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TeMa-Winkel Buurthuisprojekt Amsterdam 

Samenvatting 

Dit rapport bevat het verslag van een poging tot inven
tarisatie van educati~ve software, die gebruikt zou 
moeten worden in een 'computer-honk' binnen een buurt
huis voor randgroepjongeren. Het rapport is gemaakt in 
opdracht van de wetenschapswinkel Techniek en Maat
schapp i j en is vooral bedoeld voor buurthuismedewerkers. 
Naast een analyse van de doelgroep bevat het rapport een 
soft- en hardware advies en een evaluatie van het 
onderzoek. Het onderzoek heeft echter niet de verwachtte 
resultaten opgeleverd en het verslag bevat dan ook een 
evaluatie van de onstane problemen. 
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TeMa-Winkel Buurthuisprojekt Amsterdam 

1 Inleiding 

In het kader van de studierichting Techniek en 
Maatschappij is indertijd een wetenschapswinkel TeMa 
opgericht. De TeMa-winkel houdt zich bezig met het 
behandelen van aanvragen uit de samenleving aangaande 
problemen met zowel technische als maatschappelijke 
aspecten. 

Dit rapport is het resultaat van een onderzoek dat is 
gedaan naar aanleiding van een aanvraag door B.V. 
Dapperbuurt in Amsterdam. Men vroeg om een inventari
satie van educatieve software in verband met het 
opzetten van een 'computer-honk' voor randgroepjongeren 
in een buurthuis. 

Halverwege het onderzoek onstonden een aantal problemen 
die de voortgang van ons onderzoek belemmerden. Het 
resultaat was dat de d o elstelling niet is verwezenlijkt. 
Dit rapport is dan ook een verslag van wat we wel hebben 
bereikt en een analyse van wat fout is gegaan. 

Dit rapport is bedoeld voor gebruik door het buurthuis 
en mensen die in het algemeen op sociaal-cultureel 
gebied bezig zijn. Het is geschreven in opdracht van de 
wetenschapswinkel en valt binnen het studieprogramma van 
de schrijvers. 

Het eerste hoofdstuk bevat een verslag van het ontstaan 
van de aanvraag. Voor de uitvoering van het projekt is 
een programma-opzet gemaakt, die uit verschillende fases 
bestond. Deze programma-opzet is als bijlage 3 opgenomen. 
De volgende hoofdstukken bevatten een verslag en onze 
eigen kritiek op de uitvoering van de achtereenvolgende 
fases uit de programma-opzet. Daarnaast is op verzoek 
van het buurthuis een hardware advies opgenomen. Dan 
volgt evaluatie van de problemen die we zijn tegen
gekomen. Naast een literatuur-overzicht is als bijlage 4 
een lijst van nuttige adressen opgenomen. 
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2 Ontstaan van de aanvraag en program a-opzet 

Via T.U.-student Thijs van de Boome werd in januari 
1986 door B.V. Dapperbuurt een aanv ~aag ingediend bij 
Wetenschapswinkel Eindhoven. Deze aanvraag is als 
bijlage 1 opgenomen. Het buro van d é wetenschapswinkel 
gaf deze aanvraag door aan de TeMa- + inkel. De TeMa
winkel besloot de aanvraag aan te n t men en wees Erik 
Arendse aan als verantwoordelijke winkelier. Voor de 
uitvoering van de opdracht meldden f ich twee studenten 
Techni~k en Maatschappij aan. Als wf tenschappelijk . 
begeleiders werden mevr. Rodenburg en dhr. · Vaags bereid 
gevonden aan het projekt deel te ne fu en . Vanuit het 
buurthuis was Frank Ruis de aangewe en man. Met hem werd 
in oktober een overleg gevoerd. Het verslag van dit 
overleg vindt men als bijlage 2. 

Dit gesprek werd gevoerd op basis v neen programma
opzet. De opzet was onstaan uit een bespreking van een 
concept-opzet met de wetenschappelijke begeleiding. De 
programma-opzet werd door zowel Frank Ruis, de TeMa
winkel, de wetenschappelijke begeleiders en de onder
zoekers in principe goedgekeurd. Deze opzet is ook als 
bijlage 3 opgenomen en heeft als ba~is voor het verdere 
onderzoek gediend. 
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3 Doelstelling en probleemformulering 

Het projekt heeft tot doel randgroepjongeren vertrouwd 
te maken met geautomatiseerde informatie-systemen en 
zodoende hun aansluiting te laten vinden met de 
'informatie-maatschappij'. 

Het merendeel van de randgroepjongeren heeft al 
vroegtijdig de school verlaten. Dit heeft verscheidene 
consequenties, waarvan we er twee van met name noemen. 
Ten eerste zal een gebrek aan opleiding de kans op werk 
verkleinen, ten tweede zal de randgroepjongere het 
contact met de 'echte' maatschappij verliezen. Met 
betrekking van het eerste punt kan gezegd worden dat het 
projekt dient om een gedeelte van de pedagogische 
ruimte, i.e. de steeds groter wordende kloof tussen het 
tijdstip van schoolverlaten en het vinden van werk, te 
vullen. In deze ruimte zijn in principe drie soorten 
actviteiten te onderscheiden, namelijk: 

- activiteiten die zich richten op vrije tijdsbesteding; 

- activiteiten die zich richten op scholing; 

.. 
- activiteiten die zich richten op het creeren van 

werk. 

Het projekt zal zich voornamelijk met de eerste twee 
activiteiten bezighouden. Met betrekking tot het tweede 
punt kan worden gezegd dat juist door het niet deelnemen 
aan onderwijs de randgroepjongeren niet in aanmerking 
komen met geautomatiseerde informatiesystemen. Het zijn 
juist deze systemen die het gezicht van de huidige 
maatschappij bepalen. De maatschappij waarin we leven 
wordt onder andere daarom 'informatie maatschappij' 
genoemd. 

Nu, na afloop van het projekt, kan worden gesteld dat 
voor de probleemformulering te weinig aandacht is 
geweest. 

De geplande tijdsbesteding is redelijk aangehouden. In 
deze fase hebben de onderzoekers niet goed in de gaten 
gehad wat de eigenlijke bedoelingen van het buurthuis 
waren. Vaststellen van een volledige opzet is in feite 
niet meer gedaan! Er was wel een bijstelling nodig 
geweest. 
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4 Doelgroep inventarisatie 

Literatuur blijkt nauwelijks voorha 9 den. Studies naar 
randgroepjongeren gaan meestal uit ~an de maatschappij 
en de problemen die randgroepjongerin voor die 
maatschappij opleveren (bijvoorbeel vandalisme). Een 
visie vanuit de randgroepjongere ze j f ontbreekt. Een 
omschrijving van interesses en ople"dingsnivo is in de 
literatuur niet voorhanden. Een ops mming van een aantal 
kenmerken van veel randgroepjongere 1 (of zo men wil 
randgroepjongere) zou er als volgt it kunnen zien: 

- langdurig werkloos 

niet meer thuiswonend 

- sociaal geisoleerd 

- niet aangepast aan deze tijd. 

Het is van belang te onderkennen da onze doelgroep veel 
breder is dan deze omschrijving. Ra dgroepjongeren zijn 
niet de enige buurthuisbezoekers. rb het kader van ons 
projekt is het niet zinvol uit te g an van de sociale 
isolatie van randgroepjongeren. Het is de taak van de 
buurthuismedewerkers om de computer voor de allereerste 
keer onder de aandacht van de buurthuisbezoekers te 
brengen. Het lijkt ons zo te zijn dat als die interesse 
eenmaal gewekt is, een randgroepjongere niet wezenlijk 
verschilt (voor wat ons projekt aangaat) van een 
'doorsnee'-jongere met weinig opleiding. 

Om toch enigzins een beeld te krij~en van onze doel~roep 
zijn een aantal instanties in Amsterdam benaderd, die 
zich met jongeren bezighouden. De dressen van deze 
informatiebronnen vindt men in bij age 4. 

