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Inleiding 

Voor u ligt het verslag van een onderzoek dat gedaan is in het kader van het 
afstudeerproject behorend bij studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. Het onderzoek 1s gedaan bij Simac PMR, een 
bedrijfsonderdeel van Simac Techniek N.V. 
Simac PMR heeft als doelstelling om nieuwe product/marktcombinaties te 
ontwikkelen teneinde hier een nieuw bedrijfsonderdeel voor op te zetten dat de positie 
van het gehele Simac concern zou kunnen versterken. 
Het afstudeeronderzoek richt zich op de gevolgen van de vervanging van het 
avondonderwijs, verzorgd door de faculteit Technologie Management van de 
Technische Universiteit Eindhoven, door afstandsonderwijs middels elektronica. De 
gevolgen zijn bestudeerd in financiele, organisatorische als ook algemene zin. 
Simac PMR heeft interesse om producten te ontwikkelen die afstandsonderwijs 
middels elektronica mogelijk maken. Middels het onderzoek kan Simac PMR 
concluderen of de onderwijsmarkt voldoende mogelijkheden biedt die de 
ontwikkeling van producten rechtvaardigen. 
In hoofdstuk 1 is de organisatie van Simac Techniek N.V. beschreven en er wordt 
aangegeven wat de positie van Simac PMR hierin is. 
Hoe tijdens het afstudeeronderzoek naar een definitieve probleemstelling is 
toegewerkt en wat deze inhoudt, is weergegeven in hoofdstuk 2. Tevens wordt in dit 
hoofdstuk een toelichting gegeven op twee belangrijke begrippen die in het hele 
verslag terugkomen: Internet en DVB. 
Vanuit de probleemstelling zijn een aantal onderzoeksvragen opgesteld. Middels een 
beschreven en gehanteerd plan van aanpak is in dit onderzoek stapsgewijs geprobeerd 
om antwoorden te geven op deze onderzoeksvragen. De onderzoeksvragen en het plan 
van aanpak zijn opgenomen in hoofdstuk 3. Tot slot geeft hoofdstuk 3 een overzicht 
van de ontwikkelingen in het onderwijs en wordt het afstandsonderwijssysteem 
gedefinieerd. Het afstandsonderwijssysteem gedefinieerd in hoofdstuk 3, vormt de 
basis van dit afstudeeronderzoek. De gevolgen van afstandsonderwijs voor de faculteit 
Technologie Management en de studenten zijn beschreven op basis van het 
gedefinieerde systeem. 
In hoofdstuk 4 worden de kosten besproken ten aanzien van het maken van 
afstandsonderwijs. In dit hoofdstuk worden tevens de kosten van de verschillende 
media besproken die de afstandsoverbrugging tussen de TUE en de studenten 
faciliteren. 
Hoofdstuk 5 behandelt de gevolgen van het leren op afstand voor de partijen die direct 
bij het onderwijs betrokken zijn: De TUE, de docent en de student. Tevens wordt in 
dit hoofdstuk besproken welke organisatorische veranderingen er nodig zijn om 
afstandsonderwijs binnen de faculteit Technologie Management te kunnen 
implementeren. 
Tot slot worden in hoofdstuk 6 conclusies en aanbevelingen gegeven voor de TUE en 
voor Simac PMR naar aanleiding van dit onderzoek. 
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Summary 

This report deals with the results of the implementation of tele-education at the 
Technology Faculty of the Technology University of Eindhoven. The system of tele
education that is defined in this survey facilitates a time and place independent way of 
studying. For parttime students the advantages are that they can study where and when 
they want. A growth of parttime students can be expected when the Technology 
Management Faculty offers tele-education. This leads to extra income for the 
University. 

Tele education will be offered as an "interactive syllabus". The interactive syllabus is 
a compilation of text, recordings of lectures, exercises, simulations and experiments. 
The tele education will entirely replace the parttime studies except for the introduction 
and the final college. Via a website the students have the opportunity to ask questions 
to the teacher or their fellow students. The excercises and workpieces can be turned in 
via the website as well . 

Nowadays approximately 30 students per year decide to start a parttime study. This 
number of students does not make it cost-effective to offer education. If parttime 
study does not attract more students in the near future, it will be impossible to 
continue. To make tele education cost effective a minimum entry of 50 students per 
year is necessary. Regarding all the advantages of tele education the entry of 100 
students a year seems likely. Profitable partttime studies are possible that way. 

Teachers fear that tele-education will be a threat to employment. Futher, almost 
exclusive electronic contact with students will not tribute to the attractiveness of their 
job. The objectives of teachers are partly justified. The social contacts that teachers 
keep up with students will be replaced by e-mail contact for example. For now, the 
employment will not suffer because the teachers are still active in the full time 
education programme. The full time education programme will not be replaced for 
tele-education at this moment because it is expected that full time students have a 
special interest in social contacts. In spite of the disadvantages in view of the 
teachers, the tele-education process cannot be arrested. A lot of universities 
investigate the possibilities of tele-education and will implement tele-education within 
a few years. To retain the competitive position the Technical Universiy of Eindhoven 
will be forced to develop a tele-educationsystem also. Besides universities are forced 
to offer more cost-effective education due to governmental economies. Tele-education 
is able to solve this problem. If the TUE decides not to follow the developments of 
tele-educations it runs the risk to close all its doors within a few years. If the TUE 
decides to follow the developments of tele-education it runs the risk to close some of 
its doors due to an remainder of buildings and infrastructure. 
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1 Bedrijfsbeschrijving Simac Techniek N.V. 

Het afstudeerproject is uitgevoerd bij Simac PMR. Dit is een onderdeel van Simac 
Techniek N.V. In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van Simac Techniek 
N.V. en zullen de verschillende bedrijfsonderdelen worden besproken. 

Simac Techniek N.V. is in 1971 opgericht door Mac van Schagen en is inmiddels 
uitgegroeid tot een bedrijf met zo'n 1800 medewerkers. De naam Simac is een 
samenvoegsel van de voomaam van de oprichter (Mac) en Singer, de merknaam van 
het eerste product (test- en meetapparatuur) dat verhandeld werd. 

Simac hield zich in de beginjaren voomamelijk bezig met de verkoop van test- en 
meetapparatuur en eventuele ondersteuning. Simac Techniek N.V. is inmiddels 
uitgegroeid tot een ondememing met een organisatiestructuur zoals weergegeven in 
onderstaand schema. 

Informatie & 
Communicatie 
Technologie 

Simac Techniek N.V. 

Financiele Administratie 
Treasury 
Personeelszaken 
Gebouwenonderhoud 

Industrie le 
Elektronica 

Corporate Communicatie 
Interne Automatisering 
Kwaliteit 
J uridische zaken 

Technologies 

PMR BT GST 

Figuur I: Organisatiestructuur Simac Techniek N.V. 

Deelnemingen 

Zoals in het organisatieschema te zien is, bestaat Simac uit 4 divisies te weten: ICT 
(Informatie & Communicatie Technologie ), IE (Industriele Elektronica), Technologies 
en Deelnemingen. Omdat het afstudeerproject is uitgevoerd binnen Technologies, 
wordt deze divisie in de navolgende beschrijving meer in detail uitgewerkt dan de 
overige bedrijfsonderdelen. 
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1.1 Informatie & Communicatie Technologie 

Dit is het grootste onderdeel van SIMAC zowel wat aantal werknemers als omzet 
betreft. Dit divisie vormt de belangrijkste pijler van de SIMAC organisatie en heeft 
circa 1200 werknemers. ICT kent een organisatorische onderverdeling naar 
verschillende landen (Nederland, Belgie, Duitsland en Tsjechie). De activiteiten van 
ICT zijn onder andere: 

Netwerk en systeem integratie 
Onderhoud en beheer van netwerken 
Opleidingen 
Mobiele communicatie 
Werkplek automatisering 
Netwerk beveiliging 
Etc. 

De ICT-markt is de laatste jaren wereldwijd enorm gegroeid. Het is mede door deze 
groei dat SIMAC ICT de laatste tijd sterk is gegroeid in aantal werknemers, omzet als 
ook winst. 

SIMAC ICT analyseert bij bedrijven informatie en/of communicatie problemen en 
biedt vervolgens een op maat gemaakte oplossing aan. SIMAC ICT werkt daarbij 
nauw samen met vele toeleverende bedrijven zoals bv. BAAN (software) en CISCO 
(hardware). 

1.2 Industriele Elektronica 

I.E. is de divisie waar SIMAC uit is ontstaan. Deze divisie houdt zich bezig met het 
verkopen van test- en meetsystemen, productie automatisering, elektronica 
componenten en vision technology. 
Er wordt hier niet ingegaan op alle onderdelen en de daarbij behorende activiteiten 
aangezien dit buiten de scope van dit verslag valt. 
I.E. is het op een na kleinste onderdeel van SIMAC en telt zo'n 200 medewerkers. 

1.3 Simac Technologies 

Technologies is het kleinste onderdeel van SIMAC en bestaat in totaal uit 40 
medewerkers. Technologies kan worden onderverdeeld in 3 werkmaatschappijen: 

1) SIMAC PMR BV 
2) SIMAC Broadband Technologies BV 
3) SIMAC Group Support Technologies BV 

1.3.1 SIMAC PMR 

SIMAC PMR is in het leven geroepen om nieuwe product/marktcombinaties te 
ontwikkelen. Vandaar de naam Product Market Research. De bedoeling van SIMAC 
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PMR is om door het opzetten van nieuwe product/marktcombinaties de positie van het 
totale SIMAC concern te kunnen versterken/vergroten. Een project waar SIMAC 
PMR momenteel aan werkt is Wireless Access ten behoeve van de educatie- en 
publishing markt. Wireless Access houdt in dat via draadloze communicatie 
informatie uitgewisseld kan worden. De doelgroep waarvoor SIMAC PMR dit wil 
gaan ontwikkelen is de educatiemarkt en de publishingmarkt. 

Het afstudeerproject is uitgevoerd binnen deze werkmaatschappij. 

1.3.2 Simac Broadband Technologies 

Simac BT is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en verkoop van kabelmodems. 
De kabelmodems communiceren op basis van DVB, een protocol waarmee digitale 
communicatie mogelijk gemaakt wordt. De kabelmodems maken het mogelijk om 
bijvoorbeeld internet via de televisiekabel te verkrijgen. Een andere toepassing is 
bijvoorbeeld video on demand. Met video on demand kan iemand een film aanvragen 
bij een provider waarna de film via de televisiekabel wordt toegezonden naar de 
aanvrager. 

1.3.3 Simac Group Support Technologies 

Simac GST houdt zich bezig met de verkoop van elektronische vergadersystemen. 
Naast verkoop biedt Simac GST ook ondersteuning in de vorm van consultancy, 
cursussen etc. Elektronische vergadersystemen kunnen worden ingezet in situaties 
waar mensen met elkaar willen vergaderen maar niet op dezelfde plaats zijn. Maar ook 
in situaties waar mensen wel allemaal op dezelfde plaats zijn. Het elektronisch 
vergaderen vindt plaats met behulp van een computer, de ideeen en uitspraken worden 
gedaan via het toetsenbord. Enkele voordelen van het elektronsiche vergadersysteem 
ZlJn: 

V ergaderingen kunnen beter gestructureerd worden 
Mensen die deelnemen aan de vergadering hebben de mogelijkheid om anoniem 
ideeen te geven en uitspraken te doen. 
Het stemmen op bepaalde voorstellen wordt vereenvoudigd 
Resultaten van de vergadering kunnen eenvoudig worden verwerkt doordat de 
gehele vergadering wordt opgeslagen op een computer. 

1.4 Deelnemingen 

Met deelnemingen wordt bedoeld de bedrijven waarin Simac Techniek N.V. 
participeert of heeft overgenomen. Het zijn bedrijven die qua werkzaamheden nauw 
aansluiten bij de activiteiten van het Simac concern. Enkele van deze deelnemingen 
zijn Allied Data Technologies (beter bekend als Tornado), Lorje en Kraan. Er zijn 
veel meer deelnemingen maar het valt buiten de scope van dit verslag om hier verder 
op in te gaan. 
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2 De probleemstelling 

In dit hoofdstuk wordt de probleemstelling besproken. Als eerste zal de begin situatie 
besproken warden en vervolgens de uiteindelijke probleemstelling. 

2.1 Begin situatie 

Het afstudeerproj ect is begonnen met als voorlopige opdrachtformulering een nieuwe 
winstgevende product/marktcombinatie te zoeken op het gebied van electronic 
commerce waar Simac PMR een rol in kan gaan spelen. De rol van Simac PMR zou 
moeten liggen op het gebied van het leveren van enabling technology. Electronic 
commerce is een verzamelnaam voor transacties die op elektronische wijze 
plaatsvinden. Na een algemeen onderzoek op dit gebied middels gesprekken, het 
bezoeken van beurzen, lezen van literatuur en het houden van interviews kwam een 
aantal potentiele product/marktcombinaties naar voren. 
Deze product/marktcombinaties zijn intern bij Simac PMR besproken en er is een 
keuze gemaakt voor een product/marktcombinatie die verder zal warden onderzocht 
naar potentie. Deze product/marktcombinatie is het afstandsonderwijs door middel 
van inzet van elektronica. Hieronder wordt verstaan dat onderwij s op afstand 
aangeboden gaat warden via een elektronisch medium zoals het internet, CD-rom of 
DVB-T ( digitaal uitzenden via antennes ), de verschillende media worden later in het 
verslag nog uitvoerig besproken. Er dient opgemerkt te warden dat Simac PMR veel 
interesse heeft in de mogelijkheden van DVB-techniek in het afstandsonderwijs 
gezien de kennis die is opgedaan met DVB in het kabelmodemproject. In de volgende 
paragraaf zal de gekozen product/marktcombinatie nader besproken warden. 

2.2 Afstandsonderwijs middels elektronica 

Hoewel deze product/marktcombinatie niet geheel aansluit bij de definitie van 
electronic commerce werd aan deze combinatie toch de voorkeur gegeven. 
Afstandsonderwijs middels elektronica is letterlijk genomen geen transactie op 
elektronische wijze maar een dienst die op elektronische wijze wordt aangeboden 
waar een betaling aan ten grondslag ligt. 
De redenen waarom Simac PMR de voorkeur gaf aan deze product/marktcombinatie 
zullen hieronder worden weergegeven: 

1) Afstandsonderwijs in Nederland zal in de toekomst steeds belangrijker warden 
[Kam98]. Dit betekent dus dat deze markt de komende jaren sterk zal gaan 
groe1en. 

2) SIMAC ziet eventueel DVB-techniek ingezet in afstandsonderwijs omdat op deze 
manier veel data gebroadcast kan warden zoals colleges in beeld en geluid (iets 
wat met andere media niet (goed) mogelijk is). Op deze manier kan 
afstandsonderwij s wellicht aantrekkelijker worden gemaakt 

3) SIMAC PMR heeft veel kennis op het gebied van DVB-techniek. 
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4) Er wordt voortgebouwd op de huidige kennis zodat deze product/markt 
combinatie nauw aansluit op de huidige activiteiten van SIMAC PMR. 

5) Er zijn goede connecties tussen SIMAC en de Technische Universiteit Eindhoven 
zodat makkelijk gebruik kan worden gemaakt van de kennis van de Universiteit 
omtrent afstandsonderwijs. 

6) Het is een totaal nieuwe product/markt combinatie, hetgeen aansluit bij de 
doelstelling van SIMAC PMR. 

7) De verwachting is dat deze product/marktcombinatie vanwege haar groe1 
winstgevend kan zijn in de toekomst. 

In eerste instantie gaf SIMAC PMR de volgende opdrachtformulering: 

Stel dat een onderwijsinstelling op afstandsonderwijs overgaat en de reguliere 
manier van onderwijs afschaft. Wat betekent dit dan voor: 

de economische en financiele gevolgen voor de onderwijsinstelling 
Welke organisatorische gevolgen brengt dit met zich mee 
Wat zijn de consequenties voor de student 

Het onderzoeken naar de mogelijkheden in het afstandsonderwijs is erg lastig wanneer 
er geen gebruik kan worden gemaakt van de kennis van een onderwijsinstelling. 
Daarom is er gezocht naar een onderwijsinstelling die interesse had om kennis te 
delen over het onderwijsproces en het aanbieden van onderwijs op afstand. Middels 
een aantal gesprekken met onderwijsinstellingen bleek dat de Technische Universiteit 
Eindhoven (TUE) een interessante bron van informatie zou kunnen zijn. De 
belangrijkste reden hiervoor is dat de opleidingen Techniek en Maatschappij (TEMA) 
alsmede Technische Bedrijfskunde (TBdk) een avondopleiding verzorgen naast de 
reguliere dagopleiding. TEMA en TBdk zijn beiden opleidingen van de TUE. De 
avondopleiding wordt gekenmerkt door studenten die overdag geen tijd hebben om 
het reguliere onderwijs te volgen maar toch een diploma van een van deze studies wil 
behalen. De avondopleiding bestaat reeds 3 jaar en kent een lage instroom in aantallen 
studenten. TBdk heeft de afgelopen 3 jaar een instroom van 10 studenten per jaar 
gehad en TEMA zo'n 30 studenten per jaar. De interesse van de TUE om aan dit 
onderzoek mee te werken door informatie te verschaffen ligt in het feit dat er de 
gedachte bestaat dat het kunnen aanbieden van onderwijs op afstand dat tijds- en 
plaatsonafhankelijk is, de instroom van avondstudenten kan vergroten. Het 
avondonderwij s wordt momenteel op 2 avonden in de week gegeven en de student is 
dus afhankelijk van deze 2 avonden. Er worden namelijk geen herhalingen gegeven 
van deze colleges en wanneer de student een college mist kan dit nadelige gevolgen 
hebben. Wanneer het onderwijs op afstand kan worden aangeboden en het is tijds- en 
plaatsonafhankelijk kan de student studeren wanneer hij of zij dit wil. 
Een andere belangrijke reden waarom de TUE een interessante partner is om te 
betrekken bij het onderzoek, is dat dit afstudeeronderzoek gedaan wordt door een 
student van deze universiteit en de organisatie dus goed kent. 
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Bet onderzoek is geYnitieerd vanuit SIMAC PMR en wordt gehouden in de 
onderwijsomgeving van de TUE bij de avondopleiding TBdk en TEMA. De 
aanvankelijke opdrachtformulering wordt hierbij toegespitst op de situatie van de 
avondopleiding zoals die hierboven is beschreven. Bet voordeel van het toespitsen op 
een bestaande situatie is dat de gegevens die tijdens het onderzoek naar boven komen 
meer informatie kunnen bieden dan wanneer er uitgegaan wordt van een fictieve 
situatie en alle gegegevens zijn gebaseerd op aannames. De uiteindelijke 
probleemstelling wordt hieronder gegeven: 

Onderzoek de financiele gevolgen voor de Technische Universiteit Eindhoven 
wanneer de avondopleidingen Techniek en Maatschappij en Technische 
Bedrijfskunde worden vervangen door afstandsonderwijs. Geef tevens aan hoe 
bet afstandsonderwijs ge1mplementeerd kan worden en wat de gevolgen zijn 
voor de onderwijsorganisatie en de student. 

De functie van het onderzoek voor SIMAC PMR is dat het op basis van de financiele 
analyse kan concluderen of deze markt in de nabije toekomst zal gaan ontstaan en 
welke hindernissen er zoal genomen moeten worden door onderwij sinstellingen om 
afstandsonderwij s middels elektronische media te kunnen implementeren. Of deze 
markt in de toekomst zal gaan ontstaan hangt af van de prijs die voor het 
afstandsonderwij s betaald moet worden. Wanneer er sprake is van een gezonde 
financiele keten zal deze markt meer kans hebben te gaan ontstaan en kan SIMAC 
PMR inschatten of er winst te behalen valt in deze markt en of het interessant is om 
producten te gaan ontwikkelen voor deze markt. Op de vraag of SIMAC PMR 
producten moet gaan ontwikkelen voor deze markt wordt in dit verslag geen antwoord 
gegeven. 

2.3 Internet en DVB 

In deze paragraaf zullen de termen "internet" en "DVB" worden toegelicht ter 
verduidelijking van het gehele verslag. 

DVB staat voor Digital Video Broadcasting. DVB is een techniek die digitale 
communicatie mogelijk maakt. Deze communicatie kan verlopen via verschillende 
media zoals de televisie-kabel (DVB-C), antennes (DVB-T) en satellieten (DVB-S). 
DVB faciliteert transmissiesnelheden van enkele tientallen Mbits per seconde in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld ISDN waarbij de maximale snelheid 128 Kbit/sec is. Dit 
betekent dat met behulp van DVB de communicatie een paar honderd maal zo snel 
kan verlopen in vergelijking tot ISDN. 
Een ander kenmerk van DVB is dat er informatie toegestuurd kan worden naar 
meedere eindgebruikers terwijl er maar 1 informatiepakket wordt verstuurd (1 op veel 
communicatie). Normaal gesproken worden er via een medium evenveel 
informatiepakketjes verstuurd als dat er ontvangers zijn (1 op 1 communicatie). Bij 
DVB wordt er gebroadcast, hetgeen betekent dat er maar 1 informatiepakket verstuurd 
wordt over het medium en deze ontvangen kunnen worden door meerdere ontvangers. 
Televisie is een duidelijk voorbeeld van broadcasting. Bet voordeel van broadcasten is 
dat het gebruikte medium niet onnodig zwaar wordt belast. 

