kennis die in andere vakken opgedaan is. Het is daarom van groot belang dat de vakken in 
de juiste volgorde gegeven worden. In dit verslag worden deze problemen verder geanalyseerd en wordt 
een oplossing gepresenteerd waarmee de kennis van studenten en de studieroosters beter beheerd kunnen 
worden . 

Voor het oplossen van de problemen is het tien-stappen-plan van Piet Kempen en Jimme Keizer [4] gebruikt. 
In de oriëntatiefase wordt de opdracht beschreven en wordt een korte oriëntatie gedaan naar de 
verschillende punten uit de opdracht. De onderzoeks-en oplossingsfase wordt gebruikt voor de analyse van 
de problemen die uit de opdracht naar voren komen en een oplossing wordt ontworpen die de problemen 
aanpakt. Bij deinvoeringsfase wordt gekeken naar de mogelijkheden om de oplossing te realiseren. 

De opbouw van dit verslag volgt het tien-stappen-plan: in het volgende hoofdstuk wordt de oriëntatiefase 
beschreven. De resultaten van de onderzoeks- en oplossingsfase beslaat de hoofdstukken drie t!m zes. In 
hoofdstuk 3 worden de problemen geanalyseerd en wordt een herformulering van de problemen gedaan. In 
hoofdstuk 4 wordt gekeken naar de eigenschappen van een Topic en hoofdstuk 5 beschrijft het ontwerp 
(proces). De oplossingen voor de problemen worden in hoofdstuk 6 beschreven. Hoofdstuk 7 beschrijft de 
invoeringsfase, deze is gewijd aan een evaluatie van verschillende informatiesystemen voor het 
ondersteunen van de oplossing. In hoofdstuk 8 worden de conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek 
weergegeven. 

Het figuur op de voorkant van dit verslag verwijst naar de structuur van studieprogramma- vak- topic- ... 
die allen een gelijke structuur (vorm) hebben maar steeds op een dieper (gedetailleerder) niveau. 
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--------- - - ------------------- ---------- - ---

2 Opdracht en probleemformulering 

2.1 Opdracht: 

De opdracht zoals gegeven door de opdrachtgever: 

Bij het opstellen van de roosters voor de faculteit TM op de TU/e moet met veel factoren rekening gehouden 
worden. Zo moeten de vakken in de goede volgorde gegeven worden. Veel vakken bouwen voort op de 
kennis die opgedaan is bij andere vakken. Deze relatie tussen vakken heeft veel invloed op het rooster. 
Tevens wordt er rekening gehouden met het feit dat studenten een vak niet de eerste keer halen. Een jaar 
later moet er dan nog een keer de gelegenheid zijn om het vak, of een vervangend vak te volgen. De vakken 
veranderen ook, ze evolueren om bij de tijd te blijven . Vakken veranderen ook wel door externe invloeden, 
de overgang van het reguliere programma naar de Bachelor/Master structuur en de recente overgang van 
trimesters naar semesters heeft bij veel vakken wijzingen in de inhoud veroorzaakt. Al deze factoren maken 
het lastig om elk jaar een goed lopend rooster te maken. 

Het studieprogramma van studenten op de TU/e verandert per generatie. Dit wordt veroorzaakt doordat er 
elk jaar kleine veranderingen in de vakken zijn. Hierdoor moet elk jaar een aantal vakken een nieuwe code 
krijgen of een ander wijziging in de inhoud krijgen. Bij de overgang van het trimester systeem naar het 
semester systeem hebben ook alle vakken nieuwe vakcodes gekregen. 

Een mogelijke oplossing die de opdrachtgever al aangeeft is het vastleggen van de kennis die de studenten 
in hun studieprogramma opdoen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen in subvakken, deze worden ook wel Topics 
genoemd. Als het studieprogramma beschreven wordt met Topics is de verwachting dat het dan constanter 
is dan met vakcodes. De opdrachtgever wil weten of het gebruik van Topics zal helpen met het opstellen van 
studieroosters en het managen van de studieprogramma's. Ook wilde hij weten wat dan de omvang van een 
Topic zou moeten zijn, moest het studielast van een half vak, 1/3 vak of veel minder hebben. 

2.2 Opdracht analyse 

De Technische Universiteit Eindhoven (hierna TU/e) is een divers bedrijf, er wordt onderzoek gedaan zowel 
puur academisch maar ook in opdracht van externe bedrijven en er wordt onderwijs gegeven. Bij het 
onderzoek en onderwijs richt de TU/e zich of een aantal (technische) vakgebieden zoals natuurkunde, 
elektrotechniek, scheikunde, technische bedrijfskunde, etc. 

Deze vakgebieden zijn ook te zien in de organisatie van de TU/e, voor elk vakgebied is een faculteit 
opgesteld . De faculteit verzorgt het onderzoek en onderwijs voor een vakgebied. Studenten die onderwijs 
volgen aan de TU/e kiezen dan ook een faculteit waar ze gaan studeren. 

De faculteit verzorgt de studieprogramma's voor de studenten. De TU/e biedt verschillende opleidingen aan 
voor studenten, elke faculteit heeft opleidingen op Bachelor en Master niveau en ook zijn er opleidingen voor 
avond en deeltijd studenten . Elk jaar beginnen studenten in september aan hun opleidingen. Bij aanvang 
van de studie wordt aan elke student een studieprogramma toegewezen . Welk studieprogramma een 
student krijgt toegewezen hangt af van de faculteit, de opleiding, het niveau en of het een voltijds, deeltijds of 
avondstudie betreft. In dit studieprogramma ligt o.a. vast welke verplichtte vakken gevolgd moeten worden 
maar ook welke keuzevakken gekozen kunnen worden en de regels die gelden voor de samenstelling van 
een pakket keuzevakken. 

Voor alle opleidingsvarianten worden elk jaar studieprogramma's gemaakt. Deze studieprogramma's zijn elk 
jaar anders; dit wordt veroorzaakt door de evolutie van de vakken uit het programma. De inhoud van de 
vakken verandert met de tijd, nieuwe onderwerpen worden toegevoegd, oude worden verwijderd . De boeken 
veranderen omdat ze niet meer worden uitgegeven, de onderwijs of tentamenvorm van een vak wordt 
gewijzigd, docenten stoppen met een vak en worden vervangen. Al deze oorzaken zorgen ervoor dat het 
studieprogramma elk jaar een beetje verandert. 

Zoals gezegd, de inhoud van een studieprogramma verandert elk jaar een beetje, studenten doen in grote 
lijn dezelfde kennis op als studenten van een jaar eerder of later. De vakcodes in de studieprogramma's 
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veranderen daarentegen veel meer. De TU/e heeft duidelijke regels voor het veranderen van vakcodes: de 
vakcode moet veranderen als de inhoud, de onderwijsvorm of de tentamenvorm verandert. 

Soms zijn er ook grote veranderingen in het studieprogramma. Bij de introductie van de Bachelor/Master, 
waarbij de 5-jarige opleiding opgesplitst is in een 3-jarige bachelors opleiding en een 2-jarige Masters 
opleiding heeft het studieprogramma flink veranderd . Ook de recente overgang waarbij het onderwijs niet 
langer in trimesters maar in semesters gegeven wordt heeft het studieprogramma veranderd. In grote lijnen 
doen de studenten nog steeds dezelfde kennis op maar de vakken die gevolgd worden hebben compleet 
nieuwe vakcodes gekregen, ook is de indel ing van het studieprogramma over de jaren heen anders 
ingedeeld. 

Dit is dan het belangrijkste probleem van de opdrachtgever. Deze moet zorgen dat de studieprogramma's, 
zowel de inhoud als de vakcodes, de studieroosters en studieplanningen blijven kloppen ondanks de 
wijzigingen die steeds plaatsvinden. 

De volgorde van de vakken in het studierooster wordt onder andere bepaald door de voorkennis die nodig is 
voor het volgen van een vak. Bij elk vak kan worden aangegeven welke vakken als voorkennis dienen. Deze 
aanduiding gebeurt door middel van de vakcodes van de vakken die als voorkennis vereist zijn . Dit is best 
lastig want vaak wordt maar een deel van een vak gebruikt in een ander vak, het is zelden zo dat alle kennis 
die opgedaan is in een vak nodig is om het andere vak te kunnen volgen . Om de voorkennis nauwkeuriger 
aan te geven zou niet aan een vakcode gerefereerd moeten worden maar aan het onderwerp binnen een 
vak. 

In het studieprogramma is door middel van vakcodes aangegeven welke vakken een student moet behalen. 
Doordat de regels rond het wijzigen van de vakinhoud en de onderwijs en tentamenvormen redelijk strikt zijn 
veroorzaken kleine wijzigingen nieuwe vakcodes. Als een vak een nieuwe vakcode krijgt is het zaak om alle 
referenties naar de oude vakcode op te sporen en eventueel te veranderen in de nieuwe code. Dit geldt 
bijvoorbeeld bij de voorkennis voor een vak. Als vak A voorkennis is voor vak B en door een wijziging krijgt 
vak A een nieuwe vakcode, dan moet dit ook aangepast worden in de voorkennis lijst van vak B. Deze 
verandering geeft bij vak B geen nieuwe vakcode maar met deze verandering is wel een stukje geschiedenis 
veranderd . Eerst verwees vak B naar vak A met de oude vakcode en nu wordt naar vak A met de nieuwe 
vakcode verwezen, zonder dat deze wijziging verder te zien is. Ook bestaande studieprogramma's waarin 
vak B voor komt zullen nu verwijzen naar de nieuwe vakcode van vak A. Ook hier is een stukje geschiedenis 
veranderd. 

Het belangrijk uitgangspunt voor de oplossing is dat deze aansluit bij de huidige manier van werken. 
Studenten blijven vakken volgen en het studieprogramma bestaat uit een lijst van vakken (aangegeven 
middels vakcodes) die behaald moeten worden. 

2.3 Probleem formulering 

In de hierboven getoonde opdrachtanalyse zijn verschillende problemen te onderscheiden, deze worden 
hieronder beschreven: 
• Een kleine wijziging in een vak veroorzaakt mogelijk een nieuwe vakcode. Hierdoor verandert het 

studieprogramma vaak. Is het mogelijk om een nieuw ontwerp te maken waarin het studieprogramma 
minder vaak verandert? 

• De 'kennis' die studenten opdoen in het studieprogramma is nu vastgelegd in vakken. Door de 
veranderingen in de vakken is lastig bij te houden wat er echt verandert voor de studenten. Zouden 
Topics kunnen helpen dit op te lossen? 

• De voorkennis van de vakken is nu vastgelegd als een lijst met vakcodes. In een nieuw ontwerp is het 
misschien mogelijk om te verwijzen naar de onderwerpen die behandeld worden in de vakken. 

• Als de voorkennis van een vak verandert waarbij het vak geen nieuwe vakcode krijgt raakt een stukje 
geschiedenis verloren . In een nieuw ontwerp zouden deze veranderingen niet moeten optreden of 
zichtbaar(der) moeten zijn. 

• Als een vak een nieuwe vakcode krijgt moet de voorkennis aangepast worden in alle vakken die naar het 
veranderde vak verwijzen. 

Er is behoefte aan een systeem dat de bovenstaande problemen oplost en dat goed past bij de systemen en 
werkwijzen zoals die op de TU/e gebruikelijk zijn. 

6 



3 Probleem Analyse 

In de komende paragrafen zullen de punten uit de probleemformulering geanalyseerd worden, ook zal een 
model van de huidige situatie beschreven worden. Daarna zal het gehele probleem in kaart gebracht 
worden. 

3.1 Nieuwe vakcodes 

Op de TU/e worden veel vakken gegeven, deze vakken hebben allemaal een naam om een indicatie te 
geven wat de inhoud van het vak is. Omdat het lastig is om alle vakken een unieke naam te geven is ervoor 
gekozen dat alle vakken naast een naam ook een vakcode hebben. 

In studieprogramma's wordt alleen naar vakcodes verwezen, hiermee is het studieprogramma eenduidig 
vastgelegd. Ook wordt van de studenten bijgehouden welke vakken behaald zijn op basis van de vakcode. 
Doordat overal middels vakcodes gerefereerd wordt zijn er regels ontwikkeld die aangeven wanneer een vak 
een nieuwe vakcode moet krijgen. Op dit moment krijgt een vak een nieuwe vakcode als de vakinhoud een 
grote verandering ondergaat, als de onderwijsvorm verandert of als de tentamenvorm verandert. Met een 
grote verandering in de vakinhoud wordt bedoeld dat studenten die een vak eerder gevolgd hebben en toen 
het tentamen niet gehaald hebben, het huidige tentamen niet zouden kunnen maken. Dit is bijvoorbeeld het 
geval bij de overgang naar een ander boek of nieuw dictaat. 

Verandering van de vakcode is niet nodig als een van de voorkennis vakken een nieuwe vakcode krijgt of als 
er een kleine wijziging is in de vakinhoud, bij voorbeeld een andere druk van hetzelfde boek. 

Het verminderen van de veranderingen in de vakcodes is lastig en ook niet wenselijk omdat hiervoor goede 
redenen zijn . Ook zijn de regels hiervoor op TU/e niveau afgesproken en moeten die door alle faculteiten 
hetzelfde toegepast worden. Om de opdrachtgever toch te helpen is het misschien mogelijk om een ontwerp 
te maken waarin de vakinhoud meer gescheiden is van de uitvoering. Dus wijzigingen in de onderwijsvorm 
en de tentamenvorm zouden geen verandering in een identificatie veroorzaken maar veranderingen in de 
vakinhoud juist wel. 

