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Ben onderzoek naar de effecten van het gebruik van een simulator in 

het vakonderwijs 

B. van Bronckhorst* 

Aan het technisch vakonderwijs wordt in deze tijd de vraag gesteld 

om mensen op te leiden voor de steeds verder mechaniserende en auto

matiserende industrie. Het gaat hier om een groep vaardigheden die 

nog niet precies omschreven kunnen worden. De technische ontwikkelingen 

zijn immers nog in volle gang, zodat het moeilijk valt te voorspellen 

welke vaardigheden de mensen die over 5 of 10 jaar in de industrie zul

len werken zullen moeten vertonen. 

Om deze reden kiest men veelal voor een brede technische opleiding 

die dan als ondergrond moet dienen voor een latere specialisatie lion 

the job Il1 ). Men acht het mogelijk de opleiding te richten op de in de 

mechanisatie en automatisering gebruikte technieken2 ). 

De Groep Werkplaatstechniek en Mechanische Technologie van de Afde

ling der Werktuigbouwkunde Van de Technische Hogeschool te Eindhoven 

heeft een door de Belgische fabriek van gereedschapwerktuigen Mondiale 

N.V. uitgebracht apparaat DIDACTON aangeschaft. Dit apparaat is ont

worpen voor het geven van practisch onderwijs in de verschillende 

gebruikelijke technieken bij de automatisering van lineaire verplaat

singen. De bedoeling van de aanschaf was am na te gaan of het gebruik 

van een dergelijke simulator sen zinvolle bijdrage tot de oplossing van 

het boven gestelde onderwijsprobleem zou kunnen bieden. (zie bijlage) 

Opzet van het onderzoek 1965 
Men zou het gestelde probleem als voIgt nader kunnen preciseren: 

Komen met behulp van de simulator opgeleide vaklieden in de werkelijke 

bedrijfsituatie tot betere resultaten dan degenen die op andere wijzen 

werden opgeleid, en zo ja in welke mate? 

Het zou dan voor de hand liggen om contact op te nemen met het 

bedrijfsleven. Daar immers zijn de geautomatiseerde machines en het 

is ook daar dat de opleidingsbehoeft~ bestaat. Maar het is moeilijk 

vast te stellen wat onder betere resultaten moet worden verstaan. 

* In opdracht van prof.ir. C. de Beer, met medewerking van de Groep 

Onderwijsresearch. 
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"Beter" zou kunnen inhouden: "sneller inwerken", "meer verschillende 

machines kunnen bedienen ll , enzovoort. Dit wijst er op dat er geen 

eenvoudige relatie bestaat tussen datgene wat onderwezen werd en dat

gene wat gewenst werd. In de practische situatie gaat het blijkbaar 

om een complex van gedragingen, terwijl er in de onderwijssituatie 

slechts delen daaruit worden aangeleerd. 

Als er bovendien nag in rekening wordt gebracht dat het gaat om het 

onderwijzen van zaken die pas over 5 of 10 jaar moeten worden gebruikt, 

dan is het duidelijk dat het zelfs niet goed mogelijk is om ook maar een 

deel van het gewenste complex van gedragingen in een IIwerkelijke situatie" 

te testen. Het lijkt dus verstandig het probleem vooreerst beperkter te 

stellen: Wordt het met behulp van de simulator aangeleerd gedrag beter 

gereproduceerd in een situatie die lijkt op de simulator, dan bij andere 

wijzen van aanleren, en zo ja, in welke mate is dat het geval? 

Het bleek niet moe te zijn om een testsituatie te maken die sterk 

leek op die van de Didacton; het was mogelijk de Didacton op eenvoudige 

wijze te verbinden met een boormachine. In plaats van een grafiek k~n 

op deze wijze een echte boorcyclus worden verkregen. 