Onderzoek naar de gevolgen van de implementatie van afstandsonderwijs 7 



Vanwege de eigenschappen van de DVB-techniek denkt Simac dat DVB inzetbaar is 
in het afstandsonderwijs. Beeldmateriaal van colleges, dictaten etc. kunnen makkelijk 
via dit medium naar de student worden toegezonden. Het medium is hier krachtig 
genoeg voor, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het internet. 

Internet is een medium waarbij computers met elkaar kunnen communiceren via een 
protocol dat TCP/IP heet. De meeste gebruikers van het internet zien dit medium als 
de mogelijkheid om informatie over een bepaald onderwerp te verzamelen en te 
kunnen "communiceren" met andere mensen in de wereld. In feite is het internet niets 
anders dan computers die direct of indirect met elkaar in verbinding staan en met 
elkaar communiceren via het TCP/IP protocol. 
De meeste internetgebruikers komen op het internet via een internet serviceprovider 
met behulp van een telefoonverbinding. Andere mogelijkheden zijn met behulp van 
een (lokaal) netwerk, kabelmodem of draadloos (GSM). Over een aantal jaren is het 
zelfs mogelijk om via het lichtnet te internetten. De internet serviceprovider levert al 
de informatie aan die de eindgebruiker wenst, zoals bijvoorbeeld het weer in Mexico. 
De computers van de internet serviceprovider maken contact met een computer in 
Mexico waar deze informatie over het weer opgeslagen staat en levert deze via de 
telefoonverbinding afbij de internetgebruiker. 
Het nadeel van het internet is de traagheid. De maximale snelheid is afhankelijk van 
de zwakste schakel in de totale keten van informatievrager tot aan de 
informatieverschaffer. Zo is de maximale snelheid via een ISDN-lijn 128Kbit/sec. 
Zou de eindgebruiker een kabelmodem gebruiken die kan communiceren op basis van 
DVB-C dan zou de maximale snelheid 32 Mbit/sec kunnen zijn (factor 250!) maar 
meestal is er in de keten wel een zwakkere schakel die de uiteindelijke maximale 
snelheid bepaalt. Daarom is men wereldwijd bezig de capaciteiten van de 
verschillende schakels te vergroten zodat de communicatiesnelheid omhoog kan, want 
momenteel is het internet vrij traag. Dat betekent dat op dit moment internet moeilijk 
inzetbaar is om afstandscolleges aan te gaan bieden aan de avondstudent. Het zal te 
lang duren om deze informatie binnen te krijgen bij de student. Hier wordt verderop in 
het verslag nog op ingegaan. 
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3 Concretisering afstudeeropdracht 

In dit hoofdstuk wordt het plan van aanpak beschreven. Hierin wordt weergegeven 
welke stappen er genomen worden om antwoord te kunnen geven op de 
onderzoeksvragen. Na het plan van aanpak zal een korte beschrijving worden gegeven 
van de ontwikkelingen in het onderwijs in Nederland en zal nader worden ingegaan op 
het afstandsonderwijs. Voordat het plan van aanpak wordt omschreven zullen de 
onderzoeksvragen worden geformuleerd. 

3.1 De onderzoeksvragen 

Vanuit de probleemstelling zijn een aantal onderzoeksvragen geformuleerd. Ze 
worden hieronder weergegeven: 

1) Wat wordt er in het afstandsonderwijs aangeboden? 

2) In welke vorm wordt het afstandsonderwijs aangeboden? 

3) Wat kost het maken van afstandsonderwijs (inhoudelijk)? 

4) Wat zijn de kosten die verbonden zijn aan het gebruikte medium ter verspreiding 
van het onderwijs? 

5) Hoe kan het afstandsonderwijs worden geYmplementeerd in de organisatie van de 
TUE? 

6) Wat zijn de gevolgen van het afstandsonderwijs voor de docent en student? 

3. 2 Plan van aanpak 

In deze paragraaf wordt weergegeven welke stappen genomen worden om antwoord te 
kunnen geven op de onderzoeksvragen. Het plan van aanpak bevat de volgende 
stappen: 

1) Zoeken naar een onderwijsinstelling die kennis wil delen over (afstands)onderwijs 
door middel van gesprekken. (reeds besproken in hoofdstuk 2) 

2) Bestudering ontwikkelingen in het onderwijs. 

3) Afbakening afstandsonderwijs. (Wat wordt er op afstand aangeboden?) 

4) De vorm bepalen waarin het afstandsonderwijs wordt aangeboden. 

5) Kosten bepalen voor het realiseren van het afstandsonderwijs . 

6) Kosten vergelijking van de verschillende media waarmee afstandsonderwijs 
aangeboden kan worden. 
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7) Onderzoek naar de implementatie van afstandsonderwijs binnen de TUE TEMA 
en TBdk. 

8) Gevolgen voor de docent en student verwerken in conclusies en aanbevelingen. 

3.3 Ontwikkelingen in het onderwijs 

Door middel van een literatuurstudie is een beeld verkregen van de veranderingen in 
het onderwijs. In deze paragraafworden enkele van deze veranderingen besproken. De 
literatuurstudie dient voor een bredere kennis op het gebied van (afstands)onderwijs. 
De kennis die is opgedaan tijdens deze studie maakt een bewust ontwerp van een 
afstandsonderwijssysteem mogelijk. De veranderingen in het onderwijs worden 
weergegeven in 3 groepen: veranderingen in de onderwijsorganisatie, veranderingen 
in het onderwijs door pedagogische opvattingen en veranderingen in het onderwijs 
door informatie- en communicatie technologie. Elke groep veranderingen heeft m 
meer of mindere mate invloed op het te bouwen afstandsonderwijssyteem. 

3.3.1 Veranderingen in de onderwijsorganisatie 

Niet zo lang geleden was het onderwijs nog overzichtelijk. De kennis en vaardigheden 
die aangeleerd moesten worden waren wettelijk bepaald (schoolwetten), onderwijs- en 
beroepsperspectieven voor de studenten waren helder en strak afgebakend: de 
studenten wisten waar zij aan toe waren en de onderwijsinstelling had een eenvoudige 
taak bij het begeleiden. De schoolinstellingen waren over het algemeen betrekkelijk 
klein. Diverse ontwikkelingen hebben een einde gemaakt aan deze overzichtelijke 
situatie [Kirsch95]: 

De onderwijsinstellingen zijn groter geworden; er zijn scholengemeenschappen 
gevormd. 

Schaalvergrotingsoperaties als "Sectorvorming en Vemieuwing van het 
Middelbaar beroepsonderwijs" (SVM) en vorming van regionale opleidingcentra 
(ROC's) zijn in gang gezet waardoor er meer verschillende 
opleidingsmogelijkheden (-richtingen) beschikbaar komen. 

Studenten hebben uitgebreidere pakketkeuzemogelijkheden gekregen. 

Veranderende inzichten ten aanzien van onderwijskundig/didactische en 
maatschappelijke doelstellingen voor het onderwijs. 

De ontwikkelingen hebben gezorgd voor de nodige problemen in het onderwijsproces. 
Alvorens deze problemen besproken worden zal eerst inzicht worden gegeven in hoe 
het onderwijsproces georganiseerd is. 

Het onderwij s is verdeeld in drie processen: het primaire, secundaire en tertiaire 
onderwijsproces. Het primaire onderwijsproces vormt het eigenlijke onderwijs 
( studie/leerprocessen). Het secundaire onderwij sproces ( ondersteunende processen) 
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heeft te maken met het verstrekken van informatie en advies dat leidt tot keuzen voor 
inrichting en uitvoering van leerprocessen (zoals een decaan) . Ook inhoudelijke 
databasebestanden zoals bibliotheken kan men tot deze laag rekenen. Het tertiaire 
onderwijsproces (besturende proces zoals planning en administratie) betreft de 
organisatie en het management van onderwij s en studieprocessen. In het onderstaande 
schema wordt weergegeven hoe de organisatie van het onderwijs voorgesteld kan 
worden [Kirsch95]: 

Figuur 2: De organisatie van het onderwijs 

In deze scriptie zal met name het primaire proces worden beschouwd. Het 
afstandsonderwijssyteem wordt voomamelijk gekarakteriseerd door de manier waarop 
het primaire proces aan de student wordt aangeboden. Het op afstand aanbieden van 
de andere processen zal makkelijker te implementeren zijn en heeft vrijwel geen 
invloed op het karakter van het afstandsonderwijssysteem. 

Het onderwij s is in zijn huidige vorm georganiseerd rond het onderwij sproces, waarbij 
studenten zich moeten schikken naar de onderwijsinstelling. In het traditionele 
onderwijs is het grondpatroon van de organisatie altijd gebaseerd op de didactische 
driehoek, zie onderstaande figuur: 

Docent 

Leerstof Student 

Figuur 3: Didactische driehoek; het grondpatroon van de onderwijsorganisatie 
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Het schema geeft weer dat er een docent is die een vak beheerst en ervoor zorgt dat 
via lesmaterialen en instructie de student ingeleid wordt in dit vakgebied en zich 
daarin leert bewegen. Een belangrijke consequentie hiervan is dat leerstof pas leerstof 
wordt, zodra de docent het presenteert aan de student [Kirsch95]. 

Door allerlei veranderingen dreigt de vraag en het aanbod van educatie uit elkaar te 
groeien. Braan [Braan97] heeft deze factoren in zes globale categorieen 
onderverdeeld: 

1) Verandering in studentenpopulatie 
Het gaat hier om zaken als een stijgende vraag naar educatie op hoger niveau en 
continue educatie maar ook om de verandering in het aantal studenten. Een 
toenemende studentenpopulatie heeft in gelijke mate gevolgen voor de interactie 
tussen student en docent: deze zal evenveel tijd moeten verdelen over meerdere 
studenten. Een groei in het aantal studenten is vooral te vinden in de sector waar 
mensen aan bijscholing doen. Voor steeds meer banen geldt dat deze niet blijvend 
goed kunnen worden uitgeoefend zonder verdere scholing. Zeker als men meer 
verantwoordelijkheden en salaris wil of van beroep wil veranderen, zijn opleidingen 
en trainingen noodzakelijk [Wolf98]. 

2) Een veranderende financiele situatie voor het hoger onderwijs 
De kosten voor het individu of bedrijf met betrekking tot educatie worden steeds 
hoger. Het is de laatste tijd een politiek vraagstuk of de gemeenschap moet opdraaien 
voor opleiding van een individu. Bij hogere kosten zullen minder mensen de 
mogelijkheid hebben om te studeren ( omdat zij de kosten die hieraan verbonden zijn 
niet kunnen of willen opbrengen), terwijl de mensen die juist wel studeren hogere 
eisen gaan stellen aan de kwaliteit van het onderwijs omdat zij waar voor hun geld 
willen gaan zien. 

3) Kennis is snel verouderd 
In allerlei vakgebieden veroudert de kennis steeds sneller. Dit houdt in dat levenslange 
educatie steeds noodzakelijker wordt. Ook de manier en de tijd waarop informatie 
aangeboden kan worden verandert hiermee. Vroeger was er sprake van 'just in case'
educatie, tegenwoordig zou 'just in time'-educatie veel passender zijn. In het eerste 
geval wordt de student een aantal dingen geleerd voor het geval dat deze ooit nodig 
zijn. JIT-educatie is er meer voor bedoeld om studenten vaardigheden bij te brengen 
zodat zij in staat zijn educatie te verkrijgen op het moment dat het nodig is. Hierop is 
wel aan te merken dat levenslange educatie dan vermoedelijk een noodzaak is. Men 
moet continu op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen in het eigen vakgebied, 
om nieuwe informatie te kunnen begrijpen. 

4) Explosie van het informatieaanbod 
Het is in het huidige informatietijdperk veel makkelijker geworden voor mensen om 
zelf snel aan informatie te komen, en te leren. Het huidige educatiemodel is nog steeds 
te veel gebaseerd op het presenteren, absorberen en reproduceren van kennis . De JIT
educatie zoals hierboven omschreven zou dan ook veel passender zijn. 
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5) Technologische vooruitgang 
Door de vooruitgang van de techniek is een heel scala aan toepassingen te bedenken 
voor het onderwijs. De nieuwe technologie kan ingezet worden voor 
onderwijsondersteunende toepassingen (simulaties, video's, etc.) maar ook voor 
onderwijsvervangende toepassingen (Artificiele Intelligentie toegepast in het 
onderwij sproces). 

6) Veranderingen in pedagogische inzichten 
Het onderwijs wordt bei'nvloed door de op dat moment heersende pedagogische 
opvattingen over hoe het onderwijs het beste gegeven kan worden. In de loop der tijd 
zijn er verschillende theorieen ontwikkeld over hoe mensen leren. Door deze 
verschillende opvattingen zijn er inmiddels al verschillende manieren van onderwijs 
ontwikkeld. 

In de volgende paragrafen zal op de laatste twee punten dieper worden ingegaan. 

3.3.2 Veranderingen in bet onderwijs door pedagogische opvattingen 

Zoals reeds in de vorige paragraaf werd gezegd, veranderen de opvattingen over goed 
leren in de tijd. In deze eeuw bestaat de discussie over goed leren voomamelijk uit 
mensen die de ideeen van Skinner volgen en de mensen die zich aansluiten bij de 
ideeen van Vygotsky en Bruner. De ideeen van Skinner staan bekend als het 
behaviourisme, de ideeen van Vygotsky en Bruner staan bekend als het 
constructivisme [Creem98]. De ideeen zullen in detail worden besproken. 

Behaviourisme 

De ideeen van Skinner, een vooraanstaand behaviourist, berusten op het idee dat leren 
afhankelijk is van een zorgvuldig geplande opeenvolging van stimuli, die ontworpen 
zijn om een aantal antwoorden uit te lokken [Creem98]. Het behaviourisme berust 
eigenlijk op twee types van gedragspatronen: 

1) Classic Conditioning: het gaat hier om de natuurlijke reflex als reactie (response) 
op een stimulus. Een goed voorbeeld van Classic Conditioning is het experiment van 
Pavlov, waar de hond leert <lat hij eten krijgt na het luiden van de bel. 

2) Behavioural of operant conditioning: hier gaat het om versterking of beloning van 
een reactie op een stimulus. Als de reactie op een stimulus door een beloning wordt 
gevolgd, dan is er meer kans op die reactie. 

Het wordt duidelijk <lat volgens de behaviourist het doel van het onderwijs niet is dat 
student "x" weet of "y" begrijpt maar wordt het doel meer omschreven als een gedrag: 
de leerling moet in staat zijn om "z" te doen. Het is duidelijk dat een bepaald gedrag 
("z") makkelijker te constateren is dan het begrijpen van "y", waardoor evalueren voor 
behaviouristen niet al te problematisch zal zijn. Een behaviourist beschouwt de 
processen die in de hersenen van een leerling afspelen in een leersituatie als een black 
box. Een behaviourist meet alleen wat er de black box ingaat en wat eruit komt. 
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Het behaviourisme wordt veelvuldig toegepast door docenten, die het gedrag van de 
studenten belonen of afstraffen. Ook wordt veel gebruik gemaakt van zogenaamde 
drill and practice systemen. Deze manier van onderwijzen is ontstaan uit het 
behaviourisme. De drill and practice methode laat de studenten eerst alle stof 
verwerken (de drill). In het practice gedeelte wordt dan getest of de student het wel of 
niet begrepen heeft. Dit laatste wordt meestal gedaan door multiple choice vragen 
waarbij de antwoorden van de student enkel goed of fout bevonden kunnen worden. 
Bij onvoldoende resultaat in de practice-fase moet de student opnieuw de drill-fase 
doorlopen (zie bijlage 1 voor de schematische voorstelling van een dergelijk systeem). 

Constructivisme 

De ideeen van Vygotsky en Bruner vallen onder de noemer "Constructivisme". Zij 
zien kennis eerder als een proces in plaats van een product, geconstrueerd door de 
leerling als een resultaat van ervaringen, kritische reflectie op de ervaringen en sociale 
interactie ( discussie ). Volgens constructivisten kan kennis niet rechtstreeks worden 
overgedragen naar een student vanuit een bepaalde bron. De student moet kunnen 
begrijpen waarom bepaalde dingen zo zijn en moet zich erin kunnen verplaatsen om 
het te kunnen begrijpen. Leren is volgens het constructivisme het zoeken naar de 
betekenis. Daarom zou leren moeten beginnen met onderwerpen waarmee studenten 
actiefbezig zijn om op deze manier er betekenis aan te kunnen geven [Creem98]. 
Het Constructivisme heeft een aantal leidraden: 

Onderwijs zou meer tot inzicht moeten leiden en niet enkel tot het kunnen 
uitvoeren van intellectuele handelingen. 
Verworven kennis is voor de leerling het meest bruikbaar wanneer deze door eigen 
cognitieve activiteiten en inzet is "ontdekt". 
Het doel van instructie is diepgang bieden en niet het hele vakdomein af te 
dekken. 
De docent is een gids die studenten helpt de wereld zelf te ontdekken en kennis te 
construeren. 

Constructivisten beschouwen dus niet alleen het proces van stimulus en respons maar 
kijken ook naar de leerprocessen zelf. Het constructivisme geeft de student meer 
bewegingsvrijheid en verantwoordelijkheid dan het behaviourisme. In het geval van 
behaviourisme zal een docent moeten optreden om leerstof te presenteren, anders leert 
de student niet. Bij het constructivisme dient de docent als een gids die studenten 
richting en indien nodig uitleg geeft in de materie die zij moeten leren. 

Volgens Desforges [Des89] is er in het leerproces een noodzaak voor zowel 
constructivisme als behaviourisme. Er zijn momenten wanneer studenten blijkbaar 
feiten moeten leren en er zijn momenten wanneer studenten concepten moeten leren. 
Hoewel er tussen de twee typen van kennis vaak een onderling verband is, verschilt 
het leerproces aanzienlijk. 
Het voordeel van het vemoemen van deze twee pedagogische opvattingen is dat 
docenten bewust een afstandsonderwijssysteem zouden moeten bouwen. Dat wil 
zeggen dat docenten zich er bewust van moeten zijn wanneer studenten feiten moeten 
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weten en wanneer ze concepten moet leren. De manier waarop de stof aan de student 
zal worden gepresenteerd is afhankelijk van hoe ze het moeten leren. Ook de manier 
waarop studenten getoetst worden op opgedane kennis zal afhankelijk zijn van de 
manier waarop ze het moeten kunnen toepassen. 

Educatie en interactie 

In het onderwijsproces kunnen een aantal niveaus van interactie voorkomen. Moore 
[Moore96] beschrijft drie niveaus van interactie tijdens het leerproces. Deze drie 
niveaus zullen besproken worden. 

Student-Inhoud interactie 
De interactie tussen de leerstof en de leerling is een kenmerkende karakteristiek van 
educatie. De leerstof kan zich op allerlei soorten media bevinden: boek, video, radio
uitzendingen enzovoort. Zonder student-inhoud interactie kan er geen educatie 
bestaan, omdat juist de leerstof het inzicht en het be grip van de student verandert. 

Student-Docent interactie 
De interactie tussen student en docent wordt door de meeste docenten als essentieel en 
door de meeste studenten als wenselijk beschouwd. Elke leerstrategie moet ruimte 
maken voor een dialoog waaruit zowel de opvatting van de student als van de docent 
naar voren kunnen komen. Hierdoor kan de docent het begrip van de student 
analyseren en dit gebruiken als basis voor volgende dialogen. In student-docent 
interactie proberen docenten doelen te bereiken die over het algemeen voor alle 
studenten gelden zoals het zoeken naar motivatiemiddelen. 

Student - Student interactie 
Het gaat hier om interactie tussen studenten, ieder afzonderlijk, of interactie tussen 
verschillende groepen, met of zonder de aanwezigheid van een docent. 

Door middel van deze indeling van interacties kan het gehele primaire (onderwijs) 
proces ingedeeld worden. Deze indeling kan houvast bieden wanneer verderop in het 
verslag gesproken wordt over het afstandsonderwijssysteem en uit welke elementen 
zo'n systeem zou moeten bestaan. 

3.3.3 Veranderingen in het onderwijs door informatie- en communicatie 
technologie (ICT) 

Inzichten in hoe het onderwij s gegeven dient te worden, staan tevens bloot aan de 
ontwikkeling van de technologie. Zo wordt de noodzaak om feiten te onthouden door 
het aangebroken informatietijdperk sterk gereduceerd, terwijl de vraag naar 
levenslange educatie alsmaar groter wordt. Ook wordt het ontwikkelen van 
overdraagbare vaardigheden, in plaats van feitenkennis, steeds meer onderwerp van 
discussie. Het gaat hier dan om teamwork, probleemoplossing, communicatieve 
vaardigheden, enzovoort. Ook heeft het onderwijs door informatie- en 
communicatietechnologie de potentie gekregen cursussen en begeleiding op maat te 
leveren [Kirsch95]. ICT heeft nieuwe onderwijsmethoden mogelijk gemaakt. Zo kan 
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door middel van een simulatie, model of spel de student vaardigheden worden 
bijgebracht die anders niet mogelijk waren. 
Er zijn echter ook invloeden geweest van de technologie op het onderwijs die negatief 
hebben bijgedragen. Dit zal worden toegelicht met een voorbeeld van de multiple 
choice vragen. 