Hieronder een voorbeeld hiervan. In Figuur 1 wordt een voorbeeld studieprogramma getoond, links staan de 
vakken met vakcodes A t/m H. Tussen de vakken staan pijlen, deze stellen de voorkennis relaties voor. Zo 
gebruikt vak D voorkennis uit vakken A en B. In het midden van de figuur staat het studieprogramma, 
uitgedrukt in vakcodes. Rechts in de figuur staat het kennis programma, dit geeft aan welke kennis wordt 
opgedaan. In het kennisprogramma wordt de kennis van Vak A aangeduid met KA, etc. 

Studie 
Programma 

A 
B 
c 
D 
E 
F 
G 
H 

Figuur 1: deel van studieprogramma 
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Kennis 
Programma 

KA 
KB 
KC 
KD 
KE 
KF 
KG 
KH 



In de vakken A en B vinden wijzigingen plaats, vak A verandert van tentamenvorm en vak B verandert van 
vakinhoud. Conform de regels krijgen beide vakken nieuwe vakcodes te weten I en J. De vakken A en B zijn 
voorkennis voor vakken D en E daarom moet bij deze vakken de lijst van voorkennis vakken gewijzigd 
worden. In onderstaande figuur (Figuur 2) wordt de nieuwe situatie getoond, de gewijzigde vakken hebben 
een grijze achtergrond gekregen. 

Studie 
Programma 

I 
j 

c 
D 
E 
F 
G 
H 

Kennis 
Programma 

KA 
KJ 
KC 
KD 
KE 
KF 
KG 
KH 

Figuur 2: studieprogramma met 2 gewijzigde vakken 

In het studieprogramma zijn twee wijzigingen en in het kennisprogramma maar één. Deze wijziging in het 
kennisprogramma wordt veroorzaakt door de verandering van vakinhoud van vak B. Deze wijziging is dan 
ook terecht. Studenten die vak B gevolgd hebben en het tentamen niet gehaald hebben kunnen niet zomaar 
het tentamen van vak J gaan doen. 

3.2 Kennis vastleggen 

Bij de vraagstelling stond al dat de vakcodes steeds wijzigen maar dat de kennis die een student opdoet 
gedurende het studieprogramma in grote lijnen constant blijft. Is er een systeem of theorie om deze kennis te 
managen. Op basis van het probleem, kennis vastleggen springt direct de term kennismanagement in het 
oog, zou kennismanagement een oplossing zijn voor dit probleem? 

Een definitie van kennismanagement van Weggeman [9]: 
Het zodanig inrichten en besturen van de operationele processen in de kenniswaardeketen dat 
daardoor het rendement en het plezier van de productiefactor kennis bevorderd wordt. 

Volgens Weggeman zijn een aantal nevendoelen van kennismanagement: 
• Het faciliteren van het effectief en efficiënt leren van professionals en het bevorderen van de 

ontwikkeling van relevante (groeps )competenties. 
• Het doen behouden, verbeteren en zonodig vernieuwen van die kennis die de organisatie in staat 

stelt marktintelligenter te opereren. 
• Het verbeteren van de interne communicatie en het verhogen van de productiviteit van informatie

uitwisseling. 

Zoals al blijkt uit de definitie en de genoemde nevendoelen wordt kennismanagement gebruikt voor het 
managen van de eigen kennis binnen de organisatie en niet de overdracht naar andere groepen zoals 
studenten. Kennismanagement wordt gebruikt om de kennis binnen de hele organisatie te laten groeien 
maar bij studenten op de TU/e moet juist de individuele kennis groeien. In Koulal i [5] staan een aantal 
definities en doelen van kennismanagement zoals die bij verschillende organisaties gehanteerd worden. 
Deze hebben allemaal gemeen dat ze de kennis van een hele organisatie proberen te vergroten. 

Commerciële kennis management systemen zijn dan ook systemen waarin informatie uit allerlei bronnen 
opgeslagen kan worden. Hierbij moet gedacht worden aan elektronische en papieren documenten, internet 
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pagina's en ook de kennis die verankerd is bij bepaalde personen binnen een organisatie. Middels 
zoeksystemen is het dan mogelijk om te achterhalen wat de organisatie van het onderwerp weet en waar de 
kennis over het onderwerp dan zit. 

Uit de definitie van kennismanagement en de mogelijkheden van de informatiesystemen die 
kennismanagement ondersteunen blijkt dat het probleem van het managen wat studenten leren tijdens hun 
opleiding geen kennismanagement probleem is. 

De procedure voor het vrijgeven van vakken en studieprogramma's heeft wel overeenkomsten met de 
procedures voor het vrijgeven van producten. Bij productontwikkeling zijn ook procedures om the kijken of 
het gebruik van een nieuw of ander onderdeel de kwaliteit van het eindproduct verbeterd of verslechterd. Zo 
kan een studieprogramma gezien worden als een product en de vakken als onderdelen. De 
opleidingscommissie toetst dan of de kwaliteit van het eindproduct (studieprogramma) nog aan de eisen 
voldoet. Het beheersen van de kennis die studenten opdoen gedurende hun studie kan dan met een product 
data management (PDM) systeem. 

De definitie van PDM volgens CIMdata [1], een autoriteit op het gebied van PDM: 
PDM systems manage the fu/1 contiguration of a product, including all mechanica/, software, and 
documentation components. 

PDM systemen worden gebruikt voor 
• Product Structure management 
• Workflow and Process management 
• Data vault and Document management 
• Programma management 
• Classification and Retrieval 

Deze punten worden hieronder kort beschreven; 

Data Vault and Document Management: 
De Data vault en document management is een van de hoofdfuncties van een PDM systeem. Het 
zorgt voor een veilige, gecontroleerde, opslag van alle data sets die door het PDM systeem beheerd 
worden. Deze veilige opslag wordt ook wel een elektronische kluis genoemd. Dit systeem controleert 
de identiteit ven gebruikers en bepaald op basis daarvan tot welke acties een gebruiker 
geautoriseerd is. 

Workflow and Process Management: 
Dit bestaat uit drie onderdelen, Work management, Workflow Management en Work History 
Management. Het systeem bepaalt wat gebeurt met de data als iemand het bewerkt (Work 
Management), het bepaalt de documenten stroom tussen personen (Workflow management) en het 
houd alle wijzigingen en gebeurtenissen bij die in het eerste onderdeel optreden (Work History 
Management). Deze onderdelen worden hieronder nader besproken. 

Work Management: 
Gedurende het ontwerp proces kan een product tientallen ontwerp veranderingen krijgen. Soms 
kiest een ontwerper een bepaalde ontwerprichting om die later te verlaten en terug te vallen op een 
eerdere versie van het ontwerp. Een PDM systeem bied de mogelijkheden hiertoe door als werk 
omgeving op te treden en alle data, zowel nieuwe als veranderingen aan bestaande data bij te 
houden en de mogelijk te maken om eerdere versies weer terug te halen indien nodig. 

Workflow Management: 
Gedurende de ontwikkeling van een product moeten vaak duizenden onderdelen ontworpen worden. 
Voor elk onderdeel moeten bestanden worden gecreëerd, aangepast, bekeken en goedgekeurd door 
diverse personen, en dit alles vaak meerdere keren. Voor verschillende onderdelen worden ook vaak 
verschillende ontwerptechnieken gebruikt, voor mechanische onderdelen worden CAD tekeningen 
gebruikt en voor elektronische onderdelen worden elektrische schema's gebruikt. Wijzigingen in een 
van de hoofdontwerp files heeft mogelijk tot gevolg dat andere files ook gewijzigd moeten worden. Er 
bestaat daarom behoefte aan het continue controleren, aanpassen en indienen van wijzigingen om 
te zorgen dat het hele ontwerp consistent blijft. PDM systemen zijn zeer geschikt om orde te 
scheppen in deze zeer complexe workflow. In het bijzonder het bijhouden van de duizenden 
beslissingen die bepalen wat de volgende stap in het ontwikkel proces is. 
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Work History Management 
PDM systemen houden niet alleen de gegevens van de huidige toestand bij maar slaan ook alle 
voorgaande toestanden waar het project in geweest is op. Hiermee is het mogelijk om 'terug te gaan 
in de tijd' naar momenten in de ontwikkeling waar problemen ontstonden of waar een nieuwe 
ontwikkeling gestart kan worden. 

Product Structure Management: 
Met Product stucture management wordt gebruikt voor het maken en beheren van stuklijsten, 
samenstellingen, product configuraties of Bill-Of-Material (BOM) structuren en relateert de 
onderdelen die in het PDM systeem beheert worden aan deze structuren. PDM systemen maken het 
mogelijk om een eenvoudige onderdelenlijst uit te breiden tot een complete product structuur met 
relaties voor opties en versies, vervangende onderdelen. Een PDM systeem maakt het gebruikers 
mogelijk om eenvoudig product informatie te vinden van onderdelen en SOMs. 

Programma management: 
PDM systemen kunnen ook programma management functies hebben. Deze zijn vooral interessant 
voor organisaties waar veel met projecten gewerkt wordt. Deze functie maakt het mogelijk om 
geïntegreerde ondersteuning te bieden aan managers die verantwoordelijk zijn voor projecten of 
programma's binnen de organisatie. De eenvoudigste vorm van deze functie maakt het mogelijk om 
Work-Breakdown-Structures te maken en te beheren. Deze bestaan meestal uit een structuur van 
hoofdtaken die opgedeeld worden in sub-taken welke weer verder opgedeeld worden in kleinere 
taken. Deze functie maakt het dan mogelijk om resources en uitgaven aan elke taak te koppelen. 

Classification and Retrieval: 
Met de classificatie en retrieval functies is het mogelijk om relaties the leggen tussen product data 
attributen zo dat vergelijkbare onderdelen gevonden kunnen worden. Ook is het mogelijk om te 
zoeken naar onderdelen, documenten, data, processen en objecten. De classificatie functie maakt 
het mogelijk om product informatie in standaard klassen te verdelen. Dit geeft extra mogelijkheden 
voor product standaardisatie en het verminderen van product kosten. 

De conclusie is dat de functies van een PDM systeem erg goed aansluiten bij het probleem van het 
managen van de kennis in het studieprogramma. Een PDM systeem dat alle bovengenoemde functies 
ondersteund kan helpen bij de gehele life-cycle van studieprogramma's en vakken. Het vereist wel dat 
studieprogramma's en vakken als producten van de faculteit gezien worden en ook als zodanig behandeld 
moeten worden. 

Kunnen Topics ingezet worden om veranderingen in de kennis te verkleinen? Er was gesteld dat ondanks de 
wijzigingen in studieprogramma's en vakken, studenten steeds ongeveer dezelfde kennis opdoen. Dat komt 
vooral omdat de onderwerpen die in de vakken gegeven worden ongeveer hetzelfde blijven. Als we 
voorlopig stellen dat de Topics de kennis van een onderwerp van een vak voorstelt, dan zou de lijst met 
Topics elk jaar veel minder veranderingen ondergaan dan de vakken (vakcodes) en studieprogramma's. 

Topics passen ook in het PDM systeem in maar omdat er dan drie niveaus te onderscheiden zijn moet 
geschoven worden in de naamgeving. Topics zijn de onderdelen, vakken zijn samenstellingen 
(samengesteld uit topics) en studieprogramma's zijn producten (samengesteld uit vakken). 

Wat zeker voor de Topics pleit is dat ze minder afhankelijk zijn van de gebruikte collegeperiode. Bij een 
overgang van trimester naar semester systeem veranderen wel bijna alle vakcodes maar aan de lijst van 
Topics verandert veel minder, de studenten leren immers hetzelfde. Ook beschrijven topics de inhoud van 
vakken veel gedetailleerder hierdoor wordt de inhoud van een vak en de onderlinge afhankelijkheden veel 
duidelijker vastgelegd. 

In onderstaande figuur (Figuur 3) wordt dit voor een fictief rooster voor 1 studiejaar getoond. Voor de 
eenvoud is elk vak verdeel in vier Topic perioden, er zijn topics die één periode duren maar ook een paar 
topics die twee perioden duren. In de figuur stellen de rechthoeken de vakken voor, de cirkels de topics die 
één periode duren en de ovalen stellen topics voor die twee periodes duren. Aan de linkerkant van de figuur 
zijn de vakken verdeeld over drie trimesters, aan de rechterkant zijn ze verdeeld over twee semesters. 
Ondanks deze verandering staan aan beide kanten precies dezelfde Topics. Er is wel een klein verschil, 
Topic T16 wordt iets eerder gegeven en Topic T17 wordt iets later gegeven, dit is natuurlijk alleen mogelijk 
als T17 geen voorkennis van T16 gebruikt. 
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Figuur 3: vakken en Topics verdeling bij verschillende collegeperiodes 

Als Topics gebruikt worden om te beheren welke kennis opgedaan wordt dan verandert het 
studieprogramma hierdoor van een overzicht van vakken naar een overzicht van topics. Dit is niet genoeg, 
studenten kunnen alleen vakken volgen en tentamen doen in vakken. Ook vanuit de TU/e wordt verwacht 
dat het studieprogramma een lijst is van vakken die door studenten behaald moeten worden. Naast een lijst 
van topics zal het studieprogramma ook een lijst van vakken bevatten. De vakken in deze lijst moeten een 
aggregatie zijn van topics uit de eerste lijst. 

Is een studieprogramma in deze vorm minder gevoelig voor veranderingen? In tegendeel, omdat er veel 
meer onderdelen (topics) zijn en veel meer onderlinge relaties geeft een wijziging in een van de topics een 
nog groter aantal wijzigingen. 

Net als hierboven beschreven voor de vakcodes zal voor de topics ook een systeem ontwikkeld moeten 
worden om de relaties los te koppelen van een specifiek topic. 

