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SAMENVATTING 

Dit afstudeerverslag is geschreven in opdracht van het Instituut voor 
Hoger Beroepsonderwijs in Eindhoven, als onderdeel van de opleiding 
H.T.S.-Informatica. Het betreft mijn afstudeerperiode bij de N.V. 
Philips' Gloeilampenfabrieken, afdeling Instituut voor Perceptie 
Onderzoek (I.P.O.) te Eindhoven, gedurende de periode 
15/1/1985-30/6/1985. . 

project "Ontwikkeling 
in het aanvankelijk 
om computer gestuurd 
te maken (en evt. de 

De afstudeeropdracht is een onderdeel van het 
van een leeshulpmiddel met spraak-naar-keuze 
lezen", en betreft het maken van een basisontwerp 
aanvankelijk leren lezen voor kinderen mogelijk 
implementatie daarvan). 
Door namelijk op een beeldscherm letters en i,,oordjes te laten zien, 
deze uit te spreken en ze door kinderen aan te laten wijzen, kan het 
leeshulpmiddel een extra mogelijkheid bieden tot het leren lezen, en 
wel buiten het normale lesprogramma op de scholen om. 
Het hoofdgedeelte van dit verslag bevat, naast een beschrijving van 
zowel het I.P.O. als het project, een omschrijving van de 
afstudeeropdracht en de probleemstelling, gevolgd door een studie, die 
verricht is om tot het uiteindelijke ontwerp te komen. 
Het resultaat van deze studie, het ontwerp, is bijgevoegd in een 
bijlage. De ontwerpmethode is gebaseerd op Jackson System Development. 

Conclusie: 
Binnen de afstudeerperiode is het mogelijk gebleken een ontwerp op te 
bouwen, dat een basis vormt voor het computergestuurd leren lezen met 
spraak. Het ontwerp biedt een aantal oefeningen die een extra 
hulpmiddel kunnen vormen binnen de eerste stappen van het leren lezen; 
voor uitbreiding van deze oefeningen is ruimte gereserveerd. 
Verder is een begin gemaakt met de implementatie van het ontwerp. 
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VOORWOORD 

Dit afstudeerverslag is geschreven in opdracht van het Instituut voor 
Hoger Beroepsonderwijs in Eindhoven, als onderdeel van de opleiding 
H.T.S.- Inforoatiça. Het betreft mijn afstudeerperiode bij de N.V. 
Philips' Gloeilampenfabrieken, afdeling Instituut voor Perceptie 
Onderzoek (I.P.O) te Eindhoven, gedurende de periode 
15/l/1985-3O/6/1985. 
Het Instituut voor Perceptie Onderzoek is een research instituut dat 
organisatorisch ondergebracht is bij het Natuurkundig Laboratorium van 
Philips en de onderafdeling Wijsbegeerte en Maatschappij
wetenschappen van de T.H.-Eindhoven. 
Het op het I.P.O. verrichte onderzoek heeft betrekking op alle 
gebieden die met waarneming en techniek te maken hebben (b.v. 
spraakonderzoek en gehoorapparaten voor de slechthorenden) • 
Voor een ceer uitgebreide beschouwing over het I.P.O. verwijs ik naar 
hoofdstuk 1: Inleiding, paragraaf 1 • 

Ik wil hierbij de heer Dr. D.G. Bouwhuis, de heer Dr.D van Dongen, de 
heer Dr~ P. Reitsma, de heer Ing. J.A. v.d. Linden en verder alle 
medewerkers van de onderzoeksgroep Cognitie/Communicatie van het 
I.P.O. bedanken voor hun goede begeleiding en prettige samenwerking. 
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1. 

INLEIDING 

1.1 

Het I.P.O.: Instituut voor Perceptie Onderzoek 

Het "Hoe ,wanneer en wat" 

Het Instituut voor Perceptie Onderzoek (in het vervolg aangeduid als: 
IPO) is het resultaat van een in 1957 tot stand gekomen samenwerking 
tussen de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken en de Technische 
Hogeschool Eindhoven. Inmiddels is ook de stichting Zuiver 
Wetenschappelijk Onderzoek in het samenwerkingsverband opgenomen. 
Het IPO is een stichting en haar doelstellingen zijn als· volgt 
geformuleerd: "De bevordering van het zuiver en toegepast 
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de perceptie en daarmee 
verwante gebieden zulks in het belang van het Hoger Onderwijs en van 
die overheids, semi-overheids, en particuliere instellingen welke bij 
een dergelijk onderzoek zijn gebaat.". 

Organisatorisch is het IPO, wat Philips betreft, ondergebracht bij het 
Natuurkundig Laboratorium en wat de T.H.-Eindhoven betreft bij de 
onderafdeling Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen. 

Perceptie •••• 

Perceptie betekent waarneming in de zin van zien, horen, ruiken en 
voelen. Maar het blijft niet bij het zien, horen, ruiken en voelen 
zelf: Alle indrukken worden doorgegeven aan de hersenen en daar worden 
ze weer verwerkt. Verwerkt wil zeggen "onthouden", "vergeleken", 
"geselecteerd". Vooral ·dat verwerken is wat de onderzoekers op het IPO 
bezighoudt. Zij stellen zich vragen als: Hoe legt een mens informatie 
in het geheugen vast? Zijn er grenzen aan de hoeveelheid informatie 
die hij kan vastleggen? Hoe herkent hij dingen oftewel hoe "haalt" hij 
de informati.e weer "op"?. 
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Communicatie •••• 

Waarnemen betekent voor de mens communiceren met de omgeving. Die 
omgeving kan b.v. zijn een plaatje waar je naar kijkt, of een mens 
naar wie je luistert en met wie je praat, of zelfs een machine. Een 
machine kan immers ook informatie geven, we moeten haar wel eerst 
programmeren (toespreken in haar eigen taal), maar dan kunnen we 
informatie van haar verwachten: op het beeldscherm of zelfs in 
gesproken taal. Een machine kan dus een partner zijn waarmee we kunnen 
communiceren, en die mens-machine communicatie neemt een belangrijke 
plaats in binnen het onderzoeksprogramma van het IPO. 

1.1.4 

Onderzoeksgroepen 

Het IPO valt qua onderzoek uiteen in drie groepen: 

-auditief/fonetisch :horen en spraak 
-visueel :zien en lezen 
-cognitie/communicatie 

Ieder van deze groepen 'wOrdt mede ondersteund door: 

-instrumentatie 
-ergonomie 
-hulpmiddelen gehandicapten 

Hierna volgt een korte beschrijving van iedere groep: 

Auditief/fonetisch :horen en spraak 

Het algemene doel is het leren begrijpen van het verband tussen 
geluiden en geluidsindrukken en dan met name spraak en de wijze waarop 
wij die spraak horen. 
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Een manier om het algemene doel te bereiken is het implementeren van 
het menselijk horen op een machine, waarbij de machine dan dezelfde 
prestaties zou kunnen moeten leveren als de mens. 
Daartoe wordt een gehoortheorie ontwikkeld, waarbij veel aandacht 
wordt besteed aan toonhoogtewaarneming. Een goede gehoortheorie kan 
onder meer leiden tot toepassingen in gehoorapparatuur. 

Bij het spraakonderzoek gebruikt men apparatuur waarmee kunstmatige 
spraak kan worden opgewekt. Daarmee kan men de fysische 
spraakkenmerken vari~ren, vereenvoudigen en de gevolgen daarvan op de 
waarneming nagaan. De ontwikkelde spraak moet verstaanbaar en 
natuurlijk zijn. Belangrijke onderwerpen van onderzoek zijn dan ook 
toonhoogte en accentuering. Het onderzoek betreft de talen Nederlands, 
Brits Engels, en inmiddels ook Duits. 
Een ander facet van het spraakonderzoek betreft automatische 
spraakherkenning; Op welke manier kan een machine het menselijk 
spraakgeluid decoderen? 

Visueel :Zien en lezen 

Het algemene doel is het leren begrijpen van het 
fysische beeldaspekten en visuele indrukken met 
betrekking tot in letters weergegeven taal. 

verband tussen 
name beelden met 

Er wordt gewerkt aan een theorie over de grondslagen van het zien: Hoe 
worden beeldaspecten afgebeeld op het netvlies, hoe worden contrast en 
helderheid verwerkt, hoe bewegen we onze ogen, hoe herkennen we 
woorden en letters?. Dit alles ter verbetering van electronische 
beeldweergave- apparatuur, met name de apparatuur voor het weergeven 
van tekst. 

1.1.4.3 

C.Ognitie/communicatie 

Het algemene doel is het leren begrijpen van processen van herkennen 
en leren, in het bijzonder gesproken en geschreven taal, dit vooral 
teneinde een beter inzicht te verkrijgen in het interactief-leer 
proces: het leren als vraag en antwoordspel tussen mens en computer. 
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Op het moment wordt o.a. onderzoek verricht naar het leren lezen, en 
het voeren van een dialoog. 

Instrumentatie 

In deze groep '-IOrdt de apparàtuur ontwikkeld die nodig is voor het 
onderzoek binnen de diverse groepen. De ontwikkeling van nieuwe 
meetsystemen '-IOrdt er op de voet gevolgd. Onder deze groep vallen o.a. 
de mechanische werkplaats en de computerfaciliteiten van het IPO. 

1.1.4.5 

Ergonomie 

Het algemene doel is het evalueren en verbeteren 
gebruikersvriendelijkheid van industri~le produkten. De 
moeten goed en gemakkelijk te gebruiken zijn 
gebruiksaanwijzingen moeten duidelijk zijn. Er is dus een 
verband met de menselijke informatieverwerking. 
Tegenwoordig opereert deze groep niet meer zelfstandig, 
ondergebracht bij de onderzoeksgroepen. 

Hulpmiddelen voor gehandicapten 

van de 
produkten 
en de 

duidelijke 

maar is 

Het algemene doel is het ontwikkelen, evalueren en verbeteren van 
communicatie hulpmiddelen voor gehandicapten op basis van inzicht in 
de aard van de handicap en in de technische mogelijkheden. Enkele 
voorbeelden: 

-tekstvergroting en verlichting bij 
lezen door slechtzienden 

-verbetering aan gehoorapparatuur 
-hulpmiddelen voor spraak-gehandicapten 
-typofoon=schrijfmachine voor visueel gehandicapten 
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Het Project "Ontwikkeling van een leeshulpmiddel met spraak-naar-keuze 
in het aanvankelijk lezen"-- --

1.2.1 

Organisatie van het project 

Het project kent een drietal deelnemende instellingen: 
-Het Instituut voor Perceptie Onderzoek te Eindhoven 
-De Nieuwe Lerarenopleiding (NLO) te Eindhoven 
-Het Paedologisch Instituut aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 

Verder wordt het mede ondersteund door de vakgroep 
Onderwijspsychologie van de Katholieke Hogeschool te Tilburg. 

Om de voortgang en uitvoering van de taken binnen het project te 
kunnen co8rdineren en bewaken is een stuurgroep samengesteld en wel 
als volgt: 

-Prof. Dr. H. Bouma, directeur IPO, Eindhoven, voorzitter van de 
stuurgroep 

-Dr. O.G. Bouwhuis, hoofd onderzoeksgroep Cognitie/Communicatie 
binnen het IPO,Eindhoven, uitvoerend secretaris 

-Dr. Ir. J .W.M.A Houben, directeur NLO, Eindhoven 
-Prof. Dr. J. de Wit, directeur Paedologisch Instituut VU, Amsterdam 

Binnen het IPO is de projectgroep ondergebracht in de onderzoeksgroep 
Cognitie/Communicatie. Daar staat het project onder direct toezicht 
van Prof. Or H. Bouma en Dr. O.G. Bouwhuis. 

Het project is op 1/1/1984 begonnen en de verwachting is dat het in 
het voorjaar 1988 afgerond zal zijn. 
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1.2.2 

Spraak-naar-keuze binnen het leesonderwijs 

Onderzoek binnen het IPO en ontwikkelingen in de micro-electronica 
hebben het mogelijk gemaakt spraak eco~omisch op te slaan en op ieder 
gewenst moment op te kunnen roepen. 
De spraak wordt in zuinig gecodeerde vorm in een digitaal geheugen 
vastgelegd. Op die manier is een exacte locatie van een gewenste 
spraakuiting altijd mogelijk en kan de spraakuiting zonder 
waarneembaar uitstel ten gehore worden gebracht. 
De spraak kent namelijk een aantal kenmerken die zich uitstrekken in 
de tijd. Door nu die kenmerken vast te leggen in een geheugen, kunnen 
ze bij later opnemen door middel van een spraaksynthetisator weer 
gecombineerd worden tot goed verstaanbare en goed klinkende spraak. 
Zo is het ook mogelijk willekeurige woorden en zinnen samen te 
stellen. 
Deze spraaksynthetisator kan thans geleverd worden als een enkele 
chip. Dit alles biedt interessante mogelijkheden binnen het 
leesonderwijs (waar spraak een fundamentele rol speelt, zoals we later 
zullen zien). 
Met behulp van speciaal vervaardigde apparatuur, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van synthetische spraak, zou bij gedrukte tekst spraak 
geproduceerd kunnen worden, onafhankelijk van de leerkracht. 
Bijvoorbeeld bij het bestuderen van een moeilijk leesbare tekst kan 
spraak geproduceerd worden op een moment dat de leerling dat wil en zo 
vaak als de leerling dat wil. Op die manier kan individueel, per 
leerling, meer aandacht worden besteed aan het leesonderwijs zonder de 
leerkracht extra te belasten. 

1.2.3 

Het belang van Spraak-naar-keuze bij het aanvankelijk lezen 

De eerste fase binnen het leesonderwijs wordt het aanvankelijk lezen 
genoemd. Bij dat aanvankelijk. lezen speelt de auditieve vorm (de 
uitspraak) van het woord een heel belangrijke rol. 
Het kind moet leren om aan de auditieve yorm van het woord niet alleen 
de betekenis toe te kennen zoals het die uit het dagelijks leven kent, 
maar ook om het te koppelen aan de iedrukte yorm op papier (~=boom). 
Daar komt nog bij dat een beginnend lezer moet leren dat een gesproken 
woord op te delen valt in kleine stukjes (spraakklanken;fonemen) die 
ieder voor zich weer overeenkomen met de elementen (letters;grafemen) 
van het gedrukte woord op papier (boom~b + oo + m). 
In het aanvankelijk lezen zal het kind moeten leren om deze aparte 
stukjes klank aan elkaar te koppelen (synthese: b + oo + m =boom). 
Dat blijkt in de praktijk een heel moeilijke opgaaf te zijn. Vaak 
komen beginnende lezers hier niet zomaar ui~. Het is in sommige 
probleemgevallen van groot belang dat het kind bij het lezen van het 
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probleemgevallen van groot belang dat het kind bij het lezen van het 
woord de auditieve vom tot beschikking heeft en die kan koppelen aan 
de gedrukte tekst. 

1.2.4 

Het leeshulpmiddel 

Door de mogelijkheden, met name op gebied van automatische 
spraaksynthese, die de electronica nu biedt is het mogelijk een 
electronisch leeshulpmiddel te ontwikkelen. 
Het leeshulpmiddel zal de volgende rol kunnen gaan spelen binnen het 
leesonderwijs: 

-het geven van ondersteuning bij specifieke en/of incidentele 
leesmoeilijkheden 

-het geven van extra ondersteuning voor de zwakkere lezers (dat 
gebeurt dan individueel buiten het normale lesprogramma om) 

-het voorkomen dat een leerling vanwege slechte leesprestaties 
naar een lager schooltype zou terugvallen 

Eerst zal echter uitvoerig onderzoek rooeten \olOrden verricht naar de 
didactische en leestechnische aspecten van de ontwikkeling van dit 
apparaat en de mogelijkheden die er zijn wat betreft de apparatuur. 
Hierbij mag het kostenaspect en de gebruikersvriendelijkheid niet uit 
het oog verloren ~rden. 
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1.3 

Probleemstelling 

Inleiding: 

De afstudeeropdracht is een onderdeel van een algemeen project 
betreffende de ontwikkeling van een electronisch leeshulpmiddel met 
spraak-naar-keuze. Dit leeshulpmiddel dient leesoefeningen te 
presenteren, die van belang zijn bij het aanvankelijk lezen. Als 
zodanig moet het leeshulpmiddel een extra ondersteuning vormen voor de 
kinderen, binnen het leesonderwijs op de basisscholen. 

