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VOORWOORD 
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Cognitieve Ergonomie. 

Het verslag is een evaluatie, geschreven naar aanleiding van het 'APPEAL' project. Het is 
bedoeld voor geinterresseerden en in het bijzonder voor iedereen die betrokken is bij 
onderzoek naar navigatieagents. 

Voor de totstandkoming van het verslag wil ik mijn begeleiders Ir. J.F.M. Masthoff en Dr. 
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proefpersonen, bedanken die mij tijdens mijn onderzoek behulpzaam zijn geweest. Met name 
Robert Hofsink voor zijn inzicht en geduld tijdens elk computerprobleem en Prof.dr.D .G 
Bouwhuis voor zijn adviezen. 



SAMENVATTING 

Er is een leersysteem ontwikkeld met de bedoeling de gebruiker in staat te stellen om zo snel, 
efficiënt (doelmatig) en effectief (uitwerking hebbend) mogelijk een bepaalde hoeveelheid aan 
kennis uit een domein te verwerven. De gebruiker wordt geholpen om uit een overvloed aan 
informatie dat specifieke deel te selecteren waar hij/zij behoefte aan heeft. De 
achtereenvolgende selecties kunnen worden opgevat als navigatie van het systeem door de 
leerstof heen. Er is onderzocht hoe de interactie tussen zo'n zélf-navigerend systeem en de 
gebruiker verloopt. 
Het navigerend leersysteem (leersysteem 1; toegewezen aan de experimentele groep) is, in de 
vorm van een computercursus, vergeleken met een niet- navigerend leersysteem (leersysteem 
2; toegewezen aan de controlegroep). De tevredenheid over beide leersystemen bleek nauw 
verbonden te zijn met de leerstrategie die door de proefpersonen gebruikt werd. Leerstrategie 
a impliceert het aanhouden van de lesvolgorde van het menu en leerstrategie b impliceert het 
doelbewust uitzoeken welke lessen er nodig zijn voor het bereiken van het doel. Proefpersonen 
van de experimentele groep en proefpersonen van de controlegroep die leerstrategie b 
hanteerden, waren doorgaans meer tevreden dan proefpersonen van de controlegroep die 
leerstrategie a hanteerden. De hoeveelheid kennis die de proefpersonen hebben opgedaan 
(effectiviteit van het systeem) was bij beide leersystemen gelijk. Dit geldt ook voor de tijd die 
proefpersonen over het leren van het domein hebben gedaan (efficiëntie). Als onderscheid 
gemaakt werd tussen de leerstrategieën die de proefpersonen hanteerden, bleek er wel verschil 
te zijn in de efficiëntie van proefpersonen tussen beide leersystemen. Proefpersonen van de 
controlegroep (niet-navigerend systeem) die leerstrategie a hanteerden, deden significant langer 
over het experiment dan proefpersonen uit de experimentele groep (zelf-navigerend systeem), 
die leerstrategie b kregen opgelegd door het systeem. Tussen proefpersonen van de 
controlegroep die leerstrategie a hanteerden en proefpersonen van de controlegroep die 
leerstrategie b hanteerden, is eveneens een significant verschil in tijd te vinden. Ook hier 
waren de proefpersonen die leerstrategie b hanteerden sneller. De gevonden significante 
correlatie kan niet als causaal verband gezien worden, omdat het gebruik van de leerstrategie 
niet vooraf is gemanipuleerd. 
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1 INLEIDING 

1.1 Doel 

Om een aangename persoonlijke omgeving voor adaptief leren te creëeren, is het 'APPEAL' 
project gestart. Het 'APPEAL' ('A Pleasant Personal Environment for Adaptive Learning') 
systeem bestaat onder andere uit een 'Teaching Module'. Dit is opgebouwd uit de volgende 
zelfstandig opererende onderdelen ('agents'), die met elkaar in interactie staan: navigatie-, 
instructie-, oefen-, feedback-, presentatie- en 'postman' agent. In dit verslag wordt de invloed 
van één 'agent' onderzocht, namelijk het onderdeel dat voor de navigatie zorgt. Het is 
verantwoordelijk voor het creëren van een aangepaste dialoog met de gebruiker. Het 
interpreteert de gegevens over de prestatie van de gebruiker en bepaalt op basis hiervan welk 
onderwerp en wat voor oefeningen worden aangeboden (Hoe et. al., 1994). Zo wordt de 
gebruiker geholpen om uit een overvloed aan informatie dat specifieke deel te selecteren waar 
hij/zij behoefte aan heeft. De achtereenvolgende selecties kunnen worden opgevat als navigatie 
van het systeem door de leerstof heen. De opdracht is om mogelijke effecten van zo'n zélf
navigerend leersysteem aan te tonen. Hoe verloopt de interactie tussen zo'n systeem en de 
gebruiker? Het antwoord op deze vraag zal van nut zijn voor het gebruik van dit systeem in 
levensechte situaties, zoals computergestuurd onderwijs. 

1.2 Hypothese 

Er wordt getoetst of een systeem dat zélf navigeert (Leersysteem 1) beter werkt dan een 
systeem dat niet navigeert (Leersysteem 2). Door de systemen te vergelijken kan meer inzicht 
verkregen worden in het effect en de voor- en nadelen van een programma dat de gebruiker 
stuurt ten opzichte van een systeem dat de gebruiker vrijlaat in zijn/haar actie's. 
De volgende hypothese wordt gesteld: 'Als gebruikers erop uit :djn om uit een, gedeeltelijk 
cumulatie/, kennisdomein een specifiek onderdeel te leren, zal een systeem dat de gebruiker 
aan de hand van :djn/haar prestaties door het programma heenleidt (een navigerend systeem) 
tot een efficiënter en effectiever leerresultaat leiden, dan een systeem dat de gebruiker zelf 
laat bepalen hoe hij/:dj dit leerdoel wil bereiken'. 

1
Er kan gesproken worden van een cumulatief kennisdomein als iedere kenniseenheid voortbouwt op de 
kennis van de vorige eenheid 
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Inleiding 

1.3 De Leersystemen 

Het leersysteem is in de vorm van een 'Square dance' cursus ontworpen. Er bestaan twee 
nagenoeg identieke versies. De onafuankelijke variabele is het al dan niet hebben van een 
ingebouwd algoritme, dat ervoor zorgt dat het leersysteem in de experimentele conditie 
navigeert. 
In de controle conditie wordt het leerpad volledig door de gebruikers bepaald. Met behulp van 
het menu kunnen zij hun pad zelf creëren. In het programma dat zelf navigeert, wordt het 
leerpad in zoverre door de gebruikers bepaald dat zij binnen een les zelf mogen bepalen 
wanneer en hoelang zij welk gedeelte van een les (instructie-, of oefengedeelte) willen doen. 
Het verschil met het systeem dat niet zelf navigeert, is dat de gebruikers in het laatste geval 
niet kunnen kiezen met wélke les zij verder willen. Zij werken zonder menu. De gebruiker 
wordt aan de hand van zijn/haar prestaties door de leerstof heen geleid. Van elke les is van te 
voren bepaald wat de vereiste voorkennis is en wat er in de les wordt geleerd. Op basis van 
deze gegevens biedt het systeem leerstof aan. Gaandeweg wordt het niveau van de gebruiker 
ingeschat op basis van feitelijke prestaties en hier wordt op ingesprongen. Over de technische 
aspecten van het programma zal niet worden uitgeweid, vanwege een lopende procedure 
betreffende een patent aanvraag. 