Allereerst een indruk die Stichtin Hulppost in 
'voorstel voor een spelcomputer ce trum' geeft: 

de jongeren bevolken 'de zogenaa de hang-around 
plaatsen, als koffiesjops, snack~ars en gokhallen' 

het gros van de jongeren is tuss t n de 15 en 25 jaar oud 

de etnische samenstelling is zee r gemeleerd 

werkloos, niet schoolgaand 

nauwelijks vrijetijdsbesteding: erveling 
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Frank Ruis (van 'ons' buurthuis) vult dit beeld enigzins 
aan: 

- vroege schoolverlaters, weinig opleiding, ook veel 
LTS-ers die de opleiding wel hebben afgemaakt 

- problemen met de nederlandse taal (vooral formuleren), 
rekenen en nauwkeurigheid 

hoogst voorkomend opleidingsnivo is in feite MAVO 

Een aantal gesprekken vnl. met mensen van Stichting 
Straathoekwerk regio Oost) leert ons, naast bevestiging 
van bovengenoemde, dat 

binnen de groep surinaamse jongeren het taalprobleem 
groot is 

- vooral schriftelijk formuleren levert moeilijkheden op, 
lezen gaat wel 

de grootste groep wordt gevormd door jongeren die de LTS 
of MAVO niet hebben afgemaakt, of op het punt staan er 
mee op te houden 

- de groep marokkanen gaat vooral naar 'eigen' buurthuizen 
(buurtcentra 'Ieperweg', 020-926803 en 'Transvaal', 
020-926964) 

de interesses van onze doelgroep zijn vooral gericht op 
geld (!) en muziek 

- een belangrijk deel van het werk van deze stichting 
bestaat uit hulp verlenen aan drugsgebruikers; deze 
vallen nadrukkelijk buiten onze doelgroep 
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Conclusie 

Als randvoorwaarden voor de rest va het projekt gelden: 

leeftijd van 14 tot 18, met een u l tloop naar 24 jaar 

- lage ingangsdrempels, vooral wat tetreft taal 

Uit de tweede randvoorwaarde volgt j en splitsng van de 
doelgroep in de volgende nivo's· 

beheersing eenvoudig engels: meer dan LBO/MAVO 3 nivo 

- redelijke beheersing nederlandse t aal: MAVO 1/2, LBO 2/3 
nivo 1 

matige beheersing nederlands: min i tens bovenbouw lagere 
school 

Een lagere ingangsdrempel is voor os projekt haast 
onuitvoerbaar, terwijl een grotere voorkenn~s 
veronderstellen dan eerst genoemde f roep bezit 
onrealistisch is. I 

Na de eerste kennismaking met de co i puter is 
waarschijnlijk motivatie en interes1 e niet zo'n probleem. 
Wel moet het gebruik van de compute t nauw aansluiten aan 
de eigen belevingswereld van de buu t thuisjongere. 
Motivatie en interesse is individuek l verschillend, zonder 
een duidelijke koppeling aan opleid ~ngsnivo. (Opmerking: 
deze conclusie trekken we uit gesprekken met vele 
instanties; voor adressen zie bijlage 4). 

1 

Uit de gevoerde gesprekken bleek oo f dat er nogal wat 
buurthuizen zijn die iets met de coEputer doen. Aangezien 
voor 'De Meevaart' dit circuit aanmerkelijk beter 
toegankelijk is dan voor de onderzo 1 kers wordt volstaan 
met het opnemen van adressen en inf rmatie in bijlage 4. 
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Kritiek: 

In de programma-opzet is expliciet vermeld dat alleen een 
kwalitatieve inventarisatie van de doelgroep zal worden 
gemaakt. Dit blijkt een probleem op te leveren. De 
doelgroep onderverdelen in groepen van onderscheidbaar 
nivo is wel gelukt, alleen er zijn te weinig 
buurthuisbezoekers om deze invulling ook in de realiteit 
te handhaven. Een inventarisatie van interesses stuit op 
eigenlijk hetzelfde probleem en bovendien zijn we er 
gemakshalve vanuit gegaan dat als er eenmaal wat 
belangstelling voor de computer van de kant van de 
jongeren is, de rest wel vanzelf gaat. In de 
programmaopzet was nog sprake van de vraagstelling 
'beschikt dit deel van de doelgroep over enige kennis van 
het engels'?. Dit had beter een vraag over de kennis van 
de nederlandse taal kunnen zijn. 

Gesprekken met buurthuisjongeren hebben niet plaats 
gevonden, ook al omdat het aantal buurthuisjongeren dat 
met de computer omging op dat moment wel erg klein was. 
Dit had wel gemoeten om de interesses van de doelgroep in 
kaart te brengen, zodat criteria voor de keuze van 
software duidelijker voorhanden waren geweest. Nu was 
aansluiten op de belevingswereld van de jongeren voor ons 
erg moeilijk. 
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5 Literatuuronderzoek en ontwikkelen roefopzet 

Een algemene opmerking kan zijn dat op dir moment in het 
onderwijs in Nederland de computer eer als doel dan als 
middel wordt gezien. Onze doelstell i ng is om 
randgroepjongeren meer bij de maats i happij te betrekken. 
Gezien de ontwikkeling naar een infbrmatiemaatschappij , is 
het leren omgaan met een computer e l

1 

n belangrijk middel. 
Het is echter de vraag of bovengeno mde doelstelling 
hiermee gerealiseerd kan worden. 

Literatuur bleek ofwel niet geschik ~ ofwel niet voorhanden 
(zie lit. lijst). Er is domweg vrij f el geen literatuur 
beschikbaar die bruikbaar is voor h e t opzetten van een 
'ervaringsleer'-projekt voor randgr bepjongeren. 

Fase 4 en 5 liepen door elkaar. Dit is zowel aan de 
onderzoekers als de begeleiders te ijten. Onder andere 
door de vermenging van deze twee fases zijn we niet tot 
een proefopzet gekomen. Onze argume tatie voor het laten 
varen van een proefopzet is verder: 

De behoeften van de aanvrager en de doelgroep ziJn 
belangrijker dan het uitvoeren van onze opzet. Volgens 
ons zijn we afgedreven van wat de eigenlijke hulpvraag 
van het buurthuis was. 

De doelgroep is te klein voor zo'n opzet, d.w.z. er 
zijn te weinig jongeren per ingangsnivo en bovendien 
is bij zo'n klein aantal nauwelijks een algemene 
conclusie te trekken (de wetenschappe ~ijke ondergrond 
wordt dan drijfzand). Evalueren is problematisch: te 
weinig jongeren en moeilijk toetsbare criteria. 

1 

Een probleem is de beperking va de Commodore 64: het 
lijkt ons weinig zinvol veel ti j d in software 
ontwikkeling te stoppen als het buurthuis binnenkort 
toch overgaat op een andere com uter. 

Het Jongeren Activiteiten Centr m lijkt niet echt van 
de grond te komen. Het gehele p~ojekt is aanzienlijk 
kleiner dan oorspronkelijk geda ght. De ambitieuze 
plannen van het buurthuis hadde l een Qito effect op 
onze opzet. 1 

Er zijn genoeg bestaande cursus en programmeren 
voorhanden. Wij voelen ons niet geroegen er nog eentje 
te ontwikkelen. 1 
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Het buurthuis kan zelf de in overvloed aanwezige 
bestaande boeken gebruiken. Het valt niet onder de taak 
van een wetenschapswinkeladvies algemeen toegankelijke 
literatuur op te sporen. 

Programmeren was niet de bedoeling, maar de gaten 
tussen bestaande programma's zijn te groot voor een 
modulaire opzet (dus is een modulaire opzet niet 
mogelijk en valt de bodem uit onze opzet). 

Er is te weinig specifieke software voor onze 
doelgroep. Voor scholen is voldoende voorhanden. In het 
buurthuis is geen sprake van echt onderwijs maar van 
ervaringsleren. Op dit gebied is door ons geen 
literatuur gevonden . Er zijn geen echte leerdoelen te 
formuleren, zoals eigenlijk voor elke cursusopzet 
noodzakelijk is. 