Negatieve invloed van techniek op bet onderwijs 

Schank en Edelson [Schank90] geven een voorbeeld van de negatieve invloed van de 
techniek op het onderwijs in de vorm van multiple choice vragen. Het geven van 
multiple choice vragen is niet populair geworden omdat het een goede manier van 
evaluatie is maar juist omdat de beschikbare technologie het zeer eenvoudig maakt om 
op grote schaal te evalueren. Antwoordformulieren worden door een scanner gehaald 
en de cijfers zijn binnen een aantal minuten bekend. 

Het is zelfs zeer waarschijnlijk dat het gebruik van meerkeuze-opgaven een slechte 
manier van evalueren is. De student moet namelijk kiezen uit een aantal gegeven 
antwoorden, in plaats dat hij of zij antwoorden zelf genereert: men kan dan de 
bekwaamheden van iemand niet meten, laat staan haar of zijn inventiviteit. De 
meerkeuzetoets negeert de vraag hoe een student aan het juiste antwoord is gekomen. 
Men kan namelijk niet te weten komen of de student een geldige redenering heeft 
gebruikt om bij het juiste antwoord te komen. 

Met meerkeuzevragen is het echter nog verder de verkeerde kant opgegaan: zij 
bei'nvloeden ook de manier waarop instructie gegeven wordt. De vragen worden niet 
alleen als evaluatiemethode gebruikt maar steeds meer als instructief gereedschap 
[Schank90]. Men redeneerde dat als de eindevaluatie van een vak een 
meerkeuzetentamen zal zijn, dat de beste manier van voorbereiding het oefenen van 
zulke opgaven is. Hetzelfde kan overigens gezegd worden van het gebruik van 
werkboeken waar dikwijls op een case wordt geconcentreerd, waar studenten de juiste 
formule moeten vinden, of het ontbrekende woord moeten invullen. 

De meerkeuzeopgaven en het werkboek hebben tot gevolg dat de student 
aangemoedigd wordt om de juiste antwoorden te onthouden in plaats van te leren hoe 
deze antwoorden tot stand zijn gekomen. Het slechts onthouden van antwoorden zorgt 
er dan weer voor dat de studenten niet leren hoe ze de kennis kunnen generaliseren 
naar nieuwe problemen of andere probleemgebieden. Een aantal docenten die 
meerkeuzetentamens gebruiken erkennen dit probleem: zij draaien in de antwoorden 
enkele woorden om, om de student "in de war te brengen", waaruit maar weer blijkt 
dat zij hun eigen manier van evalueren verloochenen. 

Ook makers van onderwijsondersteunende computerprogramma's maken handig 
gebruik van deze gemakkelijke manier van onderwijzen en evalueren. Al te vaak 
worden voor onderwijsdoeleinden computerprogramma's gebruikt, op basis van 
meerkeuzevragen. In zo'n programma krijgt men eerst een stukje theorie te lezen. 
Daama krijgt men een vraag voorgeschoteld, waaruit een antwoord gekozen moet 
worden. Kiest men het foute antwoord, dan krijgt men te zien wat het goede was en 
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waarom. Eventueel wordt aangeraden om het vorige stukje theorie nog even te lezen. 
Men staat er vaak niet bij stil ofhet gebruik van zo'n programma wel verantwoord is. 

Bewust gebruik van de technologie 

Betekent het voorgaande nu dat er totaal geen gerechtvaardigde vorm is van 
meerkeuzevragen? Als men zich bewust is van de doelstelling van een bepaald vak, 
dan kan men best terecht besluiten dat het gebruik van meerkeuzevragen voor 
instructie of evaluatie voldoende is. Heeft men bijvoorbeeld tot doelstelling dat een 
student leert zelf bepaalde beslissingen te nemen in een dynamische omgeving, dan is 
zo'n meerkeuze- ofwerkboekomgeving zeer onvoldoende. Wil men slechts bepalen of 
een student een stukje theorie heeft doorgelezen, dan is de meerkeuzevraag daar 
natuurlijk een prima instrument voor. 

Overigens kunnen meerkeuzevragen zo worden ontworpen dat zij voor hogere 
doelstellingen kunnen worden gebruikt. Zo kan men aan de hand van de gegeven 
antwoorden van de student analyseren wat de hiaten in zijn of haar kennis zijn. De 
Item response theory, zoals beschreven in [Braan97] is hier een voorbeeld van. De 
werking van zo'n systeem zal hier niet worden behandeld aangezien dit buiten de 
scope van het onderzoek valt. 

3.3.4 Conclusie 

Het onderwijs zit verstrengeld in de ontwikkeling van tal van factoren. Technische 
veranderingen zorgen voor een druk op de pedagogische correctheid van het 
onderwij s. Aan de andere kant zorgt de verandering van pedagogisch inzicht voor een 
druk op de technologische ontwikkeling. 

Voor een afstandsonderwijssysteem moet in de gaten worden gehouden dat er dus 
geheel verschillende niveaus van interactie zijn en dat zij alien voor (kunnen) komen 
binnen het onderwijs. Een goed afstandsonderwijssysteem ondersteunt alle niveaus 
van interactie. Daamaast zal een goed afstandsonderwijssysteem een combinatie 
moeten zijn van een behaviouristisch- en een constructivistisch systeem. 

3.4 Ajbakening afstandsonderwijssysteem 

Afstandsonderwijs of tele-educatie staat synoniem voor leren op afstand. Prof. Dr. H. 
de Wolf [Wolf98] schrijft zoals reeds eerder werd vermeld dat afstandsonderwijs 
gezien moet worden in onderwijsprocessen die op afstand worden aangeboden. Het 
zijn niet alleen de lessen die op afstand aangeboden kunnen worden maar ook 
processen zoals administratie en ondersteunende processen. Tevens zijn er 
verschillende niveaus van interactie die in meerdere of mindere mate gei:ntegreerd 
kunnen worden in een afstandsonderwijssysteem. 

Middels vele gesprekken met docenten, studenten en bedrijven en het 
literatuuronderzoek is er gekozen voor een vorm van afstandsonderwijs waarbij een 
aantal processen zoals hiervoor besproken worden aangeboden. De vorm van het 
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afstandsonderwijs en de processen die warden aangeboden zullen hieronder warden 
besproken. Maar eerst zal iets warden verteld over het notebookproject. 

3.4.1 Het notebookproject 

Studenten die beginnen met een studie aan de TUE warden in staat gesteld om een 
notebook aan te schaffen tegen een gereduceerde prijs. Deze notebooks zijn allen 
uitgevoerd met een pentium processor en er kan rustig warden gezegd dat het 
krachtige PC's zijn. De notebooks zijn allen uitgerust met dezelfde software. Dit 
levert vele voordelen op. Ten eerste kunnen docenten programma's, tekstbestanden, 
oefenopgaven etc. overhandigen aan de student zonder dat ze hoeven na te denken of 
het we! zal werken op de PC's van de studenten. Als de docent applicaties aanbiedt 
aan de student die voldoen aan de systeemeisen van de notebooks zullen er geen 
problemen optreden. Het tweede voordeel is dat studenten onderling makkelijker data 
kunnen uitwisselen. Voorheen was dit nogal eens problematisch om dat iedere student 
met een antler systeem werkte waardoor de computerprogramma's niet van dezelfde 
versie konden zijn. Met het notebookproject zijn deze problemen opgelost. 
Wanneer men een afstandsonderwijssysteem wil gaan aanbieden, ligt het voor de hand 
om het notebookproject hierbij te gebruiken. De infrastructuur is er immers al, want 
zo'n 98% van de nieuwe studenten heeft een dergelijk notebook. De computer kan 
goed warden ingezet in het afstandsonderwijs omdat beeld, geluid, experimenten etc. 
makkelijk kunnen warden toegepast. 
De notebook wordt in dit verslag als centraal punt genomen. Immers, het notebook 
wordt het medium tussen de student en de informatie, hetgeen betekent dat het 
notebook het knooppunt wordt tussen de student en de universiteit. 

3.4.2 De vorm van het afstandsonderwijs 

De vorm waarin het afstandsonderwijs zal warden aangeboden wordt in dit verslag het 
interactieve dictaat genoemd. Eerst zullen de processen/interacties warden besproken 
die aan de student warden aangeboden en vervolgens zal het totaalbeeld van het 
interactieve dictaat warden geschetst. 
Er is in dit onderzoek voor gekozen om alle beschreven interactieniveaus te 
ondersteunen in het afstandsonderwijssysteem. De interactieniveaus warden als volgt 
ingevuld: 

1) Student - Inhoud interactie 
Dit betekent dat de student op afstand de leerstof moet kunnen bestuderen. Dit wordt 
aangeboden in de vorm van een tekstbestand, een elektronisch dictaat. Door middel 
van een tool die de docent kan gebruiken kunnen allerlei bewerkingen met de tekst 
warden gedaan. De docent kan bijvoorbeeld de tekst zodanig inrichten dat wanneer de 
student stukken tekst gelezen heeft deze tekst kan warden gereduceerd tot een soort 
samenvatting. Tevens is het mogelijk dat de student in het elektronisch dictaat 
markeringen maakt van stukken tekst die in een appart bestand warden opgeslagen. 
Op deze manier kan de student zijn of haar eigen samenvatting snel en gemakkelijk 
maken. 

2) Student - Docent interactie 
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De colleges die een docent normaal gesproken geeft zijn tijds- en plaatsafhankelijk. In 
het afstandsonderwijssysteem zullen de colleges tijds- en plaatsonafhankelijk moeten 
zijn. Daarom wordt er voor gekozen om de colleges op te nemen en deze via een 
elektronisch medium aan te student aan te bieden. Op deze manier kan de student zelf 
bepalen wanneer hij of zij de colleges bekijkt. 
Het beeldmateriaal wordt ge'integreerd met de tekst. Dit betekent dat er tussen de tekst 
door icoontjes geplaatst worden die de student kan activeren om bet opgenomen stuk 
college te kunnen bekijken. Het stuk college heeft dan betrekking op de tekst 
waartussen bet geplaatst is. 
Het presenteren van colleges die van te voren opgenomen zijn, is eigenlijk geen 
interactie. De student kan namelijk niet direct vragen stellen aan de docent over bet 
betreffende college. Daarom is er een f eedbackkanaal waarlangs de student vragen 
kan stellen aan de docent over de colleges of over andere aspecten zoals de leerstof, 
opgaven etc. Dit feedbackkanaal vindt plaats via E-mail. De docent kan op zijn of 
haar beurt beslissen of hij of zij de vraag direct beantwoordt of dat de vraag wordt 
voorgelegd aan meerdere studenten via een website. Dit laatste zal in dit verslag niet 
behandeld worden. Het feedbackkanaal zelf wel. 

Uit de vele gesprekken die gevoerd zijn bleek dat een aantal personen geen nut zag in 
het opnemen van colleges om vervolgens bet beeldmateriaal te presenteren in bet 
interactieve dictaat. Volgens deze personen zou het beeldmateriaal weinig 
toegevoegde waarde hebben voor de student. De student zou volgens hen niets meer 
zien dan een docent die iets staat te vertellen. Volgens hen zou alleen geluid 
voldoende zijn. 
In dit onderzoek is besloten om toch beeldmateriaal te gaan gebruiken. Het 
beeldmateriaal toont een docent die college geeft. Het voordeel hiervan is dat het 
realiteitsgehalte hoog blijft. De student heeft hierdoor meer het gevoel betrokken te 
zijn bij een onderwijsinstelling en bovendien is men gewend om te zien wie er 
spreekt. Het gevoel van vervreemding zou kunnen ontstaan waardoor de motivatie van 
de student zou kunnen verdwijnen. Tevens zou het beeldmateriaal kunnen bestaan uit 
praktijkfilmpjes en animaties die een te behandelen onderwerp duidelijker maken. 

3) Student-Student interactie 
De student-student interactie zal in dit onderzoek niet opgenomen worden in het 
afstandsonderwijs. Het enige onderlinge contact zal plaatsvinden via E-mail. De 
website die bij de Student-Docent interactie al besproken is, zal een uitkomst bieden 
voor student-student interacties. Tevens kan zo'n website gebruikt worden om 
studenten gezamenlijk te laten werken aan een werkstuk. Ook dit zal niet besproken 
worden in dit verslag. 

Hierboven zijn de interacties besproken volgens Moore [Moore96]. Daamaast zullen 
aan de student nog enkele andere zaken worden aangeboden die eigenlijk niet zo goed 
kunnen worden ingedeeld bij een van de bovengenoemde interacties. Het meest voor 
de handliggende indeling zal zijn naar de student-inhoud interactie. 

4) Toetsvragen 
Tussen de tekst door kan de docent toetsvragen opnemen die de student testen op de 
opgedane kennis. De meest voor de hand liggende methode is om dit te doen in de 
vorm van meerkeuze vragen. De meerkeuze vragen zijn in een interactieve vorm. Dit 
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wil zeggen dat de student antwoorden kan geven op vragen maar wanneer deze fout 
beantwoord warden zal er uitleg gegeven warden waarom dit antwoord fout 1s. 
Eventueel kan de student warden terugverwezen naar het betreffende stuk tekst. 

5) Experimenten en simulaties 
In het interactieve dictaat kunnen tevens experimenten en simulaties warden 
opgenomen. Deze kunnen het inzicht in een bepaald stuk materie verhogen. De 
experimenten en simulaties zijn kleine computerprogramma's die het toelaten om de 
student zelf te laten werken met deze toepassingen. Om een voorbeeld te geven: de 
student kan bij een simulatie van een katrollen-systeem zelf de krachten en het aantal 
katrollen veranderen om te zien welke impact dit heeft op de krachten die warden 
uitgeoefend op de ophangpunten van de katrollen. 

3.4.3 Samengevat 

Het afstandsonderwij s wordt aangeboden in de vorm van een interactief dictaat. Het 
interactieve dictaat vervangt de traditionele manier waarop een vak gegeven wordt en 
bevat daarom alle stof die gegeven wordt in het daarvoor gebruikelijk aantal 
collegeweken. Het interactieve dictaat biedt de student de mogelijkheid om: 

Teksten te lezen en samen te vatten. 
Stukken opgenomen college te bekijken wanneer daar behoefte aan is. 
Experimenten en simulaties warden opgenomen in de tekst om de student meer 
inzicht te geven in de stof. 
Er kan regelmatig warden getoets door middel van meerkeuzevragen om de 
student zelf te laten beoordelen of hij of zij de stof begrepen heeft. 
Een feedbackkanaal is gei"ntegreerd in het dictaat, wat de student in staat stelt om 
vragen te stellen aan de docent. Tevens is het mogelijk om op deze manier 
opgaven, werkstukken etc. in te leveren bij de docent. 

In het onderstaande figuur is een screendump te zien van een ontwikkeld interactief 
dictaat door het bedrijf Turpin Vision. Er is een bladzijde met tekst (inhoud) te zien en 
tevens zijn er in de linker kolom icoontjes geplaats. Als de icoontjes warden 
aangeklikt start een oefenopgave of een experiment. In de tekst is een menu 
geactiveerd die mogelijke bewerkingen van de tekst weergeeft. 
Het figuur geeft weer hoe het in dit onderzoek beschreven afstandsonderwijsmodel er 
ongeveer uit zal komen te zien. Het getoonde figuur dient alleen voor een 
beeldvorming van de lezer. De functionaliteiten van het in dit rapport beschreven 
model zijn uitgebreider. 
In bijlage 2 zijn nog enkele screendumps te vinden van Turpin Visions interactieve 
dictaat. 
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Figuur 4: Screendump Turpin Visions interactieve dictaat. 

.::J 

In het volgende hoofdstuk zal besproken worden wat het kost om een dergelijk 
interactief dictaat te maken. Tevens zal besproken worden welke kosten er verbonden 
zijn aan het medium dat het interactieve dictaat bij de student brengt. 
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4 De kosten van afstandsonderwijs 

In dit hoofdstuk zullen de kosten worden bepaald voor het maken van een interactief 
dictaat zoals besproken in het voorgaande hoofdstuk. Daarna zullen verschillende 
media besproken worden wat betreft de kosten en voor- en nadelen van het gebruik 
daarvan. 

4.1 De kosten van het maken van een interactief dictaat 

Voordat gesproken kan worden over de kosten van het maken van een interactief 
dictaat, zal eerst het interactieve dictaat nader gedefinieerd moeten worden. Daarvoor 
worden een aantal uitgangspunten gegeven. De uitgangspunten worden onderverdeeld 
in een aantal categorieen: Uitgangspunten aangaande het onderwijs, dictaat 
inhoudelijke uitgangspunten, uitgangspunten gerelateerd aan de kosten voor het 
maken van de tekst, de kosten voor het maken van opgaven en de kosten voor het 
maken van experimenten en simulaties. De verschillende uitgangspunten zullen 
toegelicht worden. Tot slot zal een grootte bepaling worden gedaan van het 
interactieve dictaat. De grootte van het interactieve dictaat wordt weergegeven in het 
aantal bytes. 

4.1.1 Uitgangspunten gerelateerd aan bet onderwijs 

1) Een collegejaar bevat 20 vakken (die elk 2 studiepunten hebben). 
2) Een studie van 4 jaar bevat 80 vakken 
3) Elk college dat gegeven wordt is 1.5 uur lang 
4) De kosten die berekend worden om afstandsonderwijs mogelijk te maken worden 

berekend per vak en per collegejaar. 

Ad 1) Tijdens een studiejaar bij de faculteit TEMA of TBdk kunnen er in totaal 42 
studiepunten worden behaald. Gemiddeld genomen is een vak 2 studiepunten groot. 
Er wordt voor het gemak voor gekozen dat er 20 vakken gegeven worden per 
studiejaar die elk 2 studiepunten opleveren. Dit betekent dat in dit verslag een 
studiejaar maar 40 studiepunten telt in plaats van 42. Het effect van deze keuze leidt 
er toe dat de kosten zo'n 5% hoger uitvallen. Deze 5% kan gebruikt worden om een 
stuk onvoorziene kosten te dekken. 

Ad 2) Direct gevolg uit aanname 1. 

Ad 3) Een vak van 2 studiepunten heeft gemiddeld genomen per week 2 college-men. 
Een college uur bestaat in werkelijkheid uit 3 kwartier les. Dit betekent dus dat een 
college gemiddeld 1.5 uur lang is. 

Ad 4) De eenheid waarin de kosten worden berekend zijn per vak per collegejaar. 
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4.1.2 Uitgangspunten gerelateerd aan de inhoud van bet interactieve dictaat 

1) 200 bladzijden tekst 
2) Dictaat dekt 7 van de 9 college weken af 
3) Bevat 0.5 uur opgenomen beeldmateriaal per college 
4) Per afgedekt college wordt er 1 opgave opgenomen in het dictaat om de kennis 

van de student te testen 
5) Per afgedekt college wordt er 1 experiment of 1 simulatie verwerkt om het inzicht 

van de student in de stof te vergroten 

Ad 1) Uit onderzoek naar de hoeveelheid bladzijden stof die een student moet 
verwerken voor een vak, bleek dat dit gemiddeld rond de 200 bladzijden lag. Daarom 
wordt er vanuit gegaan dat het interactieve dictaat ook gemiddeld 200 bladzijden tekst 
bevat. 

Ad 2) Een collegeperiode bestaat uit 9 weken. Dit betekent dat een vak wordt 
gedoceerd in 9 weken. Er wordt aangenomen dat bij het afstandsonderwij ssysteem dat 
in dit verslag besproken wordt er 7 van de 9 weken vervangen kunnen worden door 
het interactieve dictaat. Met name het introductie college van een vak zal niet zo snel 
vervangen worden evenals het slotcollege. Het introductiecollege kan gebruikt worden 
om de studenten de doelstellingen van het vak duidelijk te maken. Het slotcollege kan 
gebruikt worden om mondeling een aantal vragen door te spreken ter voorbereiding 
van het tentamen. 

Ad 3) Per college van 1.5 echte uren wordt er maar een half uur opgenomen. Middels 
een aantal gesprekken met docenten bleek dat de belangrijkste punten uit een college 
van 1.5 echte uren te verwerken zijn in een half uur beeldmateriaal. Het betekent wel 
dat de docent van te voren moet bedenken wat hij of zij wil gaan zeggen (regisseren). 
Dit vergt dus enige voorbereiding; dit komt later nog aan bod. Wanneer er 7 van de 9 
collegeweken vervangen worden door het interactieve dictaat komt dit dus neer op 7 
keer een half uur beeldmateriaal wat 3.5 uur in totaal is. 

Ad 4) Er wordt gemakshalve van uit gegaan dat het dictaat op te splitsen is in een 
zelfde aantal stukken als dat er colleges behandeld worden. In dit geval betekent het 
dus dat het dictaat is op te splitsen in 7 delen. Bij elk deel zal aan het einde een toets 
plaatsvinden. Deze toets wordt gegeven in een multiple-choice vorm en dient om de 
student zelf te laten beoordelen of hij of zij de stof begrepen heeft. De multiple-choice 
toets heeft een onderliggend programma dat de student begeleid bij foutieve 
antwoorden. Aan de student wordt dan uitgelegd wat er fout is en wordt eventueel 
terug verwezen naar het betreffende stuk stof. 