1.4 Domein / Doelgroep 

De gekozen doelgroep, bestaat uit 28 hoger opgeleide mannen en vrouwen tussen de 25 en de 
45 jaar. De voorwaarden waren dat de groep homogeen moest zijn en géén voorkennis van het 
domein mocht bezitten. De voorwaarden voor het domein waren dat het cumulatieve kennis 
moest bevatten. Hierbij is begrip van voorgaande kenniseenheden is noodzakelijk voor het 
begrijpen van de daaropvolgende kenniseenheden. Het leersysteem kan in ieder cumulatief 
kennisdomein worden ingebouwd. Voor dit onderzoek is het onderwerp 'Square Dance' als 
kennisdomein gekozen. 

1.5 'Square Dance' 

'Square Dance' is een moderne amerikaanse dans die in 1950 ontstond uit een traditionele 
volksdans. De dans wordt altijd met een groep van acht dansers (bestaande uit vier koppels) 
gedaan. Er wordt gestart vanuit een positie, waarin de dansers in de vorm van een 
denkbeeldige 'Square' staan. 'Square Dance' bestaat uit een set bewegingen die de dansers 
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moeten leren. Er is altijd een persoon ('the caller') die de bewegingen die gedanst moeten 
worden roept (de commando's geeft) en die deze combineert tot een vaste reeks van 
bewegingen (Square Dance - course material and program description, 1995). 

De cursus bestaat uit veertien lessen, die naar moeilijkheidsgraad zijn gerangschikt. Elke les 
is opgebouwd uit een instructie- en een oefengedeelte. In het instructiegedeelte wordt met 
behulp van tekst en illustraties uitleg gegeven over hoe je met behulp van de muis dansers op 
het scherm een bepaalde set van figuren kunt laten bewegen. In het oefengedeelte geeft het 
systeem een overhoring van de voorafgaande leerstof door middel van verbale commando's, 
zoals: 'girls slide through' . Als de gebruiker niet reageert op het commando zegt een stem: 
'you must do something to proceed' en als de gebruiker wel reageert, wordt auditieve feedback 
gegeven met zinnen als: 'well done' of 'that's not correct l'11 show you the right answer'. Het 
interface van het oefengedeelte van les 2 staat afgebeeld op Figuur 1. 5. Bij elke les is het 
'interface' hetzelfde op de aanduiding van de les waar de gebruiker zich bevindt na. Die staat 
links boven in de hoek. (voor menu zie bijlage 1) . 

1 Basic terminology 1 

I□ lr\l 
~ 

[Q] 

□ 

\ . •\ ·•·· ... 

·•·•·· I Final test 1 

Figuur 1.5: Het interface van het oefengedeelte van les 2 uit de cursus 'Square Dance' 
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2 METHODEN 

Alvorens de systemen (het systeem dat je automatisch door het programma heenleidt en het 
systeem, waarbij de gebruiker vrij spel heeft) te vergelijken, is het noodzaak aandacht te 
besteden aan ergonomische aspecten van het programma. Er wordt gedacht aan 
gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit. Het "ruwe systeem", het systeem in de controle 
conditie, moet aan de bovenstaande aspecten voldoen alvorens het algoritme kan worden 
ingebouwd. Het systeem moet worden onderworpen aan een evaluatie onderzoek. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van twee methoden: 
- De taakanalyse (vertegenwoordigt het expertoordeel). 
- De gebruikerstest (vertegenwoordigt het gebruikersoordeel). 
Na de evaluatie van het systeem worden de experimenten uitgevoerd. 

2.1 Evaluatie van het leersysteem 

Er is gekeken naar een aantal eisen waar een goed functionerend systeem aan moet voldoen. 
Aan de hand van die eisen zijn de knelpunten gelokaliseerd en de alternatieven opgesteld. Als 
de aanbevelingen technisch realiseerbaar waren, werden ze in het systeem doorgevoerd. Zo 
niet dan werd een alternatief gezocht. 
Tijdens deze evaluatie is geen aandacht besteed aan het domein. Er is enkel gekeken naar de 
werking van het systeem, dat gegeneraliseerd moet kunnen worden naar ieder kennisdomein. 

2.1.1 Taakanalyse 

Het leersysteem is door een expert op twee aspecten beoordeeld op ergonomische 
bruikbaarheid: De gebruikersvriendelijkheid van het interface van het leersysteem en de 
gebruikersvriendelijkheid van de functionaliteit van het leersysteem. 
Bij de taakanalyse (Dix et. al.; Hfdst 5, 1993) is tevens gelet op de volgende facetten van 
gebruiksvriendelijkheid: 
*Leerbaarheid; het gemak, waarmee de nieuwe gebruiker effectieve interactie en maximale 
prestatie kan bereiken. 
*Flexibiliteit; veelvoud aan manieren waarop gebruiker en systeem informatie kunnen 
uitwisselen. 
*Robuustheid; het niveau van ondersteuning aan de gebruiker bij het bepalen van 
succesvolle prestatie en het inschatten van doelen. 
(Dix et. al.; Hfdst 4, 1993) 
De knelpunten zijn gecategoriseerd aan de hand van bovenstaande criteria. De belangrijkste 
tekortkomingen worden besproken (zie ook Tabel 2.1, blz 13). 
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Tekortkomingen van het interface 

Overbodige inf onnatie op het schenn werkt verwa"end en is onoverzichtelijk 

Een deel van de symbolen om de dansers te bewegen tijdens de oefeningen wordt in de eerste 
lessen niet gebruikt. Zij konden niet weggelaten worden om de volgende reden: Ondanks het 
feit dat slechts een gedeelte van de symbolen wordt gebruikt, moet het 'instrumentarium' 
compleet blijven, omdat anders een kunstmatige situatie ontstaat. Zoals Ir. J. F. M. Masthoff, 
de uitvinder van het systeem, zegt: "Je leert ook geen auto rijden in een halve auto". 