Onze kennis over het opzetten van een cursus is te 
gering. Wij en de begeleiding hebben dit punt sterk 
onderschat. 

In deze fase van het projekt werd, in overleg met de 
begeleiding en het buurthuis, besloten om de volgende 
zaken wel aan te pakken: 

- software titels verzamelen en eventueel indelen; 

- adressen documenteren en informatie verzamelen waarmee 
het buurthuis verder kan; 

- het formuleren van een hardware advies. 
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6 Software advies 

Zoals eerder vermeld hebben we als ·ngang l drempel minimaal 
bovenbouw lagere school gekozen. Di f geeft een criterium 
aan de hand waarvan een keuze kan worden gedaan uit 
beschikbare educatieve software. l 
Uit een inventarisatie van een lijs van educatieve, niet 
commerciële, software (SCOPE Course ~are Index juni 1986) 
blijkt dat voor de Commodore 64 (im 1 ers de computer van 
het buurthuis) de volgende programm 's verkrijgbaar zijn: 

Naam 

Aarde 

Girostortings
kaart 
Vergelijk 

De week 

Vandaag 

Weerkeer 

Doortellen 

Vul op 

Alfa raadspel 

Delen 

Omschrijving 

afstanden bereken r n 

invullen girokaart 

wat is groter, l 
figuur A of B 
leer de volgorde 1.an 
de dagen van de week 
vul de ontbrekend 
dag in 
leer de tafels 

reeksherkenning 

leren verdelen en 
schatten 
alfabet leren 

leren delen 

Doelgroep 

algemeen voortgezet 
onderwijs 
buitengewoon onderwijs/ 
basis onderwijs 
b 6 itengewoon onderwijs/ 
basisonderwijs 
basisonderwijs onderbouw 

b ti itengewoon onderwijs/ 
basisonderwijs 
buitengewoon onderwijs/ 
basisonderwijs 
buitengewoon onderwijs/ 
basisonderwijs 
basisonderwijs 

buitengewoon onderwijs/ 
basisonderwijs 
buitengewoon onderwijs/ 
basisonderwijs 

Slechts een programma is echt bruik aar voor onze 
doelgroep, en wel het eerstgenoemde r Voor andere computers 
dan de Commoore 64 zijn veel meer p ogramma's beschikbaar 
die beter aansluiten op onze doelgr ep. Misschien is het 
mogelijk deze programma's aan te pa sen voor de Commodore 
64. 

Naast deze lijst is natuurlijk ook 
verkrijgbaar. Voor adressen zie de 

ommerciële software 
ijlage 4. 
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7 Hardware advies 

Dit hardware advies is vo o rnamelijk gebaseerd op kennis 
van de onderzoekers en draagt geen strikt wetenschappelijk 
karakter. 

Op welke criteria kan men de aanschaf van een computer 
baseren? 

Een antwoord op die vraag bestaat uit verschillende 
niveaus. Voor de gebruiker zijn uiteindelijk voornamelijk 
de volgende zaken belangrijk: 

- gebruiksmogelijkheden 

- gebruiksvriendelijkheid 

- flexibiliteit 

- prijs 

Deze punten hebben veel overlap, maar het is voor het 
overzicht nuttig ze afzonderlijk te bespreken. 

Gebruiksmogelijkheden 

Een computer is bedoeld om bepaalde taken te verrichten, 
maar de ene compute,- is beter voor bepaalde taken geschikt 
dan de andere. Dit \ s afhankelijk van voornamelijk twee 
zaken: 

- beschikbaarheid toepassingsprogrammatuur (meestal wordt 
dit bedoeld als men over software spreekt) 

aansluitmogelijkheden van gewenste randapparatuur 

Gebruiksvriendelijkheid 

Ook hier kan men verschillende zaken onderscheiden: 
hardware, zoals toetsenbord en randapparatuur en software, 
zoals operating systemen toepassingssoftware. 
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Gebruiksvriendelijkheid is ook afhankelijk van de persoon, 
vooral ervaring speelt hier een gro ~e rol. Sommigen zijn 
van het eerste moment af verknocht ~an de muis, de ander 
werkt liever met menu's en functietoetsen en een derde het 
liefst met direkte commando's. Als J en uit deze 
mogelijkheden een keuze kan maken d1 n vinden we 
persoonlijk iets pas gebruikersvrie ry delijk. Dus een eerste 
vereiste is dat de gebruiker de mogelijkheid wordt gelaten 
keuzes te maken uit vele mogelijkhe 9en. Je kunt ook nog 
gebruiksvriendelijkheid voor beginn , rs en voor gevorderden 
onderscheiden. 

Flexibiliteit 

Is een systeem 

- toekomstzeker 

- makkelijk uitbreidbaar 

- makkelijk te wijzigen 

- voor veel toepassingen geschikt ( e maken) 

Prijs 

Niet alleen de pr1Js van de compute zelf, maar ook die 
van software en randapparatuur moeten in de uiteindelijke 
beoordeling betrokken worden. De prijs van hardware is in 
de afgelopen jaren zeer sterk gedaald. Men heeft nu een 
hard disk drive met een opslag van 20 Mbyte voor de prijs 
waarvoor men enkele jaren geleden nog niet eens een floppy 
disk drive met 100 Kbyte opslag kon kopen. De prijs van 
zowel hard- als software verschillen per type computer 
vrij sterk. De zogenaamde 'business' computer (IBM 
compatible o.i.d.) is vaak (onnodig?) duurder. 

Lijstje van belangrijke operating systems: 

PC DOS/MS-DOS 
DOS PLUS 
CP/M 
GEM 
Arthur 

voor 8088/8086/80186/80286/80386 
idem 
oorspronkelijk voor 280 
o.a. 68000/MS- OS 
Acorn RISC 

Een enorm nadeel van MS-DOS is de ma imale 
adresseringsmogelijkheid van 640K Byte. Arthur kan 
bijvoorbeeld in principe 64 megabyte adresseren ... 
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Hier volgt een overzicht van veel voorkomende computers, 
die enigzins in aanmerking komen voor gebruik in het 
buurthuis. 

Gezien de huidige prijsstelling van bijvoorbeeld 
IBM-klonen, Atari ST en Amiga computers lijken 8-bits 
systemen zoals Commodore 64 en MSX nauwelijks meer in 
aanmerking te komen. Hoogstens is aanschaf te o~erwegen 
als er erg veel (educatieve) software te krijgen is. 

Type computer 

8 bit: 

MSX/MSX 2 
Commodore64 
Apple 2 C/E 
Acorn BBC/Compact/Master 

16 bit: 

Commodore 128 
Apple 2 GS 
Atari ST 
Commodore Amiga 
Apple Macintosh 
IBM PC XT/compatibles 

IBM AT 
Acorn BBC Master 512 

32 bit: 

nieuwste MS-DOS machines 
Acorn Archimedes serie 
? 
IBM 6150 PC/RT 

Processor 

280 
65Cl0 
6502, uit te breiden met o.a. 68000,280 
65Cl2, uit te breiden met o.a. 6800, 
65C02, 8088, 80186, 65Cl02, 32016, 
68000, 68008, 68020, 280, RISC 
O.S.: MS-DOS, DOS-PLUS, GEM, XENIX, 
PANOS, CP/M, eigen 0.S. 

65Cl86 
idem? 
68000 
68000 
68000 
8088,8086 uit te breiden met 
o.a. 68000, 68020, RISC 
80286 
65Cl2+80186 

80386 
ARM (Acorn RISC Machine) 
68030/28000 
RISC 

Wat is nu het verschil tussen de verschillende 
microprocessors: 

- instructieset 

- databus en adresbus 

- snelheid 

- interne registers 
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Instructieset 

De instructieset is het uitgebreids bij de 68xxx en de 
80386. De RISC (reduced instruction set computer) heeft 
juist de kleinste instructieset. 