Het gebruik van Topics lijdt tot meer elementen en meer relaties, is dit nu beter of juist niet? Het lijkt 
inderdaad dat de beheersbaarheid van een studieprogramma alleen maar lastiger wordt. Echter het 
tegendeel is waar. Omdat de topics de kennis veel gedetailleerder beschrijven zijn de voorkennis relaties 
veel eenvoudiger bij te houden. Het is niet langer nodig om bij elk vak te controleren of een van de 
onderwerpen verwijderd is, het is direct te zien aan een topic dat vervallen is. Er zijn wel meer elementen en 
relaties betrokken bij een studieprogramma maar het controleren van de consistentie is juist veel 
eenvoudiger. 

3.3 Voorkennis van vakken naar onderwerpen 

Veel vakken bouwen verder op kennis opgedaan tijdens eerdere vakken. Op dit moment wordt deze relatie 
met eerdere vakken al expliciet gemaakt; bij elk vak wordt een lijst van vakcodes van eerdere vakken 
bijgehouden. 

Veel vakken gebruiken niet alle kennis uit de vakken op deze lijst. Vaak worden maar een paar onderwerpen 
van een eerder vak gebruikt. Als van een voorkennis vak een bepaald onderwerp geschrapt wordt dan is dit 
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niet goed te zien in de vakken die ervan afhankelijk zijn. De voorkennis wordt immers alleen op het niveau 
van vakken beschreven en niet op het niveau van de onderwerpen die in de vakken behandeld worden. 

Als vakken compleet veranderen doordat de collegeperiode verandert worden de onderdelen uit het vak 
opnieuw verdeeld. Bij het verdelen van de onderdelen over de vakken en het maken van collegeroosters is 
het praktisch om te weten welke onderdelen van elkaar afhankelijk zijn . 

Omdat studenten vakken volgen en tentamen doen in een vak moet er een vertaling komen waarin de 
voorkennis relaties tussen de onderdelen getoond worden als voorkennis relaties tussen vakken . 

3.4 Historie bijhouden 

Bij wijzigingen in een vak krijgt het meestal een nieuwe vakcode. Als dit gebeurt moet ook alle verwijzingen 
naar de oude vakcode aangepast worden naar de nieuwe vakcode. Het aanpassen van de verwijzingen is 
een valide verandering, het is immers niet meer mogelijk om het oude vak te volgen maar hierdoor gaat wel 
een stukje verleden weg en is niet meer na te gaan wat de kennis is van studenten die het vak vroeger 
gehaald hebben. 

Een studieprogramma heeft bijvoorbeeld de vakken A en B op de lijst. Vak A is voorkennis voor vak B. Vak 
A verandert en krijgt vakcode A'. In het nieuwe studieprogramma staan nu de vakken A' en Ben nu is A' 
voorkennis voor B. 

Studenten die vak A halen en vak B niet zien een jaar later dat vak B nu afhankelijk is van A'. Het feit dat vak 
A ook als voorkennis zou kunnen dienen is niet zichtbaar. De studenten uit het voorbeeld hebben geen 
probleem, de docent en de studentenadministratie weten ook wel dat A' een vervanger is voor A maar het is 
niet altijd duidelijk te zien in de voorkennis relaties. 

In het OW IS van de TU/e is het mogelijk om aan te geven dat een vak vervangen is door een ander vak. Dus 
bij vak A kan aangegeven worden dat het vervangen is door vak A'. Hiermee is wel een stukje van de 
historie terug te vinden maar vanuit vak B is geen relatie meer naar vak A terwijl die er eerst wel was. Het 
OWIS laat altijd de laatste versie van een vak zien, dat is immers de versie die gegeven wordt. 

Het OW IS toont de vakken uit de studieprogramma's van de laatste drie generaties. Het komt wel eens voor 
dat een vak nog verwijst naar een oud vak. Als het oude vak uit OWIS gehaald wordt dan klopt de lijst van 
voorkennis niet meer. Op dit moment komt het regelmatig voor dat er verwijzingen zijn naar oude vakcodes 
en naar vakken die niet meer bestaan. 

Het nieuwe ontwerp zou deze relaties bij moeten houden of moeten kunnen genereren uit de onderwijs 
gegevens die beschikbaar zijn. 

3.5 Wie gebruiken Topics 

Topics hebben verschillende soorten gebruikers, sommige zullen informatie gebruiken uit reeds bestaande 
Topics, andere hebben een actieve rol in het updaten en creëren van nieuwe Topics . In het onderstaande 
contextdiagram worden de voornaamste stakeholders van een Topic getoond. 
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Figuur 4: topic context diagram 

Naast de stakeholders uit het diagram zijn er nog meer groepen die met topics te maken krijgen, 
studieadviseurs, assistenten etc. als topics gebruikt worden op de TU/e zullen deze groepen ze ook 
tegenkomen in hum werk. Deze groepen gebruikers hebben minder invloed op de inhoud van de topics en 
de samenstelling van de vakken en hebben hierdoor minder direct belang bij de keuze van de omvang van 
een topic. 

Van de stakeholders uit het contextdiagram wordt hieronder een inventarisatie gemaakt van de aard van hun 
gebruik van Topics. 

3.5.1 Student 

Studenten van de TU/e kunnen Topics gebruiken om snel een overzicht te krijgen van de inhoud van een 
vak. In het studieprogramma voor de studenten is aangegeven welke vakken behaald dienen te worden, aan 
de onderliggende Topics hoeft niet gerefereerd worden. 

Voor studenten die willen overstappen van studie zijn de Topics veel interessanter. Studenten die van de 
TU/e naar een andere opleiding overstappen kunnen hiermee aantonen wat ze gehaald hebben en op basis 
daarvan vrijstellingen krijgen bij hun nieuwe studie. Studenten die naar de TU/e overstappen kunnen Topics 
gebruiken om te controleren in hoeverre ze bekend zijn met de vereiste voorkennis of delen van verplichte 
vakken al gehad hebben. Ook studenten die studievertraging oplopen en met overgangsregelingen 
geconfronteerd worden kunnen topics gebruiken om te bepalen voor welke van de nieuwe vakken ze 
vrijstelling kunnen krijgen en welke nog behaald dienen te worden. 

Voor studenten zullen Topics interessanter worden als ze gebruikt worden om de (vereiste of aanbevolen) 
voorkennis voor vakken vast te leggen. Hiermee is het dan mogelijk om andere vakken te volgen en toch de 
vereiste topics te behalen. 

3.5.2 Docent 

Docenten zullen veel meer gebruik maken van Topics dan studenten. Als een docent eigenaar is van een 
Topic kan deze de inhoud veranderen en aangeven welke voorkennistopics nodig zijn om een vak goed te 
kunnen volgen. Om de voorkennistopics aan te geven zullen docenten de andere Topics uit het 
studieprogramma raadplegen. 

3.5.3 Studentenadministratie 

De studentenadministratie houdt o.a. de studievoortgang bij van alle studenten. Zolang de 
studieprogramma's voor de studenten aangeven welke vakken gevolgd moeten worden en studenten alleen 
tentamens kunnen doen in vakken is het voor de studentenadministratie niet nodig om de voortgang op topic 
niveau bij te houden. 
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Als studenten overstappen van studie of gebruik maken van een overgangsregeling kan de 
studentenadministratie Topics gebruiken om eenvoudig vrijstellingen te kunnen bepalen. 

3.5.4 Programma manager 

De programmamanager beheert de studieprogramma's en de roosters volgens welke de vakken worden 
gegeven. Bij het samenstellen van de roosters kunnen voorkennis relaties op topic niveau gebruikt worden, 
hiermee kan voor elk topic de vereiste (of aanbevolen) voorkennis heel gedetailleerd aangegeven worden. 

3.6 Model van de huidige situatie 

Om de problemen te kunnen bestuderen is het goed om de huidige situatie in kaart te brengen . In deze 
paragraaf wordt het model beschreven dat gemaakt is op basis van de huidige situatie. In dit model worden 
de relaties beschreven tussen medewerkers, vakken, studieprogramma's, etc. 

In dit model wordt alleen de essentie gemodelleerd die voor de opdracht van belang is. Een allesomvattend 
model van de hele faculteit zou veel te complex worden. De volgende paragraaf beschrijft het statische 
model van de huidige situatie. Paragraaf 3.6.2 beschrijft het gedrag van het model en de 'life-cycle' van een 
vak. 

3.6.1 Statisch model 

In deze paragraaf worden de elementen van het model beschreven, hun attributen en hun onderlinge 
relaties . 

Hieronder wat achtergrond informatie bij het model: 
De faculteit beheert de 'eigen' opleidingen. Een opleiding heeft voor elke generatie studenten van die 
opleiding een studieprogramma. 

In het model wordt ook de 'voorkennis ' relatie voor de vakken gemodelleerd. Deze relatie is aan beide 
einden gekoppeld met het Vak element. Vakken gebruiken nul of meerdere vakken als voorkennis maar 
vakken kunnen zelf ook weer als voorkennis dienen voor nul of meerdere vakken. Een restrictie op deze 
relatie is dat een vak zichzelf niet als voorkennis mag hebben. Op de TU/e wordt bij sommige vakken 
onderscheid gemaakt tussen verplichte en aanbevolen voorkennis, dit onderscheid is voor het model niet 
relevant en daarom ook niet gemodelleerd . 
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Figuur 5: UML model van huidige situatie 

In de paragrafen hieronder worden de elementen van het model en de relaties tussen de elementen 
beschreven. Het model bevat alleen de elementen die nodig zijn voor een goede analyse. 

3.6.1.1 Medewerker 

Het element Medewerker stelt een medewerker van de TU/e voor. Van de medewerker is alleen de naam 
opgenomen als attribuut. Een medewerker heeft natuurlijk nog veel meer attributen maar in dit model is het 
alleen van belang om verschillende medewerkers te kunnen onderscheiden. Het komt voor dat twee 
medewerkers dezelfde naam hebben maar dat is voor dit model niet relevant. 

In dit model heeft het element Medewerker een relatie met het element Vak, alle vakken hebben één 
'eigenaar' die verantwoordelijk is voor het vak. Medewerkers kunnen eigenaar zijn van nul of meerdere 
vakken. 

3.6.1.2 Faculteit 

Het Faculteit element wordt gebruikt om de faculteiten van de universiteit te modelleren. In dit model heeft 
een faculteit alleen een naam, vanuit dit model is het alleen van belang om verschillende faculteiten te 
kunnen onderscheiden. 

De faculteit heeft relaties met andere elementen, te weten: capaciteitsgroep en opleiding. 
Een faculteit bestaat uit één of meerdere capaciteitsgroepen en verzorgt één of meerdere opleidingen. 

3.6.1.3 Capaciteitsgroep 

Bij de TU/e zijn de faculteiten opgedeeld in vakinhoudelijke capaciteitsgroepen. Dit is ook zo gemodelleerd, 
het element Capaciteitsgroep stelt een capaciteitsgroep van een faculteit voor. Om de capaciteitsgroepen te 
kunnen onderscheiden hebben ze in dit model een attribuut Naam gekregen. Elke capaciteitsgroep valt 
onder één faculteit en heeft een aantal vakken die door deze capaciteitsgroep beheerd en ontwikkeld 
worden. 
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3.6.1.4 Studieprogramma 

Het element studieprogramma wordt gebruikt om de variatie in de opleiding over de jaren te modelleren. Dit 
element geeft aan uit welke vakken de opleiding bestaat voor een bepaalde generatie studenten. Dit element 
heeft alleen het attribuut GeneratieJaar, dit wordt gebruikt om aan te geven welke generatie studenten de 
doelgroep is. Verder zijn er relaties met Opleiding en Vak. De relatie met opleiding is om aan te geven onder 
welke opleiding het studieprogramma valt. De relatie met vakken wordt gebruikt om vakken te koppelen aan 
een studieprogramma van een bepaalde generatie. 

3.6.1.5 Opleiding 

Dit element stelt de opleiding voor die door de studenten gevolgd wordt. Door het attribuut naam is het 
mogelijk meerdere opleidingen te onderscheiden. 

Het studieprogramma heeft relaties naar element Faculteit en element Studieprogramma. De eerste relatie 
geeft aan onder welke faculteit een studieprogramma valt. De tweede relatie geeft aan voor welke 
generaties studenten het studieprogramma geldt. 

De opleiding 'Bedrijfskunde 5-jarig' wordt gedurende een aantal jaren gegeven. Elk jaar wordt deze opleiding 
een klein beetje aangepast. Hierdoor krijgt elke studentengeneratie een 'eigen' studieprogramma. 

3.6.1.6 Vak 

Het element Vak stelt een vak voor zoals dit gegeven worden aan de TU/e. Dit element heeft meerdere 
attributen. De attributen Naam en VakCode worden gebruikt om de verschillende vakken te kunnen 
onderscheiden. De Beschrijving geeft een beschrijving van de inhoud van het vak en Studieinformatie geeft 
aan welke boeken, dictaten en hand-outs bestudeerd moeten worden. De attributen Onderwijsvorm en 
Tentamenvorm geven aan hoe het vak gegeven wordt en hoe het getentamineerd wordt. StudieCredits geeft 
aan hoeveel studiepunten het vak 'waard' is. Het Attribuut Status geeft aan welke status een vak heeft, dit 
attribuut wordt voorgesteld door een enumeratie met de waarden 'voorstel', 'vrijgegeven', 'actief en 
'afgesloten'. Hoe dit attribuut gebruikt wordt staat beschreven in 3.6.2. 

Een vak heeft een aantal relaties met andere elementen. De relatie met Capaciteitsgroep geeft aan onder 
welke capaciteitsgroep een vak valt. Wie de verantwoordelijke docent is van een vak wordt aangegeven via 
de relatie met element Medewerker. De relatie met studieprogramma geeft aan welke generaties het vak 
krijgen en indirect ook in welke opleiding het vak gebruikt wordt. 