Na iedere oefening worden er door de dansers een heleboel stappen gedaan om in de juiste 
startpositie komen te staan. Deze stappen geschieden in een hoog tempo en hebben geen 
educatieve waarde voor de gebruikers. Er is voor gezorgd dat de dansers vanuit de eindpositie 
van de vorige oefening direct verspringen naar de beginpositie van de volgende oefening . 

lnf onnatie moet kloppen 

Er stond een taalfout in het programma. 'Toward = towards' . 

De instructie van de 'passing rule' ( = term uit Les 6) klopt niet. Is bijgesteld. 

De grootte en vonngeving van de symbolen moet duidelijk zijn voor de gebruiker 

De functies 'repeat instructions', 'try again' en 'hint' zijn te onopvallend afgebeeld. Ze zijn 
groter gemaakt. 

De pijlsymbolen zijn duidelijk, maar volgens de perceptuele principes van ontwerpsymbolen 
kunnen ze beter vet worden afgedrukt (Sanders & Me Cormick, 1992). Hier is te weinig 
ruimte voor. Als het pijltje dikker wordt, moet de button groter worden wil het er nog in 
passen. 

Symbolen die bij elkaar horen, moeten bij elkaar staan en dezelfde grootte en breedte hebben 

De functie 'go back' heeft een onduidelijke plaats en is slecht zichtbaar. Deze is tussen de 
menu- en de quit-button gezet. 
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Sommige symbolen van dansers zijn dikker omrand dan de anderen. Dit kan de keuze van de 
gebruiker beïnvloeden. Het is technisch te moeilijk om dit gelijk te trekken. Er moet op 
gerekend worden, dat het de gebruikers van beide systemen in gelijke mate beïnvloedt. 

De tekst van de 'in- en outfacing dancers' en die van de 'in- en outfacing coup)es' is 
samengenomen en hieronder staan de plaatjes van de twee. Dit is nu duidelijk geordend. Eerst 
de tekst van de dancers met de bijbehorende plaatjes eronder en dan die van de 'coup les' met 
de bijbehorende plaatjes. 

De 'note' staat op een andere beeldscherm dan de uitleg. Zij zijn op hetzelfde beeldscherm 
gezet. 

Symbolen zi,jn een belangrijke aanvulling op de tekst (zorgen voor snellere verwerking) om 
begrip te bevorderen (Sanders & McConnick, 1992) 

Er moeten symbolen onder de tekst gezet worden. Dit is niet gedaan. Door dit te doen, wordt 
het de gebruiker gemakkelijker gemaakt. Dit is niet altijd het beste voor het leerproces. Leren 
begrijpen en het leren toepassen van standaardregels in verschillende omstandigheden, moet 
op een actieve manier gebeuren en wordt niet altijd bevorderd door iets simpeler te maken. Het 
risico bestaat dat mensen instructies opvolgen zonder te weten waarom. Door zelf de tekst en 
de bijbehorende symbolen met elkaar in verband te brengen, wordt actief met de leerstof aan 
de gang gegaan. 

Tekortkomingen in de functionaliteit 

Compatibiliteit (Sanders & McConnick, 1992) moet gewaarborgd worden; er mag niks tegen 
de gevoelens indruisen 

Als de dansers aan de zijkanten van een 'Square' rechtdoor moeten, moet de 'rechtdoor pijl' 
ingedrukt worden. Deze pijl is naar boven gericht. De neiging bestaat om in plaats hiervan de 
pijl die naar rechts of links gericht is in te drukken. Om het de gebruikers gemakkelijker te 
maken de dansers vanuit hun eigen positie (die van de dansers) te laten bewegen, is er in de 
instructies een danser tussen de pijlen ingezet (zie Figuur 2 . lb) . 
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[IJ 
EJDB 

rn 
Figuur 2. lb: Symbolen waarmee de richting van de dansers aangegeven kan worden 

Robuustheid (Dix A. et.al., 1993) is belangrijk; er moet altijd een mogelijkheid zi,jn om te 
herstellen 

Als er iets per ongeluk fout wordt aangetikt, kan niet meer hersteld worden. Het idee was om 
de gebruiker na iedere oefening zijn/haar 'zet' te laten bevestigen door middel van een OK 
knop. Zo'n knop zou technisch te ingewikkeld worden. Bovendien wordt nu gemeld waar de 
fout zit, doordat er meteen een foutmelding plaatsvindt, na een verkeerde handeling. Vooral 
bij lange oefeningen is het belangrijk dat wordt aangegeven waar de fout zit. 

Robuustheid(Dix A. et.al., 1993) is belangrijk; je moet feedback krijgen van alje 
handelingen 

Tijdens de oefeningen kan men terug naar het menu, maar tijdens de introducerende tekst niet. 
Het is nu mogelijk gemaakt om ook tijdens de introducerende tekst terug naar het menu te 
gaan. 

Als men in het oefengedeelte bezig is, lijkt het of gewacht moet worden tot de oefeningen 
afgelopen zijn. In werkelijkheid stopt het programma de oefeningen niet vanzelf. De gebruiker 
mag zelf bepalen of hij/zij wil stoppen. Er is uitgelegd dat steeds naar het menu moet worden 
teruggegaan als genoeg geoefend is. 
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Flexibiliteit (Dix A. et.al., 1993) is belangrijk; alle mogelijk stappen moeten op alle 
mogelijke momenten te kiezen zijn (teruggaan naar het menu, direct verder gaan met de 
volgende oefening enz.) 

Er is slecht zicht op waar je vandaan komt, waar je bent en waar je naar toe kan tijdens het 
doen van de cursus. Er is nu op elk beeldscherm links bovenaan, te zien met welke les je bezig 
bent. 

Tijdens een oefening kun je niet terug om instructies nog eens te lezen. Dit is met behulp van 
een 'instruction-button' mogelijk gemaakt. 

Het is niet mogelijk om door te gaan met de volgende les als je bezig bent met een oefening. 
Deze mogelijkheid is er niet ingebouwd, omdat het de bedoeling is om de gebruiker zo min 
mogelijk in zijn/haar beslissingen te sturen. De neiging zou kunnen zijn om automatisch door 
te gaan met de volgorde les, zonder een bewuste keuze te maken uit de aangeboden lessen. Het 
sturen wordt verminderd door alles via het menu te laten gaan. 

Mondelinge en schriftelijke instructies moeten overeenkomen met handelingen en 
symbolen om het aanleren van verkeerde dingen te voorkomen 

De stem zegt: "head girls and side boys" en laat eerst 'side boys' en daarna 'head girls' zien. 
Volgens deze instructies is 'head girls' gelijk aan 'side boys' en andersom. De volgorde van 
de instructies is omgedraaid . 

'The lady is on the left of her partner' afgebeeld, terwijl eerder in de tekst staat dat dit 
andersom moet. Dit is met opzet gedaan, zodat duidelijk is dat de vrouwelijke dansers tijdens 
het dansen soms links van de partner komen te staan. 