In het aanvankelijk lezen kunnen wij, globaa-1 gesproken, vier fasen 
onderscheiden (*) : 

-fase !:Oefeningen met betrekking tot de klank-letter-koppeling en 
het auditief structureren 

-fase 2:Oefeningen met betrekking tot de elementaire lees- en spelling-
handeling 

-fase 3:Oefeningen met betrekking tot clusters en spellingpatronen 
-fase 4:Oefeningen met hele zinnen 

De fasen zijn niet strikt te scheiden en lopen dan ook gedeeltelijk in 
elkaar over. De afstudeeropdracht zal voornamelijk fase 1 betreffen. 

(*): zie ook VERKLARENDE WOORDENLIJST. 

Probleembeschrijving 

Doel: 

flet ontwikkelen van een programmapakket om oefeningen m.b.t de 
deelvaardigheden van de elementaire leeshandeling mogelijk te maken. 
Deze oefeningen betreffen de klank-letter-koppeling en het Auditief 
Structureren. 
Een van de kenmerken van de programmatuur zal dan ook zijn, het op het 
juiste tijdstip genereren van de gewenste spraak, horende bij de 
oefening, zoals die op dat moment door de leerling wrdt uitgevoerd. 
De volgorde waarin de oefeningen worden uitgevoerd dient door de 
programmatuur zelf ontdekt te wrden, afhankelijk van de vorderingen 
die de leerling maakt. 
Het is van groot belang dat de programmatuur berekend is op eventuele 
uitbreiding van het aantal oefeningen, alsmede op wijzigingen binnen 
de oefeningen zelf en de volgorde waarin deze oefeningen doorlopen 
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worden. 
Bovendien met gestreefd worden naar een zo groot mogelijke machine
onafhankelijkheid. 

Middelen: 

Er zal binnen de afstudeeropdracht 
micro systemen: 

-HP15O / MS-DOS 

gebruik \olOrden gemaakt van de volgende 

(met aanraakscherm) 
-APPLE LISA / APPLE MACINTOSH (met muis) 

Voor deze aparatuur is gekozen in verband met de naar verwachting hoge 
gebruikersvriendelijkheid, waar het gebruik door kinderen betreft, 
(de muis en het aanraakscherm i.p.v. een toetsenbord). 

De programmatuur dient geschreven te worden in PASCAL, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van routines in machinetaal. Verder zal, voor het 
voortbrengen van de spraak, gebruik worden gemaakt van 
computergestuurde apparatuur die door middel van de Philips spraakchip 
MEA-8OOO spraak ten gehore kan brengen. 

Ondersteuning: 

Inhoudelijke ondersteuning w:>rdt geleverd door Dr. D. van Dongen en 
Dr. P. Reitsma, beiden als onderzoekers verbonden aan het IPO. 
Programmatechnische ondersteuning w:>rdt geleverd door Ing. J.A. v.d. 
Linden, als analist/programmeur verbonden aan het IPO. Bovendien zal 
een stagiaire of student-assistent enkele van de programmeertaken en 
uitvoerende taken overnemen. 

Voorstel mgelijk programmaverloop 

Als basis voor het afstudeerwerk diende o.a. 
concept-voorbeeld van een mogelijk programmaverloop 

KL: Oefeningen m.b.t. de klank-letterkoppeling. 

Programma-opbouw: 

het 

Afchecken van de letterkennis: 'wijs eens aan de letter •• ' 
bij GOED AANGEWEZEN: klaar met letter 
bij FOUT AANGEWEZEN: 1 nivo lager gaan 

volgende 

'Wijs eens aan de letter ••• uit (bijbehorend globaalwoord)' 
bij GOED: schrijfoefeningen van deze letter 

overschrijven-> tekenen 
bij FOUT: terug naar globaalwoord 

'wijs eens aan het w:>ordje (globaalwoord)' 
bij GOED: hak het woord in letters (grafemen) 

-> schrijven van de letter 
-> terug naar hoger nivo 
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bij FOUT: inoefenen globaalwoord 
-> koppelen afbeelding woord 

met schrijfoefeningen 

AS: Oefeningen m.b.t. het auditief structureren. 

Programma-opbouw: 

Klankpositie-bepalen: 'Waar ooor je de letter ••• in(4-klankwoord)' 
bij GOED AANGEWEZEN: klaar 
bij FOUT AANGEWEZEN: klankpositie-bepalen van 3-klankwoorden. 

bij GOED: klankpositie bepalen bij 4-klankwoorden 
bij FOUT: klankpositie bepalen bij 3-klankwoorden 

Dit is een richtlijn, waarbinnen diverse oefeningsvarianten mogelijk zijn. 
In eerste instantie dient ernaar gestreefd te worden een spraak- en aanwijs
handeling te implementeren. 

Tijdsplanning~ de werkzaamheden: 

Binnen het afstudeerwerk (periode half januari t/m eind juni 1985) zal 
gestreefd worden naar een afgerond ontwerp betreffende de 
klank-letter-koppeling, eventueel uitgebreid met de mogelijkheid tot 
auditief structureren. De implementatie dient hierbij op gang gebracht 
te worden op zowel de HPlSO als de APPLE LISA/APPLE MACINTOSH. Het 
programmapakket in zijn geheel dient uiterlijk eind juli (voor het 
begin van het nieuwe schooljaar) afgerond te zijn. 

Planning: 

medio jan - medio febr 

medio febr- eind maart 

eind maart- eind mei 
juni 

kennismaken met de projectgroep, inleidende 
werkzaamheden 
afwisselend: logisch ontwerp opbouwen en 
kennismaken met de microsystemen 
implementatiefase 
uitloop 

Als een rode draad hierdoorheen loopt het schrijven 
afstudeerverslag. 

van het 
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2. 

VERKLARENDE WOORDENLIJST 

aanvankelijk lezen 

auditief structureren 

cluster 

elementaire leeshandeling 

foneem 

globaalwoord 

grafeem 

kern 

klank-letter-koppeling 

proces 

sessie 

spellingpatroon 

spraak-naar-keuze 

:de eerste stappen binnen het leren lezen 

:het kunnen onderscheiden en localiseren 
van de verschillende spraakklanken binnen 
een gesproken woord 

:veel voorkomende of vaste combinaties van 
lettertekens 

:de stappen die een leerling-lezer uitvoert 
om te leren lezen 

:spraakklank 

:een van de eerste woorden, die binnen de 
leesmethode, als geheel, geleerd worden 

:geschreven representatie van een foneem; 
een grafeem kan soms op verschillende manieren 
uitgesproken worden: b.v. de 'ee' uit 
'beer' en de 'ee' uit 'kees' 

:hoofdstukje binnen de leesmethode; 
bevat doorgaans een aantal letters 
(•grafemen) en (globaal)woordjes 

:het koppelen van een spraakklank 
(•foneem) aan de geschreven 
representatie (•grafeem) daarvan 

:het verloop van het programma tussen 
het moment van opstarten en het moment 
van beeindigen; binnen het proces 
kunnen een aantal leerlingen met het 
leeshulpmiddel werken. 

:"zitting" van een leerling, die 
met het leeshulpmiddel werkt 

:een bepaalde combinatie van letters die volgens 
de spellingsregels spraakklanken weerspiegelen 

:de juiste spraak op het gewenste moment 
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3. 

Verdere uitgangspunten 

3 .1 

Uitwerking~ de probleemstelliag 

De richtlijnen zoals ze in het voorgaande zijn gegeven zijn op 
verschillende manieren uit te werken. Daarom is voortdurend contact 
met de opdrachtgevers gewenst. 
Uit verschillende gesprekken is gebleken dat: 

- de gebruikte leesmethode gebaseerd is op "Veilig leren lezen" 
van uitgeverij Zwijsen. 
Deze methode wrdt n.l. het meest gebruikt in ons land. 

het in eerste instantie binnen het programma(pakket) 
mogelijk moet zijn de klank-letter-koppeling te oefenen. 
De mogelijkheid tot auditief structureren dient wel 
aanwezig te zijn maar uitwerking is nog niet noodzakelijk. 

- de leerkracht zo min mogelijk bij het gebruik van het 
leeshulpmiddel moet wrden betrokken. 

- schrijf- en overtrekhandelingen pas aan het ontwerp zullen 
worden toegevoegd na het opdoen van ruime ervaring met de 
microsystemen. Voorlopig dienen alleen de uitgifte van spraak 
en het aanwijzen gefmplementeerd te wrden. 

een oefening de volgende belangrijke onderdelen bevat n.l: 

--het presenteren van een scherm, dat letters of woordjes 
bevat. De letters dienen aan bepaalde didactische eisen 
te voldoen en moeten door ons zelf ontworpen worden 
(we maken in principe geen gebruik van een door een systeem 
geleverde karakterset). 
De lettervormen dienen vooral zoveel mogelijk overeen te 
komen met de lettertypen, die de kinderen in het les
materiaal op school tegen komen. 

--de interactie met de leerling 

Deze bestaat uit (vanuit het apparaat gezien): 

--het doen uiten van de juiste spraak, op het juiste 
moment. 
Deze spraak houdt dan in 
een uitleg 'je ziet nu een scherm met woordjes' , 
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een opdracht: 'wijs eens aan 
of 
een reactie 'goed zo' of 

... 

'probeer het nog eens' • 

---de mogelijkheid geven tot het verrichten van een 
handeling en het. verwerken van die handeling, 

---het registreren van de resultaten van de oefening 
en het vastleggen wat de volgende oefening zal zijn, 

en (vanuit de leerling gezien) 

---het, door middel van een (aanwijs)handeling, gehoor 
geven aan de opdracht van het apparaat • 

Verder is gebleken dat: 

- bij de klank-letter-koppeling initieel een oefening 
gepresenteerd dient te worden met betrekking tot de 
kennis van de letters (b.v.: 'wijs eens aan de letter 'R'). 
Bij onvoldoende resultaat dient die kennis dan met 
behulp van oefeningen met woordjes verbeterd te worden 
(b.v.: 'wijs eens aan het woordje 'ROOS') • 

waarschijnlijk verschillende kinderen na elkaar met het 
programma moeten kunnen werken. 
Er dient dan ook een aantal "sessies" binnen een groter 
geheel (een "proces") geimplementeerd te worden. 
In een later stadium kan dan worden ingebouwd dat een kind 
een eerder uitgevoerde sessie kan voortzetten op een ander 
moment. 

- er duidelijk sprake is van een basispakket, dat zowel qua 
ontwerp en programmatuur als didactische aspecten in de 
toekomst verder uitgewerkt zal worden. 

Deze punten worden in de STUDIE, waar nodig, verder uitgewerkt. 

3.2 

Eisen waaraan het ontwerp~ voldoen 

Kwalitatief gezien moet het ontwerp: 

- geschreven zijn m.b.v. een methode die op het probleem van toepassing is, 

Aangezien het hier een lees-leer-proces betreft waarin de deeltaken (de 
leesoefeningen) elkaar opvolgen in de tijd (sequentie), zich kunnen her
halen in de tijd (iteratie) en waarbinnen een keuze gemaakt kan worden in 
de tijd (selectie) heb ik besloten het ontwerp aan te doen sluiten bij 
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Jackson System Development. 

machine-onafhankelijk zijn, 

Het logisch ontwerp dient uit te gaan van een omgeving zonder specifieke 
hardware- of software beperkingen. 

Op het laagste nivo echter zullen systeemafhankelijke componenten onver
mijdelijk zijn (denk aan de opdrachten om een letter te tekenen), dit 
dient vermeld te worden waarna eventuele verdere uitwerking kan volgen 
in de implementatiefase. 

taalonafhankelijk zijn, 

Het logisch ontwerp dient geen gebruik te maken van specifieke 
eigenschappen van welke taal dan ook. 

gestructureerd zijn van opbouw, 

Het logisch ontwerp dient overzichtelijk te zijn, d.w.z. daar waar 
een afgerond logisch geheel zich voordoet dient een aparte deeltaak 
geformuleerd te worden. 

Qua gerichtheid moet het ontwerp: 

- een leidraad zijn voor de programmeur, die het ontwerp moet gaan vertalen 
naar een programma(pakket), 

een handleiding zijn voor de persoon die de programmatuur gaat onderhouden. 
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4. 

STUDIE 

Leesmethode en terminologie 

De leesmethode waarop de oefeningen, die door het programma aangeboden 
worden, gebaseerd zijn is "Veilig Leren Lezen" van uitgeverij Zwijsen. 
Deze leesmethode -wordt op veel basisscholen toegepast. 
Dit heeft o.a. als voordeel dat, wanneer het programma uitgetest dient 
te -worden, onmiddellijk ingehaakt kan -worden op het lesprogramma zoals 
dat op diverse scholen gevolgd 1NOrdt. 

Deze leesmethode deelt de te behandelen stof in kleine hoofdstukjes 
in, "kernen" genaamd. Iedere kern behandelt een aantal letters, en 
past het gebruik van deze letters toe in de zogeheten 
"globaalwoorden". In principe kent iedere kern dus zijn eigen letters 
en globaalwoordjes. 
We merken het volgende op: 
Een kern heeft als identificatie een cijfer, gevolgd door 
een letter. 
De kernen zijn: lA (alleen -woordjes!) , lB, lC, lD, 2A, 2B, 2C en 

2E (alleen letters!). 
De gevolgde methode houdt in dat een leerling eerst een -woordje leert 
(immers dat heeft een betekenis) en pas daarna de letters, vandaar dat 
de allereerste kern uitsluitend uit -woordjes bestaat. 
Bovendien geldt, dat wanneer een leerling de letters leert van een 
bepaalde kern, de -woordjes uit voorgaande kernen bekend moeten zijn. 
Vandaar dat de laatste kern uitsluitend letters bevat. 

De lijst van, de 
bijbehorende letters 
BS: Kerninhoud • 

in de leesmethode voorkomende, kernen, met 
en (globaal)woordjes, is bijgevoegd in bijlage 

Er dient opgemerkt te worden dat het hier niet echt gaat over 
"letters" zoals wij die kennen (d.w.z van 'a' t/m 'z') , maar over 
"grafemen". Een grafeem is de geschreven representatie van een 
spraakklank. 
Een voorbeeld: 

de 'ee' uit 'kees' bestaat uit twee letters, n.l. twee maal 'e', 
het stelt echter maar een klank voor (de 'ee' uit 'kees' spreek 
je anders uit dan 'e' uit 'pet') 
en het is dus een grafeem, net zoals 'e' een grafeem is. 

Een grafeem kan dus uit een of meer letters bestaan. 
Verder kunnen bij een grafeem een of meer klanken horen: 

b.v. de 'ee' uit 'kees' spreek je anders uit dan de 'ee' uit 'beer'. 
Zo'n klank, die niet meer op te splitsen valt in andere klanken wordt 
aangeduid met de naam "foneem". 
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opm: In het navolgende zal, waar de aanduiding "letter" 
"grafeem" bedoeld \vOrden. Hiervoor is gekozen, omdat in 
gebruik de aanduiding "letter" zo veelvuldig voorkomt in 
tot de aanduiding "grafeem" • Waar echter verwarring 
treden, is duidelijk aangegeven wat bedoeld wordt. 

staat, vaak 
het dagelijks 
tegenstelling 
op zou kunnen 

Verder zal vaak de term "item" gebruikt worden, daar waar we 
begrippen 'letters' en 'woorden' onder _een noemer aan willen duiden. 

de 

4.2 

Tussenkomst van de leerkracht ----------
Hoewel de leerkracht zo min mogelijk betrokken moet -worden bij het 
werken met het leeshulpmiddel, is enige interventie onvermijdelijk. 
Zo zal hij, bij aanvang van iedere sessie met een leerling, de naam 
van de leerling en de identificatie van het te oefenen hoofdstukje 
(met de naam "kern" aangeduid) moeten intypen. 
Het intypen van de naam is noodzakelijk om het bestand, dat de 
resultaten van de sessie zal gaan bevatten, uniek te kunnen 
identificeren. 
Om te voorkomen dat deze bestanden voor leerlingen met dezelfde naam 
niet van elkaar te onderscheiden zijn (qua naamgeving), wordt aan 
iedere leerlingnaam door het programma een volgnummer toegekend. Dit 
volgnummer in combinatie met de leerlingnaam vormt de unieke 
identificatie van het bestand. 
Het intypen van de naam van het te oefenen hoofdstukje geeft een 
richtlijn voor de, door het programma, te behandelen letters en 
woordjes. 
De leerkracht IOOet verder na een sessie kunnen beslissen om het 
gebruik van het leeshulpmiddel te stoppen. 