Het element vak heeft ook een tweetal relaties met zichzelf. De ene relatie geeft aan welke vakken als 
voorkennis gelden voor een vak. Er kunnen nul of meerdere vakken als voorkennis gelden. Via deze relatie 
is ook te achterhalen in welke vervolgvakken de voorkennis uit een vak gebruikt wordt. Een vak kan in nul of 
meerdere vervolgvakken gebruikt worden. De andere relatie met zichzelf wordt gebruikt om aan te geven of 
een vak vervangen is door een ander vak. Deze relatie is van belang om vanuit een bestaand 
studieprogramma waarvan de vakken niet meer gegeven worden te zoeken naar equivalente vakken die wel 
gegeven worden. 

3.6.2 Dynamisch model 

In het dynamische model wordt beschreven hoe de interacties tussen elementen in de tijd verlopen. De 
elementen die regelmatig veranderen zijn Vak en Studieprogramma. De vakken evolueren in de tijd d.w.z 
delen van studiemateriaal worden niet meer gebruikt en zullen verwijderd worden uit het vak, nieuw 
studiemateriaal zal toegevoegd worden om nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied te volgen. Het komt ook 
voor dat de onderwijsvorm of tentamenvorm wijzigt. Deze laatste wijzigingen zijn lastig voor studenten die 
een vak de eerste keer niet gehaald hebben en het een jaar later nog een keer overdoen. Om dit te 
voorkomen zijn er regels opgesteld waarin beschreven staat welke wijzigingen aan een vak toegestaan zijn 
zonder de vakcode te veranderen en wanneer er een nieuwe vakcode gebruikt moet worden. In het kort 
gelden de volgende regels, de vakcode moet veranderd worden als de inhoud van het vak drastisch 
verandert, de onderwijsvorm verandert of de tentamenvorm verandert. Met een drastische verandering van 
de vakinhoud wordt bedoeld dat studenten die de oorspronkelijke stof bestudeerd hebben niet kunnen 
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deelnemen aan een tentamen over de nieuwe vakinhoud. Het veranderen van eigenaar heeft voor het vak 
verder geen consequenties. 

Voordat vakken gegeven kunnen worden moeten ze eerst getoetst worden door de opleidingscommissie. 
Als een vak nieuw ontwikkeld is of een bestaand vak is zodanig gewijzigd dat het in aanmerking komt voor 
een nieuwe vakcode dan krijgt het de status 'voorstel '. Het vak zal dan door de faculteit aan de 
opleidingscommissie voorgesteld worden. De opleidingscommissie zal dan toetsen of het vak voldoende 
niveau heeft en dat het past in het curriculum van een ingenieur van de faculteit. Het resultaat van deze 
toets wordt aan het faculteitsbestuur doorgegeven. Het faculteitsbestuur kan dan beslissen of het vak de 
status 'vrijgegeven' kan krijgen en of het vak in een studieprogramma opgenomen mag worden. Als een vak 
gegeven wordt krijgt het de status 'actief en als het vak niet langer gegeven wordt krijgt het de status 
'afgesloten'. 

Als een vak een nieuwe vakcode krijgt moeten ook die vakken die het vak als voorkennis gebruiken 
gecontroleerd worden. Bij deze controle wordt gekeken of de voorkennis die gebruikt werd uit het vak nog 
wel aanwezig is in het veranderde vak. Ook moet bij de vakken die het veranderde vak als voorkennis 
gebruiken de lijst met voorkennis aangepast worden zodat deze gaan refereren aan de nieuwe code. 

Het goed bijhouden van deze relaties is van belang voor de studenten en voor de programmamanager. 
Deze laatste moet een studierooster samenstellen met daarin de vakken uit het studieprogramma. Om de 
vakken in de goede volgorde te geven is informatie over de voorkennis waarop een vak verder bouwt 
essentieel. 

Het element Studieprogramma zal ook regelmatig aangepast worden. Meestal komt dit door veranderingen 
in de vakken maar het komt ook voor dat er veranderingen zijn in het onderwijssysteem. Met 
onderwijssysteem wordt hier bedoeld de onderwijsperioden (trimester I semester), de eisen rond keuze 
vakken en specialisatie richtingen, etc. 

3.6.3 Beperkingen van het model 

Het model dat hier gebruikt wordt is maar een beperkte weergave van de werkelijkheid. Zo wordt in dit model 
geen onderscheid gemaakt tussen verplichte en aanbevolen voorkennis voor een vak. Tevens heeft het 
studieprogramma in dit model geen mogelijkheden om differentiaties binnen een opleiding aan te geven. 
Ook worden de restricties binnen het studieprogramma niet gemodelleerd, een voorbeeld van een restrictie 
is : bij keuzevakken moet minimaal X studiepunten behaald worden uit vakken in categorie Y. 

Bij de vakken zijn alle gegevens over het studiemateriaal in de attribuut Studieinformatie gevat, deze bevat 
referenties aan het te gebruiken studiemateriaal. Het studiemateriaal zelf wordt in dit model niet opgeslagen. 
In Studieweb is het wel mogelijk om het studiemateriaal dat in digitale vorm beschikbaar is op te slaan. 

Door deze beperkingen in het model is het mogelijk om te focussen op het probleem van het beheersen van 
de vakinhoud en de studieprogramma's. 

3.7 Conclusie analyse fase 

In de analyses hierboven is een aantal zaken waar te nemen. Deze punten zijn vertaald in eisen die aan de 
oplossing gesteld worden, deze eisen worden hieronder opgesomd: 

1. Vakcodes moeten een vak eenduidig identificeren. Voor studenten moet duidelijk zijn wat bestudeert 
dient te worden om een vak te halen. 

2. Ten behoeve van het kennisbeheer dient er een splitsing te zijn tussen de inhoud van een vak en de 
uitvoering ervan. 

3. Gebruik Topics om de inhoud van de vakken uit het studieprogramma gedetailleerd vast te leggen. 
4. Leg de voorkennis relatie vast op Topic niveau, dit is gedetailleerder dan op vak niveau. De 

voorkennis relaties op vak niveau zijn hieruit te genereren. 
5. De oplossing moet het mogelijk maken om de historie en ontwikkeling van vakken en topics bij te 

houden en eventueel te visualiseren. 
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De bovenstaande eisen geven een eenduidig beeld, de introductie van topics verbeterd de mogelijkheden 
voor het managen van de kennis die de studenten opdoen in hun studieprogramma. 

De oplossing zou deze punten in acht moeten nemen. 

Op basis van de originele probleemformulering en de hierboven genoemde punten is tot de volgende nieuwe 
opdrachtformulering gekomen: 

Maak een duidelijke omschrijving van het concept topics. 
Maak een conceptueel model van het studieprogramma met vakken en topics 
Hoe kan het gebruik van topics worden ondersteund met een informatiesysteem. 

Het volgende hoofdstuk zal gewijd worden aan het concept topics. Het ontwerpproces van de oplossing 
staat in hoofdstuk 5. Het oplossingsmodel wordt in hoofdstuk 6 beschreven worden en in hoofdstuk 7 
worden de informatiesystemen voor het beheer besproken. 
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4 Wat is een Topic 

4.1 Definitie 

Voordat we iets kunnen doen met Topics moet er eerst een duidelijk beeld zijn wat een topic is. In de 
literatuur wordt wel aan ideeën verwant aan Topics gerefereerd, Walker [8] deelt cursussen op in modules 
van 50 minuten. Elke module wordt gebruikt om een concept of idee te bespreken. Elke module wordt ook 
weer verdeeld in 5 tot 10 subconcepten die verschillende aspecten van het hoofdonderwerp belichten. Hier 
is elke module een Topic maar die bestaat wel weer uit sub-Topics. 

In de Jong [6] worden Reusable lnformation Objects (RIOs) beschreven zoals die doorNS Opleidingen 
gebruikt worden maar hierbij zit geen duidelijke definitie. In het verslag worden ook andere generieke cursus 
structuren beschreven, het Autodesk model, het Microsoft model en het ADL Academie Co-lab model. Alle 
modellen gebruiken een productstructuur met op het hoogste niveau het vak (course), deze zijn opgebouwd 
uit colleges (lessons) die weer opgebouwd zijn uit leerobjecten (learning objects). De leerobjecten zijn 
opgebouwd uit informatieobjecten (information objects) die weer uit inhoudelijke elementen (content 
elements) bestaan. Met de inhoudelijke elementen op het laagste niveau wordt bedoeld: stukken tekst, 
individuele plaatjes, films of geluiden. 

Bij de Topics opdeling van Walker en die beschreven staan in de Jong is steeds de uitvoering en de kennis 
met elkaar verweven. In bijna alle gevallen wordt een vak opgedeeld in lessen (lessons of modules) die weer 
bestaan uit leerobjecten. Uit de analyse was juist gebleken dat het beter was de uitvoering in vakken en 
colleges los te koppelen van de kennis in die vakken. Hierdoor zijn de definities uit de literatuur hier niet 
goed te gebruiken. 

Topics waren initieel gezien als onderdelen uit vakken, een vak is een aggregatie van Topics. Tevens was 
het wenselijk om de voorkennis van vakken te beschrijven in Topics, hiermee is het mogelijk om veel 
gedetailleerder aan te geven welke kennis nodig is voor een vak. 

Op basis hiervan kan een Topic gedefinieerd worden als: 
Een Topic bestaat uit een afgebakend onderwerp van een zodanige omvang dat het gebruikt kan 
worden als voorkennis in andere topics. 

Deze definitie is nog behoorlijk vaag, in de volgende paragrafen wordt gekeken welke omvang een topic zou 
moeten hebben om de problemen uit de opdracht op te lossen. 

4.2 Omvang van een Topic 

Wat wordt bedoeld met de omvang van een topic? Met de omvang wordt de studielast van een topic 
bedoeld. De topics zullen variëren in studielast, sommige onderwerpen zijn immers lastiger of omvangrijker 
dan andere. Vakken zullen uit meerdere topics bestaan, dit is schematisch voorgesteld in Figuur 6.; Vak A is 
samengesteld uit Topics 1 Um N. Om te kunnen bepalen wat de studielast van vak A is en het bijbehorende 
aantal studiepunten moet er wel een indicatie zijn van de studielast van de individuele topics waaruit het vak 
is samengesteld. Vanuit de TU/e bestaan wel richtlijnen die aangeven welke studielast overeenkomt met een 
studiecredit (b.v. 1 ECTS punt = 28 uur) en welk aantal colleges overeenkomt bij een bepaalde studielast. 

De omvang van de Topics wordt hier dan ook de studielast van een topic genoemd. Naast de absolute 
omvang is ook de variatie in omvang van belang. Als alle topics dezelfde omvang zouden hebben is dat voor 
de ene gebruiker handig; andere gebruikers hebben misschien liever een variabele omvang. 
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Figuur 6: een Vak met onderliggende Topics 

De verschillende stakeholders van Topics die in 3.5 geïdentificeerd waren hebben verschillende wensen en 
voorkeuren voor de omvang van de Topics. In de paragrafen hieronder wordt voor deze stakeholders een 
inventarisatie gemaakt van de wensen en voorkeuren t.o.v. de omvang van een Topic. 

4.2.1 Student 

Zoals hierboven al genoemd zullen studenten niet direct naar de Topics kijken. Ze moeten alleen vakken 
halen en uit welke topics een vak bestaat is minder relevant. De omvang van de topics is daarom niet erg 
belangrijk. 

Studenten die overstappen van de ene opleiding naar de andere en studenten die overgangsregelingen 
gebruiken zullen op dat moment wel naar de topics kijken . Dit vooral om de behaalde resultaten zoveel 
mogelijk te benutten maar later zullen ze topics niet meer bekijken. Voor deze groep is het prettig als topics 
een kleine omvang hebben. Bij het overstappen komen altijd topics voor die maar gedeeltelijk behaald zijn of 
waarvan nog een stukje behaald dient te worden. Als de topics kleiner zijn is de kans op gedeeltelijk 
behaalde topics kleiner en zijn er minder problemen met afronden voor de studenten maar ook voor de 
docenten. 

Door de focus op vakken zal de omvang van een topic en de variatie hiervan voor de meeste studenten niet 
erg belangrijk zijn . Voor studenten die van studie overstappen zullen kleinere topics prefereren. 

4.2.2 Docent 

Welke omvang van een Topic is optimaal voor docenten? Waarschijnlijk wisselt dit per vak en per docent. De 
meeste vakken zijn wel op te splitsen in een aantal afgeronde onderwerpen. Afhankelijk van het vak worden 
er 9-13 colleges gegeven waarin ruwweg een topic per college aan bod komt. Ook kan het studiemateriaal 
gebruikt worden om de topics te bepalen, een boek bevat 5-15 hoofdstukken. Een hoofdstuk behandeld 
typisch een topic, een topic is een stuk kennis dat een logisch geheel vormt. Walker (1999) deelt een vak op 
in modules van 50 minuten. In elke module komt een concept of idee (topic) aan bod dat in 5 tot 10 sub
topics verschillende aspecten besproken wordt. 

Hier moet ook wel naar de beheerslast gekeken worden. Docenten hebben tijd nodig om de vakken te 
beheren. Een deel van deze tijd is vakinhoudelijk en een ander deel is administratief. Als een vak 
opgebouwd wordt uit topics zal het beheer van het vakinhoudelijke deel over de topics verdeeld worden. De 
tijd die nodig is voor het beheer van het administratieve deel zal groter worden, nu moet niet alleen het vak 
maar ook een aantal topics beheerd worden . Dit pleit ervoor om een vak op te delen in een beperkt aantal 
topics, b.v. een studielast van 5- 10 uur per topic. 

De mogelijkheid om te variëren in de omvang van een topic is voor docenten aantrekkelijk. Zo kunnen ze de 
topics precies laten aansluiten bij de studietijd die nodig is om een onderwerp te behandelen. 