Ad 5) Per behandeld college wordt in het dictaat een experiment of simulatie 
gepresenteerd dat de student meer inzicht kan verschaffen in de stof. Dit komt in dit 
geval dus neer op 7 experimenten of simulaties per interactief dictaat. 
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4.1.3 Uitgangspunten gerelateerd aan de kosten voor het maken van de tekst in 
het interactieve dictaat 

1) Uurloon docent: Fl 145,- per uur 
2) Aantal uren besteed aan schrijven tekst: 350 uur 
3) Verhouding tijdsbesteding normaal dictaat en interactief dictaat: 30%-70% 
4) Uurloon derden: Fl 200,- per uur 
5) Edit-uren derden aan tekst voor interactief dictaat: 8 uur 
6) Levensduur (interactief) dictaat: 3 collegejaren 
7) Investeringen in tool voor het schrijven van het interactieve dictaat: Fl 500.000,-

Ad 1) Het tarief van een docent ligt op Fl 145,- per uur. Het is een tarief dat is 
vastgesteld door de TUE. 

Ad 2) Middels een klein onderzoek binnen de vakgroep Bedrijfseconomie & 
Marketing bleek dat docenten gemiddeld 350 uur besteden aan het schrijven van een 
dictaat. Het schrijven van een dictaat bestaat uit een nieuw geschreven stuk en een 
hergebruikt gedeelte. 

Ad 3) De tekst die de docent schrijft kan zowel worden gebruikt voor het normale als 
het interactieve dictaat. De tijd die docenten besteden aan het schrijven van een dictaat 
kan verdeeld worden over het interactieve dictaat en het normale dictaat Er wordt hier 
verondersteld dat de tijd voor 70% is toe te rekenen aan het interactieve dictaat en 
voor 30% aan het normale dictaat. 

Ad 4) Het uurloon van derden is op Fl 200,- per uur gesteld 

Ad 5) Onder edit-uren wordt het bewerken van de tekst verstaan door derden. Deze 
edit-uren worden gebruikt om de opmaak van de tekst optimaal te maken. Icoontjes 
voor beeldmateriaal en experimenten moeten op de juiste plaats worden gezet, 
pagina's moeten op de juiste plaats worden afgebroken etc. Het aantal uren dat 
hiervoor wordt gereserveerd ligt op 8 uur. 

Ad 6) Een (interactief) dictaat heeft gemiddeld genomen een levensduur van 3 jaar. 
Na deze 3 jaar wordt het dictaat weer herschreven. Het herschrijven bestaat uit een 
deel nieuwe tekst en een gedeelte dat hergebruikt wordt. 

Ad 7) De docenten zullen een tool moeten gebruiken dat het mogelijk maakt om 
allerlei bewerkingen uit te voeren die nodig zijn voor het interactieve dictaat. Zo 
kunnen de docenten bepaalde stukken tekst zodanig inrichten dat met een druk op de 
knop de tekst kan veranderen in een samenvatting. 

De kosten voor het maken van de tekst zijn Fl 14.458,- per vak per collegejaar. Voor 
een formule zie bijlage 3. 
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4.1.4 Uitgangspunten gerelateerd aan de kosten voor bet beeldmateriaal 
gebruikt in bet interactieve dictaat 

1) 1 uur beeldmateriaal kost 5 uur om op te nemen 
2) Uurloon student-assistent: Fl 20,- per uur 
3) Uurloon docent: Fl 145,- per uur 
4) Voorbereiding van docent op opname van een college: 4 uur 
5) Aanschafkosten opname-apparatuur: Fl 15.200,-
6) Variabele kosten per dictaat: Fl 100,-
7) Afschrijvingsduur opnameapparatuur: 3 jaar 
8) Edit-uren door derden aan opgenomen beeldmateriaal: 10 uur per opgenomen uur 
9) Uurloon derden: Fl 200,-

Ad 1) Middels een onderzoek bij bedrijven die ervaring hebben op het gebied van het 
opnemen van beeldmateriaal blijkt <lat er ongeveer 5 uur nodig is om effectief 1 uur 
op te nemen. 

Ad 2) Het uurloon van een student-assistent is Fl 20,- per uur 

Ad 3) Zie paragraaf 4.1 .3 uitgangspunt 1 

Ad 4) Middels hetzelfde onderzoek naar het aantal uren <lat men bezig is om 1 
effectief uur op te nemen bleek dat docenten ongeveer 4 uur nodig hebben om zich 
voor te bereiden op een college <lat opgenomen moet worden. Dus per college van 1.5 
echte uren wordt 4 uur gereserveerd om de docent zich voor te laten bereiden op de 
opnames. 

Ad 5) De colleges die moeten worden opgenomen stellen geen speciale eisen aan de 
kwaliteit van de opname-apparatuur. De videocamera's hoeven niet van een extreem 
hoge kwaliteit te zijn. Er kan volstaan worden met een normale video Hi-8 camera. De 
reden hiervoor is <lat het beeldmateriaal dat gebruikt wordt in het interactieve dictaat 
tegen een lage kwaliteit moet worden aangeboden wanneer rekening wordt gehouden 
met de capaciteit van de PC's en het gebruikte medium. Hier wordt later nog nader op 
ingegaan. Het heeft daarom geen effect wanneer de colleges op een extreem hoge 
kwaliteit worden opgenomen (geen uitbesteding aan professionals). 

De aanschafprijs van een videocamera hgt rond de Fl 1500,- per stuk. Er worden geen 
apparte eisen gesteld aan de opnames zoals licht en speciale geluidsopnames zodat de 
kosten relatieflaag kunnen blijven. Het aantal camera's wordt als volgt bepaald: 
Per studiejaar zijn er 20 vakken die elk gemiddeld 2 college-uren per week hebben. 
Een uur college opnemen kost ongeveer 5 uur. Per 2 college-uren wordt een half uur 
opgenomen. Elk vak kent 9 college-weken waarvan er 7 colleges worden opgenomen, 
hetgeen betekent <lat er in totaal : 20 * 7 * 0.5 * 5 = 350 uur per jaar moet worden 
opgenomen. Dat betekent theoretisch <lat 1 camera met een 100% bezettingsgraad alle 
vakken in 43 dagen kan opnemen. Daarbij is er geen rekening gehouden met het feit 
dat docenten de camera's langer in bezit hebben dan dat er opgenomen wordt. Er 
wordt aangenomen <lat het een <lag langer duurt voordat de camera's weer beschikbaar 
zijn voor andere gebruikers. Dit komt neer op 63 dagen waarin 20 vakken kunnen 
worden opgenomen. Dit zou niet wensenlijk zijn gezien de hoge bezettingsgraad en de 
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kans op uitval van de camera waardoor het aantal dagen die overblijven om op te 
nemen steeds kleiner wordt. Daarom is het verstandig om per collegejaar van 20 
vakken meerdere camera's aan te schaffen. Bovendien zou het in sommige situaties 
erg handig zijn om de beschikking te hebben over meerdere camera's tegelijk. Op 
deze manier kunnen tijdens een opname meerdere camera's worden opgesteld die elk 
een bepaald onderdeel opnemen. Bijvoorbeeld een camera voor het opnemen van de 
docent en een camera voor het opnemen van het bord. Er wordt verondersteld dat er 
per opname 2 camera's gebruikt worden. 

Wanneer er 8 camera's aangeschaft worden en er steeds 2 camera's verbonden zijn 
aan een opname, is er de volgende bezettingsgraad: 

63(dagen) * 8(uren/werkdag) 
--------------- ---- ------- --* 100%::::; 10% 
4( opnames tegelijk uitvoerbaar) * 8(uren/werkdag) * 200(werkdagen/jaar) 

Een bezettingsgraad van zo'n 10% is wenselijk. Er is namelijk nog geen rekening 
gehouden met uitval van camera's. Ook de agenda van de docenten speelt een rol. 
Docenten hebben niet altijd tijd om opnames te doen wanneer de camera's 
beschikbaar zijn. Met bovengenoemde bezettingsgraad van 10% van de videocamera's 
is de verkrijgbaarheid gunstig genoeg. 

De kosten zijn dan: 

Camera's: 8 * Fl 1500,- = Fl 12.000,-
Statieven 8 * Fl 250,- = Fl 2000,-
Extra accu's 8 * Fl 150,- =Fl 1200,-
-------------------------------------------------------------------- + 
Totaal Fl 15.200,-

Ad 6) Tijdens een opname van een college worden er videobanden gebruikt. Aan het 
begin van dit hoofdstuk is aangenomen dat er 7 van de 9 colleges worden vervangen 
door het interactieve dictaat. Dit komt neer op 7 * 0.5 uur aan opnames. Er is dus voor 
3.5 uur aan opnamecapaciteit nodig, wat neerkomt op minimaal 3 videobanden van 90 
minuten. In dit verslag wordt het aantal videobanden op 4 stuks per vak gehouden 
omdat ervan uitgegaan wordt dat niet alle opgenomen stukken precies achter elkaar op 
de band komen te staan. Er is dus enige speling nodig. De kosten van 4 videobanden 
(Hi-8) zijn ongeveer Fl 100,-

Ad 7) Video-apparatuur wordt in 3 jaar afgeschreven. 

Ad 8) Na de opnames worden de videobanden ingeleverd bij een bedrijf die dit 
beeldmateriaal bewerkt tot een digitaal formaat. Tevens zal het bedrijf de opgenomen 
stukken precies uitmonteren zodat er geen aan- en uitloopstukken meer te zien zijn in 
het verwerkte beeldmateriaal. Ook frame rates, het aantal pixels etc. zullen worden 
ingesteld door dit bedrijf. De benodigde tijdsduur hiervoor is 10 uur per opgenomen 
uur. 
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Ad 9) Het uurloon gerekend door derden is Fl 200,- per uur (Zie kosten voor het 
maken van tekst in het interactieve dictaat) . 

De kosten voor het maken van het beeldmateriaal ZIJn Fl 4.936,- per vak per 
collegejaar. Voor een formule zie bijlage 3. 

4.1.5 Uitgangspunten gerelateerd aan de kosten voor het maken van opgaven 
en experimenten / simulaties in het interactieve dictaat 

1) Kosten van 1 opgave: Fl 2000,-
2) Kosten van 1 experiment of simulatie: Fl 2000,-

Ad 1,2) De gegevens over de kosten zijn verkregen door gesprekken met personen die 
gespecialiseerd zijn in het maken van interactieve toepassingen. 

De kosten voor het maken van opgaven en experimenten/simulaties in een dictaat zijn 
Fl 9.333,-. Voor een formule zie bijlage 3. 

Het aantal uren dat een docent kwijt is aan de ontwikkeling hiervan is inbegrepen in 
het aantal uren dat een docent besteedt aan het schrijven van een (interactief)dictaat en 
ligt rond de 8 uur per toepassing. 

4.1.6 Grootte bepaling van het interactieve dictaat 

Naast de kosten die gemaakt worden voor het maken van het interactieve dictaat, 
wordt in deze paragraaf de grootte van het dictaat bepaald. 
De grootte van het interactieve dictaat wordt voomamelijk bepaald door het 
beeldmateriaal. De tekst, opgaven en simulaties/experimenten leveren in een veel 
mindere mate een bijdrage aan de totale omvang van het interactieve dictaat. De 
grootte van het beeldmateriaal wordt bepaald door de grootte van het venster waarin 
dit vertoond wordt en de kwaliteit van het getoonde beeldmateriaal. Afhankelijk van 
deze parameters varieert de benodigde capaciteit van het beeldmateriaal tussen de 50 
en 250 Kbytes/seconde. In het geval van 250 Kbytes/seconde is het mogelijk om het 
gehele beeldscherm te gebruiken voor het beeldmateriaal in een hoge kwaliteit. In dit 
verslag wordt ervan uitgegaan dat het beeldmateriaal een capaciteit vraagt van 100 
Kbytes/seconde. De grootte van het venster is 15 cm bij 19 cm. 
Als elk beeldfragment uit een film veel veranderingen in zich heeft (bewegingen) dan 
zal elk fragment veel nieuwe informatie bevatten, hetgeen leidt tot een hogere 
benodigde capaciteit. In het geval van opnames van docenten die lesgeven, zijn er 
weinig bewegingen waardoor de fragmenten op zichzelf weinig nieuwe informatie 
bevatten en de benodigde capaciteit laag is. Daarom is een capaciteit 100 
Kbytes/seconde voor het beeldmateriaal een redelijke benadering. 
Eventuele sheets die een docent wil laten zien tijdens een opname worden appart 
opgeslagen. Dit betekent dat de sheets in een appart bestand worden geplaatst en geen 
deel uitmaken van het filmmateriaal. Het is mogelijk om het bestand waar de sheets in 
zijn opgeslagen parallel mee te laten lopen met het filmmateriaal. Op deze manier kan 
de student tijdens het bekijken van het filmmateriaal een apart scherm openen waar de 
sheets in zijn te zien. 
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De totale omvang van het beeldmateriaal m een interactief dictaat 1s als volgt te 
berekenen: 

100 Kbytes/seconde * 60 seconden * 60 minuten * 3.5 uur = 1.260.000 Kbytes 

De totale omvang van de tekst, opgaven en experimenten/simulaties wordt verwacht 
rond de 8.000 Kbytes 
In totaal zal de omvang van een interactief dictaat 1.268.000 Kbytes zijn. 
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4.2 De kosten ten aanzien van het gehruikte medium 

De media die in dit verslag onderzocht warden, zijn: CD-rom, Internet en DVB-T. 
Deze media warden als serieuze mogelijkheden beschouwd die ingezet kunnen 
warden om het afstandsonderwijs bij de student te krijgen, rekening houdend met het 
notebookproj ect. 
De CD-rom en het Internet zijn bekende media die tegenwoordig overal warden 
ingezet. DVB-Tis een nieuw medium. 
In de volgende paragrafen zullen de kosten warden besproken die gepaard gaan met 
het gebruik van een van deze media. 

4.2.1 De kosten van het gebruik van CD-rom 

Als de CD-rom gebruikt wordt, zullen de studenten deze moeten laten toesturen of 
ophalen bij de TUE. Deze laatste optie lijkt het meest voor de hand liggend aangezien 
in dit verslag is aangenomen dat er altijd een introductie-college gegeven wordt. Dit 
college leent zich bij uitstek voor de uitreiking van CD-roms. 
Er zijn geen extra technische hindernissen bij het gebruik van CD-roms aangezien 
elke notebook is uitgerust met een CD-romspeler. Eventuele installatie van het dictaat 
op de computer gebeurt automatisch. 

De kosten voor het gebruik van CD-roms die warden ingezet om het interactieve 
dictaat bij de student te krijgen warden als volgt bepaald: 

De eerste 500 CD-rom exemplaren kosten Fl 3500,- Dit is inclusief glas-master, 
jewel-box, inlay ontwerp en prints. Daarna zijn de extra kosten Fl 3,- per CD-rom. 

1 CD-rom kan maximaal 640 Mbytes aan informatie bevatten. Een interactief dictaat 
is zo'n 1.268 Mbytes groat. Er zijn dus 2 CD-roms nodig om een dictaat op te slaan. 
Op basis van 500 CD-roms kunnen er in 3 jaar (levensduur dictaat) 250 studenten 
voorzien warden van een bepaald vak in de vorm van een interactief dictaat (83 
studenten per jaar). Dit aantal lijkt redelijk gezien de instroom van studenten in de 
afgelopen jaren. Mocht de instroom toch hoger zijn dan zijn de extra kosten per vak 
en per student Fl 6,-. 
Er wordt vanuit gegaan dater niet meer dan 250 studenten de komende 3 jaar zullen 
instromen. De kosten voor het gebruik van CD-rom zijn dan Fl 3500,- per 3 jaar. 

De kosten van het interactieve dictaat per studiejaar + Kosten CD-roms per jaar 

Fl 28.278,- + Fl 1.167,- = Fl 29.445 ,-
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4.2.2 De kosten van het gebruik van internet 

Het internet kan ook gebruikt worden om interactieve dictaten te verspreiden onder de 
studenten. De student zal dan moeten inloggen bij een internet serviceprovider die de 
interactieve dictaten heeft opgeslagen op een server. Over het algemeen hebben 
internet serviceproviders door het hele land inbelpunten zodat de telefoonkosten 
gereduceerd kunnen worden tot het basis-lokaal tarief. In dit verslag wordt ervan 
uitgegaan dat studenten alleen gebruik kunnen maken van het internet via een 
telefoonverbinding. 

De interactieve dictaten kunnen worden gedownload wanneer de student daar de 
rechten voor heeft (m.b.v. van passwords). De dictaten worden dan gekopieerd vanaf 
de server bij de internetprovider naar de student via de telefoonlijn. 

Het probleem van communicatie via de telefoonlijn is dat de bandbreedte ( de 
hoeveelheid informatie per tijdseenheid) erg klein is . Momenteel kan er via een 
gewone telefoonlijn maximaal 56 Kbits/seconde aan data worden uitgewisseld. Dit is 
gelijk aan zo'n 26 Mbytes per uur. Om op deze manier een hoeveelheid informatie te 
downloaden ter grootte van 2 CD-roms zou 50 uur duren. Dit is niet acceptabel omdat 
voor een volledig studiejaar met 20 vakken dit neer zou komen op 20 * 50 uur is 1000 
uur (40 dagen). 

Er zijn 3 oplossingen te bedenken waarbij het internet wel gebruikt zou kunnen 
worden: 

oplossing 1: 
Het beeldmateriaal wordt met een lagere kwaliteit aangeboden. Dit kan gedaan 
worden door het venster kleiner te maken, minder frames te gebruiken of de resolutie 
lager te houden. Een halvering van het aantal Kbytes per seconde voor filmmateriaal 
betekent een halvering in de tijd die nodig is om een dictaat te downloaden. 

oplossing 2: 
Studenten maken gebruik van een snel netwerk. Binnen de TUE is een zeer snel 
netwerk aangelegd. Het is een oplossing om studenten dictaten te laten downloaden 
via dit netwerk. Het enige probleem is dat de student naar de TUE zal moeten komen 
om hier gebruik van te kunnen maken. 
In de toekomst worden universiteiten onderling met elkaar verbonden via een groot en 
zeer snel netwerk (Gigaport) . Het zal dan mogelijk zijn om studenten naar de 
dichtstbijzijnde universiteit te laten gaan om van daar uit de dictaten te laten 
downloaden. Voorlopig is dit nog niet mogelijk. 

oplossing 3: 
De notebooks die studenten krijgen worden uitgerust met snellere processoren 

(Pentium 11). Deze processoren kunnen betere compressieprogramma's aan waardoor 
het filmmateriaal zeer compact via het internet verstuurd kan worden. Wanneer het 
dictaat eenmaal is gedownload kan de computer het beeldmateriaal weer 'uitpakken' 
tot een leesbaar formaat. Momenteel hebben alle studenten een notebook dat is 
uitgerust met een Pentium I processor met als gevolg dat de betere 
compressieprogramma's hier niet op kunnen draaien. 
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Oplossing 3 lijkt de meest waarschijnlijke. Momenteel zijn er al programma's die 
filmmateriaal kunnen comprimeren tot een factor 50 (!). Ben interactief dictaat neemt 
in deze gecomprimeerde vorm een formaat aan van ongeveer 30 Mbytes. En is de 
student nog maar 1 uur bezig om het dictaat te downloaden. 
De kosten in het calculatiemodel worden gebaseerd op de situatie in de toekomst. De 
toekomstige situatie houdt in dat er betere compressietechnieken beschikbaar zijn en 
kunnen worden gebruikt door de notebooks van de studenten. 
Toekomstige situatie: 
De omvang van het interactief dictaat kan in de toekomst met een factor 50 
gereduceerd worden. Voor de veiligheid wordt in dit verslag een factor 20 
aangehouden. Het valt immers nog te bezien of een compressiefactor van 50 in de 
nabije toekomst al te realiseren valt. 
Ben reductiefactor van de 20 heeft de volgende consequenties : 

Kosten voor de student 
1300 Mbytes wordt gereduceerd tot 65 Mbytes. De modemcapaciteit van de 
notebooks ligt over 2 jaar op 56 Kbits/seconde = 7 Kbytes per seconde. 

7 Kbytes/seconde = 25 Mbytes/uur. Het downloaden van een dictaat duurt dan 
ongeveer 2,5 uur. 
Aan telefoonkosten betaalt de student wanneer het downloaden in de avonduren 
plaatsvindt ongeveer Fl 2,- per uur (wanneer lokaal gebeld wordt). Het downloaden 
van een dictaat kost dan ongeveer Fl 5,-. Daarnaast betaalt de student ook geld aan de 
internet serviceprovider voor het downloaden van informatie. De kosten voor het 
downloaden van informatie kost 10 cent per Mbyte. De to tale kosten die aan de 
internet serviceprovider worden betaalt zijn Fl 6,50 per dictaat. 

Er dient opgemerkt te worden dat een capaciteit van 56 Kbits/seconde in de praktijk 
lang niet altijd gerealiseerd kan worden. Het rekenvoorbeeld is wel uitgegaan van 56 
Kbits/seconde om aan te geven wat de meest gunstige situatie zou kunnen zijn. 
Wanneer uitgegaan wordt van een gemiddelde snelheid van 30 Kbits/seconde, duurt 
het downloaden van een dictaat 5 uur en zijn de telefoonkosten een factor 2 hoger: 
Fl 10,-. Ben lagere snelheid heeft geen gevolgen voor de kosten die betaald moeten 
worden aan de internet serviceprovider. 
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Kosten voor de TUE 

De TUE betaalt bet abonnement van de student bij de internet serviceprovider. Dit 
wordt momenteel ook al gedaan en kost Fl 30,- per maand. 