4.3 

Letters~ woordjes 

structuren: 

Een aantal gegevens over letters en woordjes dienen aanwezig te zijn 
voordat een sessie begint, zodat ze ingelezen en gebruikt kunnen gaan 
worden binnen het programmaverloop. 
Dit zijn gegevens als: 

- welk uniek nummer krijgt een letter/woordje toegekend, 
(ten behoeve van de spraakuitgave is n.l. een uniek 
nummer noodzakelijk), 
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- bij welke kern hoort een letter/woordje, 

hoe groot is een letter/woordje op het scherm 

Elk van deze gegevens 
gezamenlijk ingelezen 
met letterinformatie 
lettertabel) • 

wordt vastgelegd 
tot een tabel met 

(in het vervolg 

(in hoogte en breedte). 
in een apart bestand, en 
..oordinformatie en een tabel 
aangeduid met woord- en 

Deze tabellen zijn naast elkaar binnen het programmaverloop aanwezig. 
Op deze manier kunnen, b.v. bij een letter, woordjes uit dezelfde kern 
opgezocht ..orden waarin die letter zich bevindt, om afgebeeld te 
kunnen worden op een scherm. Ook zijn, vanuit een woordje, de gegevens 
over de letters uit dat ..oordje bereikbaar. 

~ letters en alle woordjes worden ingelezen. 
Het is niet zo dat alleen de letters/woordjes uit de te oefenen kern 
ingelezen worden. Dit hangt samen met de opbouw van de kernen zoals we 
die al eerder tegengekomen zijn; de kinderen leren eerst een ..oordje 
en pas later een letter daaruit. Het woordje kan dus uit letters 
bestaan die niet allemaal tot de te oefenen kern behoren, dus moet 
informatie over deze letters bereik.baar zijn. 

In de tabellen wordt ook een behandeldindicatie opgenomen. 
In de lettertabel gebeurt dit omdat we bij willen houden welke letters 
voldoende geoefend zijn en welke nog. niet. Bovendien geldt dat wanneer 
alle letters behandeld zijn het programma moet kunnen stoppen. 
In de woordtabel lijkt een behandeldindicatie van minder belang. Toch 
wordt deze indicatie opgenomen. 
Bij het auditief structureren n.l. zal deze indicatie beslist een rol 
spelen, bovendien kan het van belang zijn bij de 
klank-letter-koppeling opdat variatie aangebracht kan worden in 
woordjes van een kern op het scherm (b.v. alleen woordjes op het 
scherm plaatsen met een negatieve behandeldindicatie, d.w.z. ze 
stonden niet eerder op het scherm). 

4.4 

Het presenteren van een scherm 

Een scherm zal één of meer letters dan wel één of meer woordjes gaan 
bevatten (n.b. in het vervolg spreken we over 'letterscherm' en 
'woordjesscherm') • De plaats waar een letter of een woordje komt 
wordt bepaald door een algoritme. Dit algoritme komt neer op het 
definieren van een rooster over het scherm heen. De snijpunten van 
rijen en kolommen vormen dan mogelijke beginposities van een letter of 
een woord. Op die manier kan de plaatsbepaling van een letter of woord 
versneld worden. Het aantal mogelijke plaatsen wordt namelijk 
gereduceerd en de waarschijnlijkheid dat een plaatsing correct wordt 
verhoogd. 
Uiteraard spelen woord- en letterbreedte en positionering ten opzichte 
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van elkaar ook een rol. 
Eén en ander wordt toegelicht in paragraaf 4.9 :Plaatsingsalgoritme. 

Als er sprake is van een letterscherm gebruiken we een groot 
lettertype, bij een 'WOordjesscherm gebruiken we een klein lettertype. 
Dit komt overeen met de leesmethode. 
Beide lettertypes zijn onafhankelijk van elkaar ontworpen. 
We mogen er niet van uitgaan dat b:v. het grote lettertype een 
vergroting zou kunnen zijn van het kleine lettertype. We moeten ze 
apart ontwerpen. Een vergroting van het kleine lettertype garandeert 
namelijk niet dat de de letters goed leesbaar blijven. Hetzelfde geldt 
voor een verkleining van het grote lettertype. 

Het aantal letters/woordjes op een scherm wordt bepaald door de 
grootte van de te oefenen kern. 
Maximaal zullen er 7 letters/woordjes op een scherm komen. Dit aantal 
komt overeen met het grootste letteraantal per kern. 

structuren: 

Om binnen het programma letters te kunnen tekenen hebben we informatie 
nodig, die ons vertelt hoe het tekenen moet gebeuren. Dit is voor 
ieder microsysteem weer anders. Logisch gezien stellen we ons voor dat 
in het geheugen opgeslagen is, de tekeninformatie per letter (hier: 
'a' t/m 'z', en voor zowel grote als kleine letters), en voor iedere 
letter een aanwijzing waar de tekeninformatie precies te vinden is. Er 
is dan sprake van twee tabellen. 

Op ieder moment dat een scherm zichtbaar is moet de inhoud van dat 
scherm bekend en bereikbaar zijn. Deze 'WOrdt, met aanvullende 
informatie, in een speciaal hiervoor gedefinieerde tabel vastgelegd. 
De inhoud zal per element o.a. bevatten: 

- het itemnummer (t.b.v. spraakuitgave), 

- (x,y)-positie op het scherm 
(bepaald m.b.v. plaatsingsalgoritme) , 

- de breedte van het item, 

- een behandeldindicatie 

Aangezien we precies willen weten wat een leerling 
het uitvoeren van een opdracht definiëren we 
"aanwijsgevoelig", zodat we precies de uitvoering 
kunnen volgen. 
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4.5 

Interactie met de leerling 

De leerling wordt aan de hand van de schermen die hij te zien krijgt 
en de daarbij gegenereerde spraak door het verloop van het programma 
geleid. De spraak staat centraal in dé interactie, tesamen met de 
reactie van de leerling op de spraak. De spraak kan een opdracht 
('wijs eens aan ••• '), uitleg, ('je ziet nu ••• ') beloning ('goed zo •• '), 
of uitspraak van een woord of letter inhouden. 

Voor ieder woord en iedere letter is een unieke spraakuitin~ 
vastgelegd. Iedere letter en ieder woord krijgt dan ook een uniek 
nummer aan de hand waarvan de juiste spraakuiting bepaald kan worden. 
Hetzelfde geldt voor de uitspraak van een opdracht, uitleg of 
beloning. (Er zijn uiteraard wel voor iedere oefening verschillende 
opdrachten, verklaringen en belonings-uitingen te geven). 

Het is verder van 
gebruikersgroep 
basisonderwijs. 

4.6 

Oefeningen 

belang dat 
n.L kinderen 

de spraakuiting 
uit de eerste 

zich richt 
klassen 

op 
van 

de 
het 

De interactie met de leerling binnen een oefening, zoals die in de 
leesmethode gepresenteerd wordt is een sequentie van een drietal 
handelingen, schematisch als volgt uitgewerkt: 

---------->------>---
! 1 

1 

1 

uitspraak van een opdracht (machine) 
1 

A uitvoeren van een opdracht (leerling) 
volgende oefening 

A 
1 

reactie op de uitvoering 
1 

1 

1 

-------------<-------<-----
fig: 4.6.1: interactie met een leerling 

(machine) 

De oefeningen vallen ieder uiteen in de hierboven weergegeven 
handelingen, en de oefeningenreeks kan dus beschouwd worden als een 
opeenvolging van handelingen. Het typerende aan deze handelingenreeks 
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is de afwisseling spraak <--> 
vereenvoudiging op bij het bepalen 
handelingen. 

uitvoering. 
van de 

Dit levert 
opeenvolging 

een 
van 

Binnen het programmaverloop zullen we onderscheid maken tussen het 
uitspreken van een woordje of letter ('item'-uitspraak)enerzijds en 
het uitspreken van een algemene tekst (b.v. inleiding, afsluiting, 
reactie) anderzijds. 
we nemen nu aan dat na 'item'-uitspraak geen spraak meer volgt, maar 
direct een andere handeling b.v. aanwijzen. Na uitspraak van een 
algemene tekst echter dient altijd 'item'-uitspraak te volgen. 

Een voorbeeld: 'je ziet nu een scherm met woordjes' 

[

'wijs nu eens aan de letter' 

'h' 
{AANWIJZEN} 

'jammer, dat was niet 
nu zie je een scherm 

[

'wijs nu eens aan het 

'haan' 
{AANWIJZEN} 

'goed zo' 

goed, 
met woordjes' 
woordje' 

ETC ••••••••• 
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4.7 

Het registreren~ de resultaten 

Nadat de leerling een opdracht uitgevoerd heeft, dient 
bepaald of deze opdracht op de juiste wijze is uitgevoerd. 
van het resultaat wordt bepaald wat de volgende handeling 
bovendien worden de resultaten weggeschreven 
administratiefile. 

te worden 
Aan de hand· 

zal zijn, 
naar een 

Voor het eindigen van een handeling en het starten van een volgende 
handeling zijn er de volgende mogelijkheden: 

einde handeling volgende handeling 

scherm- aan te resultaat scherm- aan te 
inhoud wijzen inhoud wijzen 

*)l 
letters letter correct gelijk andere letter 

*)2 
letters letter foutief woordjes woordje met 

'huidige' letter 

*)1,3 
woordjes letter correct letters andere letter 

woordjes letter foutief gelijk woordje met 
dezelfde letter 

woordjes woordje correct gelijk huidige letter 
*)4 

woordjes woordje foutief gelijk hetzelfde woordje 

fig 4.7.1: resultatentabel 

*)1: andere letter, uit de te oefenen kern, die nog niet behandeld is 
*)2: \vOordjes uit de te oefenen kern, of uit een kern met een lagere 

kernwaarde( b.v. 'lB' kleiner, dus eerder in de stof, dan '2A'), 
waarbij minstens één woordje de te oefenen letter bevat 

*)3: de geoefende letter \vOrdt niet als behandeld beschouwd en kan dus 
nogmaals aangewezen meten \vOrden 

*)4: de handeling wordt herhaald 
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Om zaken bij te kunnen houden als: 

- welke handeling is verricht, 
- is deze handeling goed verricht, 
- moet er een spraakuiting komen (zoja welke), en 
- moet een nieuw scherm opgebouwd worden 

(zoja met welke inhoud). 

dienen indicaties opgebouwd te worden. 
Op die manier kan uit iedere combinatie van deze indicaties eenduidig 
bepaald kan worden welke handeling zal volgen, waarbij we gebruik maken 
van het feit dat spraak en handeling-uitvoering elkaar afwisselen. 

n 1b.: 
Het aanvaarden van een resultaat als correct of foutief, hangt af van 
zowel de verrichte handeling zelf (b.v. het aanwijzen van een positie 
op het scherm) als de tijd, die verstreken is tussen het uitgeven van 
de opdracht en het verrichten van de handeling (de "responstijd"). 
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4.8 

Globale opbouw~ het programma 

Uit het voorafgaande deel van de studie kan de globale lijn die het 
programma zal gaan volgen bepaald worden. 
Bekend is nu: 

- Er zijn een aantal sessies binnen een proces. 
- De leerkracht dient bij aanvang van de sessie • 

naam en kern in te voeren. 
- Er dienen bestanden te worden ingelezen met gegevens. 

over woordjes en letters. 
- Er is sprake van een reeks van oefeningen binnen een sessie. 
- De oefeningenreeks gaat uit van een scherm met te oefenen letters 

en dient dit scherm dus te initialiseren. 
- De oefeningen stellen in principe een aantal handelingen voor. 
- Na iedere handeling worden de resultaten verwerkt en aan de hand 

hiervan wordt bepaald welke handeling zal volgen. 
- Nadat alle letters geoefend zijn wordt de oefeningenreeks 

afgesloten, de sessie afgesloten en kan een nieuwe sessie volgen. 

Globale structuur (in pseudotaal): 

begin PROCES 
initialiseer SESSIEREEKS 
totdat einde SESSIEREEKS bereikt is: 
begin SESSIE 

, initialiseer SESSIE {lees invoer leerkracht, lees bestanden} 
initialiseer OEFENINGENREEKS {bepaal inhoud eerste scherm, 

open administratiebestand} 
totdat alle letters geoefend zijn: 
begin 

initialiseer HANDELING { laat scherminhoud zien, zet/lees 
indicaties, bepaal hieruit het soort 
handeling } 

HANDELING-UITVOERING {b.v. een spraakhandeling, een aanwijs
handeling} 

sluit HANDELING af {verwerk resultaten, bepaal volgende handeling, 
zet/lees indicaties, bouw evt. nieuw 

scherm op} 
einde 
sluit OEFENINGENREEKS af {sluit administratiebestand} 

sluit SESSIE af 
einde 
sluit SESSIEREEKS af 

einde PROCES. 

Er is sprake van een top-down benadering, d.w.z uitgangspunt is de 
hoofdtaak die opgeplitst wordt in kleinere deeltaken, die op hun beurt 
ook weer op te splitsen zijn in kleinere eenheden. 
Dit in tegenstelling tot een bottom-up benadering, waarbij uitgegaan 
wordt van een aantal deeltaken, die tesamen de hoofdtaak gaan vormen. 
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4.9 

Plaatsingsalgoritme 

inleiding: 

Als een item op het scherm geplaatst moet worden, zijn er zeer veel 
posities waarop dat mogelijk zou zijn. Veel van die plaatsen echter 
zijn niet geschikt omdat ze in afstand gemeten tot de rechterzijde van 
het beeldscherm geen item kunnen bevatten of omdat ze in de hoogte 
gezien overlapping van tekst zouden kunnen veroorzaken. 

Om het aantal mogelijke posities te reduceren, zodanig dat de kans, 
dat een positie geschikt bevonden wordt, vergroot wordt, definigren we 
a.h.w. een rooster over het systeemscherm heen. 
Dit rooster ontstaat d.m.v. een afbeelding van de coBrdinaten, zoals 
het systeemscherm dit gebruikt, op de co8rdinaten van het rooster. 

De co8rdinaten, zoal het systeemscherm die gebruikt, worden uitgedrukt 
in beeldeenheden, bijvoorbeeld pixels (de kleinst adresseerbare 
eenheden op het beeldscherm) of roosterpunten van rijen en kolommen. 

Het rooster 1oOrdt gebruikt bij plaatsing van de items op het scherm. 
Bestaat het item uit meerdere letters, dan 1o10rdt alleen de eerste 
letter exact op een roosterpunt geplaatst, de overige letters worden 
onafhankelijk van het rooster achter de eerste letter geplaatst, met 
een door ons vastgestelde spati~ring. Verder wrdt de hoogte van een 
roostervakje nog gebruikt bij het controleren of een leerling het 
juiste item aangewezen heeft • 

het rooster: 

Er is sprake van een scherm met horizontaal x beeldeenheden en verticaal y 
beeldeenheden: 

X 

y 

V 

fig 4.9.1: x- en y-richting van het rooster 

Bekend is het maximum aantal items op een scherm (in ons geval: 7 items). 
Het is nu mogelijk een aanvaardbare grootte van een roostervakje te 
definiëren. We houden daarbij o.a. rekening met de gemiddelde afmeting van 
een letter, en het mogelijk aantal beginposities dat we voor plaatsing 
willen hebben. 
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We kunnen dan definiëren: 
1 roostervakje is A beeldelementen breed, 

en B beeldelementen hoog, 
waarbij voor A moet gelden dat de breedte minstens de breedte van een letter 
uit een grafeem is en voor B, dat de hoogte de hoogte van een item omvat, 
daarbij rekening houdend met de ruimte tussen de regels. 
Een letter past dus qua hoogte in zijn.geheel in een roostervakje. De 
basislijn, zoals we die kennen bij het schrijven van een letter ( een 
'a' wordt op de basislijn geschreven, een 'g' door de basislijn heen) 
bevindt zich dus in het roostervakje! 

Het rooster kan er nu zo uitzien (bij een systeemscherm dat op soortgelijke 
wijze nummert) : 

aantrij 

0 

1 

aantkol 

fig 4.9.2: het rooster in coördinaten 

Hierbij wordt iedere beginpositie gedefinieerd door het hoekpunt, 
linksonderaan, van een roostervakje. 
We nummeren kolomsgewijs dan ook van O t/m het aantal kolommen (aantkol) 
en rijgewijs van O t/m het aantal rijen (aantrij). 
Het meest linkse punt bovenaan, dat geschikt is voor plaatsing, is 
(0,1) en het meest rechtse punt onderaan, geschikt voor plaatsing, is 
(aantkol-1,aantrij). 

de plaatsing~~ item: 

Bij de plaatsing van een item spelen de volgende factoren een belangrijke 
rol: 

-het aantal items op het scherm: hier maximaal 7, 
-de breedte van het item te vinden in de itemtabel 

(woord- of lettertabel), 
-de plaats van de items ten opzichte van elkaar. 