Om het eventuele effect van het gebruik van de simulator te kunnen 

beoordelen moet een vergelijking worden gemaakt met de resultaten, ver

kregen met behulp van andere methodes van onderwijs die op het ogenblik 

practische betekenis hebben. Het eerste alternatief vormt de "theoretische" 

methode, waarbij de leerling (meestal in klassikaal verband) voorbeelden 

op het bord krijgt uitgelegd en oefeningen uitvoert op papier. Het tweede 

alternatief is dan de "practische ll methode. Hier wordt de leerling 

(individueel of in een kleine groep) direct vertrouwd gemaakt met het 

gewenste gedrag. Instructie en oefening vullen elkaar bij deze methode 

aan. 

Een bezwaar dat voor aIle drie methoden geldt is de betrekkelijke on

zekerheid over het werkelijk gewenste complex van gedragingen. Daarnaast 

is de practische methode minder goed toepasbaar als het gaat om dure ge

reedschapwerktuigen die in de productie moeilijk gemist kunnen worden 

en die de school zich wellicht niet kan permitteren. Bovendien zal het 

niet goed mogelijk om bij een dergelijk kostbaar apparaat te demon-

streren wat gebeurt als het apparaat defect raakt. 

Gekozen werd voor een vergelijk van drie methoden; lltheoretisch", 

"Didacton" en "practisbhfl • Drie verschillende instructeurs gaven les aan 
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sen aantal studenten uit de afdelingen Electrotechniek en Technische 

Natuurkunda. De student en namen op basis van vrijwilligheid aan het 

experiment deel. Door elke instructeur werd een andere methode gevolgd. 

Na afloop van de instructie onderging elke proefpersoon dezelfde 

test die uit twee delen bestaat: (a) het installen van de boormachine 

en (b) het opsporen van een bepaalde reeks van 10 fouten. 

Waargenomen werden de tijdan nodig waren voor de verschillende 

testonderdelen. Deze tijden kunnen .worden besehouwd als sen maat voor 

het bereikte vaardigheidsniveau. 

Resultaten van het exueriment Didacton 1965 
t'""' ~L '. _ 

Zowel voar het testonderdeel instellen ala voor het testonderdeel 

fout;zoeken er ficante effecten vast te stellen. Zie de tabellen 1 en 2, 

Tabel 1 

Overzicht van de resultaten van de beida testonderdelen voor elk van de 

methoden 

methode t.estonderdeel aantal studenten gem. tijd. min. standaarddeviatie 
- -

thecretisch instellen 11 22.4 4.6 
foutzoeken 12 15.6 6.0 

Didacton . instellen 6 24 .. 1 11.8 
foutzoeken 8 16.9 6.9 

practisch instellen 5 10.6 0.9 
foutzoeken 5 9.0 3.1 

Door de tijden van de verschillende proefpersonen in volgorde uit te 

zetten is te constateren dat er volgorde effecten zijn opgetreden. Het 

valt op dat bij het testonderdeel fffoutzoekent! de instructeur II, die 

de theoretische methode volgde, steeds lagere tijden bereikto Zie figuur 1. 

Voor het testonderdeel "instellen" zijn dergelijke systematische effecten 

niet te zien~ Zie figuur 2. 

Discussie 

De beida componenten van de instructie, "instellen" en "foutzoeken tl , 

zijn verschillend van aard. Bij het eerste gaat het om handvaardigheid 

en weten hoe een bewerking moet worden uitgevoerd. Bij het tweede deel 

gaat het vooral om de strategie bij het zoeken van de fouten. Het vial 
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Tabel 2 