De TUE betaalt daarnaast ook nog voor een server die bij de serviceprovider geplaatst 
is. Deze server bevat de interactieve dictaten die via de telefoonlijn kunnen worden 
gedownload. De aanschafkosten van zo'n server zijn als volgt: 

Computer: Fl 5.000,-
Opslag disks Fl 30.000,- (200 Gigabytes) 
-------------------------------------------------------------------+ 

Fl 35.000,-

Er wordt van uitgegaan dat deze investeringen een afschrijvingsperiode hebben van 3 
jaar, dus Fl 146,- per vak per collegejaar (op basis van 80 vakken per studie). 
Tevens dient aan de serviceprovider beheerkosten te worden betaald voor bet in stand 
houden van de server. Deze kosten bedragen Fl 10.000,- per jaar. [IAE98]. 
De kosten van de server en de beheerkosten er van door een internet serviceprovider 
kunnen verdeeld worden over de 4 studiejaren en bet aantal vakken per studiejaar (80 
vakken). 

Kosten interactief dictaat + afschrijving server+ beheerkosten server 

Fl 28.728,- + Fl 146,- + Fl 125,- = Fl 28 .999, per vak per studiejaar 

4.2.3 De kosten voor het gebruik van DVB-T 

Bij dit medium moet er een server worden aangeschaft die rechtstreeks in verbinding 
komt te staan met een zendgemachtigde in Nederland voor DVB. 
Op dit moment is bet nog niet duidelijk hoe de pijplijn tussen de server en de 
zendgemachtigde tot stand moet komen. Dit kan bijvoorbeeld via Surfnet. 

Voor uitzendingen moet de TUE de zendgemachtigde betalen. De kosten zijn 
Fl 400.000,- voor een capaciteit van 2 Mbit per seconde gedurende een jaar. Als de 
opleiding TBdk al haar vakken (80) wil uitzenden is, dan kan de benodigde capaciteit 
als volgt worden berekend: 

80 * 1.300 Mbytes = 104.000 Mbytes = 832.000 Mbits 

Volgens een capaciteit van 2 Mbits/seconde duurt bet 115 uur om alle vakken uit te 
zenden. Dit komt neer op ongeveer 5 dagen fulltime uitzenden. De capaciteit van 2 
Mbit/sec gedurende een jaar is dus ruim voldoende. Deze capaciteit zou eventueel 
kunnen worden gedeeld met derden om de kosten te verminderen. 
De student moet in bet bezit zijn van een DVB-T ontvanger om de uitzendingen te 
kunnen ontvangen. De aanschafkosten van een DVB-T ontvanger zijn nog niet bekend 
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maar zullen ongeveer Fl 1000,- bedragen wanneer deze nieuw in de markt komt en op 
den duur zullen deze kosten dalen naar zo'n Fl 300,-. Deze kosten zullen niet 
meegenomen worden in dit verslag omdat eerst bestudeerd moet worden hoe deze 
kosten uitvallen in het notebookproject van de TUE. 
De kosten voor uitzenden van interactieve dictaten via DVB-T zullen er als volgt uit 
komen te zien: 

Fl 400.000 per 80 vakken + de kosten voor het maken van het interactieve dictaat 
= Fl 5000,- + Fl 28728,- = Fl 33728,- per vak per studiejaar. 

4.2.4 Het feedbackkanaal 

Ongeacht het gebruikte medium is er een feedbackkanaal nodig om studenten vragen 
te laten stellen aan de docent en om eventueel opgaven en instructies in te laten 
leveren. Een internetverbinding is hiervoor de oplossing. Een abonnement kost Fl 30,
per maand. Dus Fl 360,- op jaarbasis per student. 
Er moet tevens een server worden gei'nstalleerd bij de internet serviceprovider waar 
elke docent zijn of haar ruimte heeft voor het ontvangen van vragen, opgaven en 
instructies. Deze kosten zijn als volgt: 

Computer Fl 5.000,
Opslag disks Fl 5.000,-
-------------------------------- + 

Fl 10.000,-

De investeringen in de server word en afgeschreven in 3 j aar en verdeeld over 80 
vakken (4 studiejaren). 
Tevens dienen er beheerkosten betaald te worden. Deze kosten zijn Fl 10.000,- per 
jaar deze worden ook verdeeld over 80 vakken ( 4 studiejaren). 

De kosten van het feedbackkanaal zijn dus: 

360 + 10.000 + 10.000 =Fl 171 50 
80 3 * 80 80 ' 

Als er besloten wordt om de interactieve dictaten per internet te gaan verspreiden 
worden deze kosten niet meegenomen. Bij het internet is er reeds een server ingebruik 
ter verspreiding van de dictaten. Het feedbackkanaal verloopt via dezelfde server. 
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4.2.5 Samenvatting 

De totale kosten voor het interactieve dictaat en het verspreiden ervan via een van de 
besproken media inlusief het feedbackkanaal zijn: 

Medium Kosten dictaat Kosten Kosten Totaal 
medium Feedback 

CD-rom Fl 28 .728,- Fl 1.167,- Fl 172,- Fl 30.067,-
Internet Fl 28.728,- Fl 271,- I Fl 28 .999,-
DVB-T Fl 28.728,- Fl 5000,- Fl 172,- Fl 33.900,-

Tabel 1 :De totale kosten van het interactieve dictaat inclusief de kosten van het feedbackkanaal en het 
te gebruiken medium 
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5 Afstandsonderwijs in een ander perspectief 

In hoofdstuk 4 zijn de kosten weergegeven van het gebruik van de verschillende 
media waarmee afstandsonderwijs aan de student aangeboden kan warden. De 
verschillende media hebben elk hun voor- en nadelen. De voor- en nadelen zullen in 
dit hoofdstuk als eerste besproken warden. Daama wordt de inkomstenkant van het 
interactieve dictaat besproken warden. Tot slot zal warden besproken hoe het 
afstandsonderwijs gei'mplementeerd kan warden binnen de TUE-organisatie en welke 
gevolgen deze implementatie heeft voor de onderwijsmarkt. 

s.1 De voor- en nadelen van de verschillende media 

De drie media zullen in de onderstaande tabel op een aantal aspecten (benefits) met 
elkaar vergeleken warden. Benefits zijn karaktereigenschappen die de media van 
elkaar onderscheiden, doordat het beter of slechter scoort op dat aspect. De inzichten 
in de scores op onderstaande benefits zijn verkregen door een aantal gesprekken. Er 
zijn per aspect waarderingen gegeven in de vorm van een "+". Het minimale aantal 
"+" is een en het maximale aantal is drie. Hoe meer "+" des te beter een medium 
scoort op een bepaald aspect. 

Aspect CD-rom Internet DVB-T 
Kosten ++ +++ + 
Extra kosten om +++ ++ + 
medium toe te 
kunnen passen 
Snelheid ++ + +++ 
Mogelijkheid tot + +++ +++ 
actualisatie 
Onafhankelijkheid +++ ++ ++ 
in tijd 
Onafhankelijkheid +++ ++ ++ 
in plaats 
Verkoopbaarheid ++ ++ ++ 
aan derden 
Technisch + + +++ 
hoogstaand 
Realiseerbaarheid +++ ++ + 
Toepasbaarheid bij + + +++ 
hoge kwaliteit 
multimediale 
toepassingen 
Comfort + ++ +++ 

Tabet 2: Overzicht benefits van de drie te gebruiken media 
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5.1.1 Toelichting op de tabel 

Kosten: de kosten voor het gebruik van het medium zoals besproken is m 
hoofdstuk 4 
Extra kosten: de kosten die ontstaan wanneer het medium daadwerkelijk in 
gebruik wordt genomen. Om het internet of DVB-T te gaan gebruiken moeten er 
ook nog investeringen worden gedaan in opslagcapaciteit zoals een CD-brander of 
een DVD-recorder. De dictaten die worden gedownload kunnen niet allemaal 
worden opgeslagen op de harde schijf, vanwege de capaciteit van de huidige harde 
schijven. Een DVD-recorder zou een uitkomst bieden. Bij het gebruik van CD
rom wordt de harde schijf niet belast en blijft alle informatie op de CD-rom staan. 
Vandaar dat de CD-rom beter scoort op dit aspect. Bij het gebruik van DVB-T is 
er ook nog een DVB-ontvanger nodig die het mogelijk maakt om uitzendingen 
van dictaten op te kunnen nemen. 
De snelheid: de snelheid waarmee informatie wordt binnengehaald en kan worden 
gebruikt. DVB-T is veruit het snelste medium als het gaat om het ontvangen van 
dictaten. Internet is op dit moment het traagste medium (zie ook hoofdstuk 4). 
Mogelijkheid tot actualisatie: geeft het gemak weer waarmee docenten nog 
laatste wijzigingen kunnen doorvoeren in het interactieve dictaat. Bij een CD-rom 
is dit niet mogelijk. Wanneer de informatie op een CD-rom veranderd moet 
worden kan dit niet, er moet een nieuwe CD-rom gemaakt worden. Via het 
internet en DVB-T kan er gekozen worden om het dictaat in gedeelten uit te geven 
zodat elk gedeelte de laatste veranderingen kan ondergaan. Ook zou er gekozen 
kunnen worden om veranderingen als een apart bestand toe te zenden. 
Onafbankelijkheid in tijd: geeft aan in welke mate de student kan studeren 
onafhankelijk in de tijd gebaseerd op een bepaald medium. CD-rom scoort hier het 
beste omdat de student aan het begin van de college periode de CD-rom uitgereikt 
krijgt en dus zelf kan beslissen wanneer hij studeert. Internet en DVB-T scoren 
iets lager omdat de student hier meer afhankelijk is van het moment waarop de 
dictaten gedownload kunnen worden. Bij het gebruik van internet betekent dit dat 
de student voornamelijk is toegewezen op de avonduren ( daltarief) en bij DVB-T 
is het afhankelijk van het moment waarop het dictaat uitgezonden gaat worden. 
Onafbankelijkheid in plaats: geeft aan in welke mate de fysieke plaats invloed 
heeft of er gestudeerd kan worden. Bij het gebruik van CD-rom geldt dit bezwaar 
niet. Wanneer de student de beschikking heeft over de CD-rom en over de 
computer kan hij studeren. Bij het gebruik van Internet of DVB-T hangt het ervan 
af of de student reeds in het bezit is van het dictaat. Wanneer dit niet het geval is, 
moet het dictaat eerst gedownload worden. Het downloaden kan alleen gebeuren 
wanneer er een internet aansluiting is of dat er DVB-ontvangst is. 
De verkoopbaarheid aan derden: dit is belangrijk voor de TUE. Het gebruikte 
medium bepaalt hoe de dictaten verkocht kunnen worden aan derden. Bij het 
verkopen per CD-rom zijn er andere aspecten waarop gelet moet worden dan bij 
het uitgeven per DVB-T. Op dit aspect zal in dit verslag niet nader worden 
mgegaan. 
Technisch hoogstaand: Technologisch hoogstaande toepassingen van ICT 
kunnen het imago van de TUE mede bepalen. Het notebookproj ect is mede door 
het veranderende imago, meer technologisch vernieuwend, van start gegaan. 
CD-rom toepassing scoort daarom het laagst. Het is namelijk geen nieuwe 
toepassing. Hetzelfde geldt voor het internet. DVB-T daarentegen scoort wel hoog 
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omdat het een compleet nieuw medium is. DVB-T kan daarom het imago van de 
TUE versterken naar technologisch vernieuwend. 
Realiseerbaarheid: De realiseerbaarheid van een gekozen medium hangt af van 
wat er allemaal komt kijken bij het ingebruik kunnen nemen van het medium. 
CD-rom is het makkelijkst realiseerbaar. Bijna iedere student weet hoe een 
CD-rom gebruikt kan worden en het laten drukken van een CD-rom is voor velen 
niets nieuws meer. Bij het internet zal er een website gecreeerd moeten worden 
waarop de dictaten komen te staan. Ook de organisatie om deze website heen is 
uitgebreider dan de organisatie van CD-rom. Bij DVB-T is de organisatie er 
omheen het grootst. Er zal bepaald moeten worden wanneer welke vakken 
uitgezonden worden. De server waar de dictaten op staan moeten beheerd worden. 
De studenten moeten weten hoe de programmatuur werkt die de uitgezonden 
colleges kan opslaan. Dit laatste zal niet het grootste probleem zijn, omdat dit 
soort programmatuur zeer waarschijnlijk een gebruiksvriendelijke interface heeft 
naar de student toe. De student zal moeten instellen welke dictaten hij wil 
ontvangen en het programma regelt de rest vanzelf. Het zal sterk gaan lijken op 
het programmeren van een video-recorder. 
Toepasbaarheid bij hoge kwaliteit van multimediale toepassingen: geeft weer 
in welke mate het gebruikte medium makkelijk ingezet kan worden bij dictaten die 
meer beeldmateriaal of beeldmateriaal van een hogere kwaliteit bevatten. Beide 
houden in dat de omvang van het dictaat ( aantal Kbytes) groter wordt. Het gebruik 
van CD-rom is hier niet erg geschikt voor omdat het aantal CD-roms dat nodig is 
om een dictaat op te slaan snel te groot wordt. In dit verslag is berekend dat het 
huidige dictaat op 2 CD-roms past. Een groter aantal is niet wenselijk. Bij het 
gebruik van internet is de snelheid van het medium de belangrijkste 
belemmerende factor. In hoofdstuk 4 is reeds besproken, dat het mogelijk is om in 
de toekomst betere compressietechnieken toe te passen waardoor meer informatie 
in dezelfde tijd gedownload kan worden. Op dit moment betekent een hogere 
kwaliteit van bijvoorbeeld het beeldmateriaal een ontoelaatbare tijd om een dictaat 
te downloaden. DVB-T is een medium dat zodanig snel data kan broadcasten dat 
er geen enkel probleem is om hogere kwaliteit van beeldmateriaal aan te bieden. 
Het scoort daarom ook het hoogste. 
Comfort: geeft het gebruiksgemak van het medium weer. Het gaat hier om de 
manier waarop de dictaten ontvangen worden. DVB-T scoort het hoogst omdat 
met goede (nog te ontwikkelen) programmatuur het downloaden van dictaten 
vanzelf kan gebeuren. De student moet slechts instellen welke dictaten hij wil 
ontvangen en de computer wordt automatisch ingeschakeld als de uitzendingen 
plaatsvinden. In mindere mate geldt dit ook voor het internet. De snelheid 
waarmee gedownload kan word en dwingt de student om 's avonds en 's nachts te 
gaan downloaden in verband met telefoonkosten. Hierdoor is de student minder 
flexibel in het moment van downloaden. Wanneer bovendien zou blijken <lat er 
's nachts iets is misgegaan met downloaden is de student aangewezen op de 
volgende avond. Bij DVB-T is het mogelijk dat een vak een aantal keren per week 
(per dag) wordt uitgezonden. De downloadtijd is veel minder lang, waardoor het 
minder erg is als er iets misgaat bij het downloaden. CD-rom heeft als grootste 
nadeel <lat het opgehaald moet worden bij de TUE of per post moet worden 
opgestuurd. Wanneer er iets mis blijkt te zijn met de CD-rom zal deze 
teruggestuurd/gebracht moeten worden naar de TUE. 
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5.1.2 Conclusies 

W anneer de verschillende media vergeleken worden op andere aspecten dan alleen 
kosten, blijkt DVB-T veruit het geschiktste medium te zijn voor het 
afstandsonderwij s. De snelheid waarmee dictaten naar de student toegezonden kunnen 
worden in combinatie met een redelijk hoge mate van onafhankelijkheid in tijd en 
plaats maakt DVB-T bijzonder aantrekkelijk. Het toepassen van DVB-T technieken 
versterkt het imago van de TUE als een technologisch vemieuwende universiteit. 
Wanneer gekeken wordt naar de toekomst, waarbij de eisen aan de kwaliteit van de 
multimediale toepassing steeds hoger worden, zal DVB-T zich het best kunnen 
handhaven. De hogere eisen aan de kwaliteit van het beeldmateriaal en geluid zullen 
er voor zorgen dat de dictaten steeds omvangrijker worden (het aantal Kbytes). 
Het nadeel van DVB-T is dat het niet het meest makkelijk te realiseren is. Er zal nog 
veel soft- en hardware ontwikkeld moeten worden voordat DVB-T toegepast kan 
worden. 

s.2 De markt voor de TUE 

Wat zou het voor de TUE betekenen wanneer zij afstandsonderwijs zou kunnen 
aanbieden in de vorm zoals het in dit verslag is beschreven? 

5.2.1 De plaats van het afstandsonderwijs in het onderwijsaanbod van de TUE 

Het afstandsonderwijs moet niet gezien worden als een vervanging van het reguliere 
onderwijs. Het vermoeden bestaat dat voltijdstudenten andere eisen stellen aan de 
manier van onderwijs dan deeltijdstudenten. Voltijdstudenten hebben in het algemeen 
gedurende hun studiejaren een andere levensstijl dan de meeste deeltijdstudenten en 
wordt gekenmerkt als een periode, de zogenoemde studententijd, waarin de 
voltijdstudent zich sterk ontwikkelt op allerlei gebieden. De deeltijdstudenten 
daarentegen zijn over het algemeen ouder dan de voltijdstudenten en hebben zich al 
meer kunnen ontwikkelen waardoor zij lagere eisen stellen aan sociale contacten en 
genoegen nemen met sociale contacten via E-mail. De uitspraken die hier zijn gedaan 
zullen echter bewezen moeten worden in een ander onderzoek. Het is tevens aan te 
bevelen om onderzoek te doen naar de impact van afstandsonderwijs op 
voltijdstudenten wanneer het reguliere onderwijs hierdoor vervangen zou worden. 
Er wordt in dit onderzoek van uit gegaan dat afstandsonderwijs het beste ingezet 
kan worden in het deeltijdonderwijs. De avondopleiding zal in haar geheel 
vervangen worden door het afstandsonderwijs om op deze mamer het 
deeltijdonderwijs tijds- en plaatsonafhankelijk te maken. Op deze manier zijn 
meerdere mensen in staat om de opleiding te gaan volgen. Immers het 
afstandsonderwijs is niet meer gebonden aan vaste avonden in de week. Men kan in de 
eigen tijd studeren. De instroom van deeltijdstudenten kan op deze manier groter 
worden, hetgeen extra inkomsten voor de TUE betekent. 

De inkomsten voor de TUE worden verkregen door het collegegeld <lat de student 
betaalt, de subsidies die de universiteit krijgt van de overheid en een stuk overige 
inkomsten waar hier niet op ingegaan wordt. Binnen de organisatie van de TUE 
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bestaat een budgetteringsysteem. Er wordt een bedrag aan een vakgroep betaalt voor 
het aantal vergeven studiepunten. Een vakgroep ontvangt Fl 300,- ontvangt per 
studiepunt die een student haalt bij de betreffende vakgroep. In dit verslag wordt 
verondersteld dat alle studenten elk jaar al hun vakken behalen. Dit lijkt in eerste 
instantie irreeel maar met deze benadering kunnen de inkomsten per vak goed 
bestudeerd worden. De redenering is als volgt: elk jaar zijn er een aantal studenten die 
niet alle vakken halen en zullen het jaar daarop het vak nog eens proberen. De 
studentenpopulatie die een jaar eerder is begonnen met studeren zit met hetzelfde 
probleem en zullen dus het totaal aantal niet behaalde studiepunten van de jongere 
studenten compenseren. Zo zal een vakgroep elk jaar bij benadering evenredig veel 
studiepunten vergeven als de grootte (in aantallen) van de instroom van studenten. 
Een student die een vak behaalt, zoals in dit verslag is beschreven (2 studiepunten) 
levert een vakgroep Fl 600,- op. 
Wanneer er gekeken wordt naar de kosten van afstandsonderwijs per vak per jaar 
inclusief het gebruikte medium, zijn er het volgende aantal studenten nodig per jaar 
om kostendekkend te kunnen werken: 

Medium Totale kosten per vak Benodigd aantal 
studenten 

CD-rom Fl 30.067,- 50 
Internet Fl 28.999,- 48 
DVB-T Fl 33.900,- 57 

Tabet 3:0verzicht benodigd aantal studenten om met een gekozen medium kostendekkend te kunnen 
opereren. 