Bovendien is een zekere variatie in schermopbouw gewenst; het mag niet 
voorspelbaar zijn waar een item precies zal verschijnen. 

Een en ander maakt de plaatsing van een item vrij complex. 
Daar komt bij dat de plaatsing d.m.v. het rooster slechts een eerste stap 
kan zijn tot uiteindelijke plaatsing; het is zeer wel mogelijk dat een 
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afstand, zoals die tussen twee items ontstaat (door plaatsing m.b.v. het 
rooster) op het ene systeem niet aanvaardbaar is en op het andere weer wel. 

Om enige variatie in plaatsing te bewerkstelligen, wordt de plaats van het 
eerste item willekeurig vastgesteld (een en ander wordt omschreven in 

p~eudotaal): 

horizontaal; 
xpos:= random(O, aantkol-1) * A 

verticaal; 
ypos:= random(!, aantrij) * B 

De x-positie is niet zondermeer correct. 

{een willekeurige rooster
posi tie, 
aantkol= aantal rooster-

kolommen, 
A= aantal beeldelementen 
horizontaal per rooster
vakje} 

{een willekeurige rooster
positie, 
aantrij= aantal rooster-

rijen, 
B= aantal beeldelementen 
verticaal per rooster
vakje} 

Er dient een controle te worden uitgevoerd of een item wel in zijn 
geheel kan worden afgebeeld op het scherm: 

hulp:=random(O, aantkol-1) 
xpos := hulp * A 

{schermhor aschermbreedte} 
{bepalen roosterkolom} 
{bepalen systeempositie} 

zolang (schermhor-xpos) <• 
doe begin 

itembreedte {kan item wel op scherm 

hulp:=hulp-1 

xpos: hulp * A 
einde doe 

getekend worden?} 
{roosterkolom 1 plaats naar 
links} 
{als hulp(O: item kan 
uberhaupt niet op het 
scherm: error} 

{nieuwe systeempositie} 

Alle volgende coordinaten worden uit hun voorgangers (x/ypos-oud) 
bepaald: 

horizontaal: 
hulp:= ((xpos-oud + aantkol-1) mod aantkol) 

xpos: hulp * A 
zolang (schermhor-xpos) <= itembreedte 

doe 
begin 

hulp:=hulp-1 
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{cyclisch 1 positie 
naast vorige} 

{systeempositie} 
{positie correct?} 

{schuif naar links} 



xpo s: = hulp * A 
einde doe 

verticaal: 
hulp:• ((ypos-oud) IIIOd (aantrij+l)) 
als hulp= 0 

dan hulp:=l 
ypo s := hulp* B 

{hulp<O: error} 

{cyclisch 1 regel verder} 
{op regel O kan niet 
geschreven worden} 
{ systeempositie} 

De plaatsing op deze wijze geschiedt schuin onder elkaar. 
Een mogelijk probleem, vooral bij woordjes, is, dat horizontale overlapping 
zou kunnen voorkomen (het ene wordje wordt gedeeltelijk over het andere 
geschreven). 
Voorlopig en met het vooruitzicht op de systemen die gebruikt zullen gaan 
worden is het echter mogelijk 1 woordje op een regel te plaatsen, zodat dit 
probleem vrijwel vervalt. 

N.B.: Het beschreven algoritme om items op een scherm te plaatsen is 
een eerste stap naar een uiteindelijk definitief algoritme. 
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4.10 

Optimalisatiepunten binnen het ontwerp 

Binnen het ontwerp zijn de volgende optimalisatiepunten zichtbaar: 

-de informatie, die de leerkracht.bij het begin van iedere sessie 
in roet toetsen, kan vooraan in het proces in totaliteit opgevraagd 
en ingevoerd "loK>rden. 

-het vullen van zowel de letter- en ~ordtabel, als het inlezen van 
de tekeninformatie gebeurt nu vooraan bij iedere sessie. Ook dit 
kan vooraan in het proces gebeuren. 

Beide punten zijn nu nog niet in het ontwerp verwerkt omdat gedurende de 
testfase eerder op sessie-niveau dan op proces-niveau gewerkt ~rdt. 
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CONCLUSIE 

Het ontwerp, zoals dat binnen de afstudeeropdracht ontwikkeld is, kan 
ge!mplementeerd worden op een eerste presentatie van het 
leeshulpmiddel (HPlSO, APPLE LISA/APPLE MACINTOSH), en biedt een 
aantal oefeningen waarmee een kind zijn/haar kennis m.b.t. de 
klank-letter-koppeling van de, in de le~sstof behandelde, letters kan 
toetsen. De oefeningen betreffen het aanwijzen van uitgesproken 
letters en/of uitgesproken woordjes. 
Binnen het ontwerp is ruimte gelaten voor het uitbreiden van de 
oefeningen (b.v. schrijf- of overtrek.oefeningen) en het toevoegen van 
oefeningen m.b.t. het auditief structureren. 
Voor systeemafhankelijke componenten is een logische richtlijn 
gegeven; de uitwerking dient in de implementatie te gebeuren. Dit 
geldt o.a. voor routines m.b.t. het opslaan en oproepen van de 
tekeninformatie voor letters, routines m.b.t het oproepen van spraak, 
en schermmanipulaties. 
De leerkracht kan, aan de hand van de door 
resultaten, de vorderingen per 
vorderingenregistratie heeft, in de huidige 
testwaarde. 

het programma verzamelde 
kind bijhouden. Deze 
fase van het project, ook 

Verder geldt dat een aantal kinderen na elkaar met het programma kan 
werken. 
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NAWOORD 

Na afronding van de afstudeeropdracht, kijk ik met plezier terug op 
een periode, waarin ik veel geleerd heb en in een prettige omgeving 
heb kunnen werken. 
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Bl 

Datastructuren 

Bl.l Letter- en Woordbestanden 

De oefeningen zoals die door het pak~et gepresenteerd gaan worden 
sluiten aan op de , op veel basisscholen gebruikte leesmethode "Veilig 
Leren Lezen" van uitgeverij Zwijsen. 

De gebruikte letters en woorden worden 
Een kern is a.h.w. een hoofdstukje, 
kern behandeld wordt in de klas leert 
letters (graphemen) en \olOordjes bij. 

daarbij ingedeeld in kernen. 
iedere keer wanneer een nieuwe 
de leerling er weer nieuwe 

Buiten de programma-run moet in ieder geval de volgende informatie 
beschikbaar zijn: 

*welke letters/woorden worden in de methode gebruikt 
*bij welke kern hoort een woord/letter 

Voorts willen we direct de beschikking hebben over de afmetingen van 
woordjes en letters op het scherm. Dit vergemakkelijkt het 
positie-bepalen en positie- natrekken van \olOordjes en letters op het 
scherm. Van iedere letter leggen we twee afmetingen vast: die van een 
grote letter (verschijnt zonder context op het scherm) en die van een 
kleine letter (heeft altijd een context). 

Voortaan zullen we letters en \olOorden aanduiden met de verzamelnaam 
"item". 

Ten behoeve van spraakuitingen die gekoppeld worden aan de items 
afzonderlijk krijgt ieder item een uniek nummer mee. 

De datastructuren betreffende letters en wordjes kunnen nu worden 
uitgewerkt. 

- 42 -



Bl.1.1 

Letterbestanden 

Voor de opslag van informatie betreffende letters gebruiken we een structuur 
van 3 bestanden: 

-KERNLET.DAT: 
-AFMLET.DAT 

geeft weer ieder letternummer met bijbehorend kernnummer 
geeft weer ieder letternummer met zowel een afmeting 
van een grote letter als van een kleine letter 

-LETNUM.DAT geeft de relatie aan tussen letternummer en de 

Deze drie bestanden 1NOrden tijdens de programma-run ingelezen 
tabel genaamd LETTERTAB: 

KERNLET.DAT---
1 inleesproces 

LETNID1.DAT 1----------->LETTERTAB 
1 

AFill.ET. DAT---

buiten programma 
opgebouwd 

uitsluitend 
binnen programma 

aanwezig 

letter zelf 
in een 

fig Bl.1.1.1: het inlezen van letterinformatie 

In het navolgende lolOrden de letter-structuren, voor zover het de 
bestanden betreft, verder uitgewerkt. 
De structuur van de LETTERTAB wordt uitgewerkt in een apart 
hoofdstukje over TABELLEN. 
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SCHEMA 

bestand: KERNLET.DAT 

letter
nummer 

kernlet 

* element 

kern waarde 

element 

cijfer letter 

afhankelijkheid 

kernwaarde 

1 

let ter
nummer 

l :n 

{letternummer}->{kernwaarde} 

fig Bl.1.1.2: KERNLET.DAT 

beschrijving: 
betekenis: bestand met, in ieder element, 

een letternummer met bijbehorende 
kernwaarde 
type: file of kernrec 

sortering: oplopend op letternummer, binnen 
oplopende kernwaarde 

- 44 -

velden: 
letternummer: 

uniek nummer aan de hand 
waarvan een letter te 
identificeren is voor 
spraakuitgave 
type: integer 

kernwaarde: 
identificatie van 

een kern 
type: string(2) 
eisen: een cijfer uit {1,2}, 

gevolgd door 
een hoofdletter uit 
{A •• E}, niet {lA} 



SCHE!'1A 

bestand: LETNUM.DAT 

letter
nummer 

letnum.dat 

element 

letter
naam 

afhankelijkheid 

letter
nummer 

1 

letter
naam 

1 : 1 

{letternummer}<->{letternaam} 

fig Bl.1.1.3: LETNUH.DAT 

beschrijving: 
betekenis: bestand met, in 

ieder element, een 
letternummer en 
letternaam 

sortering: oplopend op 
letternummer 
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velden: 
letternummer: 

uniek nummer aan de hand 
waarvan een letter te 
identificeren is voor 
spraakuiting 
type: integer 

letternaam: 
de letter 
( .. grafeem) zelf 
type: string(3) 
(i.v.m. 'SCH') 

eisen: hoofdletters 



SCHE!lA 

bestand: AFHLET.DAT 

afmlet.dat 

1 
• element 

------ --............: 
letter- grote 
nummer afmeting 

1 

element 

---- .............. 

hoogte breedte 

afhankelijkheden 

grote 
afmeting a 

1 :n 
1 

let ter-
nummer 

kleine 
afmeting {letternummer} 

1 
{grote afmet 
kleine afme 

element 

". ~ -----
hoogte breedte 

kleine 
fmeting 

letter
nummer 

-> 
ing, 
ting} 

fig Bl.1.1.4: AFMLET.DAT 

beschrijving: 
betekenis: bestand met, 

in ieder element, 
gegevens over letter
nummer en grote en 
kleine afmeting 
type:file of afmlrec 

sortering: oplopend op 
letternummer 
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velden: 
letternummer: 

uniek nummer aan de hand 
waarvan een letter te 
identificeren is voor 
spraakuitgave 
type: integer 

grote afmeting: 
hoogte en breedte van de 
letter, volgens het grote 
formaat 
type: integer 

kleine afmeting: 
hoogte en breedte van de 
letter, volgens het kleine 
formaat 
type: integer 



Bl.1.2 

Woordbestanden 

Ook voor de opslag van informatie betrefrende woorden gebruiken we een 
structuur van 3 bestanden: 

-KERNWRD.DAT: geeft weer ieder 
-AFHWRD.DAT geeft weer ieder 

woordnummer met bijbehorend kernnummer 
woordnummer met de afmeting 

-WRDNUM.DAT : geeft de relatie aan tussen letternummer en de 

Deze drie bestanden worden tijdens de programma-run ingelezen 
tabel genaamd WOORDTAB: 

KERNWRD.DAT-
linleesproces 

WRDNID1. DAT 1----------)WOORDTAB 
1 

AFMWRD.DAT---

buiten programma 
opgebouwd 

uitsluitend 
binnen programma 

aanwezig 

letter zelf 
in een 

fig Bl.1.2.1: het inlezen van woordinformatie 
In het navolgende worden de woord-structuren, voor zover het de 
bestanden betreft, verder uitgewerkt. 
De structuur van de WOORDTAB wordt verder uitgewerkt in een apart 
hoofdstukje over TABELLEN. 
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SCHEltA 

bestand: KERNWRD.DAT 

woord
nummer 

kernwrd 

element * 

kernwaarde 

element 

afhankelijkheid 

kernwaarde 

1 :n 

woord-

{woordnUilltler}->{kernwaarde} 

fig Bl.1.2.2: KERNWRD.DAT 

beschrijving: 
betekenis: bestand met, in ieder element, 

een woordnummer met bijbehorende 
kernwaarde 
type: file of kernwrec 

sortering: oplopend op woordnummer, binnen 
oplopende kernwaarde 
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velden: 
let te rnummer: 

uniek nummer aan de hand 
waarvan een word te 
identificeren is voor 
spraakuitgave 
type: integer 

kernwaarde: 
identificatie van 
een kern 
type: string(2) 
eisen: een cijfer uit {1,2} 

gevolgd door 
een hoofdletter uit 
{A •• E} 



SCHE11A 

bestand: WRDNUH.DAT 

wrdnum.dat 

woord
nummer 

element * 

word
naam 

afhankelijkheid 

woord
nummer 

woord
naam 

1: 1 

{wordnummer}<->{woordnaam} 

fig Bl.1.2.3: WRDNUM.DAT 

beschrijving: 
betekenis: bestand met, in 

ieder element, een 
woordnummer en 
woordnaam 

sortering: oplopend op 
woordnummer 
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velden: 
wo rdnumme r: 

uniek nummer aan de hand 
waarvan een woord te 
identificeren is voor 
spraakuiting 
type: integer 

woordnaam: 
het woord zelf 
type: string(lS) 
eisen: hoofdletters 



SCHE:LA. 

bestand: AFMWRO.DAT afhankelijkheden 

afmwrd.dat afmeting 

woord
nummer 

element 

afmeting 

element 

l: n 1 

woord
nummer 

{'woordnummer}-> 
{afmeting} 

hoogte breedte 

fig Bl.1.2.4: AFMWRD.DAT 

beschrijving: 
betekenis: bestand met, 

in ieder element, 
gegevens over r..ioord
nummer en afmeting 
van het r..ioord 
type:file of afmwrec 

sortering: oplopend op 
woordnummer 
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velden: 
ÎNOOrdnummer: 

uniek nummer aan de hand 
waarvan een ÎNOOrd te 
identificeren is voor 
spraakuitgave 
type: integer 

afmeting 
hoogte en breedte van het 
woord 
type: integer 



Bl.1.3 

Structuur van TEKENINFORMATIE voor de letters -------- -- -
Logisch gezien zal er sprake zijn van een tabel, die voor iedere 
letter ('A' t/m 'Z';groot en klein) de preciese tekeninformatie bevat, 
en van een tabel, die voor iedere lett~r een verwijzing bevat naar de 
plaats waar de bijbehorende tekeninformatie zich bevindt.-> 
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Schematisch als volgt weer te geven: 

letter
naam 

index
tabel 

... 
element 

groot te
aanduiding 

po sit ie 
verwijzing 

data
tabel 

* element 

data
eenheid 

teken
opdracht 

afsluit- 0 

teken 

fig Bl.1.3.1: Structuur tekeninformatie 

beschrijving: 
indextabel: tabel die, 

voor iedere letter, 
groot en klein, 
de verwijzing bevat 
naar de tekeninformatie 

sortering: oplopend op 
letternaam binnen 
oplopende grootte
aanduiding 

datatabel: tabel die, 
voor iedere letter, 
groot en klein, 
de tekeninformatie 
bevat 

sortering: volgens indextabel 

velden: 
letternaam: 

de letter zelf, uit 
'A' t/m 'Z' 
type: char 

grootteaanduiding: 
geeft letterformaat aan, 
'groot' of 'klein' 
type: string 

positieverwijzing: 
verwijzing naar plaats 
tekeninfon:iatie in geheugen 
type: systeemafhankelijk 

velden: 
tekenopdracht: 

geeft opdracht tot tekenen 
van een 'tekeneenheid' 
type: systeemafhankelijk 

afsluitteken: 
sluit verzameling tekenop
drachten af van een letter 
type: systeemafhankelijk 