Resultaten van een variantieanalyse voor de beide testonderdelen 

kwadraatsom aantal. vrijheidsgraden gemiddeld kwadraat 

instel1en 

totaal 1484 .. 76 1 

tussen methoden 610.96 2 305.48** 
tussen proefpersonf:!rl 873.80 19 45.98 

test foutzoeken 

t:otaal 889 .. 1 ~j 

t!.1,ssen methoden 4,10 0 6 2 205.0** 
tassen proe onen 478.5 22 21.8 

-= -
** bet6kent significantie op het 0.01 niveau 

te verwachten dat de "practischel! methode de kortste tijden zou opleveren, 

maar dat de beida andere tiemethoden niet tot verschillende resul-

tat en aanleiding zouden geven was niet voorzien. Uit de wijze waarop de 

instructeurs II en III te werk is evenwel het gevonden resultaat 

te verklaren: Bij de theoretische instructie werd gebruik gemaakt van 

een reserveslede met schakelaars uit de Didaaton. In feite werd dus 

met hetzelfde onderdeel geoefend o 

Dat het foutzoeken zoln onverwacht resultaat opleverde kan geweten 

worden aan een leereffect bij instructeur 1Io Tijdens het experiment 

vial het op dat er voor een goads overdracht een geschikt schema van het 

moest worden gebruikt .. Het schema dat instructeur III (die als 

eerate de instructie gaf) gebruikte, werd gewijzigd met hulp van de zeade 

, een student in de Electratechniek. Instructeur II nam het 

schema over en deelde de 

teur I. In de resultaten van de proe 

(zie 

ervaringen mede aan instruc

is dit duidelijk te merken. 

Met dit eerste experiment werd aldus waardevolle ervaring opgedaan: 

Gebleken is dat de instructiemethode van invloed is op het bereikte 

vaardigheidsniveau, maar oak dat er een zekere invloed van de instructeur 

op het leerresultaat is. 
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Figuur 1 

Be~~alrie tijrlen voor het testonderdeel "fout~oeked' in 'Experiment 

Did:lcton 19{)5 

Tijd voor het opsporen 

van 10 fouten in minuten 
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Behaalde tijden voor het teatonderdeel "instelleR" in I~xperiment 

'. 
'I'ijd,yoor het 
instellen in minuten· 

't 1\ I . . \ I . . \ 
/ \ . \ 

.. 

I · I • 
A· i \/ ~., 

\ / " 

/ \ . 
i • 

/. , / 
, I 

/* 
'V' 

If: 

"A 

---0 ",,,,, 

,. 2 3 4 5 6 1 8 

Didacton 1965 

r 
i 
/ 
i 
i 

, i 
...... t' 

+ ..... 

o i.structeur I 
( pr .. ctisch ) 

+ instructeur II 
( theoretisch ) 

A instructeur III 
( d.id.acton ) 

9 10 11 12 

Volgorde vall de proefpereoaell 



30 

20 

10 

Figuur 3 

Behaalde tijden voer hat testenderdeel "foutzeeken" uit£)ezet in 

volgorde v~n uitvoerin~, Experiment Didacton 1965 
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Op grand van deze ervaringen werd besloten het experiment nogmaals 

te doen, maar nu met leerlingen van een L.T.S. Hiermee zou een groep 

worden ge~nstrueerd en getest, die later in aanmerking komt voor werk 

waarbij de aangeleerde vaardigheden van pas zouden kunnen komen. 

Opzet van het vervolgonderzoek in 1966 
Gezien de in het experiment Didacton 1965 gebleken effecten, waarbij 

vooral het leereffect van de instructeur een rol bleek te spelen, is 

het vervolgonderzoek andere opgezet. De drie instructiemethoden uit het 

eerste onderzoek blijven one8wijzigd, maar elke instructeur geeft nu 

iadere methode. Als proefpersonen treden op leerlingen van de hoogste 

klas Metaalbewerking van de tweede L.ToS. te Eindhoven. Per instructeur 

per methode worden 5 le geinstrueerd en getesto 

Ten einde een eventueel leereffect bij de instructeur te isoleren is 

het zo opgezet dat iedere instructeur de methodes in dezelfde 

volgorde geeft: Theoretisch, Didacton en practisch. 

De veronderstellingen die worden gedaan zijn de volgende: 

,. Het leerproces bij de instructeurs is ten einde. 