4.2.3 Studentenadministratie 

De studentenadministratie houdt o.a. de studievoortgang bij van alle studenten . Voor de 
studentenadministratie is de omvang van de Topics niet zo relevant, eerder moet gekeken worden naar het 
aantal Topics dat ontstaat. Immers elk Topic moet ook beheerd worden. 
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Vanuit het oogpunt van de beheerslast is het voor de studentenadministratie het aantrekkelijkste als topics 
een grote omvang hebben. 

4.2.4 Programmamanager 

Het samenstellen van roosters wordt het eenvoudigst als alle topics dezelfde omvang hebben en dan bij 
voorkeur een omvang die past bij de onderwijsperiode. De programmamanager beheert de 
studieprogramma's en de roosters volgens welke de vakken worden gegeven. Hiervoor is de omvang van de 
topics en de vakken van belang. Naast de omvang is ook de volgorde waarin de Topics gegeven moeten 
worden van belang voor de Programmamanager. 

Aan de omvang van vakken worden duidelijke eisen gesteld; de vakken van een semester of blok moeten 
samen een bepaald aantal credits hebben. De omvang van de topics moet het mogelijk maken om de 
vakken zo samen te stellen uit topics dat ook deze goed passen bij een onderwijsperiode. 

Voor de programmamanager moet de variatie tussen de topics onderling niet te groot worden. Bij de 
docenten was al gesuggereerd dat een studielast van 5-10 uur per topic optimaal zou zijn. Deze variatie in 
omvang is nog wel bruikbaar bij het maken van roosters. 

4.3 Conclusie 

Uit een analyse van de voorkeuren voor de omvang van een topic blijkt dat hier tegengestelde eisen van 
toepassing zijn. De voornaamste stakeholders, de docenten en de programmamanager hebben andere 
voorkeuren, de docenten hebben waarschijnlijk liever een variabele omvang waarbij flink wat variatie 
toegestaan wordt. De programmamanager heeft waarschijnlijk het liefste dat alle topics dezelfde omvang 
hebben en dus geen (weinig) variatie. Voor de programmamanager is naast de omvang ook de volgorde van 
de Topics van belang en de totale hoeveelheid studielast. Voor een vak mag het aantal credits binnen 
bepaalde grenzen afwijken van het totaal aantal studie-uren van de Topics. Als het mogelijk is om topics 
hiërarchisch te structureren is het aangeven van de omvang van een topic erg lastig. In dat geval is het van 
belang te waken dat de omvang niet te klein wordt omdat dan de beheerslast van al die topics erg groot kan 
worden. 

Topics met een vaste omvang is waarschijnlijk lastiger vol te houden over een langere periode. Recent is de 
onderwijsperiode veranderd van trimesters naar semesters, dit zijn overgangen die lastig te volgen zijn als 
voor een vaste periode gekozen is. Met een variabele omvang van topics is het samenstellen van het rooster 
lastiger maar er hoeft dan minder aangepast te worden als de onderwijsperiode verandert. 

Als uitgangspunt is waarschijnlijk een studielast van 5-10 uur per topic de handigste. Dit is een omvang die 
ook past bij de voorkeuren van de stakeholders. 

N.B. het vereiste aantal uren studie om zich een topic eigen te maken varieert sterk per student; daarom is 
de maat studielast per definitie een heel globale. 
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5 Ontwerp 

In deze ontwerpfase worden de bevindingen uit de analyse fase gebruikt om tot een oplossing te komen. 

5.1 ontwerp overwegingen 

In deze paragraaf worden de overwegingen beschreven die gedaan zijn worden om vanuit de analyse naar 
oplossingen toe te werken. 

In de analysefase bleek dat het loskoppelen van de vakinhoud van het administratieve deel van het vak al tot 
een beter beheersbaar studieprogramma kon leiden. Ook zouden Topics gebruikt kunnen worden om de 
vakinhoud gedetailleerder te beschrijven. De vakken zelf hebben dan geen vakinhoud meer maar een Bill
Of-Material om aan te geven uit welke Topics ze bestaan. 

De functies van een PDM systeem passen ook erg goed bij de productachtige eigenschappen van het 
studieprogramma. Met de versie en history functies van een PDM systeem kunnen van Topics en vakken 
verschillende versies ontstaan die toch duidelijk geïdentificeerd kunnen worden. 

Een aantal dingen is minder goed op te lossen, het probleem van de vaak veranderende vakcodes heeft 
meerdere veroorzaken. De twee meest in het oog springende zijn, de regels van de TU/een doordat een 
studieprogramma steeds aan een specifieke vakcode refereert en niet naar de vakkennis (b.v. stochastische 
processen 1). Aan de eerste oorzaak is eigenlijk weinig te doen, de regels van de TU/e voor het veranderen 
van de vakcodes zijn legitiem. Bij het tweede deel van de oorzaak kan het concept van versies of het gebruik 
van een PDM systeem helpen bij de oplossing. 

In de analyse was gebleken dat er ook vaak wijzigingen zijn in vakcodes die veroorzaakt worden door 
organisatorische wijzigingen in de opleiding. Een oplossing zou zijn om het studieprogramma niet te 
beschrijven m.b.v. een lijst vakken (vakcodes) die een student moet afleggen maar middels een lijst van 
'kennis' (topics) die gedurende de opleiding opgedaan moet worden. 

De Topics zelf zullen ook wijzigen in de tijd maar omdat deze veel meer gericht zijn op een afgebakend 
stukje kennis zal een gewijzigd topic eerder een nieuwe topiccode krijgen. Topics zelf kunnen ook versies 
hebben om zo kleine wijzigingen in een topic op te vangen. 

Ook voor topics moeten regels vastgelegd worden om aan te geven wanneer er een nieuwe versie gebruikt 
mag worden en wanneer een nieuwe topiccode gebruikt moet worden . 

Als regel zou gebruikt kunnen worden dat wijzigingen die geen consequenties hebben voor de tentamens tot 
nieuwe versies mogen leiden. Als een topic zo anders is dat het tentamen aangepast moet worden, het een 
andere topiccode krijgt. 

Deze regel zou ook goed passen bij de vakinhoud van het eerste probleem. Als de vakinhoud zo verandert 
dat het tentamen aangepast moet worden, krijgt een vak een nieuwe vakcode, als een nieuw tentamen niet 
nodig is, dan krijgt een vak een nieuwe versie. 

De vraag die nog overblijft is, als een studieprogramma beschreven wordt als een lijst van topics, hoe komen 
we dan van die topics naar de lijst van vakken die de studenten moeten volgen. 

5.2 Conclusie 

Door het gebruik van versies is het mogelijk om het aantal wijzigingen in vakcodes in een studieprogramma 
te reduceren. Hierbij moet wel opgepast worden dat het geen optisch bedrog wordt, studieprogramma's die 
dezelfde vakcodes bevatten maar waar de verschillende versies van de vakken zo verschillend zijn dat er 
geen overeenkomsten zijn. Het introduceren van een versie systeem voor vakken zal hand in hand moeten 
gaan met de regels die beschrijven wanneer een nieuwe versie gebruikt kan worden en wanneer een nieuwe 
vakcode gebruikt moet worden. 
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Omdat het in dit stadium niet bekend is hoe het systeem geïmplementeerd zal worden zal een eenvoudig 
UML-model ontworpen worden waar de minimale elementen in voorkomen om de problemen uit de analyse 
op te lossen. 

Bij de oplossing zal gekeken worden naar het ontkoppelen van de administratieve attributen van een vak en 
de vakinhoud (de kennis). Daarnaast wordt aandacht gegeven aan het opslaan van de vakinhoud in 
gedetailleerdere stukjes, de Topics. Tevens moet het mogelijk om dat vakken, topics en eventueel 
studieprogramma's kunnen evolueren, bijvoorbeeld door verschillende versies te onderscheiden. 
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6 Oplossingen 

De resultaten van de ontwerpfase kunnen op verschillende manieren gebruikt worden in een oplossing. 
Welke oplossing de meest aantrekkelijke is hangt ook sterk af van de mate waarin de een eventuele 
wijziging in werkwijzen omarmt worden binnen de gehele TU/e. 

Omdat dit op dit moment niet bekend is zal een tweetal oplossingsscenario's beschreven worden, deze 
staan in de paragrafen hieronder. 

6.1 Scenario I, ideale oplossing 

In dit scenario is een vak gesplitst in een administratief deel en een vakinhoudelijk deel. Het vakinhoudelijk 
deel wordt dan per Topic opgeslagen. Vanuit een vak wordt nu gerefereerd aan de Topics die de vakinhoud 
opmaken. Om de veranderingen in de tijd beter te kunnen volgen zijn de vakken en de topics in een 
versiestructuur opgeslagen. In onderstaand UML model (Figuur 7) wordt dit scenario getoond. 

Faculteit -verantwoordelijk voor Opleiding 

-Naam -Naam 

1 . 
1 -behoort tot 1 

. -heeft 
. 

. 
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Figuur 7: UML model scenario I 

In de volgende paragrafen worden achtereenvolgend de statische structuur en het dynamisch gedrag 
beschreven. Daarna wordt het model nog getoetst aan de punten van de analyse en wordt het model vanuit 
de verschillende stakeholders beschreven . 
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6.1.1 Statisch Model 

In de paragrafen hieronder worden de elementen van dit scenario en de relaties tussen de elementen 
beschreven. Het model bevat alleen de elementen die nodig zijn voor het ontwerp. De elementen Faculteit 
en Opleiding zijn ongewijzigd t.o.v. het model in 3.6.1 en worden niet herhaald. 

6.1.1.1 Medewerker, Capaciteitsgroep en Studieprogramma 

De elementen Medewerker, Capaciteitsgroep en Studieprogramma zijn allen vrijwel gelijk aan de elementen 
in 3.6.1 daarom worden in deze paragraaf alleen de verschillen besproken. 

Het element Medewerker stelt de medewerker van de TU/e voor. Het grootste verschil in dit element is dat 
een medewerker de verantwoordelijkheid krijgt voor topics naast de vakken. Dit is in feite maar een kleine 
wijziging die wordt veroorzaakt door het splitsen van de vakken in een uitvoeringsdeel en een vakinhoudelijk 
deel. Ook voor de medewerkers veranderd er weinig, de medewerkers die verantwoordelijk waren voor 
vakken waren immers ook verantwoordelijk voor de vakinhoud. 

Het element Capaciteitsgroep heeft net als in 3.6.1.3 maar één attribuut te weten, de naam van de groep. Er 
is wel een relatie bijgekomen, nu beheert de Capaciteitsgroep naast vakken ook de topics waar de vakken 
uit zijn opgebouwd. 

Bij het element Studieprogramma is de relatie tussen StudieProgramma en Vak vervangen door een relatie 
tussen Studieprogramma en VakVersie. Via deze relatie kan ook bepaald worden welke topics in het 
Studieprogramma gebruikt worden. 

6.1.1.2 Vak en VakVersie 

Element Vak uit de originele versie is vervangen door de elementen Vak en VakVersie. In dit scenario bevat 
element Vak alleen attributen die niet veranderd mogen worden onder een vakcode; namelijk als 
Tentamenvorm, onderwijsvorm, of de naam veranderen moet een vak een nieuwe vakcode krijgen . Element 
VakVersie wordt gebruikt om de verschillende versies van een vak voor te stellen. Dit element bevat de 
attributen die kunnen wijzigen gedurende de periode dat een vak gegeven wordt. Als attributen heeft het de 
Beschrijving van het vak, de Studielnformatie, het versienummer en de status van deze versie van het vak. 

Net als in 3.6.1.6 heeft het element Vak een relatie met een ander element Vak om aan te geven of een vak 
vervangen is door een nieuwer vak. Een vak kan nul of meerdere opvolgers hebben en zelf nul of meerdere 
vakken opvolgen. 

VakVersie heeft een relatie met element Vak want een vakversie hoort altijd bij één bepaald vak. Daarnaast 
heeft VakVersie een relatie met één of meerdere TopicVersies. 

Als de vakinhoud in de tijd verandert dan verandert ook de lijst Topics (=TopicVersies) waaruit de vakinhoud 
bestaat. Met het element VakVersie kunnen de veranderingen in het vak bijgehouden worden. Door bij elke 
verandering een nieuwe VakVersie element aan te maken met een 'eigen' lijst van TopicVersies kan de hele 
historie van een vak bijgehouden worden zonder informatie over voorgaande versie te verliezen. 

6.1.1.3 Topic en TopicVersie 

De elementen Topic en TopicVersie worden gebruikt om vakinhoud vast te leggen. Een Topic moet een 
duidelijk omschreven stuk vakinhoud zijn. Een Topic heeft de attributen Naam, TopicCode en Studielast. De 
naam wordt gebruikt om het onderwerp van een topic aan te geven. De TopicCode wordt gebruikt om een 
Topic eenduidig te kunnen identificeren en attribuut Studielast wordt gebruikt om een indicatie van de studie 
tijd te geven. De eenheid waarin de studielast wordt aangegeven is in uren studietijd. Dit attribuut kan 
gebruikt worden als hulpmiddel voor het bepalen van de totale studielast en de studie credits van een vak. 
Door een andere eenheid (geen ECTS credits) te kiezen is voorkomen dat er een één op één koppeling is 
tussen de studielast en de credits . Hierdoor ontstaat wat speelruimte in het toewijzen van studiecredits aan 
vakken. 
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Elk Topic heeft een eigenaar die verantwoordelijk is voor de inhoud, daarnaast heeft is er ook een link naar 
de Capaciteitsgroep waar het Topic onder valt. Een Topic element kan ook een relatie hebben met andere 
Topic elementen om hiermee aan te geven dat een Topic vervangen is door een ander Topic. Een Topic kan 
opgevolgd zijn door nul of meerdere andere Topics maar kan zelf ook de opvolger zijn van nul of meerdere 
Topic elementen. Een Topic heeft ook een koppeling met een of meerdere TopicVersie elementen. Deze 
worden gebruikt om de veranderingen aan de Topic inhoud te kunnen bijhouden . 