Het voordeel van een grote instruct · eset is (CISC: complex 
instruction set computer): 

- makkelijker programmeerbaar (n.b. eigenlijk voornamelijk 
van belang voor programmatuurontw kkelaars die zich 
bezighouden met operating systems en compilers, de 
instructieset staat dicht bij de gecompileerde taal: 
eenvoudige codering, dus goedkope i e en betrouwbaardere 
software) 

- minder instructies nodig om hetze l fde te bereiken 

Nadelen CISC 

- zeer complexe chips, dus duur en een lange 
ontwikkelingstijd (dus in feite a ~ weer achterhaald 
tegen de tijd dat ze volop verkri ~gbaar zijn tegen een 
redelijke prijs; de 8088 is bijvoorbeeld een sterk 
achterhaalde chip). Bovendien een grote kans op 'bugs'. 

- de meeste compilers en operating systems halen bij lange 
na niet uit de microprocessor wat er in zit (dus de 
kosten die zo'n complexe chip met zich mee brengt zijn 
deels voor niets) 

- vele instructies kosten meer tijd om gedecodeerd te 
worden (vooral de adresseringsmogelijkheden) dan om 
uitgevoerd te worden. In de 68000 t ost het bijvoorbeeld 
twee maal zoveel tijd om de operan en op te zoeken als 
dat de eigenlijke optelling duurt 

Voordelen RISC 

- pipelining: er is sprake van eens ort parallel 
processing, terwijl de nen instruc t ie wordt uitgevoerd 
wordt de volgende al gedecodeerd 

- snelheid: weinig instructies, dus en snelle decodering 

- minder complex dus makkelijk te on werpen en te 
fabriceren: goedkoop, up-to-date, Jans op bugs kleiner 

- hogere kloksnelheden zijn gemakkel jker mogelijk 

- 17 -
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Wat is nu beter? Uiteindelijk gaat het voor de gebruiker 
om twee zaken: snelheid en prijs. Bij een RISC chip zal 
het schrijven van een compiler o.i.d. moeilijker zijn. Aan 
de andere kant blijkt dat van de super-processoren 
(32016,68020 etc.) het grootste deel van de tijd slechts 
een vrij gering aantal instructies wordt gebruikt, die 
bovendien juist de vrij simpele zijn. Dit gegevPn is een 
van de aanleidingen geweest voor het ontwikkelingen van 
een RISC (fabrikanten: o.a. Hewlett Packard, IBM, VTI, 
Acorn). Een maat voor efficientie is het aantal 
instructies per seconde; dit is natuurlijk afhankelijk van 
de kloksnelheid. De volgende tabel geeft hiervan een 
overzicht. 

Microprocessor Adresbus/Databus Kloksnelheid 
typeno. (bits) (Mhz) 

6502/6510 
65Cl2/65Cl02 
68020 
8088 
80286 
RISC 

16/8 
16/8 
24/16 
20/8 
24/16 
26/32 

1 
4 
10 
4.77 
8 
8 

MIPS 
(gemiddeld) 

. 25 
1 
2 

4 

Een ARM machine blijkt in het gebruik minstens 10 maal 
sneller dan een 80286. Een 65Cl02 is overigens zeker 3 
maal zo snel als een 8088. Let wel: een 65Cl02 is 
efficienter dan een 68020, bij dezelfde kloksnelheid is 
een 68020 trager. Er is al sprake van een ARM die zal gaan 
draaien op 20Mhz, die dan zeker 4 maal sneller zal zijn 
dan een 68020 op dezelfde klokfrequentie. Daarnaast is de 
chipset voor besturing etc. veel sneller dan de chips 
rondom een 68020. Overigens worden, helaas, meestal 68000 
chips gebruikt ipv de 68020 ... 

Acorn ARM 

Acorn is de eerste en voorlopig enige die op de markt komt 
met een betaalbare RISC. De prijs is rond de 3000 gulden 
voor de basisversie en zit daarmee in de buurt van de 
Atari Mega-ST. De prestaties zijn ongekend hoog. De 
snelheid van 80386 machines wordt enkele malen 
overtroffen, zodat een vergelijking met bijvoorbeeld Atari 
onwerkelijk wordt. Een Archimedes met floppy disk blijkt 
sneller te zijn dan een IBM XT met hard disk ... 
Gespeculeerd wordt op zowel Apple Mac/Atari ST/Commodore 
Amiga compabiliteit, terwijl een MS-Dos emulator 
beschikbaar is. De machine is compatible met de oudere 
Acorn computers (BBC/Master/Compact). Het handhaven van 
dit soort 'upwards compatible' is altijd een sterk punt 
geweest bij Acorn, en dat kan noch Apple, noch Atari, noch 
Commodore en evenmin IBM zeggen. De mooiste computer van 
dit moment, maar waarschijnlijk alleen voor fijnproevers 
(vergelijk de situatie rond de Apple Macintosh). 
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1 

Opmerkingen over microprocessors 

- in chips als de 68008 e ~ de 8088 ordt het voordeel van 
een 16 of 32-bitter voo een groo t! deel weggegooid door 
ze extern slechts 8 bits te maken 1 

- dit geldt in feite ook I oor de adresbus: een 8088 
gebruikt in feite een s port inter r e bank-switching, het 
gevolg is dat voor de 6 5 02, een e f hte 8-bitter, er wel 
een Basic bestaat waari t 128K kan 1worden geadresseerd 
(via een slimme externe bank-swit f hing), terwijl de 
beste basic voor 8088-a htigen niet verder komt dan 60K. 
De Archimedes 440 kan b i jna 4 meg t byte f n Basic gebruiken ... 

Af vallen (rekening houdei d met de î uurthuis situatie): 

Apple 2 is te duur voor wi t hij(zij Î ) biedt 
Commodore 64, 128: in fei

1

e veroude , d 1 

MSX/MSX 2: idem 
Maclntosh: te duur 

Voor bovenstaande compute , s geldt d t b.v. Acorn en ATARI 
onevenredig veel meer bie , en. 

Blijven over: 

IBM/compatibles: de stand ard in on erwiJs en zaken wereld 
BBC Master/Compact: de en j rm flexib~le engelse onderwijscomputer 
Atari ST: de 'hit' van he moment ddor z'n prijskaartje 
Commodore Amiga: krachtig en betaal ~aar 
Acorn Archimedes: de snel te microc mputer van dit moment tegen 
een veel lagere prijs dan enigzins ergel ~ jkbare 80386 
computers c.q. een veel k achtigere computer dan ongeveer even 
dure Atari/Commodore comp ters. 
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Mogelijke criteria voor een definitieve keuze: 

- voldoet het software-aanbod zowel kwalitatief als 
kwantitatief? 
MS-DOS machines scoren hier hoog (vergeet niet dat 
zowel voor de Atari, de Archimedes als de Amiga 
emulatoren op de markt zijn, zodat MS-DOS paketten 
gedraaid kunnen worden) 

- prijs van zowel hardware als software 

flexibiliteit: is het systeem makkelijk te wijzigen/uit te 
breiden 

- compabiliteit met voorgaande types/industrie- of 
bedrijfsstandaards 

ondersteuning door importeur en leverancier. Deze is vaak bij 
zogenaamde bedrijfscomputers iets beter 

- operating system: toegankelijkheid, flexibiliteit, 
toekomstzeker? 

educatieve aspecten: o.a. software-aanbod en gebruik in 
scholen 

- uitwisselbaarheid 

- snelheid 

- degelijkheid/betrouwbaarheid 

- floppy: aantal kb, snelheid, formaat 

aansluitmogelijkheden: industriestandaard, welke standaard 
aanwezig, verdere uitbreidingen 
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8 Evaluatie 

Naast al genoemde kritiek volgen h·er enkele algemenere 
opmerkingen over de uitvo ring van l et projekt. 

Het projekt was onderverdeeld in ve r schillende fases. Er 
1 

is in het begin globaal iedere 3 we k en kontakt geweest met 
de begeleiders en ongeveer elke wee tussen de uitvoerders 
onderling. Met het buurt uis is na de eerste bijeenkomst 
in Amsterdam alleen summ·er telefonisch kontakt geweest, 
dit had meer moeten zijn. 