Het benodigde aantal studenten om kostendekkend te kunnen werken is niet gering 
wanneer dit vergeleken wordt met de huidige instroom van het aantal avondstudenten 
(TEMA: 30, TBdk: 10). Er dient wel rekening gehouden te worden met de 
aanloopfase van het avondonderwijs. Het avondonderwijs heeft zich in eerste instantie 
gericht op mensen die een opleiding hebben afgerond op de Hogeschool Eindhoven. 
Dit geeft een verklaring voor de relatief lage instroom van studenten voor de 
avondopleiding, men heeft zich immers gericht op een klein gedeelte van de totale 
potentiele markt. Als gekeken wordt naar de totale onderwijsmarkt dan rekent men 
alle mensen mee die een opleiding volgen van 6 maanden of !anger (Ministerie van 
Onderwijs). In 1996/1997 bleek dater 4,2 miljoen mensen een opleiding volgden. Een 
kwart van dit aantal volgt een opleiding in het deeltijdsonderwijs, een miljoen 
mensen. Wanneer het gaat om het aantal mensen dat een deeltijdopleiding deed in het 
wetenschappelijk onderwijs, ging het om zo'n 80.000 mensen. Dit aantal is exclusief 
het aantal mensen dat een opleiding volgt aan de Open Universiteit. In 1996/1997 
studeerden 20.000 mensen aan de Open Universiteit. 
In de onderstaande tabellen worden enkele gegevens over het onderwij s gegeven. 
Voor toelichting op deze tabel zie bijlage 5. Voor overige gegevens van de 
onderwijsmarkt zie bijlage 6. 
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92/93 I 93/94 I 94/95 I 95/96 I 96/97 I 
0 d n erw11 sv0 II! en en naar se e, ee h1 d ks I f .. d en vo I.I ee tt1 lf"d/d I .. d 

Totaal 4.369 4.320 4.260 4.224 4.215 
Voltijd 3.223 3.244 3.265 3.266 3.260 
Deeltiid 1.145 1.076 996 958 955 

Mannen 2.276 2.253 2.208 2.198 2.197 
Vrouwen 2.093 2.067 2.052 2.027 2.017 

< =14 iaar 1.988 2.005 2.032 2.051 2.071 
15-24 jaar 1.424 1.400 1.362 1.335 1.303 
> =25 jaar 95 7 915 867 838 840 

0 ,pte1dmgsniveau en -rich tin!! van deelti_jdonderwijsvol ~enden 
Totaal 1.145 1.076 996 958 955 
Algemeen 38 33 26 23 20 
vbo-niveau 332 307 298 285 292 
waarvan technisch 19 13 15 14 16 

economisch 41 33 33 31 35 
humaniora 150 133 134 110 116 

sbo-niveau 508 484 442 429 425 
waarvan technisch 137 129 114 112 100 

economisch 210 201 171 169 180 
hbo-niveau 165 165 150 137 136 
waarvan technisch 11 10 9 9 10 

economisch 62 68 58 51 52 
sociaal/cultureel 50 44 45 43 40 

wo-niveau 102 88 81 84 82 
waarvan technisch 11 8 8 6 7 

Economisch "' "' 25 23 21 23 18 
Sociaal/cultureel 23 21 17 18 20 
Juridisch/bestuur)ijk 23 16 16 18 14 

evo mg van B lk' - .1aar naar 15 64 . ee name aan on erw11s en o d I d I f b eroeps evo mg b lk' 
Totaal 10.463 10.518 10.553 10.585 10.621 
alleen onderwijs 1.325 1.308 1.288 1.247 1.212 
onderwijs en beroepsbevolking 1.030 985 916 897 902 
alleen beroepsbevolking 5.315 5.455 5.598 5.730 5.828 
geen onderwijs/geen 2.793 2.770 2.752 2.710 2.678 
beroepsbevolking 

n erw1.1svo1gen en van 0 d d - .1aar en pos1 1e m e 15 64 . T . d b eroeps evo mg b lk' 

Totaal 2.355 2.292 2.204 2.145 2.114 
Werkzaam 950 889 810 811 820 
Werkloos 80 96 106 86 83 
niet werkzaam/niet werkloos 1.325 1.308 1.288 1.247 1.212 

Tabet 4:Bron: CBS. Overzicht deeltijdonderwijs Nederland (aantallen x 1000). 
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In de tabel is te zien dat het aantal deeltijdstudenten de laatste 4 jaar vrijwel gelijk is 
gebleven. Kijkend naar de verdeling van het aantal studenten over de verschillende 
soorten studies valt op dat de technische studies het minst populair zijn. De overige 
studies zijn allemaal ongeveer even populair. De studies TEMA en TBdk vallen onder 
een aantal categorieen namelijk: technische, economische en juridische/bestuurlijke 
studies. De marktgrootte voor de TEMA en TBdk wordt daarom bepaald door het 
gemiddelde te nemen van deze 3 categorieen en dat is zo'n 13 .000 studenten. Deze 
13.000 studenten is niet de markt voor TEMA en TBdk maar de markt van studenten 
die een opleiding (willen) volgen met karaktereigenschappen zoals die van TEMA en 
TBdk. Daamaast is er nog de markt van studenten die aan de Open Universiteit 
studeert. Deze zal in dit verslag buiten beschouwing worden gelaten omdat er niet 
bekend is hoe de verdeling is van dit aantal studenten over de verschillende soorten 
studies. 

De vraag is of het aannemelijk is dat de minimaal benodigde instroom van studenten 
behaald kan worden, gegeven de cijfers van de onderwijsmarkt. Daarvoor wordt een 
aantal aannames gedaan om te kunnen gaan rekenen met de gegevens uit de 
onderwij smarkt: 

TEMA en TBdk zijn beide even aantrekkelijk in de totale onderwijsmarkt en 
worden gezien als dezelfde studie. 
15% van de studenten uit de totale potentiele markt heeft interesse in de studie 
TEMA of TBdk of een gelijksoortige opleiding aan een andere universiteit. 
Van de 15% gernteresseerden heeft de TUE een marktaandeel van 40% 

Deze aannames betekenen dat er per jaar: 13.000 * 15% * 40% = 780 studenten 
verbonden kunnen zijn aan de studies TEMA en TBdk. Dit aantal moet verdeeld 
worden over de twee studies en het aantal studiejaren. Dit betekent dater een instroom 
van 98 studenten gerealiseerd kan worden per studierichting. 

De instroom van 98 studenten per jaar per studierichting kan niet ineens gerealiseerd 
worden. Daarvoor zullen wervingsactiviteiten plaats moeten vinden zodat de 
bekendheid van deze studies verder zal groeien. Kortom er is een organisatie nodig 
die zich bewust gaat bezig houden met de implementatie van afstandsonderwijs 
binnen de TUE. 

5.2.2 De implementatie 

Hoe het afstandsonderwijs het beste geYmplementeerd kan worden binnen de TUE 
organisatie zal in deze paragraaf besproken worden. Er wordt in dit verslag alleen 
aandacht geschonken aan de implementatie van afstandsonderwijs binnen 
Technologie Management die de studies TEMA en TBdk verzorgen. Daarbij wordt 
TEMA gedeeltelijk buiten beschouwing gelaten. De reden hiervoor is dat TEMA een 
gecombineerd programma heeft. Dat houdt in dat studenten bij aanvang van hun 
studie kiezen voor een combinatie van TEMA-vakken en vakken van een andere 
faculteit zoals bouwkunde, elektrotechniek etc. In dit verslag zal er voor het gemak 
vanuit worden gegaan dat de vakken die verzorgd worden door een andere faculteit 
toch bij de TEMA-faculteit horen. In werkelijkheid zal het betekenen dat de 
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organisatie die afstandsonderwijs moet gaan implementeren bij TEMA er iets anders 
uit komt te zien dan later in dit verslag beschreven wordt. De kosten ten aanzien van 
de organisatie zullen vrijwel hetzelfde blijven. 
De organisatie die afstandsonderwijs gaat implementeren zal middels een top-down 
benadering besproken worden. 

Het management 

Onder het management van een opleiding wordt verstaan al die mensen die zich bezig 
houden met de globale gang van zaken van de studie. Hieronder vallen onder andere 
de opleidingsdirecteur, decanen, gebouwenbeheer etc. Binnen deze groep van mensen 
moet er draagvlak gevonden worden voor het afstandsonderwijs. Zij kunnen dan 
vanuit de top van de organisatie richtlijnen geven aan de vakgroepen. Er zal 
verstandig aan gedaan worden om minimaal een persoon fulltime te laten werken aan 
het afstandsonderwijs en de implementatie daarvan. De functie van deze persoon is 
een projectmanagement-achtige. Hij zorgt voor de voortgang van de implementatie en 
is het aanspreekpunt voor problemen die zich voordoen bij de implementatie van het 
afstandsonderwijs. Hij houdt zich tevens bezig met het aankopen van ondersteunend 
materiaal, het organiseren van cursussen etc. 

De vakgroepen 

Binnen een vakgroep moet er minstens 1 persoon zijn die zich voor de helft van de 
tijd bezig houdt met het coordineren van de taken die er toe leiden dat de huidige 
vakken omgezet worden in de besproken vorm voor het afstandsonderwijs. De functie 
van deze persoon wordt chasseur genoemd. De chasseur is het aanspreekpunt voor de 
docenten binnen de vakgroep en bespreekt eventuele problemen met de project 
manager afkomstig uit het management. De chasseur geeft de richtlijnen, opgesteld 
door het management, door aan de docenten. 

De docenten 

De docenten die normaliter de avondopleiding verzorgen hebben in het geval van 
afstandsonderwijs een dubbele taak te vervullen. Zij zullen enerzijds moeten zorgen 
dat het avondonderwijs gewoon door blijft gaan. Anderzijds zullen zij zorg moeten 
dragen dat de vakken worden herschreven naar een vorm voor het afstandsonderwij s. 
De docenten zullen gebruik gaan maken van student-assistenten. Zij kunnen helpen bij 
allerlei taken zoals het schrijven van stukken tekst, het nakijken hiervan, helpen bij de 
opnames van beeldmateriaal, maken van de layout van de oefeningen en 
experimenten, etc. Per vakgroep zal er 40 uur per week aan student-assistenturen 
nodig zijn die zich fulltime gaan wijden aan de ondersteuning van de docenten. Er 
wordt vanuit gegaan dat er per vakgroep 20 uur ingehuurd moet worden aan student
assistenten. De ander 20 uur wordt gehaald uit de reeds aanwezige student-assistenten. 
Het afstandsonderwijs moet in september 2000 gereed zijn voor de eerste 2 jaar van 
de studie. Op dat moment gaat het afstandsonderwijs ook daadwerkelijk van start. Het 
jaar daarop moeten de laatste 2 jaar van de studie omgezet worden in 
afstandsonderwijs. Gedurende de periode dat de docenten een dubbele taak hebben, 
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het geven van avondonderwijs en het herschrijven van de vakken, zal de bezetting van 
de docenten erg hoog zijn. Er moet gekeken warden of gedurende die periode mensen 
aangetrokken kunnen warden die een rol kunnen gaan spelen in de ondersteuning van 
de vakgroepen. In dit verslag wordt aangenomen dat er per vakgroep een persoon 
wordt aangenomen die zich fulltime bezig gaat houden met de ondersteuning van de 
vakgroep. De taken van deze persoon kunnen zijn: het begeleiden van studenten bij 
vakinhoudelijke vragen, het begeleiden van groepsprojecten, het maken van tentamens 
in samenwerking met de docenten etc. 
Het is belangrijk dat de omzetting van het avondonderwijs naar afstandsonderwijs zo 
snel mogelijk gebeurt. Ten eerste warden op deze manier de kosten laag gehouden en 
is er al snel een resultaat (september 2000 gaat het afstandsonderwijs van start). Ten 
tweede zou een lange periode van het omzetten naar afstandsonderwij s ertoe kunnen 
leiden dat een vak verouderd is als het aan de student gepresenteerd wordt in de vorm 
van afstandsonderwijs. 

5.3 De kosten van de implementatie-organisatie 

Van de kosten kan alleen een inschatting gegeven warden op basis van de organisatie 
die hiervoor beschreven is. De kosten warden berekend op basis van een 
studierichting. De kosten geven weer wat de TUE voor zo'n persoon betaalt en zijn 
niet hetzelfde als het salaris. In de onderstaande tabel warden de personen aangegeven 
die aangesteld moeten warden om de implementatie te realiseren. De docenten 
warden buiten beschouwing gelaten, deze zijn imrners al in dienst. Eerst zullen de 
functies die aangesteld warden nag eens kart omschreven warden en er zullen 
suggesties gedaan warden aan welke eisen deze personen moeten voldoen die de 
functies gaan vervullen: 

1) Project Manager: De project manager houdt zich bezig met de voortgang van het 
gehele implementatietraject van het afstandsonderwijs. Hij is de contactpersoon 
tussen de chasseurs en het management. De project manager houdt 
voortgangsgesprekken, regelt contracten met derden en doet benodigde aankopen 
voor de implementatie. 
De projectmanager is 
afstandsonderwij ssysteem, 
vaardigheden heeft. 

een persoon die zich kan vinden m het 
inzicht heeft in ICT en goede communicatieve 

2) Chasseur: De chasseur houdt zich bezig met de voortgang van de implementatie 
binnen de vakgroepen en geeft richting aan de implementatie volgens de 
richtlijnen van het management. De chasseur houdt voortgangsgesprekken met de 
docenten en speelt probleemsituaties door aan de project manager. 
De chasseur is een persoon die inzicht heeft in ICT maar oak over vakinhoudelijke 
kennis beschikt. De chasseur beschikt over goede comrnunicatieve vaardigheden 
en kan de docenten effectief aansturen. 

3) Ondersteuner: De ondersteuner wordt ingezet bij allerlei kortlopende problemen 
die zowel vakinhoudelijk kunnen zijn als van arganisatorische/administratieve 
aard. De ondersteuner kan warden ingezet bij groepsprojecten, tentamens maken, 
surveilleren en andere ondersteunende taken. 
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4) Student assistent: De student assistent houdt zich inhoudelijk bezig met het maken 
van het interactieve dictaat. Deze taken kunnen zijn: het schrijven van stukken 
tekst, correctie van tekst, het zoeken van artikelen, layout ontwerp van opgaven, 
experimenten en simulaties en het verzorgen van opnames. De student assistent is 
de ondersteuner van de docent. 

Persoon/functie Aantal Kosten 
Project Manager 1 per studierichting Fl 120.000,-
Chasseurs 1 per vakgroep Fl 50.000,-

(20 uur per week) 
Ondersteunend personeel 1 per vakgroep (fulltime) Fl 120.000,-
Student assistenten 20 uur per vakgroep per Fl 20.000,-

week 

Tabel 5: Overzicht functies van implementatie organisatie en de loonkosten per functie 

Er wordt vanuit gegaan dater per studierichting zo'n 8 vakgroepen zijn. Dit brengt de 
totale kosten op: 

Persoon/functie Aantal Kosten per persoon Totaal 
Pro_ject Manager 1 per studierichting Fl 120.000,- Fl 120.000,-
Chasseurs 8 (20 uur per week) Fl 50.000,- Fl 400.000,-
Ondersteunend 8 (fulltime) Fl 120.000,- Fl 960.000,-
person eel 
Student 8 (20 uur per week) Fl 20.000,- Fl 160.000,-
assistenten 
Totaal Fl 1.640.000,-
Kosten per vak Gebaseerd op 80 Fl 20.000,-

vakken per studie 

Tabel 6: Overzicht totale implementatie organisatie en de daaraan gerelateerde loonkosten 

De totale kosten van de organisatie zijn zo'n 1,6 miljoen gulden per jaar. Dit kamt 
neer op Fl 20.000,- per vak wanneer er wordt uitgegaan van 80 vakken per studie. 
Deze kosten zullen gemaakt worden tot september 2001. Vanaf dat moment is het 
afstandsonderwijs aperatianeel. Een gedeelte van de organisatie kan dan warden 
afgestaten. Hier wordt het ondersteunend personeel mee bedoeld als oak de chasseurs. 
De chasseurs warden niet in het geheel afgeschaft. De helft van de chasseurs zal 
aanblijven om vervalgens per persaan 2 vakgroepen te gaan andersteunen gedurende 
20 uur per week. De project manager blijft in dienst van de TUE aan gaat gewaon 
door met zijn activiteiten. De project manager zal zich meer bezig gaan houden met de 
totale onderwijsmarkt. Hij gaat zich, samen met het management, richten op de 
marketing van het afstandsanderwijs: studenten aantrekken, cursussen verkapen aan 
het bedrijfsleven etc. 
In de eerste 2 jaar dat het afstandsanderwijs nag ge'implementeerd maet worden haudt 
alleen het management zich bezig met marketing activiteiten ten aanzien van het 
afstandsanderwij s naar de markt. 
De student assistenten zullen in dienst blijven om de dacenten te blijven ondersteunen 
bij activiteiten vaor het afstandsanderwijs. 
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Na september 2001 zullen de kosten er als volgt uit komen te zien: 

Persoon/functie Aantal Kosten per persoon I Totaal 
Pro_iect Manager 1 per vakgroep Fl 120.000,- Fl 120.000,-
Chasseurs 4 (20 uur per week) Fl 50.000,- Fl 200.000,-
Student 8 (20 uur per week) Fl 20.000,- Fl 160.000,-
assistenten 
Totaal Fl 480.000,-
Kosten per vak Gebaseerd op 80 Fl 6.000,-

vakken per studie 

Tabel 7:Overzicht totale implementatie organisatie na september 2001 en de daaraan gerelateerde 
loonkosten 

De kosten zijn gebaseerd op het feit dat de TUE nieuwe mensen moet gaan aanstellen. 
Er is geen rekening gehouden met het overhouden van arbeidskrachten doordat er 
taken wegvallen door implementatie van het afstandsonderwijs. Wanneer dit het geval 
is, kan overwogen worden deze mensen op te nemen in de implementatie-organisatie. 
Er kunnen voor deze mensen afvloeiingsregelingen getroffen worden, zodat geld 
bespaard kan worden. Op eventuele besparingen wordt later in dit hoofdstuk nog 
mgegaan. 

5.4 Een financiele analyse 

W anneer er een aanname wordt gedaan over het verloop van de instroom van 
studenten voor de deeltijdstudies kan er een globale schatting gegeven worden van de 
totale inkomsten en uitgaven van het afstandsonderwijs. 

5.4.1 Het verloop van de instroom 

Aangenomen wordt dat de instroom van studenten binnen 3 jaar het gewenste aantal 
van 98 a 100 studenten realiseert. Wanneer er in het studiejaar 1999/2000 veel energie 
gestoken wordt in het werven van studenten, kan de instroom van studenten het 
volgende verloop hebben. Er wordt vanuit gegaan dat in het studiejaar 1999/2000 de 
instroom gelijk is aan die van 1998/1999. 
De begin situatie is de gemiddelde instroom van de afgelopen jaren. In 3 jaar neemt 
het aantal studenten toe tot aan de gewenste instroom. 

Studie 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 
TEMA 30 60 85 100 
TBdk 10 50 80 100 

Tabel 8: Verloop instroom van avondstudenten per studierichting 

De uitgaven ten aanzien van het afstandsonderwij s worden eerder gedaan dan dat er 
inkomsten aan ontleend kunnen worden. Er worden wel inkomsten verworven 
gedurende de periode dat afstandsonderwijs wordt ge'implementeerd maar mogen 
echter niet worden toegerekend aan het afstandsonderwijs. Deze inkomsten moeten 
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worden toegeschreven aan het avondonderwijs. De uitgaven ten aanzien van de 
implementatie-organisatie en de kosten voor het maken van het interactieve dictaat 
beginnen in het studiejaar 1999/2000. Het rekenvoorbeeld wordt gegeven voor de 
studie TBdk met gebruikmaking van DVB-T als medium ter verspreiding van het 
interactieve dictaat. De kosten voor het medium worden pas gemaakt wanneer het 
afstandsonderwijs van start gaat. Het rekenmodel voor TEMA ziet er vrijwel hetzelfde 
uit. De inkomsten en uitgaven liggen iets anders vanwege de instroom verschillen. 

TBdk 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 
Uitgaven Fl 20.000,- Fl 20.000,- Fl 6.000,- Fl 6.000,- Fl 6.000,-
organisatie 
per vak 
Uitgaven Fl 29.000,- Fl 34.000,- Fl 34.000,- Fl 34.000,- Fl 34.000,-
interactief 
dictaat per 
vak 
Inkomsten 0-

' 
Fl 30.000,- Fl 48.000,- Fl 60.000,- Fl 60.000,-

Totaal - Fl 49.000,- - Fl 73.000,- - Fl 65.000,- -Fl 45.000,- - Fl 25.000,-
cumulatief 

Tabet 9: Overzicht geldstromen ten gevolge van de implementatie van afstandsonderwijs 

De geldstromen in bovenstaande tabel zijn geen harde gegevens maar dienen puur als 
indicatie van de geldstromen in de tijd. Er kan geconcludeerd worden dat er in het 
studiejaar 2000/2001 een tekort van zo'n Fl 73.000,- per vak is. Dat komt neer op een 
totaal tekort (80 vakken in 4 studiejaren) van zo'n 5,8 miljoen gulden! Volgens de 
bovenstaande berekening zal er pas in 2005/2006 voor het eerst winst gemaakt 
worden. De winst is dan zo'n Fl 20.000,- per vak en komt neer op 1,6 miljoen gulden 
winst voor de gehele faculteit, gebaseerd op 80 vakken die in totaal gegeven worden 
in 4 studiejaren. 
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5. 5 Conclusies 

De kosten van de organisatie om het afstandsonderwijs te implementeren zijn niet 
gering. Door de hoge kosten die in de eerste 2 jaar gemaakt worden duurt het 7 jaar 
voordat er voor het eerst winst gemaakt kan worden op het afstandsonderwijs. Het 
ondersteunend personeel is de grootste kostenpost in de implementatie-organisatie. 
De docenten worden zwaar belast gedurende de periode waarin de vakken moeten 
worden herschreven naar een vorm die geschikt is voor het afstandsonderwijs. Zij 
moeten de rol spelen van docent in de voltijd- en deeltijdopleiding en daamaast zijn ze 
auteur van een nieuw interactief dictaat. De docenten zouden daarom er beter aan 
doen niet te trachten een geheel nieuw dictaat te schrijven aan het begin van de 
implementatie. Ze kunnen beter het eerste interactieve dictaat baseren op het huidig 
beschikbare dictaat. Dat wil zeggen dat men in het eerste interactieve dictaat de tekst 
zoveel mogelijk bij het oude laat. Op deze manier kan de docent meer tijd besteden 
aan het 'onder de knie krijgen' van het maken van een interactief dictaat. Wanneer het 
afstandsonderwijs in zijn geheel ge"implementeerd is, kunnen de docenten bij het 
maken van een nieuw interactief dictaat zich weer meer gaan concentreren op het 
vemieuwen van de inhoud. Ze zijn dan al meer ervaren met het maken van 
interactieve dictaten, zodat vanwege het leereffect er minder tijd gaat zitten in het 
maken van de opnames, opgaven, experimenten en simulaties. 
Natuurlijk kan niet bij ieder vak de inhoud van de tekst ongemoeid worden gelaten 
wanneer voor het eerst een interactief dictaat gemaakt moet worden. De docent 
bepaalt of dit wel of niet toelaatbaar is. 