Bij sommige schriftelijke instructies, zoals bijvoorbeeld: "please activate the following 
dancers", kunnen de bijbehorende handeling niet direct worden uitgevoerd. Deze informatie 
is omgevormd tot informatie die niet direct om actie vraagt. Bijvoorbeeld: 'You can activate 
the dancers by clicking on .. .' 

Alles moet eenduidig zijn; er mag niets op meerdere manieren worden opgevat 

De term 'go back' zegt niets over waar je naartoe teruggaat. Door middel van de term 'page 
back' wordt duidelijk gemaakt dat je één pagina teruggaat. 
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'Heads' betekent hoofden, maar er wordt iets anders mee bedoeld. Er kan geen vervangende 
term gebruikt worden, want dit is in tegenstelling tot het "echte" spel. 

Alle termen die niet voor zich spreken voor de beoogde doelgroep, moeten 
uitgelegd worden 

Termen moeten verklaard worden. Hier is een pagina voor ingericht in de introductie. 

Beoordeling moet naar prestatie 

Als een oefening gedeeltelijk goed is wordt hij helemaal fout gerekend: 
* Laat de computer beoordelen met: "that's not quite right" en laat alleen het foute gedeelte 
opnieuw zien. Dit is niet doorgevoerd, omdat het verwarrend kan werken als niet de hele 
oefening opnieuw wordt gedaan. 
*Beloonde gebruiker specifieker, afhankelijk van de reactietijd of het gedeelte dat goed is van 
een oefening. Hoe beter de reactietijd, hoe groter de beloning (bij een goede reactietijd 
bijvoorbeeld belonen met 'excellent' in plaats van met 'allright'). Als een oefening een paar 
keer fout is gegaan en dan goed, wordt je beloond met excellent. Er wordt dus al op een 
andere manier selectief beloond. Om het niet te ingewikkeld te maken en omdat dit niet is wat 
gemeten moet worden, wordt het selectief belonen er helemaal uitgehaald. 

Wat fout is, moet direct verbeterd worden in dezelfde situatie zonder tussenkomst van 
storende handelingen 

Bij een fout wordt de oefening afgebroken en na veel gewissel tussen de dansers onderling 
wordt het goede antwoord gegeven in een andere situering. Nu wordt gelijk verbeterd in 
dezelfde startpositie. 

Om de stof te leren beheersen, moeten de oefeningen random aangeboden worden 

Er worden weinig oefeningen over ENDS (bepaalde dansbeweging) gegeven. Hier valt niks 
aan te doen. Er werd al random aangeboden, maar er zijn relatief minder oefeningen over 
ENDS mogelijk, dus worden ze ook minder vaak aangeboden. 
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2.1.2 Gebruikerstest 

De interactie tussen de gebruiker en het produkt wordt geanalyseerd, in een serie 
gecontroleerde observaties die genomen wordt in een kunstmatige situatie (Wilson & Corlett, 
Hfdst 10, 1990). Aan zeven proefpersonen2 wordt achtereenvolgens gevraagd met het 
programma te werken en hardop te denken. Op die manier kan bijgehouden worden, waar, 
wanneer en waarom de fout wordt ingegaan. Er kan antwoord gegeven worden op vragen als: 
Zijn de gemaakte fouten werkelijke fouten of zijn het vergissingen? Als het werkelijke fouten 
zijn, worden ze dan door een slechte interface veroorzaakt of door gebrek aan concentratie? 
Volgens het idee van de 'Co-Discovery' 3, zijn als proefpersonen bekenden genomen van de 
onderzoeker die de gebruikerstest afneemt. Zo wordt tegemoet gekomen aan het idee om de 
proefpersonen per paar met het programma te laten werken in plaats van één voor één. De 
onderzoeker en de proefpersoon vormen nu een paar. Problemen met het hardop uitspreken 
van de gedachtengang tegenover de onderzoeker (sociale wenselijkheid) en de remmende 
werking door de verplichting die mensen kunnen voelen om aan bepaalde maatstaven te 
voldoen (faalangst), zullen minder zijn dan tijdens een gebruikerstest. Proefpersonen zullen 
zich op het spel in plaats van op de onderzoeker richten (Kemp & van Gelderen, 1993). 

De gebruikerstest wordt gebruikt voor drie doeleinden: 

Het opsporen van/outen in het programma. 
Dit is tijdens de taakanalyse ook gedaan, maar een expert kan bepaalde fouten minder goed 
ontdekken dan een leek. Ten eerste zijn experts zich er soms onbewust van dat zij bepaalde 
achtergrondkennis, noodzakelijk voor het begrijpen van het programma, bezitten. Als deze 
achtergrondkennis in de instructies ontbreekt zal dit de expert niet altijd opvallen. Ten tweede 
zien experts sommige dingen eerder over het hoofd, doordat ze lang gefixeerd zijn op hetzelfde 
programma. De leek heeft nog een frisse kijk op de zaken. 
Het verkrijgen van meer inzi,cht in de "human-computer interaction ". 
Er wordt gekeken naar de reactie van de gebruiker op het interface en het functioneren van het 
programma. Hoe verloopt de interactie? 
Het controleren van gegevens die in de computer (een logfile) worden opgeslagen 
Als proefpersonen volgens deze gegevens traag reageren, kan dit verschillende oorzaken 
hebben. De proefpersoon kan het verkeerd begrepen hebben, maar het kan ook dat er 
problemen waren met het bedienen van de muis. Controle met behulp van een gebruikerstest 
is nodig om zoveel mogelijk achterliggende storende factoren, die de resultaten van de 
proefpersonen beïnvloeden, te verklaren en proberen uit te sluiten. 

2
Er zijn minstens vijf proefpersonen nodig voor een betrouwbaar resultaat van de gebruikerstesten (Wilson 
& Corlett, 1990) 

3
Voor de Co-Discovery methode zijn twee proefpersonen nodig die elkaar goed kennen. Zij worden 
verzocht met zo min mogelijk instructies aan het programma te werken. Alles zal vanuit een andere ruimte 
worden opgenomen op video. Een team van betrokken onderzoekers zal de band bekijken, zodat een 
objectiever beeld wordt verkregen 
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De gebruikerstesten zijn afgenomen over het gehele programma. De gebruikers hebben alle 
veertien lessen doorgenomen zonder een speciale opdracht. Als ze te lang bij één les 
stilstonden werd ingegrepen, omdat het niet om specifieke individuele problemen of details 
gaat, maar om een algemene indruk. Na drie gebruikerstesten, is het systeem bijgesteld. 
Vervolgens zijn nog vier gebruikerstesten afgenomen en is het systeem voor het laatst 
aangepast. In tabel 2.1 is te zien welke knelpunten gesignaleerd zijn tijdens de taakanalyse en 
de gebruikerstesten. 