De taakverdeling tussen e projektuitvoerders onderling 
verliep heel flexibel. 

Er heeft veel te weinig chrifteli ] ke tussentijdse 
rapportage plaatsgevonde 

'Opleiding en training' tond voll dig los van wat wiJ 
deden. Een integratie tu f. sen besta , nde kennis uit dit 
college en dit projekt r, as, achte f af gezien, goed 
mogelij~ g7weest. Dit ha [ den de be i eleid è rs eigenlijk 
moeten inzien . 

Onze begeleiders stonden onder druk van i oorhanden zijnde 
bezuinigingen en bleken iet al te i eel tijd aan ons 
projekt te (kunnen) bestel den, zoda r de begeleiding te 
wensen over liet. 

1 

Er is te weinig aandacht besteed a p n de 
probleemformulering. Het is de vra ~ g of de door ons 
geformuleerde probleemstelling pas e bij de h u lpvraag van 
het buurthuis. De programma-opzet as te ambitieus en is 
(mede daardoor?) te gemakkelijk aanvaard door alle 
betrokken partijen. 

Door de TeMa-winkel is nvoldoende nagegaan of op onze 
afdeling wel voldoende now-how e begeleiding aanwezig 
was om de hulpvraag te ] 'unnen beh ndelen. Men heeft te 
kritiekloos de hulpvraa als opdracht aanvaard. 

Het buurthuis heeft de anvraag m·sschien wel erg 
makkelijk ingediend zon 4er na te aan o f andere 
buurthuizen niet ook me ' iets der elijks bezig waren. 
Bovendien kon het buurt , uis eigen ijk niet echt duidelijk 
maken wat wel en niet gewenst was 

De kennis van de onderz l ekers was 
dergelijk projekt te ku ; nen start 
onderzoekers wat last v n zelfove 
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Educatieve software voor een buurthuis: 

onderzoek en inventarisatie 

Bijlage 1: de aa vraag 

Aanvraag B.V. Dapperbuurt met 1 bi lage 

WeWi E aanvraagformulier A en B 

Wetenschapswinkel Techniek en Maatschappij 

Technische Universitei t Eindhoven 



B.V. DAPPERBUURT 

Uw kenmerk: 
Ons kenmerk : 86012 

Technische Hogeschool Eindhoven 
Buro Wetenschapswinkels 
t.a.v. Piet Delhoofen 
Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 

Amsterdam, 21-10-' 86 

Betreft aanvraag t.b.v. komputer-speelhonk 

Beste Piet, 

Hierbij stuur ik je de beloofde informatie over de plannen om een kom
puter-speelhonk op te zetten. De notitie is geschreven door een jonge
renwerker van de Stichting Hulppost Indische en Dapperbuurt (SHID). 

Tevens heb ik een meer algemene notitie bijgevoegd over de ideeën van 
de B.V. Dapperbuurt en het SHID ten aanzien van laagdrempelige scholing 
in de praktijk. Hiermee hebben we ook bij het Arbeidsburo bijval onder
vonden, wat geresulteerd heeft in het ter beschikking stellen van ander
halve arbeidsplaats om scholing in de praktijk in Oud-Oost op te zetten. 

De onderhandelingen met Olivetti ziJn nog gaande, maar we zijn nog niet 
in het stadium van afspraken die zwart op wit zijn vastgelegd. 

Ik hoop dat je hiermee voorlopig voldoende geinformeerd bent en dat het 
je lukt om een TeMa-student en liefst ook een Informatika-student te 
vinden voor dit projekt. Uit eigen ervaring weet ik dat het een enorme 
uitdaging is om op deze manier iets te doen met je studie. 

Groetjes, 

~ 
\ 1 

f 

Jijs v.d. Boomen 

Bijlagen: 2 

BUURTVERENIGING DAPPERBUURT Commelinstraat 338 1093 VD Amsterdam 

Tel. 020-936942 RABObank: 393760022 Postgiro: 5349906 KvK: V533992 



Stichting Hulppost 
Sumatrastraat 76 
Amsterdam 

VOORSTEL VOOR EEN SPEL COMPUTER CENTRUM 

Buurtjongeren. 

In de Indischebuurt in Amsterdam-oost bev lken grote groepen jongeren 
de zogenaamde hang-around plaatsen, als kf ffiesjops, snackbars en gok 
hallen. Het gros van deze jongeren is tusf en 15 en 25 jaar oud, met 
uitschieters naar boven en naar beneden. e etnische samenstelling va 
deze groepen is zeer gemêleerd. 
Veleh van hen hebben niets om handen; ze aan vaak niet meer naar sch ,ol 
(ook al zijn ze nog jaren leerplichtig), ze werken meestal niet enne en 
ook nauwelijks deel aan vormen van (vrije ~tijdsbesteding. Het komt er 
voor de meesten op neer, dat ze zich vervi len. 

Inmiddels zijn er onvoldoende voorzieningen voor jongeren in deze buut. 
De ontwikkeli~g van het jongerenwerk heeff er onvoldoende de aandacht 
gehad van de gemeentelijke overheid, wat pnderme~r tot uitdrukking kot 
in het ontbreken van een beleids- en struktuurplan voor het jongeren-
werk in oost. Bovendien kampte het aanwez~ge jongerenwerk met organis tie-
problemen. 1. 

De afgelopen jaren echter zijn er een aan~al nieuwe jongerenwerkers an
gesteld bij meerdere organisaties. Zij he~ben in onderling overleg en 
in samenspraak met de buurt een lijn uitgezet voor de ontwikkeling va 
het jongerenwerk in komende jaren. Tot do 1 van de gezamenlijke inspa -
ning is de totstandkoming van een netwer van kleinschalige aktivitei en 
en projekten gekozen. Dee keuze is ingegeven door de wens om tot een 
veelzijdig aanbod te komen op het gebied van hulp- en dienstverlening, 
sport en .recreatie en leer- en bezigheidsprojekten, dat aansluit bij e 
uiteenlopende wensen van de jongeren.Deze aktiviteiten moeten tot stad 
komen in samenhang met andere initiatieven in de buurt en zo bijdrage 
aan de verbetering van de kwaliteit van et bestaan van de buurt als 
geheel. 

Spel Computer Centrum. 

Eén van de eerste voorzieningen, die in it kader worden ontwikkeld, is 
het spel/computercentrum. In het centrum zullen naast spellen als da'fen 
en schaken en tafelspelen als voetbal en biljart een aantal personal 
computers met randapparatuur worden onde gebracht~ Via een .uitleenre ep
tie worden spelprogramma's ter beschikki 

1
g gesteld aan de bezoekers. 

Er zal steeds eeninstrukteur aanwezig zijn om uitleg te geven omtren het 
gebruik van de computers. j 
Het centrum zal vrij toegangkelijk zijn oor een ieder, die er gebru'k 
van wil maken. Het zal tevens een ontmoe, ingsfuktie hebben, hoewel d ze 
ondergeschikt zal zijn aan de hoofdaktiviteiten. 
In het centrum zal uitgebreide documentat ie aanwezig zijn inzake com u
ter techniek, -bediening en- opleidingsm gelijkheden. 



Spelen en leren. 

Het centrum wordt opgezet als recreatieve voorziening. Middels de spel
funktie worden jongeren vertrouwd gemaakt met geautomatiseerde informa
tie systemen, waarmee ze anders niet in aanraking zouden komen. Zij , ne
men immers geen deel aan het onderwijs en verwerven zich evenmin via 
andere kanélen kennis van deze systemen, die meer ·en~m~et ~et g~zicht van 
onze samenleving bepalen. Hierdoor dreigt het kontakt met de 'echte' 
maatschappij nog verder verloren te gaan. 
Vanuit het spelkarakter kunnen ook leerroutes worden ontwikkeld. De 
bedieningsinstruktie is hierin een eerste stap. 
Een volgende stap zou het zelf samenstellen van spelprogramma's kunnen 
zijn, waardoor men spelenderwijs leert programmeren. Paralel hier-
aan kunnen toepassingsmogelijkheden worden ontwikkeld in het kader van 
het beheren van het centrum, als het voeren van een ledenadministratie, 
het doen van de barboekhouding . het catelogiseren van informatie enz. 