Het TopicVersie element wordt gebruikt om de inhoud van een Topic vast te leggen. Hiervoor heeft een 
TopicVersie attributen voor een beschrijving van het Topic en attributen voor het versienummer en het 
aangeven van de status van de versie. TopicVersie heeft een aantal relaties naar andere elementen, een 
belangrijke is naar het Topic waarvan het een versie is. Tevens is er een relatie naar de vakken waarvan het 
deel uitmaakt. Omdat de vakken aan veranderingen onderhevig zijn is de relatie naar de vakken 
geïmplementeerd als een relatie naar het element VakVersie. Ook heeft TopicVersie twee soorten relaties 
met het eigen element, een voorkennis relatie en een hiërarchische relatie. De voorkennis relatie heeft 
dezelfde functie als de voorkennis relatie van element Vak zoals getoond in Figuur 5. Hiermee wordt 
aangegeven welke Topics als voorkennis worden aangenomen voor de stof uit deze TopicVersie. De 
hiërarchische relatie maakt het mogelijk om subtopic te creëren en aan te geven uit welke subtopics een 
topic bestaat. 

Vanuit TopicVersie is ook een relatie naar Studiemateriaal mogelijk. Hiermee kan dan al het digitaal 
beschikbare studiemateriaal dat nodig is voor die versie van het Topic opgeslagen worden, zoals hand-outs, 
syllabi en presentaties. Dit wordt in de figuur hieronder getoond. 

-bestaat uit -heeft als voorkennis 
TopicVersie 

-Beschrijving 
1 -VersieNumme • 

-VersieStatus 

-is onderdeel van -is voorkennis voor 

PowerPoint presentatie 

Figuur 8: relatie tussen TopicVersie en verschillende soorten Studiemateriaal 

6.1.2 Dynamische structuur 

In het bovenstaande model is het mogelijk om alle gegevens op te slaan, maar hoe gebeurt dat dan. In deze 
paragraaf wordt een voorbeeld gegeven van hoe de elementen gebruikt worden. 

Voor dit voorbeeld worden alleen de VakVersie en Topic objecten getoond die de status 'vrijgegeven' 
hebben gekregen, dit doet verder niets af aan het voorbeeld. Als voorbeeld wordt het imaginaire vak 
Wiskunde met vakcode 1 DD31 . Dit vak bestaat uit vier topics, matrix rekening, lineaire algebra, integreren 
en complex rekenen, deze krijgen de TopicCodes T1001 tot T1004. In eerste instantie bestaat van elke topic 
alleen de eerste versie (TopicVersie) aangeduid met T1001-V1 Um T1004-V1 . 

In de praktijk blijkt dat het studiemateriaal over integreren (T1 003-V1) te kort schiet en hiervoor wordt een 
aanvulling ontwikkeld. Deze verandering geeft een nieuwe versie van het topic, aangegeven met T1 003-V2. 
Later blijkt dat de uitgever deze tekortkoming ook heeft onderkent en deze geeft een nieuw boek uit met een 
aantal compleet herschreven hoofdstukken o.a. voor integreren. De docent gaat dit boek gebruiken; hierdoor 
kunnen studenten die 1 DD31 al bestudeerd hadden maar het tentamen niet gehaald hadden niet meer 
deelnemen aan het nieuwe tentamen. Het topic integreren krijgt dan een nieuwe TopicCode. Omdat het 
tentamen verandert krijgt het vak ook een nieuwe vakcode. Met het model in Figuur 7 zijn al deze 

26 



wijzigingen op te slaan zonder dat er iets overschreven wordt, alle veranderingen zijn terug te vinden . In de 
figuur hieronder dit nog eens grafisch voorgesteld . 

In de figuur is te zien dat studenten van generatie 2005 het vak wiskunde 1 DD31 versie 1 in hun 
studieprogramma hadden. Die versie bestond uit T1 001 -V1, T1 002-V1, T1 003-V1 en T1 004-V1. Studenten 
van generatie 2006 hadden versie 2 van 1 DD31 in hun studieprogramma. Deze versie is bijna gelijk aan 
versie 1 maar nu wordt versie 2 van topic T1 003 gebruikt. Generatie 2007 heeft versie 1 van het vak 1 DD32 
in het studieprogramma. Deze is ook bijna gelijk aan 1 DD31 maar nu is Topic T1003 vervangen door het 
nieuwe topic T1 005 versie 1. 

Studieprogramma 
Generatie Generatie Generatie 

2005 2006 2007 

. I 
I I 
I I 
I I 
I I 

Vak 
Wiskunde 

10031 

VakVersie 10031-V1 I I 10031-V2 I I 10032-V1 

Matrix 

I I T1001-V1 
T1001 

I T1002-V1 

Topics verticaal, 
TopicVersies 
horizontaal 

T1005-V1 

Figuur 9: voorbeeld gegevens bijhouden 

In het model kan de informatie opgeslagen worden maar er moet wel voor gewaakt worden dat er geen foute 
informatie opgeslagen wordt. Zo zijn er wel een aantal controles mogelijk, elk vak en elk topic mag maar één 
keer voorkomen in een studieprogramma. Elke TopicVersie uit het studieprogramma moet één keer 
voorkomen in de vakken. Elk vak en elk topic uit het studieprogramma moeten minimaal één vrijgegeven 
versie hebben. Als een TopicCode verandert zal het vak waarin het gebruikt wordt wel een nieuwe vakcode 
krijgen. 

6.1.3 Beperkingen van het model 

In het model kunnen bijna alle veranderingen van vakken, topics en studieprogramma's vastgelegd worden 
maar er zijn een paar zaken die niet in het model zijn opgenomen. 

Zo is het niet mogelijk wijzigingen in het studieprogramma bij te houden. Elke generatie van een opleiding 
heeft een studieprogramma. Als daar in de loop van de jaren wijzigingen in gemaakt worden is dat met dit 
model niet terug te halen hoe het studieprogramma er uit heeft gezien. Als het wenselijk is dat dit 
bijgehouden wordt dan kan voor studieprogramma een zelfde versiestructuur gebruikt worden als voor vak 
en topic gebruikt is. Hieronder wordt dit getoond 
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I Opleiding I 
I-Naam I 
I I 

: I 
Is tudiep rogrammal 

I-GeneratieJaar I 
I I 

: I 
StudieprogrammaVersie 

-VersieNummer 
-VersieStatus 

: I 
I VakVersie I 
I I 
I I 

Figuur 10: studieprogramma uitgebreid met versies 

Het correct houden van de relatie tussen vakken en topics is ook lastig. Als een topic zoveel verandert dat 
het een andere topiccode krijgt moet meestal het vak waarin het topic gebruikt wordt ook een andere 
vakcode krijgen. Als het model dit zou afdwingen zou dat het mooiste zijn . 

6.1.4 Gebruik van het model 

In deze paragraaf wordt het gebruik van het model door de verschillende stakeholders beschreven . 

6.1.4.1 Student 

Voor de studenten van de TU/e is vooral de lijst met vakken uit het studieprogramma van belang. Deze 
vakken dienen immers behaald te worden voor het verkrijgen van het diploma. Het controleren van de 
voorkennis van vakken en hierbij horende topics wordt pas interessant als er keuzevakken gekozen moeten 
worden of als er flinke studievertraging is opgelopen en vakken uit het studieprogramma niet meer gegeven 
worden . 

Zoals eerder al beschreven zijn de topics veel interessanter voor studenten die van studie veranderen, 
middels de topics kunnen ze beide studies veel gedetailleerder vergelijken. 

6.1.4.2 Docent 

Voor de docenten van de vakken is het onderbrengen van de vakinhoud in Topics vooral een administratieve 
handeling. Docenten delen de vakken op dit moment ook al op in topics, alleen is die opdeling nog niet zo 
formeel als in de nieuwe oplossing. 

In het model hebben de topics zelf ook een eigen life-cycle met verschillende versies en verschillende 
statussen . Vooral het veel formeler beschrijven en het handig kiezen van de omvang van een Topic zal in 
het begin even wennen zijn . Gelukkig bied het model veel flexibiliteit in het opnieuw samenstellen van 
vakken op basis van topics. 

Docenten kunnen met topics ook veel gedetailleerder aangeven welke voorkennis voor een topic vereist is. 

6.1.4.3 Programmamanager 

De programmamanager moet nu voor elk studieprogramma twee lijsten bijhouden, één met Topics en één 
net vakcodes. De lijst met Topics zal niet zoveel veranderen, elk jaar leren studenten ongeveer hetzelfde. De 
lijst met vakcodes zal meer variëren maar deze kan voor een groot deel afgeleid worden uit de Topics en de 
vakcodes van een voorgaand jaar. 

28 



Voor het maken van de studieroosters zijn de gedetailleerdere gegevens over de vereiste voorkennis van 
topics en vakken erg praktisch. 

Het gebruik van topics heeft als nadeel dat veel meer kleiner stukjes informatie beheerd moeten worden. 
Ook moeten er veel relaties gecontroleerd worden, bijvoorbeeld tussen de topics en de vakken uit het 
studieprogramma. Veel van deze relatie controles kunnen gelukkig geautomatiseerd uitgevoerd worden. 

6.1.5 Toetsing oplossing 

Van deze oplossing moet wel getoetst worden in hoeverre deze voldoet aan de eisen die in de analyse 
gesteld waren. 

1. Een vakcode moet een vak eenduidig identificeren. Deze eis wordt niet automatisch afgedwongen, 
met de Vak en Vakversie elementen is het wel mogelijk om wijzigingen aan te brengen in de 
vakinhoud maar niet in de vakcode, de uitvoeringsvorm en tentamenvorm zonder een nieuw vak 
element te creëren. 

2. Het splitsen van de inhoud en de uitvoering van de vakken: de uitvoeringsgegevens worden in het 
Vak element opgeslagen, de inhoud wordt in de Topic en TopicVersie elementen opgeslagen. 

3. Gebruik Topics om de inhoud van vakken en studieprogramma's vast te leggen: het 
studieprogramma is nu gekoppeld aan een lijst van Topics. 

4. Leg voorkennis vast op Topic niveau: in de oplossing wordt de voorkennis tussen Topic elementen 
vastgelegd. 

5. De oplossing moet het mogelijk maken historische ontwikkeling bij te houden. Door de TopicVersie 
en VakVersie elementen is het mogelijk om de volledige historie op te roepen. 

Uit het bovenstaande blijkt dat deze oplossing aan alle eisen uit de analyse voldoet. 

Hoe liggen nu de kosten en baten bij deze oplossing? Eerst de kosten; bij deze oplossing worden topics op 
de hele TU/e gebruikt. De meeste kosten van deze oplossing komen daarom bij de centrale OWI 
organisatie. Dit zijn dan vooral eenmalige kosten zoals kosten voor het aanpassen van de database 
structuur en aanpassingen aan diverse applicaties zoals de applicaties om de informatie te beheren en 
OWINFO webpagina's. De faculteiten dragen de kosten voor het up-to-date houden van de topics en vak 
informatie in de database. Deze kosten zullen niet veel anders zijn dan de kosten die op dit moment 
gemaakt worden. 

Wat zijn dan de baten van deze oplossing? De studieprogramma's en vakken kunnen gedetailleerder 
bijgehouden worden. Vooral de kennis die de studenten opdoen gedurende de studie kan beter beheerd 
worden. Ook kan ondanks als wijzigingen in het onderwijs goed bijgehouden worden wat de studenten leren. 
Hiernaast bij ook andere voordelen; de voorkennis relaties geven direct de stukjes kennis aan i.p.v. de 
vakken waarin die kennis gegeven wordt. De historische ontwikkeling van vakken en studieprogramma's kan 
zichtbaar gemaakt worden. Worden er nu ook kosten bespaard? Dat is niet echt hard te maken, de 
verbeteringen die hierboven beschreven staan dragen wel bij aan een efficiëntere werkwijze maar of zich 
direct terugverdient is niet duidelijk. 

6.2 Scenario 11, deeloplossing 

Als het niet mogelijk is of niet wenselijk geacht wordt om de totale oplossing uit de vorige paragraaf direct op 
de hele TU/e introduceren is het ook mogelijk om het een deel oplossing te gebruiken. In deze oplossing is 
het uitgangspunt dat er niets verandert aan de manier waarop OW IS en de studenten informatie over 
studieprogramma's en vakken (vakcode) kunnen gebruiken. 

In de volgende paragrafen worden achtereenvolgens het statische model en de dynamische structuur van 
deze deeloplossing beschreven. In paragraaf wordt beschreven hoe deze deeloplossing door de 
verschillende stakeholders gebruikt wordt. 
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6.2.1 Statisch model 

In dit model wordt het studieprogramma bijgehouden in topics net als in het ideale model maar ook via de 
elementen OWIS_Studieprogramma en OW IS_ Vak. Dit is een dubbele administratie, een volgens topics en 
een in de OWIS structuur. Deze dubbele administratie moet natuurlijk goed gesynchroniseerd blijven. Het 
synchroniseren wordt hier gedaan door gegevens van de topics structuur te kopiëren naar de OWIS 
elementen. Hierdoor kan binnen de faculteit gebruik gemaakt worden van topics met als in het ideale model 
en indien nodig kan uit deze gegevens het OWIS_Studieprogramma en de bijbehorende OWIS_vakken 
gegenereerd worden. 