Tabel 2.1: Tekortkomingen van het inteiface en de functionaliteit van het leersysteem 
gecategoriseerd naar leerbaarheid, flexibiliteit en robuustheid (tekortkomingen zijn 
gesignaleerd tijdens taakanalyse [-] en gebruikerstesten [*]) 

1 1 Tekortkomingen interface ··•·•··•··•· Tekortkomingen. functionaliteit 

Leerbaarheid - overbodige informatie - incompatibiliteit (tegen het 
- incorrecte informatie gevoel indruisend) 
- onduidelijke informatie - irrelevante informatie 
- slechte vormgeving symbolen * voorbeelden gaan te snel 
- niet overeenkomen van * voorbeelden worden in een 

instructies en handelingen verkeerde volgorde 
- dualiteit termen voorgedaan 
- verkeerd geordende symbolen * foutmeldingen gaan te snel 

(bij elkaar horende symbolen * dansers verspringen in te grote 
moeten bij elkaar staan) afstanden 

* slechte verstaanbaarheid van 
commando's 

Flexibiliteit - geen herstelmogelijkheid 
- geen weg terug naar 

instructiegedeelte 
- geen weg terug naar vorig 

bladzijde 

Robuustheid - geen herstelmogelijkheid 
- geen feedback over waar de 

gebruiker zich in het programma 
bevindt (in welke les je zit) 
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Aanpassingen op de tekortkomingen gesignaleerd tijdens het afnemen van de gebruikerstesten 
(zie Tabel 2 1 *)· 

* Er is voor gezorgd dat voorbeelden van het goede antwoord langzamer worden voorgedaan. 

* Er is voor gezorgd dat voorbeelden van het goede antwoord in de goede volgorde worden 
voorgedaan. Veel proefpersonen hadden moeite met het (in)activeren van de dansers, tijdens 
het uitvoeren van een set dansbewegingen. Als een vrouwelijke danser naar links moest draaien 
en een mannelijk danser naar rechts, deed de computer dit als volgt voor: Vrouw werd 
geactiveerd, vrouw werd naar links gedraaid - Man werd geactiveerd, vrouw werd 
geïnactiveerd, man werd naar rechts gedraaid. De meeste proefpersonen vergaten hierdoor de 
vrouw te inactiveren, alvorens zij de man activeerden en naar rechts lieten draaien. Dit had 
tot gevolg dat de vrouw weer mee naar rechts draaide. Door de handelingen van man en vrouw 
in het voorbeeld strikt te scheiden, ontstond hierover meer duidelijkheid. De computer werkt 
nu als volgt: Vrouw wordt geactiveerd, vrouw wordt naar links gedraaid, vrouw wordt 
geinactiveerd - Man wordt geactiveerd, man wordt naar rechts gedraaid. 

Tekortkomingen die niet veranderd konden worden· 

* Foutmeldingen die het programma gaf bij een verkeerde handeling van de gebruiker, gingen 
voor sommigen te snel. Er is een reden voor deze onmiddellijke foutmeldingen en de 
daaropvolgende verbeteringen door het programma. Om van de oefeningen te kunnen leren 
moet duidelijk aangegeven worden waar de fout zit. In dit programma wordt dat gedaan door 
direct in te grijpen bij een onjuiste respons. Zou dit pas aangegeven worden na de gehele 
oefening, dan zou er nog onduidelijkheid bestaan over de precieze situering van de fout. 

* Voor klachten over springende in plaats van glijdende dansers (respectievelijk dansers die 
abrupt naar een volgende positie springen en dansers die naar een volgende positie glijden en 
hierdoor onafgebroken in het beeld te zien zijn) geldt dat het te moeilijk is en te veel tijd kost 
om dit in het programma te implementeren. Bovendien gelden deze nadelen in beide condities, 
wat voor het behoud van gelijke condities zorgt. 

* Voor de slechte verstaanbaarheid van commando's geldt hetzelfde als voor de klachten over 
springende dansers. 

2.2 Experiment 

Proefpersonen krijgen de gelegenheid met één van de twee programma's te werken, met als 
doel het foutloos scoren op een overhoring in de vorm van een test (voor instructies experiment 
zie Bijlage 2). Doen ze dit dan stopt het programma vanzelf. Als er fouten gemaakt worden, 
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volgt er een overzicht van het aantal fouten en heeft men de keuze om terug te gaan naar de 
oefeningen of meteen de test opnieuw te proberen. Voor het experiment staat maximaal één 
uur en binnen dit uur mag de test zo vaak gedaan worden als men wil, als er binnen dit uur 
maar minstens één keer de 'Final test' wordt gemaakt. 

2.2.1 Onderzoeks ontwerp 

Er wordt een 'Between-subject design' (Breakwell et. al., 1995) gebruikt met als 
onafhankelijke variabele het algoritme dat in de experimentele conditie voor de navigatie zorgt. 
De onderzoeksgroep bestaat uit 28 hoger opgeleide mannen en vrouwen tussen de 25 en de 45 
jaar, die gewend zijn aan het werken met computers en geen voorkennis over het leerdomein 
hebben. Deze doelgroep is zo specifiek gekozen om de homogeniteit van de groepen te 
bevorderen. 
Om de omstandigheden waaronder de metingen worden gedaan, zoveel mogelijk gelijk te 
houden tussen groep A en B, worden op elke testdag twee systemen onderzocht. Op de eerste 
testdag komt de ene helft van de groepen A en B en op de tweede testdag komt de andere helft 
van de beide groepen. 

2.2.2 Final test 

De gebruiker moet het programma uitvoeren met een bepaald doel voor ogen. Hij of zij moet 
volgens het idee van de hypothese erop uit zijn om een specifiek onderdeel uit het 
kennisdomein te leren. Om te controleren in hoeverre het gestelde doel wordt bereikt, is er een 
'Final test' in de cursus ingebouwd, die controleert of het doel volledig door de proefpersoon 
word beheerst. Het doel bestaat hieruit dat één bepaalde set van danspatronen, namelijk de 
'Slide through' moet worden beheerst. Het zou teveel tijd in beslag nemen als de danspatronen 
uit álle lessen geleerd moesten worden. Ieder danspatroon bestaat uit zes tot zeven 
verschillende stappen en kan vanuit verschillende startposities (zie Figuur 2.2b en Figuur 1.5) 
en door verschillende dansers (girls, boys, sides, enz.) gedanst worden. De test bestaat uit een 
serie van zeven commando's: Heads step forward twice and slide through; Slide through; 
Centers slide through; Sides step forward twice and slide through; Ends slide through; Boys 
slide through; Girls slide through. Deze commando's bevatten niet alle mogelijke combinaties 
tussen startposities en type dansers, maar weerspiegelen wel de minimaal vereiste kennis. Er 
is van uitgegaan dat als men wist hoe de 'boys' een 'slide through' moesten dansen vanuit 
positie 1, men ook wist hoe dat ging met de 'girls' vanuit positie 1. 
Er is voor deze set van patronen gekozen, omdat de anderen te moeilijk, te makkelijk of 
onafhankelijk van de rest van de lessen gemaakt konden worden (zonder voorkennis). 
De 'S lide through' heeft als voorkennis lessen 1, 2, 3, 6 en 12 nodig. In les 1 en 2 wordt 
behandeld welke dansers er geselecteerd kunnen worden en waar deze aan herkend worden. 
Voorbeeld 1: Cirkels stellen meisjes voor en vierkanten jongens. Er wordt getoond in wat 
voor soort posities zij kunnen staan en hoe deze benoemd worden. Voorbeeld 2: Als de dansers 
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in een vierkant (Square) staan, worden de twee dansers aan beide zijkanten 
'sides' genoemd (zie Figuur 2.2c). In les 3 wordt behandeld welke basisbewegingen de dansers 
kunnen dansen en hoe. Bijvoorbeeld: een geactiveerde danser maakt één stap vooruit als met 
de muis een pijl naar boven wordt aangeklikt. In les 6 wordt een specifiek danspatroon, de 
'Pass through', uitgelegd dat kennis van de vorige drie lessen vereist. De laatste les gaat over 
de 'Slide through', die deels uit het de 'Pass through' en deels uit wat nieuwe pasjes bestaat. 