Naarmate het om ingewikkelder toepassingsmogelijkheden gaat, zullen er 
hogere eisen aan het opleidingsprogramma gesteld moeten worden. 
Het zal noodzakelijk zijn laagdrempelige cursussen te organiseren, die 
aansluiting geven bij de reguliere opleidingsmogelijkheden op het ge
bied van de informatica. 

Naast de pntwikkeling van cursussen, kunnen ook de toepassinsmogelijkhe
den worden vergroot. Het lijkt zeer wel denkbaar een buurt~computerservice
centrum op te richten, waarvan buurtinstellingen en bewonersorganisaties 
gebruik maken . 

Het mag duidelijk z1Jn, dat slechts een relatief klein aantal bezoekers 
het uiteindelijk tot programmeur of systeemanalist zullen brengen. 
Om een grote toegangkelijkheid te waarborgen zal er voor gewaakt moe
ten worden, dat geen druk ontwikkeld wordt om aan de programma's deel 
te nemen. Deelname zal tot stand worden gebracht door de persoonlijke 
interesses te stimuleren. Aan de .instruktie zullen daarom hoge eisen 
gesteld ~orden. In het kad~~ van een te ontwikkelen probleem-cumulatie
gebieden-beleid zijn gespr~kkengaande met het Gewestelijk Arbeidsburo 
om tot de oprichting van een opleidingsspecialistenpool te komen .in 
Amsterdam-oost. In een dergelijke pool moet een specialist op het gebied 
van de informatica worden ondergebracht, die aan de voorgestelde ·oplei
dingsprogramma's gestalte kan geven, en de instrukteurs kan begeleiden. 

Organisatie en beheer. 

Het spel/computercentrum zal als deelprojekt worden ondergebracht in 
het Jongeren Aktiviteiten Centruc in de zuid-west kwadrant in de In
dische buurt._,Het jongeren aktiviteiten centrum wordt tot ontwikkeling 
gebracht in een co-produktie van het· ë.t:bulahte jongerenwerk van de BOZA, 
het buurthuis het Ke~~ewiel ~n de etichting Hulppost. ~ 
Er zullen tevens een ~aaiatelier, een sleutelwerkpîaats en een ontmoe
tingsruimte in onder worden gebracht. 
In overleg met de ambtelijke projektgroep lndischebuurt is de Mirjam-_ 
school aangewezen als mogelijke vestigingsplaats. Dit gebouw zal daartoe 
door de gemeente Amsterdam moeten worden aangekocht. Onderhandelingen hier
over zijn momenteel gaande. 

Over de wijze waarop het projekt organisatories vorm zal krijgen, moet 
nader overlegd worden door de betrokkenen. Er zijn meerdere opties in 
het geding, die ongeveer op het volgende neerkomen: 



Op de begroting zijn twee personal-comp ters opgevoerd met de bijbeî o
rende randapparatuur. Tevens is softwar opgevoerd. Hierbij gaat he om 
spelprogrammatuur en programma's voor o ,leidingsdoeleinden. 
Voorts zijn opleidingskosten gevoerd, dr1e uiteen vallen in opleidin s
kosten, onkosten vergoedingen voor vrij illigemedewerking en wervin s
kosten. 
De opleidingskosten kunnen worden gespe ificeerd naar: instruktiema~l eriaal, 
materiaalkosten, litteratuur, kantineko~ten e.d. 
De vrijwilligersvergoedingen zijn opgevberd om de onkosten te dekke van 
de jongeren, die als vrijwilligers bij I e organisatie van het proje t zijn 
betrokken; het gaat hierbij om reis- en vervoerskosten, kantinekos en e.d. 
De wervingskosten betreffen de kosten, die gemoeid zijn met de pub ic
relation en de werving van deelnemers, (folder, affiche e.d.) 

Begroting. 

Organisatiekosten. 

huisvesting 

personeel 

burokosten, telefoon 

Materiaalkosten 

twee computers · 

twee beeldschermen 

twee disc-drives 

twee printers 

voedingskast 

software 

Aktiviteitenkosten. 

opleidingskosten 

onkostenvergoedingen 

wervingskosten 

P.M. 

P.M. 

. p .M. 

f. 

f. 

f. 

f. 

f. 

f. 

f. 

f. 

f. 

1.500,-

2.000,-

2.000,-

3.000,-

250,-

7.500,-

5.500,-

2.500,-

1.500,-
totaal ----+---------., . 25.750,-

19% BTW over de investering f. 3.087,50 

t.:..~~.:.~~Z.1.~~ 
221185/EK 
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----•--= Aanvraag dienstverlening 

wewie 
Wetenschapswinkel Eindhoven 

Technische Hogeschool Eindhoven 
Bureau Wetenschapswinkels 
Hoofdgebouw 0.42 

datum b innenkomst 

binnengekomen 

opgenomen door 

21 JAN. 1SSo 
D persoonlijk D schriftelijk M telefonisch 

~ bureau 

D winkel 

l'.I Piet Delhoofcn D Marjolein Weiss 

EToo'°' 

Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 
Telefoon (040) 47 41 41 

.. ·• 

□ 
winkelier 

Formulier A 

klant/aanvrager 

contactpersoon 

straat 

D actiegroep iZI buurtgroep D werknemer(s) D particulier D non-profit-instelling D kleinschalig bedrijf 

postcode 'plaats 

telefoon 

vraagt cm 

vraag~•e 11 ,ng · 

termijn van uitvoering 

met welke instanties is reeds 
overleg geweest / resultaten 

gebruik advies bij 

afgesproken met aanvrager 

~-4, ,ll.t'3~ 
~ J J J 

LID '4~ r~:-
organisatie ''13.v.~• 

D overleg met overheid/bedrijf/werkgever/huiseigenaar lflter informatie/voor eigen gebruik 

doorgegeven aan D Bouwkundewinkel D Chemiewinkel D Bedrijfskundewinkel D Elektrowinkel D Fysikawinke 

D Technische Werkwinkel Gezondheidszorg (TWG) D Werktuigbouwwinkel Ail:TeMa-winkel 
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Educatieve software voor een buurthuis: 
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Vf;:RSLAG START-OVERLEG "COMPUTER-SP ELHONK/AMSTERDAM" 8610 S 

Aanwezig: Erik Arendse - TeMa-WEWI j 
Frank Ruis Jongerenwer er buurthuis "de Meevaa t" 
Didi Hardenberg - student 

1.,/ Joost Maas - student 

Algemene inleiding : 
Ongeveer 3/~ Jaar terug heeft Thijs v.d. Boeman, bezig t zijn 
afstudeeropdracht biJ de Buurtverenig ng Dapperbuurt, een anvraag 
ingediend bij de TeMa-WEWI die betrekk ng had op het opzetten an een 
"computer-speelhonk" bij een buurthuis in Amsterdam. In de zo er van 
•es ziJn twee studenten, Joost en Did ~ , bereid gevonden een project 
voor deze aanvraag op te zetten. In ov"rleg met hun begeleider hebben 
ziJ een onderzoeksopzet opgestelt, die an de wensen van de oor pronke
liJke aanvraag voldeed. Tijdens dito erleg moet duidelijk wc den in 
hoeverre het buurthuis met deze opzet g helpen is, en of er e entueel 
wijzigingen plaats _moeten vinden. 

Toelichting aanvraag: 
Frank Ruis is sinds 1 1/2 Jaar verbon ,en als Jongerenwerker an het 
buurthuis "Meevaart". Activiteiten die aar o.a. plaatsvinden z jn: 

type lessen 
- alfabetiseringslessen 

rekenlessen 
cursus textiel 

- cursus computergebruik 
- inloop-avonden (twee per week) 

In de toekomst wordt gedacht aan een entrum (Jongeren Acti iteiten 
Centrum, JAS), waar behalve een centra e ontmoetingsruimte ee aantal 
activiteiten een eigen ruimte zouden oetan krijgen. Gedach wordt 
daarbij aan o.a. een muziek-, sleutel- en computerafdeling. 
frank Ruis is degene die zich- ~u bezigh[1 udt met de computerafdeling. 