Het eventueel inlezen of het benaderen van deze structuur is 
systeemafhankelijk en zal bij de implementatie nader uitgewerkt worden. 
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Bl.2 

De Administratie 

Aangezien het project nog in testfase verkeert, zal er sprake zijn van 
een voorlopige vorm van administratie •. 
Deze voorlopige vorm dient zoveel mogelijk informatie te geven over de 
oefeningen die de leerling doorlopen heeft tijdens een sessie, de 
volgorde waarin hij ze doorlopen heeft, en de responsietijden die 
daarbij genoteerd zijn. 
Deze informatie is zowel extern als intern van belang: 

-extern: we willen precies weten wat de leerling gedaan heeft: 
wat zijn de resultaten in verhouding tot andere leerlingen? 
moeten we de oorzaken van slechte resultaten zoeken bij 
de leerling of bij het programma? 
is er sprake van een verbetering in leesprestaties, na een 
aantal sessies? etc •••• 

-intern: o.a. aan de hand van deze informatie ~rdt de inhoud van 
de volgende oefening bepaald 

Een voorlopige structuur van het ADMINISTRATIE-bestand zoals dat opgebouwd 
wordt tijdens het programma is schematisch uitgewerkt op de volgende 
pagina. 
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SCHEMA 

bestand: ADMFIL.TXT 

ident
regel 

beschrijving: 
bestand 
inhoud 

ontstaan 
type 

regels: 
identregel 

kopregel 

gegevensregel 

admfil. txt 

element * 

tekst
regel 

kop
regel 

fig Bl.2.1: ADHFIL.TXT 

ADMFIL.TXT 

gegevens
regel 

resultaten die een leerling behaald heeft, 
tijdens een sessie 
tijdens programma-verloop 
TEXT 

verschijnt bovenaan in het bestand, 
bevat minimaal leerlingnaam en kernwaarde 
verschijnt onder de identregel en bevat 
kopjes voor 'oefening' , 'responsietijd' 
(minimaal) 
bevat de uiteindelijke data betreffende de 
verrichte oefening en gescoorde responsie
tijd 
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Bl.3 

TABELLEN 

Binnen de programma-run spelen 3 tabellen een fundamentele rol n.l.: 

-LETTERTAB: dit is een tabel die de logische gegevens bevat over letters, 
o.a. afkomstig uit de externe bestanden KERNLET.DAT, LETNUH. 
DAT en AFMLET.DAT, 

-WOORDTAB dit is een tabel die de logische gegevens bevat over woordjes, 
o.a. afkomstig uit de externe bestanden KERNWRD.DAT, WRDNill1.DAT, 
AFHWRD.DAT, 

-SCHERMTAB: dit is een tabel die alle gegevens bevat betreffende de opbouw 
van het scherm. 

In het navolgende i..iordt de opbouw van deze tabellen beschreven: 
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SCHEMA 

tabel: LETTERTAB 

letter
nW'!lmer 

beschrijving: 
tabel 
inhoud 
opbouw 

sortering 

velden: 
letternummer 

letternaam 

grote afmeting 

naam 

hoogte 

kleine afmeting 

kern waarde 

behandeldindicatie 

let ter tab 

afmeting indicatie 

element 

--------------.=-=~~--==--, ---:=----
breedte hoogte breedte 

fig Bl.3.1: LETTERTAB 

LETTERTAB 
logische gegevens betreffende letters(m graphemen) 
behandeldindicatie: uit programmaverloop 
overige velden : uit KERNLET.DAT, LETNUM.DAT, 

AFMLET.DAT 
oplopend op letternummer binnen oplopende kernwaarde 

uniek nummer aan de hand waarvan een letter te 
identificeren is voor spraakuitgave, 
type: integer 
de letter (=grafeem) zelf, 
type: string(3) 
de afmeting vari een letter op het scherm, volgens 
het grote letterformaat, in hoogte en breedte, 
type: integer 
de afmeting van een letter op het scherm, volgens 
het kleine letterformaat, in hoogte en breedte, 
type: integer 
identificatie van een kern bestaande uit een cijfer, 
gevolgd door een hoofdletter 
type: string(2), uit {1,2} en {A •• E}, niet {lA} 
geeft aan of een letter d.m.v. een oefening 
voldoende behandeld is 
type: boolean -> 
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n.b.: de behandeldindicatie is toegevoegd, aangezien we letters niet onnodig 
twee of meer keren willen laten aanwijzen en we willen weten wanneer alle 
letters binnen een kern behandeld zijn, zodat de sessie beeindigd kan 
worden. 
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SCHE!lA 

tabel: WOORDTAB 

woord
nummer 

woord
naam 

hoogte 

woord tab 

element 

afmeting 

element 

breedte 

• 

kern
waarde 

behandeld
indicatie 

fig Bl.3.2: WOORDTAB 

beschrijving: 
tabel 
inhoud 
opbouw 

sortering 

velden: 
woordnummer 

woordnaam 

afmeting 

kern waarde 

behandeldindicatie 

WOORDTAB 
logische gegevens bet_reffende woordjes 
behandeldindicatie: uit programmaverloop 
overige velden : uit KERNWRD.DAT, WRDNUM.DAT, 

AFMWRD.DAT 
oplopend op woordnummer binnen oplopende kernwaarde 

uniek nummer aan de hand waarvan een woord te 
identificeren is voor spraakuitgave, 
type: integer 
het woord zelf, 
type: string(lS) 
de afmeting van een woord op het scherm, (volgens 
het kleine letterformaat), in hoogte en breedte, 
type: integer 
identificatie van een kern bestaande uit een cijfer, 
gevolgd door een hoofdletter 
type: string(2), uit {1,2} en {A •• E} 
geeft aan of een woord d.m.v. een oefening 
voldoende behandeld is 
type: boolean -> 
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n.b.: Bij het oefenen van de klank-letter-koppeling is het niet primair van 
belang om woordjes in te studeren, toch is in deze tabel een 'behandeld'
indicatie toegevoegd, om bijvoorbeeld variatie aan te kunnen brengen-> 
in de ..oordjesverzameling die op een scherm verschijnt. 
Bij het auditief structureren zal de behandeldindicatie ook van belang 
zijn. 
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SCHDL.\ 

tabel: SCHER!·!TAB 

1 1 

item- itemtype 
nummer 

beschrijving: 
tabel 
inhoud 

ontstaan 

sortering 

velden: 
itemnummer 

itemtype 

xpos-scherm 

ypo s-scherm 

breedte 

bezet indicatie 

behandeldindicatie 

scher:ntab 

element 

1 1 1 1 

ypos- breed te bezet- behandeld-
scherm indicatie indicatie 

fig Bl.3.3: SCHE~~TAB 

SCHERMTAB 
die gegevens, die van belang zijn bij scherm
opbouw en -afhandeling 
tijdens programmaverloop, o.a. m.b.v. WOORD
of LETTERTAB 
geen 

unieke identificatie aan de hand waarvan een 
item(• woord of letter) te identificeren is 
voor spraakuitgave 
type: integer 
'woord' of 'letter' 
type: string 
x-positie van het item op het scherm 
type: integer 
y-positie van het item op het scherm 
type: integer 
ruimte die het item in de breedte op het scherm 
in beslag neemt 
type: integer 
geeft aan of huidig schermtabelelernent binnen 
huidig scherm van betekenis is 
type: boolean 
geeft aan of item uit huidig schermtabel
element voldoende behandeld is in een 
oefening 
type: boo lean 

n.b.: De x- en y-positie worden bepaald met behulp van het plaatsings
algoritme. 
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B2. 

INPUT en OUTPUT van een SESSIE 

B2.l 

Input 

De volgende informatie dient als invoer voor een SESSIE: 

leerling-
naam 

letters .i,, 

letter 

INPUT-beschrijving: 
leerlingnaam 

vlgnr 

kern waarde 

woordinfo 
letterinfo 

INPUT ---
vlgnr kernwaarde woord- letter-

info info 

I 
waarde 

1 

-------
............... 

cijfer letter 

fig B2.l: input van een sessie 

naam van de leerling die de sessie gaat doen, 
bestaande uit 1 of meer letters 
type: string(30) 
eis: dient initieel binnen de sessie ingetoetst te 

worden 
volgnummerwaarde van de sessie binnen de sessiereeks 
(•het PROCES) 
type: integer 
eis: wordt via het PROCES doorgegeven 
waarde van de te oefenen kern binnen de sessie 
bestaande uit een cijfer ('1' of '2') gevolgd 
door een hoofdletter ('A' t/m 'E'), en element 
uit {'lB' ,'lC' ,'10' ,'2A' ,'2B' ,'2C' ,'20' ,'2E'} 
type: string(2) 
eis: dient initieel binnen de sessie ingetoetst te 
worden 
dit zijn KERNWRD.DAT, WRDNUM.DAT en AFMWRD.DAT 
dit zijn KERNLET.DAT, LETNUM.DAT en AFMLET.DAT, 
en eventueel de LETTER-TEK.ENINFORMATIE (sys.afh) 
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B2.2 

Output 

De volgende gegevens vormen de uitvoer van een sessie: 

vlgnr 

outputbeschrijving: 
vlgnr 

admfil.txt 

OUTPUT 

fiR B2.2· output van een sessie 

volgnummer van de volgende sessie binnen de sessiereeks 
(• PROCES) 
type: integer 
bestand dat de resultaten van een sessie bevat 
type: text 
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B3. 

ONTWERP IN LOGISCHE DEELPROCESSEN 

B3. 1 

Inleiding: 
Dit ontwerp bevat de logische instructies zoals die door het programma 
zullen noeten worden uitgevoerd. 
De ontwerpmethode is gebaseerd op JACKSON SYSTEM DEVELOPHENT. 
De logische deeltaken zijn opgesplitst in deelprocessen, een overzicht 
hiervan \olOrdt apart gegeven. 
Van ieder deelproces 1w0rden de functie, de in- en uitvoergrootheden, de 
methode en eventueel noodzakelijke variabelen omschreven. 
De methode komt overeen met de schematische voorstelling van het deel
proces, zoals die bij elk deelproces aanwezig is. 
De manier, waarop deze schema's gelezen dienen te worden, wordt toegelicht 
in bijlage B4: 'Gebruikte symbolen in JSD'. 
De minimaal noodzakelijke variabelen worden, daar waar ze in het proces 
geintroduceerd ..orden, in een apart kadertje omschreven. 
Daar echter waar ze als parameter (in-/uitvoergrootheid) optreden vindt 
de omschrijving veelal reeds bij de parameterlijst plaats, een enkele keer 
wordt terugverwezen. 
Aangezien het ontwerp in de huidige vorm uitgebreid zal gaan ..orden, zijn 
daar, waar uitbreidingen duidelijk verwacht zullen \olOrden, enkele richtlijnen 
gegeven om deze toe te kunnen voegen. 
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procts 

stssit 

1 

1 1 
klaarZttt•n init_ handthng afsluittn han- afsluittn 

handrttks uitvotring StsSit Stssi• dt lingtnr"Hks 

1 1 
1 1 1 

1 1 1 
ltts- iniL inltztn init uitspraak r aanwijztn 11 schrijvtn 

1 
ovtr- sluit_ 

otftn 
ttktninfo handtling trtkktn handtling ittmfil 

1 1 
1 

1 1 . 1 1 1 1 1 toon initittr init sprHk schrijf_ schtrm vtrwtrk init 1 wijs .... un 
1 

Vtr'N_ 
ittmschtrm uitspraak uit spraak aanwijztn un...,ijztn tabt lt ltmtnt 

1 
r 1 

1 
1 1 1 controlttr 

1 
schnjf 

vul in_ plaats ttken sprHk aanwcoord admfil 
ittmgtg string 

coordinattn 

fig B3. 1: Procesoverzicht 



B3.2 

Overzicht~ deelprocessen 

Het procesoverzicht op de vorige pagina geeft de hierarchie weer van 
logische deelprocessen. 
Ieder deelproces 'lolOrdt nu, voor zover ,niet systeemafhankelijk, beknopt 
omschreven: 

DEELPROCES 

Sessie 

Klaarzetten 
Sessie 

Lees 
itemfil 

Schrijf 
tabelelement 

Init oefen 

Initieer 
itemscherm 

VAN; 

Proces 

Sessie 

Klaarzetten 
sessie 

Lees 
itemfil 

Klaarzetten 
sessie 

Ini t_oefen, 
Verw_Aanwijze 

OMSCHRIJVING 

maakt het oefenen van een kern voor 
een leerling rogelijk; de sessie is 
afgelopen als de leerling alle letters 
uit een kern voldoende geoefend heeft, 

het opbouwen van een leerlingidentificatie, 
het opvragen van het geoefende kernnummer, 
het inlezen van de bestanden met logische 
informatie over letters(• grafemen) en 
'lolOordjes (KERNLET, LETNUM, AFMLET en 

KERNWRD, WRDNUH, AFMWRD) 
het inlezen van de tekeninformatie van de 
letters (niet: grafeme~), 
het klaarzetten van de gegevens om het 
eerste scherm op te bouwen, 
het initialiseren van de administratie
gegevens, 

zowel KERNLET, LETNUM, AFMLET als KERNWRD, 
WRDNUM en AFHWRD 'lolOrden ingelezen in 
resp. LETTERTAB en WOORDTAB, 
daarbij wordt de plaats, waar het eerste 
tabelelement met het te oefenen kernnummer 
te vinden is, onthouden, 

het vullen van een LETTERTAB- of WOORDTAB
element 

het openen en identificeren van het 
administratiebestand ADMFIL, 
het opbouwen van de inhoud van SCHERHTAB, 
t.b.v. het eerste scherm, 

het vullen van SCHERM.TAB, vanuit LETTER
of WOORDTAB, 
daarbij wordt o.a. een (x,y)-positie 
berekend voor ieder item op het scherm 
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DEELPROCES VAN: 

Vul in Initieer 
Coordinaten Itemscherm 

Plaats_itemgeg Initieer 
iter:ischerm 

Inlezen tekeninfo Init oefen 

Init handreeks 

Handeling_ 
uitvoering 

Init_handeling 

Toon scherm 

Teken_string 

Uitspraak 

Init_uitspraak 

Spreek_uit 

Spreek 

Verwerk_Spraak 

Sessie 

Sessie 

Handeling_ 
uitvoering 

Init 
handeling 

Toon scherm 

Handeling_ 
uitvoering 

Uitspraak 

Uitspraak 

Uitspraak 

Uitspraak 

OHSCHRIJVING 

-het bepalen van een (x,y)-positie van 
een item op het scherm, voor een uit
werking zie: Plaatsingsalgoritme, 

-het.vullen van een SCHERNTABelement, 
(met uitzondering van de (x,y)-positie), 

-het inlezen van de tekeninformatie voor 
de letters (niet: grafenen), 

-het klaarzetten van indicaties om o.a. 
bij te kunnen houden wanneer er gesproken 
moet worden, wat de uitspraak zal inhouden, 
welke handeling door de leerling verricht 
moet gaan worden etc. 

het initialiseren van een handeling 
(o.a het tonen van een scherm), 

het uitvoeren van een handeling 
(Uitspraak, Aanwijzen, Overtrekken of 

Schrijven), 
n.b. Overtrekken en Schrijven dienen nog 

uitgewerkt te worden 
het afsluiten van een handeling, 

.a. het tonen van een scherm 

het tonen van een scherm 

het op het scherm tekenen van een 
opeenvolging van letters (sys. afh.) 

het voorbereiden, uitvoeren, afsluiten 
van de spraakhandeling 

het bepalen van het zinnummer van de 
uit te spreken tekst 
(let op: de tekst wordt nog niet 

uitgesproken), 

het uitspreken van de geinitialiseerde 
teksten, 

het uitspreken van tekst (sys. afh.), 

het afsluiten van de spraakhandeling 
(o.a het bepalen van de volgende 

handeling), 
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DEELPROCES 

Aanwijzen 

Init_aanwijzen 

Wijs_aan 

Verw_Aanwijzen 

Schrijf_Admfil 

controleer 
aanwijscoord 

VAN: 

Handeling_ 
uitvoering 

Aanwijzen 

Aanwijzen 

Aanwijzen 

Verw 
Aanwijzen 

Verw 
Aanwijzen 

OHSCHRIJVING 

-het voorbereiden, uitvoeren en 
afsluiten van de aanwijshandeling, 

-het noteren van het aanvangstijdstip 
van.de aanwijshandeling, 

-het wachten op en het noteren van de 
aanwijscoordinaten, met de bijbehorende 
aanwijstijd (= tijdstip van antwoorden), 

-het verwerken en wegschrijven van de 
resultaten, behaald bij de handeling 
Aanwijzen, o.a. het controleren op 
juistheid van de aangewezen coordinaten 
en het bepalen van de volgende handeling, 

-het wegschrijven van de resultaten, behaald 
bij de handeling (hier: aanwijzen), 

-het op juistheid controleren van de 
aangewezen coordinaten (voor uitwerking 
zie toelichting hierover bij deelproces 
Verw_Aanwijzen), 
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83.3 

Deelprocessen 
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procts 

S1 

S3 

controlttr 
stopindiutit 

0 

52 

0 

iteritie- * 
stip 

T 1 , 11 

0 

sessie 

fi g B3.2: Proces 

S4 

buiuct;u: 
1 : vlgnr :=O 

stop :=filst 

stltctit: 

S 1 ,S3 : stop=true 
S2,S4: stop=filse 

ittriht: 
11 : totdit stop=trut 



PROCES 

externe specificaties: 

functie: het uitvoeren van een of meer sessies 

11ethode: Het proces bestaat uit een of ceer sessies. 
Het proces begint met het initialiseren van een stopindicatie op 
negatief en het initialiseren van een volgnummer voor de sessies 
op O. 
Een sessie 1.0rdt alleen uitgevoerd indien diens volgnummer niet 
groter is dan het maximum aantal sessies en er geen positieve 
stopindicatie is gegeven na de vorige sessie. 
Na iedere sessie wordt dan ook in vraag-en-antwoordspel met de 
gebruiker bepaald of de stopindicatie aangepast dient te worden. 
Ook is het in deelproces SESSIE mogelijk dat de stopindicatie 
aangepast -wordt i.v.m. het bereiken van het maximum aantal sessies. 