In beide condities krijgen de proefpersonen dezelfde 'Final test' om te voorkomen dat 
verschillen in prestaties niet aan verschillen tussen de aangeboden tests kunnen liggen. De 
volgorde hoeft niet random aangeboden te worden, omdat gedurende de test niet geleerd kan 
worden. Tijdens de test wordt na een fout antwoord het programma direct afgebroken zonder 
correctie. Omdat er niet gecorrigeerd wordt, moet voor de oorzaak van fouten teruggegrepen 
worden naar de lessen. Zo wordt de mogelijkheid uitgesloten dat proefpersonen het experiment 
af kunnen ronden door zich enkel bezig te houden met de 'Final test'. 

Figuur 2.2b: Eén mogelijke startpositie van de dansers 
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o □ 

DO 
Figuur 2.2c: Dansersposities (neads 'en 'sides) geillustreerd in het instructiegedeelte van les 
2 uit de cursus 'Square Dance ' 
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3 ANALYSE 

Om tot een goede interpretatie van de experimenten te komen, moet aandacht besteed worden 
aan drie maten waarmee de leerbaarheid ('learnability') wordt gemeten. De leerbaarheid is de 
mate waarin de cursus gemakkelijk te leren is. Dit wordt gemeten met behulp van 
tevredenheidsmaten ('satisfaction measures'; kwalitatief), effectiviteits maten ('effectiveness 
measures'; kwantitatief) en efficiëntie maten ('efficiency measures'; kwantitatief) (Dix et. al.; 
Hfdst 5, 1993). 

3.1 Kwalitatieve gegevens 

Er is informatie nodig over de achtergrond van proefpersoonscores. Het is belangrijk dat niet 
alleen een beeld van de prestaties wordt gevormd, maar ook van de kijk (meningen, 
belevingen, tevredenheid) ten opzichte van het leersysteem. De kwalitatieve gegevens fungeren 
als een verklaring voor en een aanvulling op de kwantitatieve gegevens. Ze worden verkregen 
met behulp van de tevredenheidsmaten. 

Er wordt tevens aandacht besteed aan de leerpaden van de proefpersonen. Van het pad 
waarlangs gewerkt is tijdens het oefenen is het aantal noodzakelijke en het aantal overbodige 
lessen dat een proefpersoon gemaakt heeft geregistreerd. 

3.1.1 Tevredenheids maten 

De vraag in welke mate de proefpersonen naar tevredenheid hebben geleerd, wordt beantwoord 
door middel van een vragenlijst. De gebruiker kan hierin zijn/haar mening en commentaar 
kwijt en zo ontstaat een schaal voor gemak/plezier waarmee wordt geleerd 
(tevredenheidsmaten). Na afloop van het experiment kregen de proefpersonen deze open 
vragenlijst, die net als de cursus zelf in het Engels is. Er werd gevraagd of men het leuk vond 
om met het programma te werken, of men tevreden was met de volgorde waarin zij de lessen 
volgden en of ze moeilijkheden hadden met het programma. In het geval van de controle 
conditie werd ook gevraagd waarom zij voor deze volgorde hadden gekozen (zie Bijlage 3). 
Bij het analyseren van de vragenlijsten zijn het aantal positieve en negatieve opmerkingen 
geregistreerd en geteld. 
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3.2 Kwantitatieve gegevens 

Er moet weergegeven worden hoeveel de proefpersonen geleerd hebben (effectiviteits maten) 
en hoeveel tijd zij hierover gedaan hebben (efficiëntie maten). Van elke meting worden er 
gegevens opgeslagen in een logfile. Een logfile is een document, waarin gegevens tijdens het 
oefenen door de computer worden bijgehouden. Dit zijn de kwantitatieve gegevens. 

3.2.1 Effectiviteits maten 

Of het leren effect heeft gehad, wordt afgeleid van het aantal g_o.ed afgeronde oefeningen per 
les in verhouding tot het totaal aantal afgeronde oefeningen per les. 

3.2.2 Efficiëntie maten 

De tijd om het criterium te leren ( efficiëntie maten), wordt gedefinieerd als de begintijd tot de 
tijd waarop een doel ( = het foutloos maken van de 'Final test') wordt beheerst. Er wordt ook 
bijgehouden hoeveel tijd een proefpersoon aan de lessen afzonderlijk besteedt. 
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4 RESULTATEN 

4.1 Kwalitatieve resultaten 

Op de vraag of de proefpersonen het leuk vonden om met het programma te werken, 
antwoordden meer dan de helft ( 16 proefpersonen, waaronder 7 van de controlegroep en 9 van 
de experimentele groep) met: Ja'. Bijna één derde van de proefpersonen (9, waaronder 4 van de 
controlegroep en 5 van de experimentele groep), vond het programma ondanks wat kritiekpunten 
toch leuk ("Ik vond het programma leuk, maar .... "). De resterende vier proefpersonen vonden het 
programma niet leuk (allen van de controlegroep). 
Op de vraag of proefpersonen tevreden waren met de volgorde waarin zij de lessen hadden 
gevolgd, antwoordden alle proefpersonen van de experimentele groep met : 'ja'. Van de 
controlegroep waren vier proefpersonen ontevreden. Zij vonden dat zij teveel tijd hadden verspild 
met het doen van overbodige lessen. 
De moeilijkheden die de proefpersonen zijn tegen gekomen tijdens het werken met het 
programma zijn in tabel 4.1 weergegeven. Het is altijd moeilijk te bepalen of opmerkingen 
gemaakt zijn onder invloed van het verschil in conditie, maar van de cursief afgedrukte 
opmerkingen in de tabel, zoals 'het slecht verstaan van de computerstem', wordt aangenomen dat 
zij minder te maken hebben met het wel of niet na vigerende karakter van het leersysteem. 