:) ' 

De huidige situatie m.b.t. computers fs als volgt: 
Er is een aantal hobbycomputers aanwezig, waarmee een curs s voor 

1 vrouwen gegeven wordt, bedoeld om keïnis te maken met comp ters en 
informatica in het algemeen. Ook ziJn eze computers beschikbaar voor 
algemeen gebruik, tijdens de inloo -avonden, waarbij fr nk Ruis 
probeert de Jongeren biJ problemen en f1 ragen te helpen. 

De punten waarbij frank Ruis ondersteun , ng zou willen hebben: 
1) software-keuze. 
2) hardware-keuze. 
3) programma's waarmee Je op een leuke f anier Jongeren de vers 

mogelijkheden van computergebruik kup t laten zien. 
~, kijken naar de mogelijkheden om scha~elopleidingen op te ze 

verbinding tussen het opleidingsniv au van de jongeren en at zoals 
b.v. voor een opleiding tot applicat e-programmeur vereist is. 

5) het ontwikkelen van kortlopende c rsussen die passen b nnen de 
bestaande basiseducatie en deze ende steunen. 
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Ondersteuning die de WEWI (in eerste instantie) denkt te kunnen geven: 
1) zit verwerkt in de onderzoeksopzet. 
2) idem, met dien verstande dat het advies afhankelijk zal zijn van het 

verloop van het onderzoek. Een vroegtijdig advies leek het buurthuis 
van belang, omdat het geld loskrijgen voor de aanschaf al snel een 
half Jaar kan duren. Er wordt besloten dat voor de verschillende 
mogelijkheden (met name de keus hobbycomputer/personal computer) de 
bedragen elkaar niet zoveel ontlopen, zodat de oude opzet gehand
haafd kan blijven. 

3) zit verwerkt in de onderzoeksopzet. 
~) dit zit niet in de onderzoeksopzet . Dit lijkt meer een taak voor het 

buurthuis zelf, de benodigde kennis lijkt eerder daar dan op de TU 
aanwezig. Ten tweede is er al met verschillende instanties contact 
geweest. Natuurlijk zal de WEWI als dergelijke informatie toch 
beschikbaar blijkt op de TU dit doorgeven. 

5) dit kan uit het onderzoek voortkomen, maar is er niet direct in 
verwerkt. Het onderzoek zelf gaat niet zo ver, als het afgerond is 
kan wel in deze richting verder gewerkt worden, door dezelfde 
studenten, of door anderen. 

praktische zaken: 
het onderzoek heeft als doel het opzetten van een project/situatie 
waarin Jongeren vertrouwd gemaakt kunnen worden met computers en de 
toepassingen daarvan, een zijdelings doel is het met behulp van het 
rapport verkrijgen van geld hiervoor. 
Het onderzoek is in twee hoofddelen verdeeld, of het tweede gedeelte 
wordt uitgevoerd hangt af van de resultaten van het eerste deel. 
Mochten in dat geval de studenten willen stoppen met het onderzoek, 
dan betekent dit niet dat de WEWI ook stopt met de behandeling van de 
aanvraag. 
Uan het onderzoek komt een schriftelijke rapportage, die aan het 
buurthuis beschikbaar wordt gesteldl. Uia de Repro van de TUE kunnen 
eventueel meerdere exemplaren tegen onkostenvergoeding verkregen 
worden. 
De onderzoekskosten zijn voor rekening van het buurthuis, grotere 
uitgaven na overleg. Uoor de reiskosten wordt eerst geprobeerd een 
regeling met de betreffende vakgroep te maken, mocht dit niet lukken 
dan betaalt het buurthuis ook de reiskosten. 
Uoor alle vragen en eventuele klachten kan men terecht bij de 
îeMa-wetenschapswinkel. 

- Op het werk van de wetenschapswinkels zijn de volgende clausules van 
toepassing: 
l) De TUE is gerechtigd de in het kader van het onderzoek verkregen 
kennis en gegevens aan te wenden voor eigen onderwijs en onderzoek. 
2) De TUE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan personen 
en zaken die voortvloeit uit de toepassing of het gebruik van het 
verrichtte onderzoek, c.q. uit het opvolgen van door de wetenschaps
winkel uitgebrachte adviezen, behoudens in het geval van opzet, grove 
schuld of grove nalatigheid van de TUE of de betrokken onderzoekers. 
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Bijlage 3 B rthuisprojekt Amsterdam 

Educatieve software voor n buurthuis: 

Bijlage 3: Progra -opzet 

Wetenschapswinkel Technie n Maatschappij 
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Bijlage 3 Buurthuisprojekt Amsterdam 

Programma-opzet 

Het projekt wordt onderverdeeld in verschillende fases, 
met ieder een tijdsplanning. Voor rapportage en kontakten 
met de begeleiders en tussen de uitvoerders onderling is 
een aparte tijdsschatting gemaakt. De totale belasting 
bedraagt evenveel uren als in de studiegids vermeld staat 
voor het vak 'Opleiding en Training', d.w.z. per man 
35*4=140 uur. Voor het hele projekt is dus 2*140=280 uur 
beschikbaar. De planning is om eind februari het projekt 
te hebben afgerond. 

Met de begeleiders bestaat minstens elke 14 dagen een 
overleg. Een schatting van de te besteden tijd hiervoor is 
dan voor ongeveer 12 bijeenkomsten zo'n 24 uur voor beide 
uitvoerders samen. Tussen de uitvoerders onderling zal 
ongeveer 1 maal per week een middag overleg zijn. Dat is 
ongeveer 20 maal 2 uur per man, totaal zo'n 80 uur. Er 
blijft dan 176 uur over voor de inhoudelijke uitvoering 
van het projekt. Per fase is verderop uitgewerkt wat de 
tijdsbelasting is. 

Per fase zullen de projektuitvoerders onderling een 
flexibele taakverdeling afspreken. 

deadline tijdsdruk 
fase 1 10 oktober 6 uur 
fase 2 eind oktober 35 uur 
fase 3 half november 30 uur 
fase 4 eind november 30 uur 
fase 5 half december 25 uur 
fase 6 half februari 20 uur 
kon takten begeleiders/uitvoerders n. V. t. 104 uur 
rapportage eind februari 30 uur 

Na fase 6 vindt een uitgebreide rapportage plaats. 
Tussentijds zullen summier tussenresultaten openbaar worden 
gemaakt. 

Fase 1 

Het doel van fase 1 is het duidelijk omschrijven van de 
probleemstelling, een uitwerking van de programma-opzet, het 
maken van een tijdsplanning, het regelen van een 
taakverdeling tussen de projektuitvoerders en het maken van 
afspraken met de begeleiders. Dit stuk is dus een onderdeel 
van Fase 1. 
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Bijlage 3 Buur ~huisprojekt Amsterdam 

In deze fase zal kontakt worden gezocht met het buurthuis om 
een aantal zaken af te spreken, de doelstelling duidelijk 
vast te leggen etc. 

Tijdsplanning: 

Probleemstelling/kontakt Amsterdam 
Programma-opzet/tijdsplanning 
Vaststellen volledige opzet 

Fase 2 

2 uur 
2 uur 
2 uur 

Fase 2 bestaat uit het inventariseren van de doelgroep. 
Noodgedwongen zal de doelgroep naar o leidingsnivo en 
leeftijdscategorieen worden onderverd f eld. De inventarisatie 
zal kwalitatief zijn, d.w.z. de groot e van de doelgroep zal 
niet vastgesteld worden. Per opleidingsnivo zal een summiere 
inventarisatie van interesses en ingangsnivo-mogelijkheden 
worden gemaakt. Met ingangsnivo worden zaken bedoeld als: 
beschikt d i t deel van de doelgroep enige kennis van het 
engels?, hoe ligt het abstraktie niv ? etc. Het 
uiteindelijke doel is om onze doelgroep zodanig in kaart te 
brengen dat we een basis hebben voor de volgende fasen. 