In onderstaande figuur wordt het UML-model van deze deeloplossing getoond. Dit modellijkt veel op het 
ideale model alleen zijn de elementen Vak en VakVersie vervallen. De verschillen met het ideale model 
zitten vooral in het gebruik van het model, dit wordt in de volgende paragraaf beschreven. 

verantwoordelijk voor 
Faculteit Opleiding 

-Naam 1 . -Naam 

1 -behoort tot 1 

Medewerker . -heeft 
. 

OW IS 
-Naam 

CapaciteitsGroep Studieprogramma 

-Naam -GeneratieJaar 

M/'\ I• -Status OWIS_StudieProgramma 
1 

I \ 
~ . . -gebruikt in I;; . -wordt gebruikt . -verantwoo de[~heert Export 

To 
-is vervangen door OW IS 

~ 

Topic 

-Naam . -bestaat uit . 
-TopicCode 

J -Studielast \ OWIS_Vak 

"-..../ & . . 1 . 
-is voorkennis voor . 

TopicVersie 

[ -Beschrijving 
-VersieNummer -bestaat uit 
-VersieStatus 

-heeft als voorkennis 

-bestaat uit . 1 -is onderdeel van 

Figuur 11: scenario 11, deeloplossing 

6.2.2 Dynamische structuur 

n 

De dynamische structuur van deze deeloplossing is bijna gelijk aan de ideale oplossing uit 6.1, de meeste 
elementen zijn gelijk gebleven. 

Wat opvalt in dit model is dat de elementen Vak en VakVersie verwijderd zijn t.o.v. het ideale model. Dit is 
gedaan omdat de elementen Vak en OW IS_ Vak beiden een attribuut Vakcode hebben . Dit geeft mogelijk 
problemen want, is de vakcode uit Vak wel altijd dezelfde als de OW IS_ Vak vakcode? 

Als oplossing is gekozen om elementen Vak en VakVersie de verwijderen en gebruik te maken van de 
mogelijkheid om Topics hiërarchisch toe te passen. Om de inhoud van een vak voor te stellen wordt voor elk 
vak een Topic gebruikt. Deze 'vak'-Topics zijn dan weer samengesteld uit de echte topics . 
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Het studieprogramma refereert nu niet aan een lijst van vakken maar aan een lijst van 'vak'Topics; deze 
'vak'Topics refereren aan TopicVersie elementen. Deze oplossing lijkt veel op het ideale model. Daarin 
refereerde het studieprogramma aan VakVersie elementen en die refereerde aan de TopicVersie elementen. 

Tijdens de export slag worden de gegevens uit het studieprogramma en de Topics omgezet naar een 
OWIS_Studieprogramma met de bijbehorende vakken (OW IS_ Vak elementen). Bij deze export slag worden 
dan aan de vakken de uiteindelijke vakcodes toegewezen en worden gegevens voor onderwijsvorm, 
tentamenvorm en studiecredits toegevoegd. 

6.2.3 Gebruik van het model 

In de volgende paragrafen zal het gebruik van deze oplossing dit de verschillende stakeholders beschreven 
worden. Dit is voor de meeste stakeholders nauwelijks verschillend dan bij het ideale model, in de volgende 
paragrafen zal daarom vooral op de verschillende geconcentreerd worden. 

6.2.3.1 Student 

Voor studenten zullen de gegevens van studieprogramma en vakinformatie gelijk blijven met de huidige 
situatie. Informatie over topics zal daarom niet direct beschikbaar zijn voor studenten . 

Het is misschien wel mogelijk om informatie over topics op te nemen in StudyWeb. 

6.2.3.2 Docent 

Docenten zullen met deze deeloplossing in staat zijn vakken te managen op basis van Topics, net zoals bij 
de ideale oplossing. Het verschil tussen de deeloplossing en de ideale oplossing zal daarom erg klein zijn 
voor de Docenten. 

6.2.3.3 Programmamanager 

De programmamanager zal de verschillen tussen de oplossingen wel zien, deze heeft de taak om het 
studieprogramma te beheren en dat zijn er bij deze deeloplossingen twee geworden. De 
programmamanager zal samen met de docenten het programma met topic en vakken structuur beheren en 
indien nodig een studieprogramma voor OWIS (laten) genereren. 

6.2.4 Toetsing oplossing 

Deze oplossing bied dezelfde mogelijkheden als scenario I, daarom voldoet deze ook aan alle gestelde 
eisen. 

Echter de kosten en baten zijn anders verdeeld. In deze oplossing zal maar één faculteit topics gaan 
gebruiken. De kosten voor het aanpassen van de database en bijbehorende applicaties zullen dan ook 
eerder bij deze faculteit terechtkomen. Deze kosten zijn naar verwachting wellager dan bij scenario I want 
het hoeft geen alles omvattend systeem te worden, het hoeft alleen de studieprogramma's, topics en indirect 
vakken te beheren. De OWI systemen worden nog steeds gebruikt. De baten in dit systeem zijn hetzelfde als 
bij scenario I, een betere beheersbaarheid van studieprogramma's en de kennis die studenten opdoen 
gedurende de studie. 

6.3 Conclusie 

De twee oplossingen zijn vrijwel gelijk, alleen de deeloplossing heeft extra elementen om te koppelen aan de 
huidige situatie. Als het gebruik van Topics en versies op de TU/e geïntroduceerd wordt zal waarschijnlijk 
kan begonnen worden met het toepassen van de deeloplossing bij een faculteit. Indien na een evaluatie 
periode het gebruik van Topics en versies positief wordt bevonden is het mogelijk om de elementen van de 
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ideale oplossing in de bestaande informatiesystemen van de TU/e te laten integreren en is het genereren 
van het OWIS_StudieProgramma en de OWIS_vakken niet langer noodzakelijk. 

De kosten/baten analyse toont een verschillende verdeling van de kosten bij de twee oplossingen, in de 
eerste oplossing worden deze vooral door de centrale OWI organisatie gedragen, bij de tweede oplossing 
zullen een groter deel van de kosten bij de faculteit terechtkomen. Beide oplossingen geven gelijke baten; 
een betere beheersbaarheid van studieprogramma's en de kennis die studenten opdoen gedurende de 
studie. 
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7 Realisatie 

Dit hoofdstuk bespreekt de informatiesystemen die onderzocht zijn voor het de opslag van topics en versie 
informatie. Op dit moment wordt alle vakinformatie ook al in een informatiesysteem opgeslagen. Omdat bij 
het gebruik van topics veel meer informatie opgeslagen moet worden lijkt het logisch om de topic informatie 
ook in een informatiesysteem op te slaan. 

Om te kijken wel systeem geschikt zou zijn is naar drie mogelijkheden gekeken, zelf ontwikkelen van een 
informatiesysteem, het inkopen van een systeem en het uitbreiden van het bestaande systeem. In dit 
hoofdstuk worden deze drie mogelijkheden verder besproken. Aan het eind van het hoofdstuk wordt een 
conclusie gegeven met betrekking tot de keuze van informatiesysteem. 

Hierna zijn een tweetal commerciële pakketten bestudeerd om te kijken in hoeverre deze in staat waren om 
een studieprogramma bestaande uit vakken, topics en relaties op te slaan en te gebruiken. De 
beschrijvingen van deze pakketten staan in paragrafen 7.2.1 en 7.2.2. tevens is gekeken naar het eigen 
systeem van de TU/e, het Onderwijs Informatie Systeem (OWIS) en wat de consequenties zijn als geen 
systeem gebruikt zou worden. 

7.1 Eigen ontwikkeling 

In eerste instantie leek het mogelijk om middels een eenvoudig zelf te ontwikkelen pakket de problemen voor 
het beheer van topics en vakken op te lossen. Dit programma, genaamd "TopicEdit", is beschreven in de 
volgende paragraaf. 

7.1.1 TopicEdit 

In eerste instantie leek het beheren van topics vrij eenvoudig. Mede hierdoor is besloten een prototype te 
maken. Als met dit prototype de topics goed te beheren zouden zijn zou dit als uitgangspunt gebruikt kunnen 
worden voor ontwikkeling van een professionele applicatie. 

Voor het prototype is een Microsoft Outlook-achtig uiterlijk gebruikt. Aan de linkerkant van de applicatie 
scherm staan worden lijsten getoond met daarin alle elementen van een bepaald type die voorkomen in de 
database. Net zoals in Outlook wordt steeds maar 1 lijst getoond, de andere worden dichtgeklapt. 

In het middenvlak van het applicatiescherm worden kunnen steeds verschillende informatie schermen 
getoond worden. Deze liggen op elkaar en met de tab aan het informatiescherm kan een bepaald scherm 
naar voren gehaald worden. 

Aan de bovenkant van het applicatiescherm, zitten diverse knoppen om de applicatie te besturen. 

In de volgende paragrafen worden verschillende invoerschermen kort beschreven de laatste paragraaf bevat 
een conclusie over TopicEdit 

7 .1.1.1 Het Topic invoerscherm 

Middels dit scherm zijn de gegevens van een Topic element uit het UML-model te wijzigen. 

Net als bij het Vak, worden hier de attributen ID en naam als onveranderbaar gezien. In het invoerscherm 
zijn deze dan ook niet te wijzigen, ze moeten bij de creatie van een Topic opgegeven worden. 
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7.1.1.2 
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Figuur 12: TopicEdit, het invoerscherm van een Topic 
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Dit scherm maakt het mogelijk om de relaties tussen topics grafisch weer te geven en te veranderen. Door 
topics van de lijst aan de linkerkant van het scherm naar het middenvlak te slepen kan een topic 
weergegeven worden. Na het klikken op de knop 'Add Link' kunnen twee topics aangeklikt worden. Tussen 
deze twee wordt dan een relatiepijl getekend en de relatie wordt ook bijgehouden in de topic elementen. Een 
voorbeeld van hier van is te zien in Figuur 13. 
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Figuur 13: TopicEdit relaties tussen elementen 
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7.1.1.3 TopicEdit conclusies 

De TopicEdit applicatie is een aardig begin . Het werd alleen te complex en te omvangrijk om het uit te 
bouwen tot een volledig operationeel prototype. Uitbreidingen zoals multi-user toegang, beheren van 
verschillende versies van Topics en Vakken en database opslag zijn nog veel werk. 

7.2 Pakket inkopen 

Een andere oplossing is het inkopen van een bestaand informatiesysteem en dat systeem configureren 
zodat het gebruikt kan worden voor het beheren van topics, vakken en studieprogramma's. 

Er zijn twee pakketten geëvalueerd namelijk dePKMSuite van PKM Solutions en Teamcenter van 
Unigraphics. In the volgende paragrafen worden deze pakketten besproken en wordt een conclusie gegeven 
m.b.t. het inkopen van een informatiesysteem. 

7 .2.1 PKM Suite 

DePKMsuite is een kennismanagement systeem. Het is hiermee mogelijk om gegevens van diverse 
bronnen in het systeem onder te brengen en hierin te beheren. Ook is het mogelijk om de relaties tussen de 
gegevens vast te leggen en hier restricties aan te koppelen. 

Voor het opslaan van gegevens van vakken, topics, studieprogramma's, etc lijkt de PKM suite heel geschikt. 
Daarom is PKM Solutions gevraagd om een tijdelijke licentie van de software om deze te kunnen proberen. 

De PKM-suite kan op aantal manieren gebruikt worden. Het pakket kan standalone op een PC gebruikt 
worden. Het is ook mogelijk om op de PC alleen de configuratie te doen. Na het configureren kunnen andere 
gebruikers de gegevens via een internet browser lezen en invoeren. 

Voor deze evaluatie is de standalone versie gebruikt. 

De PKM suite maakt een duidelijk onderscheid tussen het informatiemodel en de instantiaties van de 
elementen uit het informatiemodeL In de suite behoren de instantiaties tot het 'Real model' (POM = PKM 
Object Model), de elementen uit het informatiemodel behoren tot de 'Lib model' (PKM Library Model). 

In zowel het 'Real' als het 'Lib' model is het mogelijk diverse stadia in de life-cycle van een element te 
onderscheiden. Voor de evaluatie is gekozen om alleen het 'as maintained' stadium te gebruiken. In de PKM 
suite zijn er een aantal standaard categorieën gekozen waartoe elementen kunnen behoren. Hiervan zijn 
alleen de 'lifeform model' gebruikt voor de Contacts, het 'Unit of measurement model' voor het vastleggen 
van eenheden t.b.v. studycredits en het 'lnformation Object Model ' voor het modelleren van de andere 
elementen. 

Voor het gebruikt kan worden, moet de PKM suite eerst geconfigureerd worden. Hiervoor moet het model en 
de relaties tussen de elementen in het programma ingevoerd worden. Als alle elementen ingevoerd zijn, 
kunnen de onderlinge relaties vastgelegd worden. Hiervoor heeft dePKMsuite ruim 20 verschillende relatie 
typen gedefinieerd. Meestal volstaat dan ook om een al gedefinieerd relatie type te nemen. Als het model 
ingevoerd is kunnen de gegevens ingevoerd worden .Het is ook mogelijk om ook de presentatie software te 
configureren. Dit is beschreven in 7.2.1.1. 

In de figuur hieronder staat een screenshot van een van de schermen van de PKM suite. Hierop is de 
indeling van het scherm te zien. Er zijn drie kolommen en elke kolom is verdeeld in een aantal panelen. 

In het bovenste paneel van de linker en rechter kolom staat de opbouw van het hele model. Hier staan de 
POM en PLM modellen. In beide modellen staat daarbinnen het 'as maintained' stadium van het life-cycle 
model en daar weer onder de categorieën. 
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In het bovenste paneel van de linker kolom is de categorie 'lnformation Object Model ' binnen het Real model 
geselecteerd. In het onderste paneel wordt hiervan de details getoond. In dat paneel worden de attributen 
van Faculty TM" getoond . Door een attribuut te selecteren worden de eigenschappen hiervan getoond (in de 
middelste kolom). 