De paden van de gemaakte oefeningen die de gebruikers aanhielden om hun doel te bereiken, 
waren in tweeën te delen. Van de controlegroep gingen negen proefpersonen alle lessen af en 
maakten geen onderscheid tussen relevante en irrelevante lessen (leerstrategie a). Het 
commentaar was dat het programma te lang duurde, teveel leerstof bevatte, niet interessant was 
en dat er veel irrelevante kennis werd opgedaan. De andere vijf selecteerden, net als in de 
experimentele conditie, de noodzakelijke lessen (leerstrategie b). Zij hanteerden een strategie die 
soortgelijk is aan de strategie die opgedrongen is door het navigerende leersysteem en vier 
proefpersonen spraken hun tevredenheid uit over het feit dat zij enkel relevante kennis hadden 
opgedaan. Over het algemeen zijn gebruikers van leerstrategie b, het doelbewust selecteren van 
relevante lessen voor het leren van een specifiek kennisonderdeel, meer tevreden. In de 
experimentele groep waren de paden ongeveer met elkaar in overeenstemming. Het criterium dat 
gebruikt is voor de onderverdeling in leerstrategie a en b, is het aantal overbodig gemaakte 
(irrelevante) lessen. Proefpersonen met meer dan twee overbodig gemaakte lessen hanteren 
volgens dit criterium leerstrategie a en proefpersonen met twee of minder overbodig gemaakte 
lessen worden gecategoriseerd tot leerstrategie b. 
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Resultaten 

Tabel 4.1: Proefpersoonresponsen naar aard (positief/negatief) en naar verschil in conditie 
( controle-/experimentele systeem) met daarachter het aantal responsen tussen haakjes 

Positieve opmerkingen Negatieve opmerkingen 

Leersysteem 1 - enkel relevante kennis - te veel leerstof (2) 
(controle systeem) - combinatie van visuele en opgedaan ( 4) 

auditieve media is leuk - te lang 
- veel irrelevante kennis 

opgedaan ( 4) 
- geen correctie mogelijk 
(2) 
- moeite met (in)activeren 

van dansers 
- problemen met de 

compatibiliteit 
- computerstem is moeilijk 

te verstaan (2) 
- problemen met ruimtelijke 

inzicht 

Leersysteem 2 - makkelijk (2) - men kan niet in andere 
( experimentele systeem) - kort (2) lessen komen, dan degene 

- duidelijk die het systeem voor je 
- enkel relevante kennis heeft uitgezocht (2) 

opgedaan - geen weg terug naar de 
- leuk onderwerp vorige les (2) 
- combinatie van visuele en - men werd niet attent 

auditieve media is leuk gemaakt op de vorm van 
hulp van de computer 

- computerstem is moeilijk 
te verstaan ( 3) 

- problemen met ruimtelijke 
inzicht 

23 



Resultaten 

4.2 Kwantitatieve resultaten 

Er is geen duidelijk verschil zichtbaar in de prestaties (betreffende de som van alle gemaakte 
oefeningen van de relevante lessen 1, 2, 3, 6 en 12) tussen de controlegroep en de 
experimentele groep. Zij scoorden respectievelijk 542 oefeningen goed van de 645 oefeningen 
in totaal en 589 goed van de 750. Het eindresultaat was uiteindelijk voor iedere proefpersoon 
hetzelfde. Iedere proefpersoon heeft het experiment effectief afgesloten door het foutloos 
maken van de 'Final test'. De effectiviteit per les is niet op een betrouwbare manier te 
interpreteren, omdat het áántal gemaakte oefeningen per les per proefpersoon sterk varieerde. 
Sommigen scoorden 50% aan juiste antwoorden door 15 juiste en 15 onjuiste antwoorden te 
geven en anderen scoorden 50% door 1 juist en 1 onjuist antwoord te geven. 

Er is een verband gezocht tussen de tijd en de conditie (A of B). Voor alle toetsen geldt dat 
a=0.05. Er is geen significant verschil gevonden in de tijd die proefpersonen erover deden 
om het criterium te leren (efficiëntie) van beide leersystemen [F(l, 1) = 1.88, p=0.1826]. De 
tijden van de proefpersonen van groep A varieerden onderling sterk in tegenstelling tot die van 
groep B. De gevolgde leerpaden leken hiermee in verband te staan. Er is daarom een 
classificatie gemaakt, waarbij proefpersonen ingedeeld zijn op basis van de leerstrategie 
(classificatie-variabele) die zij hanteerden (zie Tabel 4.2): Groep Al, die leerstrategie a 
hanteerde, wat inhoudt dat de proefpersonen van de groep meer dan twee overbodige lessen 
maakten en groep A2, die leerstrategie b hanteerde, 
Tussen groep Al (n=9) en groep B (n=l4) is een significant verschil in tijd [F(l,1)=9.24, 
p=0.0055]. Groep Bis significant sneller dan groep Al. Tussen groep A2 (n=5) en groep B 
is géén significant verschil zichtbaar [F(l,1)=1.39, p=0.2493]. Groep Al en A2 verschilden 
eveneens significant in tijd [F(l,1)=11.77, p=0.0021]. Omdat de classificatie-variabele niet 
is ontstaan door manipulatie, kan men enkel spreken over een correlationeel effect (Neale & 
Liebert, 1986). De tijd die proefpersonen aan elke relevante les apart besteedden, verschilde 
alleen in les 1 significant per conditie. Proefpersonen die toegewezen waren aan de 
experimentele conditie deden significant langer over deze les. 