Eerst zal een korte literatuurstudie naar doelgroepen van 
buurthuizen in het algemeen worden g maakt. Dit wordt 
toegespitst op de Amsterdamse situat1e. Er zal gebruik 
worden gemaakt van bestaande sociolo ~ische studies naar 
randgroepjongeren. Ook zal een gespr Î k met 
buurthuismedewerkers plaats vinden e f indien praktisch 
uitvoerbaar enkele korte gesprekjes t et buurthuisbezoekers 
zelf. Bij dat laatste denken we, voo al wat betreft de 
interessepeiling, aan de buurthuisbe oekers die nu al ies o 
de aanwezige computers doen . 

Literatuurstudie 
Gesprekken in Amsterdam (1 dag) 

- 3 -
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Bijlage 3 Buurthuisprojekt Amsterdam 

Fase 3 

Literatuuronderzoek naar: 

- onderwijs met lage drempels 

computeronderwijs (bijvoorbeeld op lagere en middelbare 
scholen) 

- opzetten van opleidingen 

Het doel is voldoende inzicht te verwerven in het opzetten 
van laagdrempelige computeropleidingen. 

Deze literatuur zal voornamelijk op onze eigen afdeling te 
vinden zijn, met uitzondering van computeronderwijs 
(ingangen daarvoor zijn bijvoorbeeld: ministeries, T.H. 
twente, scholen, computerverenigingen). Voor het vak 
'opleiding en training' zal zeker enige 
'standaard'literatuur bestaan. 

Literatuurstudie 30 uur 

Fase 4 

Het ontwikkelen van een plan voor een proefopzet, om een 
tijd op de aanwezige Commodore computers in het buurthuis te 
laten draaien. We hebben nu enig inzicht in het opzetten van 
laagdrempelige computeropleidingen voor onze doelgroep (fase 
2 en 3). Hieruit moeten we een plan maken, d.w.z. een 
globaal idee van soort software, omvang van het projekt, 
eindtermen, introductie en ook al evaluatie. Waarschijnlijk 
zal het projekt verschillende 'ingangen' hebben, voor de 
verschillende categorieen in de doelgroep. 

In deze fase is een intensiever kontakt met de begeleiders 
nodig. Ook het kontakt tussen de projektuitvoerders is 
frequenter. De uitvoering van deze fase berust in feite 
volledig op onze eigen creativiteit. 

Tijdsbelasting is moeilijk te schatten, bijv.: 30 uur 
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Bijlage 3 Buu thuisprojekt Amsterdam 

Fase 5 

De selektie van software. Eerst zal worden vastgesteld aan 
welke criteria de software moet voldo i1n. Deze criteria 
worden ondergebracht in verschillende categorieen. Dan wordt 
per categorie in aanmerking komende s 9 ftware 
geinventariseerd. Als laatste fase wo r dt de software 
geselekteerd, die in het proefprojekt zal worden gebruikt. 

Voor een efficiente uitvoering zal eest bij scholen, 
universiteiten, computerverenigingen ftC. lijsten van 
bestaande software worden verzameld. Dan volgt bovenstaande 
procedure, waarbij naar ontbrekende s p ftware zal moeten 
worden gespeurd (eventueel worden kle t ne stukjes software 
zelf geschreven). De geselekteerde so f tware zal (met hulp 
van het buurthuis) verworven en getest worden. 

verzamelen softwarelijsten 
criteria vaststellen/ categoriseren 
inventarisatie per categorie 
selektie software 
verwerven en testen software 

Fase 6 

5 uur 
4 uur 
6 uur 
4 uur 
6 uur 

Het invoeren en na enige tijd evalue en van het projekt. De 
proefopzet zal in Amsterdam aan de b l urthuismedewerkers 
worden aangeboden. Het laten draaien van die proefopzet is 
voor een belangrijk deel zaak van de buurthuismedewerkers, 
die daartoe door de projektuitvoerde ~ s begeleid zullen 
worden. Na ongeveer een maand zal ee ry evaluatie ~an het 
projekt van start gaan. Doel van de , valuatie is na te gaan 
of onze veronderstellingen omtrent i ~ gangnivo's en 
continuiteit etc. kloppen. Daarnaast wordt nagegaan of de 
interesses van de doelgroep klopten et onze inschatting en 
of de beoogde doelgroep wel werd aan$esproken. We zullen ee 
aantal malen (schatting: 3) naar Amsterdam moeten voor 
gesprekken met buurthuismedewerkers 1 n -bezoekers. 

kontakt Amsterdam 
uitwerking (evaluatie) 

18 uur 
daar hebben we dan nog maar 2 uur oor 
over: onze / ijd is op! 
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Bijlage 4 Buurthuisprojekt Amsterdam 

Educatieve software voor een buurthuis: 

onderzoek en inventarisatie 

Bijlage 4: Adressenlijst 

Wetenschapswinkel Techniek en Maatschappij 

Technische Universiteit Eindhoven 
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Bijlage 4 Buurthuisprojekt Amsterdam 

Adressenlijst 

Comerciële software leveranciers 

Wolters Software Postbus 58 9700 MB Groningen 
Computercollectief Amstel 312 1017 AP Amsterdam 020-223573 
Uitgeverij Malmberg Postbus 23 5201 AE Den Bosch 

1 
Filosoft Postbus 13 3 9701 BJ Groningen 
Kluwer Technische Boeken Brink 25 7411 BS Deventer 

Nuttige adressen, c.q. informatiebron en 

Hobby Computer Club: Onderwijs gebr ikersgroep i.o. 
p/a P. tien Hartog 
Burg. v b o Trichtlaan 26 
3648 VH I Wilnis 

Centrum voor Onderwijs en Informatietechnologie 
Postbus 217 
7500 AE Enschede, 053-892741 

SCOPE (Samenwerkingsverband Computergebruik in Opleing en 
Educatie) THT Twente afd. TO 
Postbus 217 
7500 AE Enschede 

Stichting TRON; educatieve software 

Stichting INPUT 

Stichting Werkgroep 2000 

Stichting Rand 

Leidsekade 93B 1017 PN Amste dam 

Postbu 3861 1001 AR Amsterd m 

Postbu J 2000 
3800 A~ Amersfoort 
033-72 ~ 224 
(Louis jde la Combef) 
Inventarisatie (binnen Europa) van 
buiten J choolse informaticaprojekten 

:~:~ ; j::::::t•::_:: tot 25, 

1031 C~ Amsterdam 
020-36~378 
(Ton van Dooren) 
BeschiRt zelf over Olivetti M24, 
waarop /aan jongeren serieuze 
instru~ties worden gegeven 
i.v.m. i het opzetten van kleine 
bedrij sadministraties. 
Doelst lling: leerervaring en 
scholing. 
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Bijlage 4 Buurthuisprojekt Amsterdam 

Stichting Streetcorner werk 020-239767 

regio Oost 

Tienerwerk Overleg Noord 

Jongerencentrum 'De Valk' 

'Spektakel' 

Stichting Buurtwerk Noord 

Cees Louw 

(Jim Robinson) 
020-681527 

020-366378 

A'dam Noord 020-372155 
(Henk Hoogkamer) 
Een tijd geleden heeft hier een 
projekt met de C64 gelopen. Tevens 
is een rapport geschreven getiteld 
'Computers in een jongerencentrum: 
noodzaak ... of flauwekul'. 

020-949508 
(Alex Cijbrand) 
Zelfbeheer projekt, wat iets met 
computers schijnt te doen 

020-321411 
In Noord schijnt door de 
stadsdeelraad een inventarisatie 
gemaakt te zijn van computergebruik 
in jongerencentra en buurthuizen. 
Deze stichting heeft een 
flinke subsidie ontvangen voor 
computergebruik (2 ton?). 

020-441555 
Veel scholen houden zich met 
computers bezig. Cees Louw heeft in 
Amstelveen op zijn school veel 
gedaan met een C64. 
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