In de voorgaande paragrafen is weergegeven wat de inkomsten en uitgaven zijn 
wanneer afstandsonderwijs ge"implementeerd wordt. Er zijn echter veel factoren als 
gevolg van het veranderende onderwijs die de kosten en/of inkomsten kunnen 
be"invloeden. Deze factoren zijn niet besproken. De reden hiervoor is, dater tijdens dit 
onderzoek geen zicht was op de financiele gevolgen van deze veranderingen. 
In de volgende paragraaf zullen enkele belangrijke gevolgen van het 
afstandsonderwijs besproken worden. 

5. 6 De veranderingen als gevolg van het afstandsonderwijs 

In deze paragraaf zullen enkele veranderingen worden besproken als gevolg van het 
afstandsonderwijs. Deze veranderingen worden opgedeeld naar de veranderingen voor 
de docent, de student, de TUE en de veranderingen in het algemeen: de rol van het 
afstandsonderwij s in de toekomst. 

5.6.1 Veranderingen voor de docent 

Begeleiding in de vorm van elektronische communicatie 
Door de opzet van het afstandsonderwijssyteem heeft de docent nauwelijks fysieke 
ontmoetingen meer met de studenten. De meeste communicatie zal elektronisch 
p laatsvinden. 
Alleen in het geval van het introductiecollege en het slotcollege zullen de docent en de 
studenten elkaar fysiek ontmoeten. 

Onderzoek naar de gevolgen van de implementatie van afstandsonderwijs 47 



Het voordeel van het elektronisch communiceren met de studenten is dat de docent 
zijn tijd beter kan indelen. De docent kan wachten met het beantwoorden van vragen 
van studenten. Op deze manier verzamelt hij verschillende vragen van studenten en is 
in staat om de vragen te groeperen naar een aantal hoofdvragen. Op deze vragen kan 
de docent een antwoord geven en is hij in staat om meerdere studenten in een keer te 
beantwoorden. In het reguliere onderwijs besteed de docent veel tijd aan studenten die 
langs komen voor een vraag. Het komt vaak voor dat studenten na elkaar binnen 
komen met de zelfde vraag. De docent is op deze manier niet in staat om zijn tijd 
efficient in te delen. 
Een ander belangrijk voordeel van elektronische communicatie met studenten is dat er 
een website gecreeerd kan worden waar vragen van studenten beantwoord kunnen 
worden door andere studenten. De docent neemt in dit geval de rol in van een coach 
die op afstand de communicatie tussen de studenten bestudeert. Op deze manier weet 
de docent welke problemen zich voordoen bij studenten ten aanzien van het onderwijs 
en kan indien nodig actie ondememen. 
Het belangrijkste nadeel van elektronische communicatie is dat de docent vrijwel geen 
fysieke ontmoetingen meer heeft met de student. Dit nadeel moet niet onderschat 
worden omdat veel docenten dit een belangrijk aspect vinden van hun baan. 

Door de opzet van het afstandsonderwijssysteem zal de docent veel aandacht gaan 
besteden aan het maken van een website waar de student allerlei informatie kan 
krijgen over het betreffende vak. De website zal een aantal mogelijkheden moeten 
gaan bieden zoals: communicatie tussen studenten over het vak, verstrekken van 
oefenopgaven/examens en uitwerkingen, inleveren van opgaven en de samenwerking 
tussen verschillende studenten aan een opdracht. 
De docent zal minder aandacht gaan besteden aan het beantwoorden van individuele 
vragen zoals dat in het reguliere onderwijs wordt gedaan. De docent zou eventueel een 
discussie op kunnen zetten tussen studenten over een bepaalde vraag. 
Sommige docenten zullen cursussen nodig hebben om beter met de computer te 
kunnen werken. 

Doceren 
De docent zal in het geval van afstandsonderwijs als acteur en regisseur optreden in 
zijn eigen film. Er is geen interactie tussen de student en de docent tijdens het college. 
Het voordeel van deze nieuwe vorm van doceren kan zijn dat docenten die het 
vervelend vinden om voor een volle zaal te staan, dit in het nieuwe geval niet meer 
hoeven te doen. Bovendien vinden de opnames van colleges maar eens per drie jaar 
plaats. 
Het nadeel is dat docenten die de interactie tussen de studenten en de docenten tijdens 
het college leuk vinden, deze interactie zullen missen. 
Een antler belangrijk nadeel is dat de docent niet in staat is om zijn college bij te 
sturen. Dit wil zeggen dat studenten niet meer tijdens het college kunnen vragen om 
op een bepaald onderwerp dieper in te gaan. Wanneer het college eenmaal is 
opgenomen en wordt bestudeerd door de student blijkt pas of het verhaal duidelijk is. 
De docent zal een regisseursfunctie krijgen over zijn eigen colleges. Doordat de 
student aangewezen is op het beeldmateriaal van de colleges zal de docent er voor 
moeten zorgen dat het verhaal duidelijk en interessant is. De inhoud van het 
filmmateriaal moet een duidelijke structuur hebben. De docent kan de colleges 
verrijken door ze aan te vullen met praktijkgerelateerde films. In Amerika zijn reeds 
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ervaringen opgedaan met afstandsonderwijs. Het afstandsonderwijssyteem is niet 
hetzelfde als het systeem dat in dit verslag besproken is maar berust wel op het 
uitgangspunt dat afstandsonderwijs tijd- en plaatsonafhankelijk aangeboden moet 
worden. Gei'nteresseerden worden verwezen naar bijlage 7. 

5.6.2 De veranderingen voor de student 

De veranderingen voor de student hebben vooral te maken met de manier waarop 
gestudeerd wordt. De student is in het afstandsonderwijs vooral toegewezen op 
zichzelf. De student moet veel motivatie en discipline hebben om de studie te 
doorlopen. De binding met de universiteit is aanzienlijk lager omdat de student hier 
nauwelijks meer komt. In het geval van het reguliere onderwijs komen studenten 
regelmatig naar de universiteit waardoor zij gestimuleerd en gemotiveerd kunnen 
worden voor hun studie. In het geval van afstandsonderwijs blijft door de introductie
en slotcolleges de binding met de universiteit enigszins bestaan. 
Doordat de student tijds- en plaatsonafhankelijk kan studeren is hij in staat om zijn 
tijd beter in te delen op voorwaarde dat de student de motivatie kan opbrengen om 
zelfstandig te studeren. 

Elektronische communicatie met medestudenten en docenten: 
De studenten zullen de communicatie met medestudenten en docenten moeten laten 
plaatsvinden per E-mail of via de speciaal hiervoor ontworpen websites. Het betekent 
dat de studenten minder ervaring opdoen op het gebied van sociale contacten zoals 
voltijdstudenten dat wel doen. Er zal onderzocht moeten worden wat de impact is van 
deze manier van communicatie op de gewenste ontwikkeling van de student tijdens de 
studie. De deeltijdstudenten zullen in het algemeen ouder zijn dan de voltijdstudenten. 
Zij hebben zich daarom waarschijnlijk al verder ontwikkeld op het gebied van sociale 
vaardigheden, waardoor de eventuele nadelige effecten van voomamelijk 
elektronische communicatie beperkt blijven. 
Door de inzet van computers in het afstandsonderwijs zal de student gemiddeld per 
dag langer achter een computer doorbrengen. Er is op dit moment geen beeld van de 
eventuele negatieve gevolgen van het lang achter elkaar gebruik maken van een 
computer. 

Doordat de communicatie elektronisch plaatsvindt, zullen opdrachten en instructies 
uitgevoerd moeten worden met behulp van computerprogramma's zoals 
tekstverwerkers, spreadsheets en andere applicaties. Sommige studenten zullen 
eventueel een cursus moeten volgen om goed met deze computerprogramma's te leren 
werken. 

Onderzoek naar de gevolgen van de implementatie van afstandsonderwijs 49 



5.6.3 V eranderingen voor de TU 

Behoud van arbeidsplaatsen: 

Door de komst van afstandsonderwij s zullen niet direct ban en verdwijnen. De 
reguliere opleiding blijft immers bestaan en er zijn docenten nodig om deze studenten 
te kunnen begeleiden. In het geval waar avondonderwijs wordt vervangen door 
afstandsonderwijs zal ook de organisatie van het avondonderwijs moeten veranderen. 
Het is mogelijk om de mensen die verbonden zijn aan de organisatie voor het 
avondonderwijs in te zetten in de organisatie voor het afstandsonderwijs. Het is op dit 
moment nog niet duidelijk of alle mensen voor deze nieuwe organisatie geschikt zijn. 
Het totaal aantal arbeidsplaatsen zal in eerste instantie vrijwel hetzelfde blijven. 
Het is denkbaar dat in de toekomst ook het reguliere onderwijs ( evt. gedeeltelijk) 
vervangen wordt door het afstandsonderwijs. In dat geval zullen er zeker banen 
verdwijnen. De docenten geven dan maar eens in de 3 jaar college voor een camera. 
De rest van de tijd kunnen zij hun aandacht richten op andere activiteiten zoals 
onderzoek. Er zal dan zeker een overcapaciteit zijn aan arbeidskrachten. 

Gebouwen en infrastructuur: 

Doordat het avondonderwijs vervangen wordt door afstandsonderwijs zullen er (nog) 
geen gebouwen overbodig worden, doordat het reguliere onderwijs blijft bestaan. De 
gebouwen en andere faciliteiten zullen minder belast worden doordat ze minder 
bezocht zullen worden. De gebouwen en faciliteiten zullen nog maar twee maal per 
vak per collegeperiode gebruikt worden door de deeltijdstudenten. 
Wanneer ook het reguliere onderwijs vervangen wordt door afstandsonderwijs zal het 
aantal gebouwen gereduceerd kunnen worden. Door de sluiting van gebouwen kunnen 
de kosten van onderwij s gereduceerd worden. 

Ander beleid: 

De TUE zal met de komst van afstandsonderwijs een ander beleid moeten gaan 
voeren. Doordat de manier van onderwij s verandert zal er nauwkeurig in de gaten 
moeten worden gehouden of de kwaliteit van het onderwijs niet achteruit gaat. De 
kennis van de TUE op onderwijstechnologisch gebied zal verhoogd moeten worden. 
Dit kan eventueel gedaan worden door onderwijstechnologen in dienst te nemen. 
Wanneer de TUE nu zou starten met de implementatie van het afstandsonderwijs kan 
zij marktleider worden. Andere universiteiten zoals die van Twente doen veel 
onderzoek naar afstandsonderwijs en hebben de intentie om ook afstandsonderwijs 
aan te gaan bieden. Het voordeel van het als eerste op de markt komen met een 
afstandsonderwijssysteem is, dat de TUE een groot marktaandeel kan vergaren. Het 
nadeel van het voorop lopen met afstandsonderwijssytemen is dat andere 
universiteiten kunnen leren van de fouten die gemaakt worden. De kosten voor de 
TUE zullen aanzienlijk hoger liggen wanneer zij als eerste op de markt komt dan 
wanneer zij zou afwachten en kunnen leren van fouten van andere universiteiten. In 
het geval van de TUE is het verstandig om zo snel mogelijk op de markt te komen met 
een afstandsonderwijssyteem omdat op deze manier de instroom van deeltijdstudenten 
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verhoogd kan worden. Wanneer de instroom van deeltijdstudenten een langere tijd zo 
laag blijft als die momenteel is, kost het de universiteit te veel geld en is zij 
gedwongen om met de deeltijdopleiding te stoppen. 
W anneer de TUE eenmaal beschikt over een goed werkend afstandsonderwij ssysteem 
kan zij proberen dit systeem zo renderend mogelijk te maken. Dit kan gedaan worden 
door extra cursussen te ontwikkelen voor het bedrijfsleven. De doelstelling van de 
TUE verandert hierdoor. De doelstelling van de TUE was jaren geleden het geven van 
wetenschappelijk onderwijs aan voltijdstudenten. In een nieuwe doelstelling zal m 
ieder geval de doelgroep aanmerkelijk breder en groter kunnen worden. 

5.6.4 De rol van bet afstandsonderwijs in de toekomst 

In toekomst is het mogelijk dat het gehele wetenschappelijke onderwijs gegeven 
wordt via afstandsonderwijs. De afstandsonderwijssystemen zullen verder ontwikkeld 
worden en technisch gezien wordt steeds meer mogelijk. Het zal steeds eenvoudiger 
worden om kwalitatief hoge multimediale toepassingen te gebruiken in het 
afstandsonderwijs. Men kan hierbij denken aan het live uitwisselen van 
beeldmaterialen, zodat mensen die met elkaar communiceren elkaar ook kunnen zien. 
Daamaast zullen de grenzen tussen de verschillende onderwijsinstellingen gaan 
vervagen. In eerste instantie zullen universiteiten vakken van elkaar gaan 
kopen/gebruiken zodat ze niet meer genoodzaakt zijn om zelf een vak op te zetten. 
Op den duur zullen kenniscentra gaan ontstaan die niet meer gebonden zijn aan een 
universiteit maar een samenwerking zijn tussen verschillende universiteiten. Zulke 
kenniscentra maken vakken die middels afstandsonderwijs door alle studenten in 
Nederland gevolgd kunnen worden. Er is dan geen sprake meer van de universiteit 
Eindhoven en de universiteit van Groningen maar van de universiteit van Nederland. 
Deze ontwikkeling zal leiden tot een inkrimping van het aantal arbeidsplaatsen in het 
wetenschappelijk onderwijs. 
Het is zelfs denkbaar <lat er op intemationaal/wereldniveau kenniscentra gaan 
ontstaan. De gevolgen voor de werkgelegenheid in het wetenschappelijk onderwijs in 
Nederland zijn dan niet meer te overzien. 
De opkomst van informatie en communicatie technologie die ingezet kan worden in 
het afstandsonderwij s biedt niet alleen maar voordelen. Er bestaat een grote kans dat 
het reguliere onderwijs ook vervangen wordt door afstandsonderwijs. De voordelen 
van het studentenleven zoals die nu bestaan komen dan in gevaar. Waarom zouden 
voltijdstudenten nog op kamers gaan wonen als zij vanuit (het ouderlijk) huis de 
gehele studie kunnen volgen? De communicatie met medestudenten vindt 
voomamelijk elektronisch plaats en studenten zullen zich sociaal anders gaan 
ontwikkelen. De vraag is of studenten zich in positieve zin gaan ontwikkelen. Het 
vermoeden bestaat dat wanneer studenten ge'isoleerd achter een computer hun studie 
volgen, zij zich niet in positieve zin ontwikkelen. 
De overgang van het reguliere onderwijs naar afstandsonderwijs is moeilijk tegen te 
houden. Dit komt enerzijds door de bezuinigingsmaatregelen die door de overheid 
getroffen worden. Universiteiten warden genoodzaakt om steeds efficienter onderwijs 
aan te bieden om zo de kosten te kunnen reduceren. Afstandsonderwijs kan hier sterk 
aan bijdragen want sommige delen uit het onderwijsproces (bv. beeldmateriaal) 
kunnen hergebruikt worden en tevens zullen op den duur minder arbeidsplaatsen 
nodig ZIJn om een groter aantal studenten te bedienen. De huidige 
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bezuinigingsmaatregelen van de overheid komen de voltijdstudent al niet ten goede. 
Voltijdstudenten zijn steeds meer genoodzaakt om snel hun studie af te ronden metals 
gevolg dat zij weinig tijd meer overhouden voor andere sociale activiteiten. 
Anderzijds zullen de ontwikkelingen in de maatschappij en het bedrijfsleven op het 
gebied van informatie en communicatie technologie ertoe leiden dat 
onderwijsinstellingen hierop moeten anticiperen. Een onderwijsinstelling heeft 
namelijk als taak om studenten voor te bereiden op het maatschappelijk en 
bedrijfsleven. Bovendien is er een maatschappelijke trend gaande waarbij mensen 
steeds meer op afstand met elkaar gaan communiceren (internet, GSM, telefonisch 
vergaderen etc.). 
Inzet van informatie- en communicatiemiddelen in het onderwij s wordt door de 
meeste docenten als bedreigend ervaren. Zij vrezen voor de aantrekkelijkheid van hun 
functie doordat het reguliere onderwijs verandert in afstandsonderwijs. De meeste 
docenten zien het afstandsonderwijs dan ook liever niet gei:mplementeerd. De 
gedachtengang van de docenten is heel begrijpelijk. Zij moeten zich echter realiseren 
dat zij deze ontwikkeling niet tegen kunnen houden. Universiteiten moeten met de tijd 
(concurrentie) mee, ook al houdt dit in dat het gehele onderwijs op afstand moet 
worden aangeboden. Anders bestaat de kans dat universiteiten die niet met de 
ontwikkelingen meegaan binnenkort de deuren kunnen sluiten omdat een 
studenteninstroom uitblijft of omdat er niet meer kostendekkend onderwijs gegeven 
kan worden. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden conclusies en aanbevelingen gegeven naar aanleiding van het 
onderzoek. De conclusies en aanbevelingen worden gegeven voor de situatie van de 
TUE en voor SIMAC PMR. 
Zoals in hoofdstuk 2 werd omschreven, is dit onderzoek gedaan in opdracht van 
SIMAC PMR. SIMAC PMR is geYnteresseerd in de gevolgen van de implementatie 
van afstandsonderwijs binnen de TUE. In dit rapport heeft het afstandsonderwijs als 
vervanging van het avondonderwijs, verzorgd door de faculteit Technologie 
Management, centraal gestaan. Hierdoor lijkt het alsof dit onderzoek heeft 
plaatsgevonden in opdracht van de TUE. De doelstelling van SIMAC PMR is dat 
middels onderzoek een beeld gekregen wordt over de financiele en organisatorische 
gevolgen voor een onderwijsinstelling wanneer deze afstandsonderwijs zou gaan 
implementeren. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan SIMAC PMR 
concluderen of het reeel is om te verwachten dat onderwijsinstellingen zoals de TUE 
in de toekomst afstandsonderwijs gaan invoeren en of het interessant is om daar 
producten voor te ontwikkelen die ingezet kunnen worden in het afstandsonderwij s. 
Hierbij wordt vooral gedacht aan de inzet van DVB. 
Het belang van dit onderzoek voor de TUE is, dat zij een beeld krijgt van hoe de 
instroom van deeltijdstudenten verhoogd kan worden middels afstandsonderwijs en 
wat de financiele en organisatorische gevolgen van afstandsonderwijs zijn. 

6.1 Conclusies en aanbevelingen voor de TUE 

In dit onderzoek is nagegaan hoe de primaire onderwijsprocessen op afstand 
aangeboden kunnen worden. Daarbij is vooral de aandacht gericht op het aanbieden 
van het onderwij sproces. Het inleveren van opdrachten en het stellen van vragen door 
de student is hierbij oppervlakkig aan bod gekomen. De reden hiervoor is dat er 
verondersteld wordt dat het creeren van websites die dit soort processen ondersteunen 
makkelijk te implementeren zijn en daardoor geen extra hoge kosten met zich 
meebrengen. Bovendien is de TUE momenteel reeds bezig om onderwij sgerelateerde 
websites te maken. Het afstandsonderwijs kan hier eenvoudig op inhaken zonder extra 
kosten. 

6.1.1 Het wel of niet overgaan op afstandsonderwijs 

Afstandsonderwijs zal in de toekomst steeds belangrijker worden. Hierdoor heeft de 
TUE eigenlijk geen keuze in het wel of niet overgaan op afstandsonderwijs. 
Verschillende univers1te1ten in Nederland zijn reeds bezig om een 
afstandsonderwijssyteem te ontwikkelen omdat zij het belang inzien van het kunnen 
aanbieden van afstandsonderwijs. Momenteel doet de TUE nog weinig op het gebied 
van afstandsonderwijs maar ze zal mee moeten gaan in de ontwikkelingen omdat zij 
anders over een aantal jaren de kans loopt een groot stuk van de onderwijsmarkt niet 
meer te kunnen bedienen. Hierbij wordt dan met name de deeltijdonderwijsmarkt 
bedoeld. 
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Het afstandsonderwij s zal in eerste instantie ingezet moeten worden in het 
deeltijdonderwijs dat de TUE momenteel aanbiedt in de vorm van avondonderwijs. 
Op deze manier wordt verwacht dat de TUE een groter deel van de 
deeltijdonderwijsmarkt kan bedienen. Er zal echter een onderzoek gedaan moeten 
worden onder (potentiele) deeltijdstudenten of deze verwachting gerechtvaardigd is. 
W anneer de TUE afstandsonderwij s als eerste inzet in het deeltij donderwij s heeft zij 
de mogelijkheid om veel ervaring op te doen. Dit levert vele voordelen op wanneer er 
vanuit het voltijdonderwijs behoefte gaat ontstaan naar afstandsonderwijs. 
De TUE faculteit Technologie Management ontleent haar belangrijkste inkomsten aan 
de voltijdstudies. De avondopleiding vormt maar een klein onderdeel van het totale 
onderwijsaanbod van de faculteit Technologie Management. De TUE kan beter 
risico's lopen (het overgaan op afstandsonderwijs brengt risico's met zich mee) en 
ervaring opdoen onder een relatief minder belangrijke populatie wat betreft inkomsten 
dan in de belangrijkste populatie. 
De belangrijkste redenen waarom de faculteit Technologie Management over moet 
gaan op afstandsonderwijs zijn dus: 

1) Het meegaan met de ontwikkelingen in de onderwijsmarkt. 
2) Door het aanbieden van afstandsonderwijs in de deeltijdopleiding kan 

waarschijnlijk een grotere instroom van studenten gerealiseerd worden. 