Tabel 4. 2: Gemiddeld aantal overbodige lessen (OL) en gemiddelde leertijden (in seconden) 
in de groepen Al, A2 en B met bijbehorende standaardafwijkingen 

Al A2 B 

n OL T n OL T n OL T 

9 5 14 
gemiddelde 6.78 2400.89 0.8 1263.00 0 1628.43 
standaard-
afwijking 2.73 767.84 0.84 202.36 0 552.08 
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5 DISCUSSIE 

Het volgende moet veranderd worden met betrekking tot de flexibiliteit en overzichtelijkheid 
van het programma. De belangrijkste aanbeveling betreffende de flexibiliteit is dat gebruikers 
de mogelijkheid zouden moeten hebben om zelf te bepalen wanneer ze behoefte hebben aan 
navigatie en wanneer ze behoefte hebben aan het volgen van hun eigen leerstrategie. Verder 
is het belangrijk dat gebruikers de mogelijkheid krijgen om hun fouten te kunnen herstellen. 
Zij moeten bijvoorbeeld ongestraft een vergissing kunnen maken. Ten slotte zou het handig 
zijn om een 'Right answer button' aan het programma toe te voegen, waarmee de gebruiker 
zelf kan bepalen of hij/zij het goede antwoord herhaald wil zien. Nu is het zo dat bij elke fout 
die een gebruiker maakt, het goede antwoord wordt voorgedaan, terwijl dit niet altijd nodig 
is. Soms is het voor de gebruiker al duidelijk wat er fout is. Om de overzichtelijkheid te 
bevorderen zou met kleur aangeven kunnen worden welke dansers een koppel vormen en 
zouden dansers onafgebroken in beeld te zien moeten zijn bij het glijden naar een andere 
positie in plaats van abrupt van de ene in de andere positie te verspringen. 
Wat het onderzoek betreft, hadden de instructies van het experiment net als de cursus en de 
vragenlijst in het Engels geschreven moeten worden. Er waren vier proefpersonen die 
toelichting nodig hadden, vanwege onvoldoende kennis van de Nederlandse taal. Tijdens de 
uitleg is zo min mogelijk van de originele instructies afgeweken. 
Tot slot zijn er, behalve het feit dat de computerstem ook op slechtere computers beter 
verstaanbaar moet worden, een aantal aanbevelingen met het oog op verder onderzoek. Door 
een combinatie te maken van een navigerend en niet navigerend systeem zou getest kunnen 
worden of gebruikers met een bepaalde strategie doorgaans voor éénzelfde type leersysteem 
kiezen. De gehanteerde leerstrategie zal dan van te voren bij de proefpersonen moeten worden 
vastgesteld. Welke motieven hebben gebruikers voor het hanteren van een bepaalde 
leerstrategie en zijn die afhankelijk van de doelgroep (kinderen zullen bijvoorbeeld anders 
leren dan volwassenen), het soort leersysteem, het gekozen domein of het individu zelf? 
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6 CONCLUSIE 

Uit dit onderzoek blijkt dat de tevredenheid per systeem verschilt. Proefpersonen van het 
systeem dat navigeert, zijn over het algemeen meer tevreden. Aan de hand van de door de 
proefpersonen gevolgde leerpaden zijn de volgende twee leerstrategieën te onderscheiden: 
Leerstrategie a; door de proefpersonen werd geen onderscheid gemaakt tussen relevante en 
irrelevante lessen en leerstrategie b; door de proefpersonen werd enkel de noodzakelijke 
lessen geselecteerd (Deze strategie is soortgelijk aan de strategie die opgedrongen is door het 
navigerende leersysteem). 
Er is géén significant verschil tussen de effectiviteit en de efficientie van de leerresultaten van 
proefpersonen die met het navigerende leersysteem hebben gewerkt en proefpersonen die met 
het niet-navigerende leersysteem hebben gewerkt. 
Tussen de tevredenheid, de efficiëntie en de gevolgde leerstrategie is de volgende correlatie 
gevonden: Leerstrategie b zorgde voor minder overbodig gemaakte lessen en een efficiënter 
resultaat en een efficiënter resultaat ging gepaard met meer tevredenheid van de gebruiker. 
Hanteerders van leerstrategie b waren significant sneller dan die van leerstrategie a. Dit 
significant effect kan niet als causaal beschouwd worden, omdat de leerstrategie tijdens het 
experiment niet gemanipuleerd is. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of de verbanden 
oorzakelijk zijn of niet. 
Als gekeken wordt naar de efficiëntie per les, zijn de proefpersonen van het experimentele 
systeem minder efficiënt dan die van het controle systeem. Een mogelijk verklaring hiervoor 
is dat men niet goed wist hoe men verder moest, nadat men vond genoeg tijd besteed te hebben 
in de eerste les. Dit is in tegenstelling tot de situatie, zoals die was in de controle conditie waar 
duidelijk was dat men het pad via het menu kon bepalen en dus na de eerste les op de menu 
button konden drukken. Het probleem zou kunnen zijn dat er in het experimentele systeem 
gewaarschuwd wordt voor navigatie van het systeem zelf, maar dat ondanks vermeldingen 
hiervan in de instructies, niet verwacht wordt dat dit gepaard moet gaan met eigen initiatief. 
Proefpersonen verwachten niet dat als zij niet kunnen beslissen naar wélke les zij toegaan, wel 
zelf moeten beslissen over wannéér zij naar een andere les toegaan. 
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BIJLAGEN 



Menu 

1 Overzicht menu 

11 Basic terminology 11 
12 Basic terminology 21 
13 aas ic ïnövêïnenisl 

14 U-turn back! 

js Turn in, turn out! 

16 Pass throughl 

7 Double pass through 

Is Ocean wave! 

19 Trade trom wave positionsl 

[
···"••-'•••·"·•-·----"·"······ 1 
10 Swing throughi 

111 .. . Pàss theoèêan] 

112 Slide throu.ghj 

13 Partner trade 

j1,f Trai:Jebyj l J Final test 1 

Figuur Bl: Het inteiface van het menu van de cursus in de controleconditie 



2 Instructies experiment 

Beste deelnemer, 

Dit experiment gaat over het programma Square Dance. Met de lessen en bijbehorende 
oefeningen van dit programma kunt u leren om "dansers" op bepaalde commando's ("calls") 
figuren te laten bewegen. 
U krijgt de gelegenheid om deze commando's te oefenen en wanneer u vindt dat u het 
programma goed genoeg beheerst, kunt u de "final test button" indrukken. 

Omdat het teveel tijd in beslag zou nemen om u álle dansbewegingen te laten leren, zal de 
"final test" enkel uw kennis over één bepaalde dansbeweging, namelijk de "Slide through" 
toetsen. De "final test" bestaat uit een serie commando's die u foutloos moet kunnen opvolgen 
om het experiment te beëindigen. 
Als u géén fouten heeft gemaakt, stopt het programma vanzelf en bent u klaar met het 
experiment. Als u fouten heeft gemaakt, krijgt u een overzicht van het aantal fouten ·en heeft 
u de keus om terug te gaan naar de oefeningen of de test meteen opnieuw te proberen. U kunt 
de test zo vaak doen als u wilt. 

U krijgt een uur de tijd en het is de bedoeling dat u binnen dit uur minstens één keer de "final 
test" heeft geprobeerd te maken. 

Na afloop krijgt u een vragenlijst ter evaluatie. 

Alvast bedankt voor uw medewerking en veel succes! 



3 Vragenlijst 

Questionnaire 

1) Did you enjoy working with the program and why/why not? 

2a) Why did you decide to follow the lessons in the sequence you chose for? 

b) Are you satisfied with the sequence of the lessons you followed? 

3) Did you have any difficulties in working with the program? 

Do you have any further remarks or recommendations? 

Thank you for your cooperation. 