7.2.1.1 

i El-~ As maintain~d 
i r-* L1ft:formM c d el 

· Inform.ati anO~Hodel 

El- J'o Li> (PU1) 
L-~ Unit of Musurement Model 
~Ij. Informaticn ObJect Model 

L .• ~ lifeform Model 

f- e Yu!Stl ~~: 
'(f> studyPhas eAfstud~en 

~- - 1fi) Study?has e Dl 
\f} StudyPhse 02 

: ·-ti> Study?hase P 
8 · 'Ij;. S udy?rognm Bachelor 

S OI.nÓI:W\ (l} 

~-~ Yw~ 

Hosts ri!!Dtîon f4l 
(!! - i!'lstanç!!-rt lt ti on (1) 

;'tl- Member (2) 

[iJ Soum-eleme;nt-relotton (l) 

Figuur 14: real information model elements 

PKM WEB interface 

De PKM suite kan ook gebruikt worden in multi-user toepassingen. Dan wordt het pakket eerste 
geconfigureerd en wordt de layout van de webpagina's vastgelegd. Daarna wordt het op een WEB server 
geïnstalleerd. De gegevensopslag wordt dan middels een database gedaan . Op deze manier kunnen grote 
groepen mensen de gegevens tegelijk bekijken en invoeren. Hieronder een screenshot waarin de 
onderdelen van het Faculty TM object getoond wordt. 

Omdat de standalone versie van de PKM suite gebruikt is voor de evaluatie is het wel mogelijk om 
webpagina's te maken maar het is niet mogelijk om er interactief gegevens in te veranderen. Om de 
gegevens op de webpagina's te veranderen moet de multi-user versie gebruikt worden . De webpagina's zijn 
allemaal gebaseerd op de standaard layout die dePKMsuite aanbied. Hiermee is het creëren van 
eenvoudige webpagina's relatief eenvoudig. 
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Figuur 15: PKM webpagina, overzicht van de Faculty TM 

7.2.1.2 PKM suite conclusie 

DePKMsuite is een complexe applicatie waarmee erg veel mogelijk is. In deze evaluatie is gepoogd om 
een (eenvoudig) model in te voeren en om daarmee te werken. 

Het invoeren van het model gaat redelijk, het invoeren van de elementen en hun attributen is eenvoudig te 
doen. Het invoeren van de relaties is daarentegen is veel lastiger. In de relatie-editor kan gekozen worden 
uit meer dan 20 relatietypen. Om hieruit de goede te kiezen is erg lastig. 

In dePKMsuite is het ook erg belangrijk om de relatie goed te kiezen omdat deze anders niet goed 
navigeerbaar is in het echte model (POM). 

Het invoeren van gegevens in de standalone versie van dePKMsuite is erg lastig. Om dit te doen moet elk 
attribuut apart met de muis geselecteerd worden. Ook is de presentatie is van de gegevens erg onduidelijk. 
Het is duidelijk dat 'gewone' gebruikers de applicatie alleen via de webpagina's moeten bedienen. 

De PKM suite had op het moment van de evaluatie geen mogelijkheid om koppelingen te maken met andere 
databases. Het was mogelijk om eenmalig gegevens uit een andere database in te lezen en die dan verder 
te beheren binnen de PKM suite. Het onderhouden van een actieve koppeling tussen dePKMsuite en b.v. 
de OWINFO databases van de TU/e was niet mogelijk. 

7.2.2 Unigraphics Teamcenter 

TeamCenter van Unigraphics is een zeer uitgebreide applicatie , hiermee kunnen producten in alle mogelijke 
versies en varianten beheerd worden gedurende de gehele levenscyclus van het product 

TeamCenter is niet geëvalueerd, het beheren van Topics, vakken en studieprogramma's is wel besproken 
met een consultant van UniGraphics Nederland. Deze voorzag geen problemen hiermee. Gezien de 
toepassingen waar TeamCenter nu ingezet wordt is het ook te verwachten dat het geen problemen geeft 
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Figuur 16: Screenshot UniGraphics 

Ook bij TeamCenter is het niet vanzelfsprekend dat een koppeling met andere databases gemaakt kan 
worden. Het beste was om alles in TeamCenter in te lezen en als de gegevens door andere systemen 
gebruikt moesten worden was het wel mogelij k om b.v. dagelijks een geautomatiseerde export te doen. 

Het gebruik van TeamCenter voor het beheren van Topics en vakken is mogelijk maar het pakket is 
voornamelijk gericht op het ontwerpen van mechanische onderdelen en producten (CAD). Ook is het 
mogelijk de ontwerpen op tal van manieren te toetsen en valideren . Zo is het mogelijk om te controleren of 
de ontworpen onderdelen wel op het beschikbare machinepark geproduceerd kunnen worden. TeamCenter 
wordt ook gebruikt voor de ontwikkeling van enorm complexe systemen, bijvoorbeeld vliegtuigen . Het is dan 
ook veel te uitgebreid voor het beheren van een paar honderd topics en paar studieprogramma's. Ook zijn 
dit soort uitgebreide pakketten lastig te bedienen voor (incidentele) gebruikers, er is namelijk te veel 
mogelijk. 

7.3 Uitbreiden OWI systeem 

Het zou natuurlijk mooi zijn als Topics zouden passen in het bestaande OWI systeem. Tijdens de 
ontwikkeling van het huidige OWIS is al rekening gehouden met de mogelijkheid om vakken op te splitsen in 
subvakken. 

In de figuur hieronder wordt een stukje van de OW IS database structuur getoond. In dit stukje staat wat in de 
database wordt opgeslagen voor elk vak op de TUle. In deze figuur staat onderaan de tabel 
OWI_VKT_RELATIES, hiermee kan de relatie tussen twee vakken in de database aangegeven worden . 
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Figuur 17: OWIS database structuur van de vakken 

Het soort relatie tussen twee vakken staat in de tabel OWI_XVAK_RELATIETYPEN. De inhoud van deze 
tabel staat in Figuur 18. Er zijn diverse soorten relaties tussen twee vakken mogelijk. 
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Figuur 18: Waarden die het relatietype kan aannemen 

Met relatietype 510 wordt aangegeven dat een vak een onderdeel is van een ander vak. Hiermee is het 
mogelijk om een vak op te delen in een aantal subvakken. Deze subvakken kunnen dan de topics 
voorstellen. 

Op deze manier is het wel mogelijk om topics onder te brengen in de bestaandeOWIS database. 
Onderscheid maken tussen verschillende versies van een topic of vak is (nog) niet mogelijk. Van elk vak is 
slecht één versie beschikbaar en ook voor het scheiden van de uitvoering en de vakinhoud zijn op dit 
moment geen mogelijkheden. 

Als de tabel met relatietypen (OWI_XVAK_RELATIETYPEN) uitgebreid wordt met een waarde voor 'Vak 8 is 
een versie van vak A' en de tabel OW I_ VAK_BASIS uitgebreid wordt met een veld voor het versienummer is 
het al mogelijk om de gegevens uit scenario I in deOWIS database onder te brengen. Hiervoor zou gebru ik 
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gemaakt kunnen worden van het Single Table lnheritance patroon [2]. Hiermee is het mogelijk om gegevens 
van verschillende soorten data-elementen in dezelfde tabel onder te brengen. 

Als van een vak maar één versie bestaat kan het zoals nu opgeslagen worden. Als van een vak meerdere 
versies bestaan kan dat aangegeven worden met de nieuwe relatietype waarde, het versie nummer wordt 
dan in het vak zelf opgeslagen. Studieprogramma kunnen ook direct refereren aan juiste versie van een vak. 

Om topics op te slaan moet gebruik gemaakt worden van het bestaande relatietype waarde 510 'Vak Bis 
een onderdeel van vak A'. Omdat topics als vakken opgeslagen worden kan hier ook de versie structuur 
geïmplementeerd worden door gebruik te maken van de nieuwe relatietype waarde en het nieuwe versie 
nummer veld. 

Er zullen nieuwe regels nodig zijn om de voorkennis relaties van de vakken te generen. Nu is die relatie 
direct aangegeven tussen twee vakken; in de aangepaste database zullen vakversies refereren aan 
topicversies en vanuit die topicversies moeten weer vakken gezocht worden waar die topicversies in 
gegeven worden. 

Als topics opgeslagen worden in de OW I_ VAK_BASIS tabel is het wenselijk dat duidelijk te zien is dat het 
geen vak maar een topic is. Dit zou bijvoorbeeld kunnen met een speciale vakcode voor de topics. 

Bovenstaande oplossing is niet de mooiste, het is waarschijnlijk wel de eenvoudigste manier om alle data en 
relaties uit scenario I in de bestaandeOWIS database te kunnen opslaan. 

7.4 Conclusie 

Het inzetten van een informatiesysteem voor het beheren van Topics is nog niet zo eenvoudig als het in 
eerste instantie leek. 

Het zelf maken van een systeem is vrij complex, ook het inkopen van een bestaand pakket is niet 
eenvoudig. De commerciële meeste systemen doen alsof zij de enige zijn op de wereld en slaan het liefste 
alle gegevens zelf op; koppelingen met andere systemen zijn lastig. De meeste systemen zijn ook vrij 
kostbaar. 

De beste oplossing is om OWIS uit te breiden met Topic gegevens. Door dit te doen kan al vrij snel een 
allesomvattend systeem gemaakt worden dat ook al in de hele TU/e infrastructuur ingepast is . 
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8 Conclusies en aanbevelingen 

8.1 Inleiding 

In dit rapport is een beschrijving en een analyse van de opdracht gegeven. In hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 is 
een nieuw ontwerp getoond waarmee de problemen uit de opdracht opgelost kunnen worden. In hoofdstuk 7 
is gekeken of het ontwerp op eenvoudige wijze in een informatiesysteem te implementeren was. 

In dit hoofdstuk worden de conclusies gepresenteerd die uit het onderzoek resulteren. Daarnaast zullen op 
basis van de conclusies aanbevelingen gegeven worden. 

8.2 Conclusies 

Studenten die studeren aan de TU/e volgen allen een studieprogramma. In dit studieprogramma staan de 
vakken die behaald dienen te worden om het einddiploma te krijgen. Omdat de vakken in het 
studieprogramma veranderen is het lastig bij te houden wat de studenten aan kennis opdoen gedurende de 
studie. Ook het samenstellen van de roosters maken de veranderingen in de vakken het lastig om de 
onderlinge relaties goed bij te houden en de roosters zo samen te stellen dat de vakken in de goede 
volgorde gegeven worden. 

Een deel van deze problemen wordt veroorzaakt doordat, bij de huidige opzet van studieprogramma's en 
vakken, de kennis die studenten opdoen gedurende de studie vermengd is met de uitvoering van de 
studieprogramma's. Daarom wordt in de geboden oplossing de kennis gescheiden van de uitvoering. De 
kennis wordt opgeslagen in Topics en de uitvoering van het studieprogramma wordt via de vakken gedaan. 
Per vak kan aangegeven worden uit welke topics het vak bestaat. De structuur is zo opgezet dat topics en 
vakken in de tijd kunnen evolueren terwijl de kennis uit het studieprogramma toch goed bijgehouden wordt. 

Zoals eerder aangegeven zou een PDM systeem heel geschikt zijn voor het onderbrengen van alle 
gegevens. Helaas zijn veel commerciële PDM systemen gericht op het managen van zeer complexe 
systemen en daardoor lastig te gebruiken voor het opslaan van 'maar' enkele honderden items voor de 
Topics, Vakken en alle verschillende versies hiervan. 

8.3 Aanbevelingen 

Toekomstig werk op het gebied van Topics kan in verschillende richtingen. Zo kan er gewerkt worden aan 
implementatie of aan verder onderzoek op het gebied van Topics. 

Toekomstig werk richting implementatie kan zich in eerste instantie richten op het verder detailleren en 
implementeren van het ontwerp van Scenario 11. Dit zou een desktop applicatie vergelijkbaar met TopicEdit 
kunnen zijn. Hiermee moet het mogelijk zijn om Topic gegevens op te slaan en topic hiërarchieën samen te 
stellen. Ook de export van de gegevens naar OWIS verdient aandacht, het zou jammer zijn als de gegevens 
goed te beheren zijn maar dat het exporteren van het studieprogramma en de vakken naar OWIS omslachtig 
zou zijn. In eerste instantie kan het een single user applicatie zijn maar bij de opzet en implementatie dient al 
rekening gehouden te worden dat het gebruikt gaat worden door meerdere gebruikers tegelijk. 

Ook kan nog verder onderzoek gedaan worden naar Topics, er is hiervan nu wel een beetje bekend maar 
dat is nog maar weinig. Er kan nog veel onderzoek gedaan worden naar dit onderwerp. Er zijn al veel 
artikelen verschenen over het beheren van onderwijsstof, zie ook de literatuur lijst van de Jong [6]. Meestal 
betreft dit het opdelen van cursussen in kleinere hanteerbare en herbruikbare stukken, hiermee kunnen dan 
eenvoudig cursussen op maat samengesteld worden. Het is niet gelukt artikelen te vinden waarbij de nadruk 
ligt op het managen van de kennis in een heel studieprogramma. Toekomstig onderzoek kan zich hierop 
richten. Ook kan gekeken worden of vergelijkbare problemen bestaan op andere onderwijsinstellingen b.v. 
de twee andere technische universiteiten in Nederland. 
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A OWIS database 

In Figuur 19 wordt een screenshot getoond van het OWI systeem met daarin de gegevens een vak dat uit 
meerdere vakonderdelen bestaat. Op dit moment zijn er hiervan slechts een klein aantal. 
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Figuur 19: OWINFO screenshot van een vak met onderdelen 
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