6.1.2 Het medium 

De verschillende media zijn met elkaar vergeleken wat betreft kosten en voor- en 
nadelen. Wat de kosten betreft liggen de verschillende media niet zo ver uit elkaar. 
Ook in het aantal studenten dat nodig is om kostendekkend te kunnen werken met een 
bepaald medium zit weinig verschil. Er zijn 50 studenten nodig wanneer CD-rom zal 
worden ingezet en 57 studenten in het geval van DVB-T. 
Wanneer op basis van kosten het medium gekozen zal worden gaat de voorkeur uit 
naar CD-rom al is de keuze niet overtuigend vanwege het geringe verschil in kosten. 
Wanneer gekeken wordt naar de voor- en nadelen van de verschillende media gaat de 
voorkeur uit naar DVB-T. De extra kosten voor DVB-T wegen niet op tegen de vele 
extra voordelen die het biedt. De voordelen zoals: mogelijkheid tot actualisatie, de 
snelheid van het medium, de inzetbaarheid bij een hoge kwaliteit van multi-mediale 
toepassingen en het gebruikers comfort zijn sterke voordelen van DVB-T ten opzichte 
van de andere media. Wanneer in de toekomst andere toepassingen in het 
afstandsonderwijs gebruikt gaan worden, zoals bijvoorbeeld het live uitzenden van 
colleges, zal DVB-T zich hier het beste voor lenen. 
De vraag is alleen wanneer DVB-T in Nederland gei"mplementeerd kan worden. De 
verwachting is dat DVB-T binnen eenjaar of twee bruikbaar is in Nederland. De TUE 
zal er verstandig aan doen wanneer zij bij de ontwikkeling van het afstandsonderwijs 
de optie behoudt, op het laatste moment te kunnen kiezen voor een medium. Het 
betekent dat de interactieve dictaten in eerste instantie niet ontwikkeld moeten worden 
op basis van inzet van DVB-T. Wanneer de universiteit dit wel zou doen, dan zou er 
minder efficient worden omgegaan met de benodigde capaciteit ( de totale omvang van 
het interactieve dictaat). Het maakt in het geval van DVB-T namelijk niet zo veel uit 
of een interactief dictaat 1 of 2 Giga bytes groot is, de downloadtijd blijft immers 
gering. Wanneer echter blijkt dat bij het voltooien van de eerste twee studiejaren in 
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afstandsonderwijsvorm DVB-T nog niet beschikbaar is, heeft men een niet goed 
bruikbaar afstandsonderwijssysteem. Wanneer de universiteit zich houdt aan de 
specificaties zoals die in dit onderzoek zijn gegeven, zal de optie open blijven om op 
het laatste moment nog te kunnen kiezen voor een bepaald medium. 
Mocht DVB-T nog niet beschikbaar zijn bij het voltooien van de eerste twee 
studiejaren , dan zal de universiteit zo snel mogelijk naar DVB-T moeten 
overschakelen wanneer dit wel beschikbaar komt. 

6.1.3 Samenvatting 

Het afstandsonderwijs vervangt alleen het avondonderwijs, het voltijdonderwijs 
blijft ongewijzigd. 
De TUE zal eerst middels een onderzoek moeten aantonen dat door het aanbieden 
van afstandsonderwijs de instroom van deeltijdstudenten verhoogd kan worden. 
Als het onderzoek aantoont dat de instroom verhoogd kan warden door het 
aanbieden van afstandsonderwijs, dan moet men besluiten om afstandsonderwijs 
daadwerkelijk te gaan implementeren. 
De eerste twee studiejaren moeten in september 2000 ge'implementeerd zijn om op 
deze manier een sterke concurrentiepositie te verkrijgen m de 
deeltij donderwij smarkt. 
In september 2001 moeten de laatste 2 studiejaren omgezet z1Jn m 
afstandsonderwij s. 
Het omzetten naar afstandsonderwijs moet zodanig gebeuren dat op het laatste 
moment nog gekozen kan worden voor een medium. 

6.2 Conclusies en aanhevelingen voor SIMAC PMR 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek zou SIMAC PMR kunnen concluderen 
dat DVB-T een goede kans maakt in het afstandsonderwijs. Dit betekent nog niet dat 
SIMAC PMR producten moet gaan ontwikkelen die DVB-T ondersteunen. 

6.2.1 De afstandsonderwijsmarkt 

Zoals in het rapport naar voren komt, heeft DVB-T vele voordelen ten opzichte van 
andere media. Het is niet het goedkoopste medium maar gezien de vele voordelen zal 
het toch de voorkeur hebben om dit medium in te zetten in het afstandsonderwijs. 
De vraag is hoe groot de afstandsonderwij smarkt zal zijn. In dit verslag is er vanuit 
gegaan dat afstandsonderwijs (voorlopig) alleen ingezet wordt in het 
deeltijdonderwijs. De totale markt voor deeltijdonderwijs op wetenschappelijk niveau 
bestaat uit 80.000 mensen. De totale populatie van mensen die deeltijdonderwijs 
volgen bestaat uit zo'n 950.000 mensen varierend van vbo-niveau tot aan w.o.-niveau. 
Er wordt vanuit gegaan dat het afstandsonderwijssyteem zoals dat in dit onderzoek 
beschreven is, niet inzetbaar zal zijn voor onderwijs op een lager niveau dan het 
wetenschappelijke. De reden hiervoor is dat mensen met dit onderwijssysteem alleen 
een studie kunnen voltooien als zij beschikken over een groat doorzettingsvermogen 
en een hoge discipline. De studenten hebben nauwelijks contact meer met de 
onderwijsinstelling en zullen al hun motivatie uit zichzelf moeten halen. Bij 
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onderwijsinstellingen van een lager niveau dan het wetenschappelijke bestaat het 
onderwijssysteem vooral uit een klassikale manier van onderwijs. Hiermee wordt 
bedoeld dat studenten voomamelijk in groepsverband de studie doorlopen. Wanneer 
deze groep studenten aangewezen zou zijn op een dergelijk onderwijssysteem zoals in 
dit verslag is beschreven zullen zij waarschijnlijk niet de motivatie op kunnen brengen 
om hun studie af te ronden. De markt voor SIMAC PMR bestaat derhalve uit 80.000 
deeltijdstudenten waar zij mogelijk producten aan kunnen verkopen. 
Het is niet reeel om er vanuit te gaan dat deze markt van 80.000 man de potentiele 
markt is voor het beschreven afstandsonderwijssysteem. Sommige studies en/of 
vakken lenen zich niet voor afstandsonderwijs. Men kan hierbij denken aan vakken 
waarbij proeven gedaan moeten worden etc. Bovendien zijn er universiteiten die een 
specifiek onderwijssysteem hebben waar studenten speciaal voor gekozen hebben. 
Men kan hierbij denken aan het probleemgestuurd onderwijs van de universiteit in 
Maastricht. Hier worden de veel vakken gegeven waarbij in groepsverband problemen 
behandeld moeten worden. Daamaast zal niet elke deeltijdstudent behoefte hebben 
aan afstandsonderwijs maar eerder de voorkeur geven aan deeltijdonderwijs waarbij 
studenten bij elkaar komen. 
Een voorzichtige schatting van de potentiele markt voor afstandsonderwijs op 
wetenschappelijk niveau is zo'n 15.000 tot 20.000 mensen. Er zal echter onderzoek 
gedaan moeten worden om een betere inschatting te kunnen geven van de potentiele 
markt voor afstandsonderwijs. Het is daama de vraag of iedere onderwijsinstelling die 
afstandsonderwijs gaat implementeren dit ook zal gaan doen op basis van het medium 
DVB-T. 

Stel dat in het meest gunstige geval SIMAC PMR een bediende markt zou kunnen 
hebben van 20.000 studenten. Deze studenten zouden gemiddeld 4 jaar over een 
studie doen. Dan komen er jaarlijks dus 20.000 / 4 = 5000 nieuwe studenten bij en 
studeren er dus ook 5000 studenten af. De markt waar SIMAC PMR haar producten 
aan kan verkopen is dus een markt van 5000 man per jaar. 
Stel verder dat SIMAC PMR een DVB-T ontvanger zou gaan ontwikkelen met 10 
miljoen gulden ontwikkelkosten [Vet98]. Stel daamaast dat een DVB-T ontvanger 
verkocht wordt met een gemiddelde winstmarge van Fl 200,- Dan is de 
terugverdientijd als volgt te berekenen (er wordt vanuit gegaan dat er geen 
tweedehands markt bestaat): 

Fl 10.000.000,- = # jaren x (5000 x Fl 200,-) 

# jaren = 10 

Het aantal jaren waarin de ontwikkelkosten terugverdiend worden is dan 10 jaar. Dit 
is niet wenselijk. Als SIMAC PMR besluit om software te ontwikkelen, dan zijn de 
ontwikkelkosten zo'n 5 miljoen gulden. De winst per verkocht product zal een stuk 
lager liggen dan bij een DVB-T ontvanger en heeft SIMAC PMR ongeveer dezelfde 
terugverdientijd: zo'n 10 jaar. 

Op dit moment is het niet verstandig voor SIMAC PMR om alleen op basis van de 
gegevens uit de onderwijsmarkt producten te gaan ontwikkelen die DVB-T kunnen 
ondersteunen. De onderwijsmarkt zal in de toekomst zeer waarschijnlijk steeds meer 
gaan functioneren op basis van een afstandsonderwij ssysteem maar hoe lang het duurt 
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voordat onderwijsinstellingen en studenten hier aan toe zijn is niet duidelijk. SIMAC 
PMR loopt de kans om pas veel later geld te gaan verdienen op ontwikkelingen dan 
gewenst. Wanneer gekeken wordt naar bijvoorbeeld de Amerikaanse markt dan ziet 
men dat er veel afstandsonderwijssytemen gebruikt worden. Deze 
afstandsonderwijssystemen functioneren vooral op basis van een lokaal netwerk, 
waarbij studenten nog steeds naar de universiteiten toekomen. Amerika loopt wat 
betreft dit soort ontwikkelingen altijd een aantal jaren voorop in vergelijking met 
Nederland. De vraag is of in Amerika DVB-T ingezet zou worden in het 
afstandsonderwijs wanneer deze techniek beschikbaar zou zijn. 

SIMAC PMR zou er verstandig aan doen pas met de ontwikkeling van DVB-T 
ondersteunende producten te beginnen wanneer men er zeker van is dat er een grotere 
potentiele markt is dan alleen de onderwijsmarkt. 

6.2.2 Andere markten 

Er zijn ongetwijfeld ook andere markten waar DVB-T ingezet zou kunnen worden. 
Het is aan te bevelen om middels een onderzoek een inzicht te krijgen in de totale 
potentiele markt voor DVB-T en te beoordelen welke producten hiervoor het beste 
ontwikkeld zouden kunnen worden en welke kosten hiermee gepaard gaan. Op basis 
van gegevens uit de totale potentiele markt kan SIMAC PMR besluiten of er 
voldoende winstgevendheid zal zijn. 

6.2.3 Samenvatting 

Als de ontwikkelkosten voor een product bestemd voor de onderwijsmarkt rond de 
10 miljoen gulden liggen en men heeft een gemiddelde winstmarge van 200 
gulden per verkocht product is de terugverdientijd van de ontwikkelkosten 10 jaar. 
In het rekenvoorbeeld is dan uitgegaan van een positief scenario. 
SIMAC PMR zal uitgaande van het rekenvoorbeeld geen producten moeten gaan 
ontwikkelen die alleen bestemd zijn voor de onderwijsmarkt. Deze markt is 
(voorlopig) te klein om er rendabel in te kunnen opereren. 
Er zal een onderzoek gedaan moeten worden naar andere afzetmarkten om te 
kunnen bepalen of de ontwikkeling van DVB-T ondersteunende producten 
gerechtvaardigd is. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1: Schematische voorstelling Drill & 
Practice systeem 

Start 

Toon stukje 
theorie 

Stel vragen 
over theorie 

antwoord 

Her aal 
the rie 

Volgen 
stuk 

theorie 

Fout 

Goed 



Bijlage 2: Voorbeelden interactieve dictaat 

(bladzijde I van 2) 
~ Auleu1sve1s1e van hel "T echnolog1e en Duu1zaamhe1d" lespakkel · M1c1osofl lntemel EKplo1e1 fill[!] E3 

Technologie en 'l:)uurzaamheid 

Techn,sche Natuurkunde 

Scheikundige technologie 

Werktuigboowkunde 

Elektrotechniek 

Bouwkunde 

multi ffl9Cfkl 

,:;:a Auleu1sve1 s1e van hel "T echnologre en Duurzaamhe,d" lespakkel · M1c1osofl lntemel EKplo1e1 fill[!] E3 

e .,,,.,, 
H o ofd m e n u Sche ikunde, inleidende tekst. .. 



(Bladzijde 2 van 2) 

,:J Auteursversie van het "T echnolog,e en Ouurzaamhe,d" lespakket - Microsoft Internet Explo1er flll(!] E3 

Opgave 9a 

~ 
~ Opgave 9a en b: gasturbine 

Een belangrijk gedeelte van het PYC
vergassingsproces is het gasturbinegedeelte . 
Hier wordt de chemische exergie van het syngas 
20 goed mogelijk omgezet in nuttige arbeid. 
Yoor uitleg over het gasturbinegedeelte zie: 
processchema. 
Yoor waardes van de exergiestromen zie 
de spreadsheet. 

Vraag 1 
"' 

Selecteer uit onderstaande opties (a, b, c of d) het 
grassmanndiagram dat op het gasturbinegedeelte 
van toepassing is. Druk vervolgens op 'Controleer 
antwoord". 

r a 

r b 

r. C 

,. r d 

schematJsch over,ich t gas lurb,neg edeeHe 

compressor expander 



Bijlage 3: Formules voor kosten berekening 

De kosten voor bet maken van de tekst: 

(Audoct * Kdoc * Qdid) + (Audert * Kder) + Ktool = F/1
4458 

Lid Lid (A vps * Lid) 

De kosten voor bet maken van bet beeldmateriaal: 

( Aw• Aubmpc • Auo • (Kst + Kdoc) + Kvar + (Aw• Aubmpc * Kder • Audero) + (Audocvb *Aw* Kdoc )) Koa 
~----------'----'------'-------------'---'---- --- ~+- --- - = Fl 4936 

Lid ( Afschoa * Avpcj) 

De kosten voor de opgaven en experimenten/simulaties: 

Aw* (Aopc * Kopg + Aepc * Kexp) = Fl 
9333 

Lid 

Variabelen-omschrijving: 

Aepc 
Afschoa 
Aopc 
Aubmpc 
Audero 
Audert 
Audoct 
Audocvb 
Auo 
Avpcj 
Avps 
Aw 
Kder 
Kdoc 
Kexp 
Koa 
Kopg 
Kst 

Aantal experimenten/simulaties per college opgenomen in het dictaat 
Afschrijvingsduur opnameapparatuur 
Aantal opgaven per college opgenomen in het dictaat 
Aantal uren beeldmateriaal per college 
Edit-uren door derden aan 1 opgenomen uur 
Edit-uren derden aan tekst voor interactief dictaat 
Aantal uren besteed aan schrijven tekst 
Voorbereiding van docent op opname van een college 
Aantal uren nodig om 1 uur beeldmateriaal op te nemen 
Aantal vakken per collegejaar 
Aantal vakken per studie 
Aantal weken dat het interactieve dictaat college vervangt 
Uurloon derden 
Uurloon docent 
Kosten van 1 experiment of simulatie 
Aanschafkosten opname-apparatuur 
Kosten van 1 opgave 
Uurloon student-assistent 

Ktool Investeringen in tool voor het schrijven van het interactieve dictaat 
K var Variabele kosten bij opnames 
Lid Levensduur (interactief) dictaat 
UurcolLengte college in uren 
Qdid Verhouding tijdsbesteding normaal dictaat en interactief dictaat 



Bijlage 4: Rekenmodel 

D I E F G H I J L 
9 "-'.'.ariabelen omschrijving I !Waarde -
10 l I I 

I ·-
11 Het interactieve dictaat van een vak bestaat uit _I _ __ _ ,___ -~ - - t--- - --

12 Gemiddeld aantal bladzijden tekst1 I 200 -
13 Gemiddeld aantal echte uren per college 1,5 
14 Aantal uren beeldmateriaal per college (2 college uren) 0,5 
15 Aantal colleges dat vervangen wordt door interactief dictaat (max. 9) ' 7 
16 Aantal vakken per collegejaar t 

I 20 
17 Aantal interactieve opgaven per college 1 
18 Aantal simulaties per college 1 
19 I 
20 Kosten tekst in interactieve dictaat ' i 
21 Aantal uren door docent besteed aan schrijven dictaat 350 
22 Uurloon docent I 145 
23 Verdelingsfactor schrijftijd over avond- en dagopleiding I 0,7 
24 Edit-uren derden besteed aan de tekst 

I 
8 

25 Uurloon derden I 200 
26 Levensduur dictaat in studiejaren 3 
27 lnvesteringskosten tool Turpin Vision I 500000 
28 SUB TO TAAL : 14458,33 
29 I i - -
30 Kosten opnemen college 
31 Het aantal uren dat het kost om 1 uur op te nemen 5 
32 Uurloon student-assistent ! ' : 20 ---- ·- - ~ ·~ 
33 Uurloon docent , 145 

- -

34 Voorbereiding docent in uren per college I 4 I 

35 Aanschafkosten opnameapparatuur voor betreffende collegejaar 15200 
36 Variabele kosten per opname (materiaal) ' I 100 
37 Afschrijving opname apparatuur in jaren I 3 

' 
38 Montage in uren per opgenomen uur 10 
39 Uurloon montage 200 
40 SUBTOTAAL 4935,833 
41 

I 

! 
42 Kosten experimenten/simulaties en opgaven I 

43 Aantal opgaven per college I 1 
44 Aantal experimenten/simulaties per college 1 
45 Kosten per opgave 2000 
46 Kosten per simulatie 2000 
47 SUBTOTAAL ' 9333,333 I 
48 I 
49 TOTAAL I 28727,5 



Bijlage 5: Toelichting cijfers deeltijdonderwijs 
De gegevens zijn afkomstig uit de onderwijsrekeningen van het CBS. Hierin is 
informatie uit de onderwijsstatistieken gecombineerd met onderwijs- en 
arbeidsinformatie uit de Enquete Beroepsbevolking (EBB). Zo wordt niet alleen 
de onderwijsdeelname volledig in kaart gebracht, maar komen ook 
arbeidsmarktgegevens van de deelnemers beschikbaar. 
Een opleiding wordt conform de Standaard Onderwijsindeling 1978 zo ruim 
mogelijk gedefinieerd. Dit betekent dat ook deelnemers aan opleidingen met een 
recreatief karakter tot de onderwijsvolgenden warden gerekend. 
Een onderwijsvolgende is een persoon die in Nederland een opleiding volgt met 
een duur van minstens 6 maanden. De meeste bedrijfsopleidingen duren korter 
dan zes maanden en tellen dus meestal niet mee. 
Beroepsbevolking: alle mensen 15-64 jaar die ten minste twaalfuur per week 
werken (werkzame beroepsbevolking) en alle mensen van 15-64 jaar zonder werk 
(6f met werk van minder twaalfuur per week) die ten minste twaalfuur per week 
willen gaan werken, daarvoor direct beschikbaar zijn en bovendien actief zoeken 
naar werk (werkloze beroepsbevolking). 
Leeftijd: leeftijd op 31 december. 
Voltijdonderwijs: onderwijs dat minimaal 16 klokuren of 19 lesuen per week 
wordt gegeven. Het overige onderwijs wordt beschouwd als deeltijdonderwijs. 
sbo secundair beroepsonderwijs 



Bijlage 6: Marktgegevens voltijdonderwijs 

Aantal leerlingen/studenten per onderwijssector 1996/1997 

Onderwij ssector 
Primair onderwij s 
Voortgezet onderwij s 
BYE 
HBO 
WO 
Totaal 

Aantal leerlingen 
1.621.900 

832.400 
643.100 
263 .700 
160.300 

3.521.400 

Deze cijfers zijn exclusiefmensen die om- ofbijscholing of eventueel nascholing via 
all er lei onderwij sinstelling/instituten. 

Aantal docenten per onderwijssector 
Primair onderwij s 7 5. 000 
(Voortgezet) speciaal onderwijs 14.600 
Middelbaar beroepsonderwijs 13.400 
Leerlingwezen 4.400 
Voortgezet onderwijs 59.000 
Hoger beroepsonderwijs 13.600 
Wetenschappelijk onderwijs 22.000 
Totaal 202.000 

Bron: [Wolf98] : Toekomstgericht onderwijs en het gebruik van informatie- en 
communicatietechnologie. 