Toestandsbeschrijving Tl:aan het begin van iedere iteratiestap en aan 
het einde van een cyclus 

stop 
type: boolean 
betekenis: er dient ja dan nee een volgende sessie uitgevoerd te 

-worden 

variabelen beschrijving: 

var type betekenis 

vlgnr integer volgnummerwaarde van de sessie 
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Stssi• 

1 

1 1 1 
klurutt•n afsluit.n 
SHSW SHSM 

1 
stssi•-
body 

1 
1 1 1 

iniL afsluit•n han-
lhandf"Hks d•hng•nrHks 

1 1 1 

hand•ling_ 

-..J -
uit va.ring 

1 itwati•: 
T1 ,11 11 : totdat 

hand•h~n * 
rHks 

1 
hand•ling_ 
uitv~ring 

f19 B3.3: Sess1 e 



Deelproces Sessie 

externe specificaties: 

functie: het genereren van een reeks handelingen, die tesamen oefeningen 
vormen met betrekking tot de klank-letter-koppeling en het 
auditief structureren 

parameters: 
ingang/uitgang: 

vlgnr 
type: integer 
inhoud:volgnummerwaarde van de vorige sessie binnen de sessiereeks 

stop 
type: boolean 
betekenis: er dient ja dan nee een volgende sessie te worden uit

gevoerd 

uitgang: admfil 
type:text 
inhoud: vorderingregistraties van deze sessie 

Methode: Binnen de sessie wordt een reeks handelingen gegenereerd. 
De volgorde van de handelingen wordt bepaald door de vorderingen 
die de leerling maakt. 
De sessie valt uiteen in 5 deelprocessen: 

Klaarzetten van de sessie 
- Klaarzetten van de handelingenreeks 
- Handeling 
- Afsluiten van de handelingenreeks 
- Afsluiten van de sessie 

Toestandsbeschrijving T2: aan het begin van iedere iteratiestap en aan het 
einde van een cyclus 

stophandel 
type: boolean 
betekenis: de handelingenreeks dient ja dan nee gestopt worden 
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-..J 
l,J 

klurzttt•n 
stssi• 

1 1 
id•ntificitit m•ximum ltts in inl•un 
1Hrlin9 stssw-••nt.1? ktrnnumrm-r filts 

1 S1 1 S2 1 11 ,T1 1 1 
opvrigtn totvotgtn 

0 

1 1 stop :=tru:1 
vrug op * inltztn 

inl•ztn na•m volgnummtr ktmnummtr woordfil•s 

1 
1 1 

1 1 1 1 1 
vlgnr := vo•g vlgnr it•m :='woord' 1 ltts notttr 

vlgnr+ 1 to.unnum ittmfil btginpos 

b.sis•ctit5: 
1 : ltts( studnum) 
2 : btginwrd :=btginpos 
3: btginltt: = btginpos 
4 :grund :='gr' 

stltctit: 
S 1 : vlgnr <m•xsts 
S2 : vlgnr=m•xsts 

it•r•ti•: 
11 : totd•t ktrmum in 

(' 1 B', ' 1 C ', '1 D ', '2 A., 
'28', '2C' ,·20·, '2E') 

2 

fig B3.4: Kloorzetten_sessie 

1 
inltiHr 
o•f•n 

1 
1 1 1 

inltztn inlu•n initiHr notttr 
lttt•rfilts ttktninfo OtftnrHkS grootund 

1 
1 1 4 

1 it•m := 'lttt•r · 1 ltts notttr 
ittmfil btginpos 

3 



Deelproces: Klaarzetten sessie 

externe specificaties: 

functie: het toekennen van een waarde aan gegevens, die van initieel belang 
zijn voor het verloop van de sessie 

parameters: 

ingang/uitgang: 

Hethode: 

stud naam 
type:string 
betekenis: unieke identificatie van een leerling, bevattende 

naam en volgnummer 

kernnum 
type: string 
betekenis: kernwaarde van de te behandelen kern 

item 
type: string 
betekenis: globaal itemtype: lolOord of letter 

beginwrd 
type: integer 
betekenis: indexwaarde van het eerste element in de lolOordtabel 

met een kernnummer gelijk aan het huidige globale 
kernnummer 

beginlet 
type: integer 
betekenis: indexwaarde van het eerste element in de lettertabel 

met een kernnummer gelijk aan het huidige globale 
kernnummer 

graand 
type: string 
betekenis: huidig lettertype ('groot' of 'klein') 

itemnr 
type: integer 
betekenis: huidig itemnummer 

Allereerst lolOrdt een unieke leerlingidentificatie opgebouwd uit een 
door de gebruiker(leraar of leerling) ingetoetste naam en een door het 
programma daar achteraan toegevoegd volgnummer dat inmiddels opgehoogd 
is met 1. Als het volgnummer gelijk is aan het maximum aantal sessies 
wordt een stopindicatie gegeven. 
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Voorts wordt het te behandelen kernnummer opgevraagd, ingelezen en 
gecontroleerd net zolang totdat het kernnummer een waarde heeft uit 
( ' l B' , ' l C' , ' l D' , ' 2A' , ' 2 B' , ' 2 C' , ' 2 D' , ' 2 E ' ) • 
Hierna volgt het inlezen van letter-,woord- en lettermatrixgegevens 
uit respectievelijk kernlet,afmlet,letnum,kernwrd,afmwrd,wrdnum,matfil. 
Dit gebeurt in de volgende deelprocesen: 

-Lees itemfil 
-Inlezen tekeninformatie 

De huidige itemnummerwaarde wordt op een nonsenswaarde geinitialiseerd. 
Bovendien worden administratie- en schermgegevens klaargezet in het 
deelproces INIT OEFEN. 
Verder 1.0rdt een grootte-aanduiding geinitialiseerd op 'groot'. 

Toestandsbeschrijving: aan het einde van een iteratiestap en het begin 
van de cyclus 

var kernnum 
type :string 
betekenis: kernwaarde van de te behandelen kern 

variabelenbeschrijving: 

var type 

vlgnr integer 

stop boolean 
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initiHr controlttr schrijf_ 
ittmwaardt t~t1t1tmtnt 

1 51 

optn woord- o 
info-filts 

basiucti.s : 
1 : found :=falst 

i:=O, 

2 

2 : optn(ktrnwrd, afmwrd, 
wrdnum) 

3: optn(ktrnltt, afmltt, 
lttnum) 

4 ,7: i :=i+1 

___ __.___, S2 

optn lttttr-0 

info-filts 

3 

S,8: haal(ktrn'ittm', afm'ittm', 
'ittm'num) notHr 

bt os 
6 

6 : btginpos :=i 
9: sluit(ktrnwrd, afmwrd, 

wrdnum) 

10: sluit(ktrnltt, afmltt, lttnum) 

hoog op 
tabthndtx 

4 

S3 

haal volgtndt 
filt-tltmtnttn 

controlttr 
foundindicatit 

bthandtl rtst 
filts 

T1 ,11 

ittratit- * 
stap 

schrijf_ 
tabtltltmtnt 

controlt•r 
ittmwaardt 
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tabthndtx 

10 
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vtrgthjk ktrnnummtr0 

mtt huidi ktrMUm 
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0 

f1g B3.5: lees_1temfll 

stltctit: 
51 ,57: ittm= ·woord' 

S2 ,S8 : ittm= 'lttttr' 

S3 : found=falst 
S4 : found=trut 

it«-atit: 
11 : tot tind• ktrn 'ittm · 

SS : 'ittm 'tab (i }.ktrMum= 
ktrnnum 

S6 : 'ittm 'tab (i ].ktrMum <> 
ktrMum 



Deelproces: lees itemfil 

externe specificaties: 

functie:het inlezen van de woord- of letterinformatiefiles 

parameters: 

ingang : item 
type:string 
betekenis: itemtype,kan bevatten woord of letter 

ingang/uitgang: 
beginpos 
type :integer 
betekenis:indexwaarde van het eerste element in de itemtabel met een 

kernnummer gelijk aan het huidige globale kernnumm.er 

methode: Allereerst 1'K>rdt een foundindicatie geinitialiseerd op negatief, 
ook wordt de tabelindex geinitialiseerd en wel op O. 
Afhankelijk van het itemtype worden of de woord-, of de letter
informatiefiles geopend. 
Vervolgens wordt ieder eerste element van de zojuist geopende 
files naar de tabel weggeschreven, en de tabelindex opgehoogd met 1. 
Het wegschrijven naar de tabel gebeurt in een deelproces n.l. 
SCHRIJF TABELELEMENT. 
Totdat de file-elementen allemaal weggeschreven zijn wordt ieder 
van hen als volgt behandeld: 
Voordat een kernitemfile-element wordt weggeschreven, wordt, 
indien de found-indicatie negatief is, gecontroleerd of het kern
nummer van dit element overeenkomt met het huidige globale kernnummer. 
Is dit het geval dan wordt de huidige indexwaarde van de tabel 
opgeslagen en de foundindicatie wordt op positief gezet.Hierna 
wordt Schrijf tabelelement aangeroepen. 
Nadat een eleni'ent is weggeschreven 1o10rdt de tabelindex opgehoogd met 
1. 
Als ieder element weggeschreven is worden ,afhankelijk van het 
itemtype, of de woord- of de letterinformatiefiles gesloten. 

Toestandsbeschrijving Tl: aan het begin van iedere iteratiestap en aan het 
einde van de cyclus 

var i 
type:integer 
betekenis: index van volgend te vullen tabelelement 

found 
type:boolean 
betekenis: ja dan nee tabelelement met overeenkomend kernnummer 

gevonden 
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Vervolg Toestandsbeschrijving Tl: Lees itemfil: 

beginpos 
type:integer 
betekenis: indien found: indexwaarde van itemtabelelement met kernnt 

overeenkomt met huidig globaal kernnummer. 
indien not found: inhoud~O 
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schrijf 
woordnummer 

bas1sact1es . 

2 

1 schrijf (wrdnum wYdnum, 
woordtab. wrdnum) 

2. schrijf (-..,rdnum.n.iam, 
woordtab n"am) 

3 · schrijf (afm\rlrd.afmetmg, 
-..,oordtab afmeting) 

4 . schn jf (ktrn'-IYd kernnum, 
woordtab kernnum) 

S: schrijf(letnum letnum, 
lettertab letnum) 

6 schrijf (letnum naam, 
lettertab naam) 

7 schrijf (letnum.gyafm, 
letterhb .gr afm) 

8 · schrijf (letnum.klafm, 
letttrtab .k lafm) 

9 schrijf (letnum .kernnum, 
letttYtab kernnum) 

SI 

0 schnjf 
\lfOorde Ie ment 

schrijf 
afmetmg 

3 

selectie 
S1 1tem=\,,roord 
S2 · item='letter· 

schnjf 
ktYnnummer 

4 

schYijL 
t•b•lelf'm.nt 

behandeld:= 
false 

S2 

schnjf 0 

letteYe lement 

schrijf 
letternummer 

s 

f19 B3.6: Schrijf_t8belelement 

schYiJf 
lette,.-

6 

schYijf 
afmeting 

schYiJf behandeld:= 
keYnnummer fa lse ..__ ___ -..J 

9 

schnjf 
grote afm 

schrijf 
kleine afm. 

7 8 



Deelproces: schrijf tabelelement 

externe specificaties: 

functie: Het schrijven van de item(woord- of letter-)informatiefiles
elementen naar een itemtabel-element 

parameters: 
ingang: i 

type: integer 
betekenis:tabelindex 

item 
type: string 
betekenis: itemtype, kan bevatten 'woord' of 'letter' 

methode:Afhankelijk van het huidig itemtype worden of de huidige elementen 
van de \tlOordinformatiefiles, of de huidige elementen van de letter
informatiefiles, veldje voor veldje naar het tabelelement weg
geschreven. 

De veldjes voor itemtype 'woord' stellen voor: -woordnummer 
-naam 
-afmeting 
-kernwaarde 

De veldjes voor itemtype 'letter' zijn: -letternummer 
-naam 
-grote afmeting 
-kleine afmeting 
-kernwaarde 

Bij beide itemtypen \olOrdt tot slot de behandeld-indicatie 
negatief geinitialiseerd. 
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CXl ...... 

inttittl" 
admfil 

iniL 
oefen 

initieer
var-iabtltn 

2 

btpaal 
naam 

open(admfil) 

bu1sactles: 
1: naam ='adm'+'vlgnr-' 
2: keuze:=", 

schermopbouw :=false, 
aantker-n :=0 
voor- hulp: 

xpos .=9999 
ypos =9999 
itemnr- .=9999 
1temty p :=" 
itembreedte :=99999 
itemnr- :=" 

S1 

A.S. 

initittr
schtr-m 

A.S of 
KL.K? 

0 

f1g B3.7 lnit_oef en 

ittm = 
'letter· 

0 

stltctit . 
S 1 : ktuzt= Audititf Str-uctur-ertn 

S2: ktuzt=Klank-letter-koppehng 

S2 

initittr _ 
itemscher-m 



Deelproces: lnit oefen 

externe specificaties: 

functie: het klaarzetten van gegevens ten behoeve van de vorderingenadmi
nistratie, de oefeninguitvoering en schermopbouw 

parameters: 

ingang: vlgnr 
type: integer 
betekenis: volgnummer van de sessie binnen de sessiereeks 

ingang/uitgang: 
als bij variabelen beschrijving 

methode: De administratiefile wordt geopend en de leerlingidentificatie 
'wOrdt erin weggeschreven. De adrainistratiefile krijgt in de naam 
een nummer mee dat gelijk is aan het volgnummer van de huidige 
sessie. 
Hierna volgt een initialisatie van variabelen ten behoeve van 
de oefening-uitvoering: -een variabele die aanduidt dat er een 

nieuw scherm getoond moet 1,,1Qrden of niet 
-een variabele die aan moet gaan duiden 

hoeveel elementen met een kernnummer 
overeenkomend met het huidige kernnummer 
er in de itemtabel staan 

-een hulpvariabele waarmee gegevens over 
het huidige item gemakkelijk te bereiken 
zijn 

Tenslotte volgt het klaarzetten van de schermopbouw, dit 
komt neer op het klaarzetten van de bij het scherm horende 
datastructuur. 
De waarden waarmee de datastructuur gevuld wordt hangt af van de 
van de door de gebruiker(leraar of leerling) op aanvraag gemaakte 
keuze auditief structureren of klank-letter-koppeling, en het 
huidig globaal bekende kernnummer. 
Het initialiseren en vullen van de datastructuur maakt gebruik van 
het deelproces INITIEER ITEtlSCHERM. 

variabelenbeschrijving: 

var t e 

keuze integer 

schermopbouw boolean 

betekenis 

verrichte handeling 
gebruikerskeuze voor 
(l) : Aud. St ruc t. 
(2):Klank-Let-Kop. 
ja dan nee tonen van 
nieuw scherm 
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vervolg variabelenbeschrijving: Init oefen: 

aantkern integer 

aantkernlet integer 

aantkernwrd integer 

hulp hulprec 

itemnr integer 

aantal elementen in 
itemtabel met huidig 
kernnummer 

initieel 0 

aantal elementen in initieel O 
lettertabel met huidig 
kernnummer 
aantal elementen in initieel 0 
woordtabel met huidig 
kernnummer 
hulpvariabele die bevat: 
huidig itemtype, iternnummer, 
itemnaam, itembreedte, (x,y) 
positie op het scherm 
huidig itemnummer 
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Deelproces: Initieer itemscherm 

externe specificaties: 

functie: het invullen van de datastructuur horende bij het itemscherm 

parameters: 

ingang: 
beginpo s 
type: integer 
betekenis: indexwaarde van het eerste element in de itemtabel met 

een kernnummer gelijk aan het huidige globale kernnummer 

item 
type: string 
betekenis: globaal itemtype: 'woord' of 'letter' 

ingang/uitgang: 

hulp 
type: hulprec 
betekenis: hulpvariabele die bevat: huidig itemtype, itemnwnmer, 

itemnaam, itembreedte en x-positie, y-positie op het 
scherm 

coordtab 
type: coordtab_t 
betekenis: hulptabel ten behoeve van de schermopbouw, bevat 

mogelijke schermcoordinaten met een volgnummer 

scherm tab 
type: schermtab t 
betekenis: tabel, bevattende de inhoudelijke gegevens met 

betrekking tot het scherm 

schermopbouw 
type:boolean 
betekenis: er dient ja dan nee een nieuw scherm getoond te worden 

aantkern 
type: integer 
betekenis: aantal elementen in itemtabel met huidig kernnummer 

methode: opmerking vooraf: relevant~ met kernnummer gelijk aan huidig 
kernnummer 

Om te beginnen vindt er een initialisatie plaats van een 
voorbij-indicatie. Deze indicatie geeft aan of we alle relevante 
itemtabelelementen al hebben behandeld of niet. Deze variabele wordt 
negatief geiJ1i t lal iseerd. Vervolgens wordt de itemtabelindex op de 
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waarde van beginpos geinitialiseerd en de schermtabelindex op 1. 

******************************************************************** 
* Uitbreiding: Als het huidig ite~type gelijk is aan 'woord' * 
* en A.S. geldt, mag gepositioneerd ...orden op en willekeurig * 
* itemtabelelement met indexwaarde in[l,beginwrd] aangezien * 
* wordjes gekozen mogen ...orden uit alle kernen met kernnummer * 
* kleiner/gelijk aan huidig kernnummer * 
******************************************************************** 

Om de toekomstige positie van items op het scherm te kunnen bepalen 
wrdt een plaatsingsalgoritme toegepast. 
Dit gebeurt in een deelproces VUL IN COORDINATEN. 

Ieder schermtabelelement wordt nu als volgt behandeld: 
De (x,y)-positie ...urdt bepaald m.b.v. dit deelproces en in het 
schermtabelelement geplaatst. Vervolgens 1NOrden de overige velden 
van het schermtabelelement gevuld. Dit gebeurt in het volgende 
deelproces PLAATS_ITEHGEG. 

Hierna volgt nog het noteren in het schermtabelelement dat 
het element nog niet behandeld (en uitgesproken) is en ophoging 
van de schermtabelindex. 
Nadat alle schermtabelelementen doorlopen zijn wrdt een positieve 
indicatie gegeven dat een nieuw scherm getoond moet worden. 

******************************************************************** 
* Uitbreiding onder klank-letter-koppeling: 

* 
* 
* 

* Bij overgang van een letter- naar een woordscherm met de opdracht* 
* de huidige letter nogmaals aan te wijzen, maar dan op een word-* 
* scherm, * 

* 
* 
* 
* 

{er geldt nu item='word' 
wijsletter-indicatie is positief 
itemnr niet gelijk aan nonsenswaarde} 

* 
* 
* 
* 

* wordt aan het slot van de procedure Initieer itemscherm een apart* 
* deelproces 'SCAN' opgestart dat de woordjes Tn de schermtabel * 
* afscant op aanwezigheid van de letteropeenvolging die het huidig* 
* aan te wijzen item voorstelt (opgehaald uit huidige hulpvariabele* 
* De \,;Qordjes waarin deze letteropeenvolging voorkomt \,j()rden apart* 
* genoteerd met hun bijbehorende scherm-gegevens. * 
*Nuis aanwijzen van een letter door de leerling gemakkelijk te * 
* testen op correctheid , bij verkeerd aanwijzen volgt o.a. het * 
* geven van een \,IOOrdaanwijs-indicatie en het uitspreken van een * 
* van de woorden uit de aparte notatie, was de aanwijzing correct * 
* dan keren we terug naar het letterscherm. * 
* Komt de letteropeenvolging niet voor in de eerst opgestelde * 
* schermtabel dan wrdt verder gezocht in de wordtabel en de * 
* schermtabel aangepast 

* 
* 
* 

******************************************************************** 
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vervolg Initieer ite~scherm: 

Toestandsbeschrijving Tl: aan het begin van iedere iteratiestap en 
aan het einde van de cyclus 

schermindex 
type: integer 
betekenis:schermtabelindex voor volgend te vullen schermtabelelement 

itemindex 
type: integer 
betekenis:itemtabelindex voor volgend te behandelen itemtabelelement 
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itemnr 
9999 
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controletr 

S1 
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S4 : kernnum = 'item ·tab ( itemind•x) .kernnum 

f 19 B3.9: Ploots_i temgeg 
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1 
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3 
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1 : <1antkern := itemindex-begmpos 
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'item 'tab [1temindex]. 'item 'num 
3: scherm tab [schermindex). itembree-c 

'ittm ·tab[itemindex] afmeting bree-, 



Deelproces: Plaats itemgeg 

externe specificaties: 

functie:het plaatsen van informatie uit huidig itemtabelelement in huidig 
schermtabelelement 

parameters: 

ingang: 
schermindex 
type: integer 
betekenis: schermtabelindex van huidig schermtabelelement 

ingang/uitgang: 
itemindex 
type: integer 
betekenis: itemtabelindex van te behandelen itemtabelelement 

voorbij 
type: boolean 
betekenis: alle iteratabelelernenten met huidig kernnummer zijn 

ja dan nee behandeld 

aantkern 
type: integer 
betekenis: aantal elementen in itemtabel met huidig kernnummer 

methode: Om te beginnen wordt gecontroleerd of alle itemtabelelementen 
met huidig kernnummer al overgenomen zijn in de schermtabel, 
is dit het geval dan worden de velden betreffende itemnummer, 
itemtype,itemnaam op een nonsens-waarde gezet, bovendien wordt 
een niet-bezetindicatie met het schermtabelelement meegegeven. 
Is dit echter niet het geval dan wordt het huidige globale 
kernnummer vergeleken met het kernnummer zoals dat in het huidige 
itemtabelelement voorkomt.Is dit ongelijk dan volgt het op nonsens
waarde zetten van de scher.ntabelvelden itemnummer, itemtype, item
breedte en het meegeven van een niet-bezetindicatie, bovendien \olOrdt 
dan de indicatie gegeven dat alle itemtabelelementen met huidig kern
nummer overgenomen zijn, en wordt ook het aantal elementen met die 
eigenschap bepaald. 
In geval van gelijkheid \olOrdt het schermtabelelement gevuld met 
de velden itemnummer,itemtype en itembreedte uit de itemtabel 
en wordt een bezetindicatie met het schenntabeleleraent meegegeven, 
bovendien wordt de itemtabelindex opgehoogd. 
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Deelproces: Init Handreeks 

externe specificaties: 

functie: Het klaarzetten van de gegevens die van initieel belang zijn binnen 
het verloop van de handelingenTeeks 

parameters: 

ingang/uitgang: als bij variabelenbeschrijving 

methode: 
Het klaarzetten van de handelingenreeks bestaat enerzijds uit het 
initialiseren van indicaties die aangeven of een leerling een handeling 
goed of fout verricht heeft, anderzijds uit het initialiseren van de 
mogelijk te verrichten taakstellingen. Dit zijn: spraak, letter aan
wijzen, 1o10ord aanwijzen, schrijven en overtrekken. 
Bovendien vindt initialisatie plaats van een indicatie die aan zal 
geven wanneer de handelingenreeks gestopt dient te ~rden. 

variabelenbeschrijving: 

var type betekenis eisen 

goedgedaan boolean handeling is ja dan nee nitieel false 
goed verricht 

foutgedaan boolean handeling is ja dan nee nitieel false 
fout verricht 

gesproken boolean er is ja dan nee tekst nitieel of als 
uitgesproken praak moet volgen 

alse 
algtekst boolean tekst betreft ja dan nee nitieel true 

tekst zonder item-uitspraa 
inleiding boolean huidige algemene tekst is nitieel true 

ja dan nee een inleiding 
afsluiting boolean huidige algemene tekst is initieel false 

ja dan nee een afsluiting 
wijs letter boolean taakstelling is ja dan initieel true 

nee het aanwijzen van een 
letter 

wijswoord boolean taakstelling is ja dan initieel false 
nee het aanwijzen van een 
1o100 rd 

schrijven boolean taakstelling is ja dan initieel false 
nee schrijven 

overtrekken boolean taakstelling is ja dan initieel false 
nee overtrekken 

stophandel boolean de handelingenreeks dient initieel false 
ja dan nee gestopt te 

1o10 rden 
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Deelproces: Handeling uitvoering 

externe specificaties: 

functie: Het uitvoeren van een handeling 

parameters: 

ingang/uitgang: 
gesproken, wijsletter, wijswoord, schrijven, overtrekken 
type: boolean 
betekenis: zie onder Deelproces Init Handreeks 

hulp 
type: hulprec 
betekenis: hulpvariabele die bevat: huidig itemtype,itemnummer, 

itemnaam,itembreedte en x-positie, y-positie op 
het scherm 

stophandel 
type: boolean 
betekenis: de handelingenreeks dient ja dan nee gestopt te "10rden 

methode: De handeling \olOrdt geinitialiseerd, uitgevoerd en afgesloten. 
De initialisatie betreft het laten zien van de vastgelegde 
inhoud van het scherm, dit gebeurt in deelproces INIT_HANDELING 

Een handeling betreft spraak, aanwijzen,overtrekken of schrijven. 
Als de spraakindicatie negatief is \olOrdt het deelproces UITSPRAAK 
uitgevoerd. 
Is deze positief, dan wordt 
-als de wijsletterindicatie of de wijswoordindicatie positief is 

deelproces AANWIJZEN uitgevoerd, 
-of als de overtrekkenindicatie positief is 

deelproces OVERTREKKEN uitgevoerd 
-of als de schrijvenindicatie positief is 
deelproces SCHRIJVEN uitgevoerd 

Tenslotte "10rdt de handeling afgesloten in deelproces SLUIT HAND 
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schermopbouw- ind 
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1 

laat sch•rm 
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toon sch•rmopbouw 

scherm :=true 

selectie: 
S 1 · schermopbouw=tru• 
S2 schermopbouw=falst 
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0 
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Deelproces: Init Handeling 

externe specificaties: 

functie: Het klaarzetten van die gegevens, die van initieel belang zijn voor 
het verrichten van de handelin~ 

parameters: 

ingang/uitgang: schermopbouw 

methode: 

type: boolean 
betekenis: er dient ja dan nee een nieuw scherm getoond te 

worden 

hulp 
type: hulprec 
betekenis: hulpvariabele die bevat: huidig itemtype,itemnurnmer, 

itemnaam,itembreedte en x-positie, y-positie op 
het scherm 

Er ""°rdt aan de hand van de schermopbouw-indicatie beslist 
of een nieuw scherm getoond moet worden.Het tonen van een nieuw 
scherm gebeurt in Deelproces TOON SCHRM. Na het tonen van 
een nieuw scherm \.oOrdt de schermopbouw-indicatie aangepast. 
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S2: naaml•ngtt>O 
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11 : totdat (l'udy =fru•) or 

(schtrmtilb• hndtx > 7) 



Deel proces: Toon Scherm 

externe specificaties: 

functie: Het afbeelden van de inhoud van de schermtabel op het scherm 

parameters: 

ingang: schernitab 
type: schermtab t 
betekenis: tabel, die de inhoudelijke gegevens met betrekking 

tot het scherm bevat 

graand 
type: string 
betekenis: huidig lettertype, 'groot' of 'klein' 

item 
type: string 
betekenis: itemtype, kan bevatten 'woord' of 'letter' 

Methode: Allereerst vindt initialisatie plaats van 
* een klaarindicatie, en wel negatief 
* een schermtabelindex, en wel op 1. 

Bovendien '-lOrdt middels een systeemafhankelijke routine de 
scherminhoud onzichtbaar gemaakt. 
Dan wordt het eerste tabelelement behandeld. 
Er wordt een teller geinitialiseerd die de plaats gaat 
bijhouden van een letter binnen de itemnaam, bovendien 
wordt de naamlengte gecontroleerd, is deze gelijk aan 0 
dan betekent dat dat dit schermtabelelement en alle volgende 
schermtabelelementen onbezet zullen zijn, en er \o'Ordt dus een 
klaarindicatie gegeven. Is de naamlengte groter dan O dan '-lOrden 
binnen de naam alle letteropeenvolgingen bepaald en getekend. 
Een letteropeenvolging bestaat uit 3, 2, 1 of letters die bij 
elkaar horen. Deze opeenvolgingen zijn van te voren in het 
hoofdprogramma bij de datastructuren vastgelegd. Het tekenen 
van een letteropeenvolging gebeurt in de systeemafhankelijke 
routine TEKEN STRING (zDeelproces ) • 
Zolang geen klaarindicatie is gegeven en de schermtabelindex 
de schermtabelgrootte niet overschrijdt 1.vOrdt ieder tabelelement 
behandeld als het eerste element. 
Tenslotte 'wOrdt de scherminhoud zichtbaar gemaakt, middels een 
systeemafhankelijke routine. 

Toestandsbeschrijving: aan het begin van iedere iteratiestap en aan het 
einde van een cyclus 

index 
type: integer 
betekenis: index van volgend te vullen schermtabelelement 
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vervolg Toestandsbeschrijving Tl: Toon Scherm 

klaar 
type: boolean 
betekenis: er is ja dan nee een itemnaam gevonden met lengte 0 
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Deelproces: Uitspraak 

externe specificaties: 

functie: Het voorbereiden, uitvoeren en afsluiten van de Spraakhandeling 

parameters: 

ingang/uitgang: 
goedgedaan,foutgedaan,gesproken,algtekst,inleiding,afsluiting, 
wijsletter,wijswoord,schrijven,overtrekken 
type: boolean 
betekenis: zie onder Deelproces Init_Handreeks 

Methode: Uitspraak valt uiteen in drie deelprocessen n.l.: 
-INIT UITSPRAAK 
-SPREEK UIT 
-VERWERK SPRAAK 
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S 11 
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Deelproces: Init Uitspraak 

externe specificaties: 

functie: Het initialiseren van de uitspraak van een tekst 

parameters: 

ingang: algtekst 
type: boolean 
betekenis: huidige tekst betreft ja dan nee uitöpraak 

zonder item-uitspraak 

ingang/uitgang: 
hulp 

methode: 

type: hulprec 
betekenis: hulpvariabele die bevat huidig itemtype, itemnummer, 

itemnaarn, itembreedte, x-positie en y-positie op het 
scherm 

schemindex 
type: integer 
betekenis: indexwaarde van schemtabelelement met huidig itemnummer 

zinnr 
type: integer 
betekenis: nummer van de uit te spreken zin 

Als een algemene tekst gewenst 1o.10rdt , dit kan zijn een goedkeuring, 
een afwijzing, een inleiding of een afsluiting, dan wordt, middels 
het toekennen van een zinnummer, deze uitspraak geinitialiseerd. 
Betreft het een inleiding of afsluiting dan worden de bijbehorende 
indicaties aangepast. 
Is geen algemene tekst gewenst( d.w.z. er dient een opdracht met item
uitspraak te volgen) dan 1o.10rdt gecontroleerd of het itemnummer van 
het uit te spreken item al bepaald is. Is dit niet het geval, dan 
wordt het itemnummer gelijk aan het eerste itemnummer uit de scherm
tabel, dit nummer komt overeen met het itemnummer uit het itemtabel
element met indexwaarde begin/let/wrd. 
Is het itemnummer bepaald dan 1o.10rdt overgegaan tot het interpreteren 
van de taakstelling, en het toekennen van een zinnummer afhankelijk 
daarvan. 

variabelenbeschrijving: 

var type 

zinnr integer 

betekenis 

numraer van de uit 
te spreken zin 
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Deelproces: Spreek Uit 

externe specificaties: 

functie: Het uitspreken van een tekst 

parameters: 

ingang: algtekst 
type: boolean 
betekenis: huidige tekst betreft ja dan nee uitspraak 

zonder item-uitspraak 

hulp 
type: hulprec 
betekenis: hulpvariabele die bevat huidig itemtype, itemnummer, 

itemnaam, itembreedte, x-positie en y-positie op het 
scherm 

zinnr 
type: integer 
betekenis: nummer van de uit te spreken zin 

uitgang: goedgedaan 
type: boolean 

methode: 

betekenis: de handeling is ja dan nee goed verricht 

foutgedaan 
type: boolean 
betekenis: de handeling is ja dan nee fout verricht 

Betreft het geen uitspraak van een algemene tekst dan 1,10rdt 
achtereenvolgens de zin, horende bij het zinnummer, en het 
item, horende bij het itemnummer uitgesproken. 
Betreft het wel uitspraak van een algemene tekst, dan wordt de 
bijbehorende zin uitgesproken en \olOrden de goed- en foutgedaan
indicaties aangepast. 
Het uitspreken van een zin of een item kan met behulp van een 
systeemafhankelijk deelproces gebeuren n.l.:SPREEK 
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Deelproces: v~rwerk Spraak 

externe specificaties: 

functie: het verwerken van de spraakhandeling 

parameters 

ingang/uitgang: 
algtekst 
type: boolean 
betekenis: huidige tekst betreft ja dan nee uitspraak 

zonder item-uitspraak 

gesproken 
type: boolean 
betekenis: er is ja dan nee tekst uitgesproken 

Methode: Als de uitgesproken tekst een algemene tekst betrof wordt de 
spraakindicatie niet aangepast, zodat in de volgende iteratie
stap van de handeling-uitvoering weer spraak zal volgen, wel dient 
de algemene-tekst-indicatie aangepast te worden, zodat de volgende 
"spraakslag" item-uitspraak zal betreffen. 
Was de uitgesproken tekst geen algemene tekst dan dient de spraak
indicatie aangepast te 1.oK>rden zodat in de volgende slag geen spraak 
volgt. 
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Deelproces: Aanwijzen 

externe specificaties: 

functie: het voorbereiden, uitvoeren en verwerken van de aanwijshandeling 

parameters: 

ingang/uitgang: 

goedgedaan 
type: boolean 
betekenis: handeling is ja dan nee goed verricht 

foutgedaan 
type: boolean 
betekenis: handeling is ja dan nee fout verricht 

gesproken 
type: boolean 
betekenis: er is ja dan nee tekst uitgesproken 

Methode: 
Aanwijzen valt 

-Deelproces 
-Deelproces 
-Deelproces 

variabelenbeschrijving: 

var type 

aanvangstijd real 

antwoord tijd real 

uiteen in drie deelprocessen: 
INIT AANWIJZEN 
WIJS-AAN 
VERW AANIHJZEN 

betekenis 

begintijdstip 
af ant1NOorden 
is 

vanwaar 
mogelijk 

tijdstip waarop leerling 
opdracht uitvoert 
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Deelproces: Init Aanwijzen 

externe specificaties: 

functie: Het voorbereiden van de handeling aanwijzen 

parameters: 

ingang/uitgang: 
aanvangstijd 
type: real 
betekenis: begintijdstip van waar af antwoorden ioogelijk is 

methode: 
Het tijdstip van waar af de leerling de gelegenheid krijgt om 
te antwoorden wordt genoteerd. 
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Deelproces: Wijs Aan 

externe specificaties: 

functie: het uitvoeren van de handeling aanwijzen 

parameters: 

uitgang: coord 

methode: 

type: coordrec 
betekenis: x-positie en y-positie die aangewezen zijn 

antwoordtijd 
type: real 
betekenis: tijdstip van het uitvoeren van een handeling door de 

leerling (hier: aanwijstijdstip) 

Er \olOrdt gewacht op invoercoordinaten,waarna onmiddellijk een 
vorm van feedback gegeven wordt (b.v. inverse video of 
onderstrepen) d.m.v. een systeemafhankelijk deelproces: geef 
feedback, en de antwoordtijd geregistreerd wordt. 

*uitbreiding: indien uitsluitend feedback gegeven dient te 
worden als een item aangewezen wordt, moet 
vooraf gecontroleerd worden (m.b.v. de schermtabel) 
of daadwerkeljk een item aangewezen is.* 
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Deelproces: Verw Aanwijzen 

externe specificaties: 

functie: Het verwerken en wegschrijven van de resultaten behaald bij het 
aanwijzen 

parameters: 

ingang: coord 
type: coo rdrec 
betekenis: x-positie,y-positie die aangewezen zijn 

aanvangstijd 
type: real 
betekenis: begintijdstip van waar af antwoorden llX>gelijk is 

antwoord tijd 
type: real 
betekenis: tijdstip waarop leerling handeling uitvoert 

schermindex 
type: integer 
betekenis: indexwaarde van huidig schermtabelelement 

itemindex 
type: integer 
betekenis: indexwaarde van huidig itemtabelelement 

wij slet ter 
type: boolean 
betekenis: taakstelling is ja dan nee het aanwijzen van een letter 

wijswoord 
type: boolean 
betekenis: taakstelling is ja dan nee het aanwijzen van een woord 

ingang/uitgang: 
goedgedaan 
type: boolean 
betekenis: de handeling is ja dan nee goed verricht 

foutgedaan 
type: boolean 
betekenis: de handeling is ja dan nee fout verricht 

gesproken 
type: boolean 
betekenis: er is ja dan nee tekst uitgesproken 
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vervolg Verw_Aanwijzen: 

parameters: 

ingang/uitgang: 

methode: 

schermopbouw 
type:boolean 
betekenis: er dient ja dan nee een nieuw scherm getoond te ..orden 

algtekst 
type: boolean 
betekenis: huidige tekst betreft ja dan nee uitspraak 

zonder item-uitspraak 

hulp 
type: hulprec 
betekenis: hulpvariabele die bevat: huidig iterntype,itemnumrner, 

itemnaam,itembreedte en x-positie, y-positie op 
het scherm 

stophandel 
type: boolean 
betekenis: de handelingenreeks dient ja dan nee gestopt te 1o10rden 

Allereerst 1o0rdt de responstijd geïnitialiseerd op O. 
De aanwijscoordinaten ..orden gecontroleerd op overeenstemming 
met de (x,y)-coordinaten in het huidig schermtabelelement. 
"In overeenstemming met" wil hier zeggen: liggen ze binnen het 
itemwindow (grote letter, kleine letter, ..oord) van het huidig 
schermtabelelement , als dat niet zo is wordt een foutgedaan
indicatie gegeven (voor toelichting, zie verderop) 
Is dat wel zo, dan 1o0rdt de responstijd berekend uit de aanvangs
tijd en antwoordtijd, valt de responstijd binnen een toegestaan 
maximum dan wordt het schermtabel- en itemtabelelement als 
behandeld beschouwd.Als de responstijd groter is dan het toe
gestane maximum dan worden het schermtabel- en itemtabelelement 
niet als behandeld beschouwd. 
Na dit alles volgt het wegschrijven van de administratieve 
informatie naar de administratieve file. Dit gebeurt in een 
deelproces SCHRIJF_ADMFIL. 

Dan komt, als de goedgedaanindicatie positief is, het volgende: 
* betreft de taakstelling 
-het aanwijzen van een letter, dan wordt indien er sprake is van 

een huidig itemtype met de waarde letter, de letter als 
behandeld beschouwd, waarna de schermtabelindex 1.10rdt opgehoogd 
(l)en het itemnummer gevuld met de dan huidige itemnummerwaarde 
uit het schermtabelelement, was er echter sprake van een huidig 
itemtype woord dan ',,,K>rdt het itemtype aangepast tot letter en 
volgt het deelproces INITIEER ITEMSCHERM 
bovendien wordt dan de scherr:i'Z,"°pbouw-indicatie aangepast. 
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-het aanw1Jzen van een woord dan volgt het op negatief zetten 
van de wijswoordindicatie en het op positief zetten van de.wijs
letterindicatie. 

(1): als de schermtabelindex groter is dan 7 , 1o10rdt itemnummer 
gevuld met een nonsenswaarde en een stop handelingen
reeksindicatie gegeven, immers nu zijn alle letters behandeld. 

Als de foutgedaanindicatie positief is : 
* betreft de taakstelling 

-het aanwijzen van een letter, dan 1o10rdt, indien het huidig 
itemtype "letter" is een positieve woordaanwijs-indicatie 
gegeven en de letteraanwijs-indicatie 1o10rdt op negatief gezet, 
bovendien wordt het huidig itemtype gelijk aan "woord". 
Bovendien 1o10rdt het deelproces INITIEER ITEMSCHER.'1 aan-
geroepen met daarbij het op positief zetten van de scheI'I!lopbouw
indicatie. 
Is het huidig itemtype 'woord', dan 1o10rdt de 1o10ordaanwijsindicatie 
op positief gezet 

-het aanwijzen van een i.ioord, dan gebeurt er niets d.w.z. de hande-
ling zal precies zo i.iorden herhaald 

Tenslotte 1o10rdt de algemene-tekst-indicatie op positief en de 
spraakindicatie op negatief gezet (d.w.z er moet uitspraak volgen 
van een algemene tekst). 

variabelenbeschrijving: 

var ~ype 

responstijd real 

betekenis 

verschil antwoord
en aanvangstijd 
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Toelichting bij deelproces Verw Aa.nwi jzen: 

Het bepalen~~ aanwijzing correct is uitgevoerd 

Als een leerling gevraagd wordt een item aan te wijzen, is op dat 
moment de inhoud van het huidige element uit de schermtabel bekend en 
direct bereikbaar. 
We weten dus de beginpositie (xpos,ypos) en breedte van het item op 
het scherm. 

Nu zijn er drie mogelijkheden: 

1: het scherm bestaat uit losse letters (een zogeheten Letterscherm) en 
de opdracht was een letter(• grafeem) aan te wijzen: 

horizontaal moet de aangewezen positie zich bevinden in 
lxpos, xpos+itembreedte] 

en verticaal in 
[ypos,ypos-de hoogte van een roostervakje] 

n.b.: de hoogte van een roostervakje is bekend via het plaatsings
algoritme. 

2: het scherm bestaat uit woordjes en de opdracht was een woordje 
aan te wijzen: 

Nu gelden dezelfde bepalingen als bij 1. 

3: het scherm bestaat uit woordjes en de opdracht was een letter 
aan te wijzen: 

Deze situatie is enigszins complexer; de breedte van het i.10ordje 
is immers direct bereikbaar (via het huidig schermtabelelement), 
de breedte van de letters afzonderlijk echter dient opgehaald te 
worden uit de lettertabel. 
Rekening houdende met spatiering tussen de letters kan dan 
de exacte lokatie van de aan te wijzen letter berekend worden, en 
de aanwijzing gecontroleerd. 
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schnjf 
omschr-ijvmg 

schr;jf 1t•m
n•.1m •n -typ• 

stltcht · 
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fout~daan=f a Is• 
S2 · foutg•daan=tr'ut, 
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S1 

schriJf 0 

'corrtct· 

f i g 63.22: Schrijf _admf 11 

schrijf 
rtsponst1jd 

S2 

schrijf o 
·ni•t corr•ct · 

schr1jf 
(x,y)coord. 



Deelproces: Schrijf Admf il 

externe specificaties 

functie: Het wegschrijven van de resultaten van de handeling naar de 
administratiefile 

parameters: 

ingang: oms 
type: stringlBd 
betekenis: omschrijving van de handeling 

goedgedaan 
type: boolean 
betekenis: de handeling is ja dan nee goed verricht 

fout gedaan 
type: boolean 
betekenis: de handeling is ja dan nee fout verricht 

hulp 
type: hulprec 
betekenis: hulpvariabele die bevat huidig itemtype, itemnummer, 

itemnaam, itembreedte, x-positie en y-positie op het 
scherm 

Methode: Op een regel 'loOrdt de volgende informatie weggeschreven: 
-de omschrijving van de handeling 
-het itemtype 
-de itemnaam 

bij goedgedaanindicatie: 
-de omschrijving 'correct' 

bij foutgedaanindicatie 
-de omschrijving 'niet correct' 

verder de responstijd en geantwoorde (x,y)-positie. 
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Deelproces: Sluit Handeling 

externe specificaties: 

functie: Het afsluiten van een handeling 

* nog geen inhoud * 
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Deelproces: Afsluiten handelingenreeks 

externe specificaties: 

functie: het afsluiten van de handelingenreeks 

methode: het administratiebestand 1.10rdt gesloten 
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Deelproces: Afsluiten sessie 

externe specificaties: 

functie: het afsluiten van een sessie 

* nog geen inhoud, waarschijnlijk het uitspreken van een afsluitende 
tekst, als 'haal nu de meester maar eens ••• ' en het wissen van het 
scherm* 
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B4: Gebru1 k:te symbolen in JSD 

3e~uentie: 

A 
1 

1 1 

B C 

1 

D 

gegevenseenheid A bestaat achtereenvolgens 
u1t 8, gevolgd door C, gevolgd door D. 

1teratie : 

A 

1 

B 
.. 

een gegevenseenheid A bestaat uit een 
enkel element dat nul of een aantal 
melen voorkomt 

selectie· 

A 

1 

1 1 1 

B 0 C 0 D 0 

een gegevenseenheid A neemt een van de 
dne verse hij m ngsvormen B ,C of O aan 

De volgorde binnen de hierarch1e 1s van boven naar beneden 
(TOP- DOWN) en van h nies naar rechb. 
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BS. KERNINHOUD 

BS.l 

Kernen en letters 

kern titel letters 

lB de school 1: r 
2: s 
3: m 

lC de dierentuin 4: l 
5: p 
6: t 
7: b 
8: V 

1D spel en speelgoed 9: k 
10: aa 
11: 00 

12: ee 

2A Sneeuwwitje 13: i 
14: g 
15: w 

2B naar het bos 16: u 
17: e 
18: d 
19: z 
20: 0 

21: a 
22: ie 

2C in de keuken 23: n 
24: f 
25: h 
26: j -> 
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kern titel letters 

2D Klein Duimpje 27: ij 
28: oe 
29: ui 
30: uu 
31: ou 
32: sch 

2E afsluiting 33: eu 
34: ei 
35: au 
36: ch 

bron: leesmethode 'Veilig leren lezen' 
uitgeverij Zwijsen 
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BS.2 

Kernen en globaalwoo rdjes 

kern titel woord jes 

lA Duimeliesje 1: boom 
2: roos 
3: vis 
4: vuur 
5: mus 
6: pim 

lB de school 7: kees 
8: miep 
9: bel 

10: en 
11: boek 
12: raam 
13: de school 

lC de dierentuin 14: oom 
15: bus 
16: sam 
17: eet 
18: een aap 
19: pet 

10 spel en speelgoed 20: wip 
21: kar 
22: tol 
23: het net 
24: vaar 
25: ik 
26: weeg 
27: op 
28: zit 
29: loop 

2A Sneeuwwitje 30: moe 
31: lief 
32: is 
33: wieg 
34: pijl 
35: boog 
36: bos 
37: gaat 
38: weg 
39: huis 
40: doos 
41: dop 
42: nies -> 

- 127 -



kern titel woordjes 

2B naar het bos 43: papa 
44: mama 
45: met 
46: haas 
47: tak 
48: eraf 
49: valt 
50: zon 
51: muur 
52: voor 
53: pijp 
54: rook 
55: noot 
56: hij 
57: aan 
58: jas 
59: riek 

2C in de keuken 60: keuken 
61: soep 
62: joep 
63: kaas 
64: muis 
65: kook 
66: pak 
67: veeg 
68: ui 
69: zeef 
70: uit 
71: kookt 
72: pakt 
73: veegt 
74: ei 
75: zout 
76: pan 
77: pop 

2D Klein Duimpje 78: klein duimpje 
79: hout 
80: bij 
81: bij 
82: reus 
83: ziet 
84: niet 
85: ook 
86: voorop 
87: vooruit 

bron: leesmethode 'Veilig leren lezen' 
uitgeverij Zwijsen 
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