2. De verschillende instructeurs bereiken bij de proefpersonen verschillende 

vaardigheidsniveau'se 

3. De verschillende methoden leiden tot verschillende vaardigheidsniveau's 

bij de proefpersonen, zodanig dat de tijden bij de theoretische methode 

hoger zijn dan bij de Didacton methode en de tijden van deze methode 

weer hoger ~ijn dan die van de practische methode. 

4. De in de punten 2 en 3 genoemde effecten zijn additief. 

Verwacht wordt daarom dat de bereikte vaardigheidsniveau's zowel door 

de methoden als door de instructeurs worden beinvloed. Niet verwacht wordt 

dat er een leereffect per instructeur optreedt. 

Resultaten van het experiment Didacton 1966 
Zowel voor het onderdeel lIinstellen" als voor het onderdeel "fout

zoeRenll~ zijn .. methode":: erl. iilstructeurseffeCl:ten.'aan' te "borlen. Zie tabellen 

3 en 4. Nadere beschouwingen van de gegevens leert dat het gesignaleerde 

methode-effect te wijten is aan het verschil tussen de theoretische 

methode en de beide andere. Er is zeker een instructeurseffect. Een leer

effect is ar vermoedelijk niet, omdat de gemiddelde niveau's van de in

structeurs niet op dezelfde wijze verschuiven. Een eventuele interactie 

tussen instructeur en methode is niet aantoonbaar. Zie ook de figuren 4 en 5. 



Tabel 3 

Overzicht van de resultaten van de beide testonderdelen voor elke 

methode en elke instructeur 

methode test aantal gem. tijd standaard-

onderdeel leerlingen min. deviatie 

Instructeur I 15 

Theoretisch instellen 5 24 .. 8 9.6 
foutzoeken 5 10.3 5.3 

Didacton instellen 5 12.1 2.6 
foutzoeken 5 7.4 1.8 

Practisch instel1en 5 11.0 1.4 
foutzoeken 5 5.8 1.9 

Instructeur II 15 

Theoretisch instellen 5 16.4 3.2 
foutzoeken 5 11.0 2.9 

Didaoton instel1en 5 14.9 3.0 
foutzoeken 5 8.0 1.4 

Practisch instellen 5 12.3 4.5 
foutzoeken 5 8.1 2.0 

Instructeur III 15 

Theoretisch instellen 5 25.8 11.6 
foutzoeken 5 14.8 6.8 

Didacton instellen 5 17.4 4.3 
foutzoeken 5 10.7 3.5 

Practisch instellen 5 21.0 7.4 
foutzoeken 5 10.3 3.3 

-':}-



-10-

Tabel 4 

Resultaten vaneen variantieanalyse voor de beide testonderdelen 

kwadraatsom aantal . gemiddeld kwadraat 
vrijheidsgraden 

Test instellen 

Totaal 1182.53 1 
. TU6seiL instruoteurs 374.40 2 187.20"'* 

Tussen methoden 550.94 2 275.47** 
Proefpersonen 1559.94 40 38.99 

Test foutzoeken 

Totaal 275.50 1 

Tussen instructeurs 133.83 2 66.92** 
Tussen methoden 135.17 2 67.59** 
Proefpersonen 428.39 40 10.71 

** betekent significantie op het 0.01 niveau 
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Figuur 4 

13ehIl8.1rle tijden veor het teotenderdeel "foutzeoken" in E:Kperiment 

Didacten 1966 
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Figuur 5 
5ehn."l1J.e tijden veer het testondercleel "instellen" in Experiment 

Didacton 1966 
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Discussie 

Uit de beide experimenten is gebleken dat de methoden "Didaoton tl 

en "practisch" vergelijkbare resultaten opleveren, terwijl de methode 

"theoretisch" hogere tijden te zien gee ft. 

Het is niet zo verwonderlijk dat de beide eerstgenoemde methoden zo 

weinig verschillend bleken te zijn: Er is hier sprake van een gelijkvor

mige situatie. Opgemerkt zij dat de methode "practisch" in werkelijkheid 

niet te realiseren is, omdat het bij de gereedschapwerktuigen in de han

del niet mogelijk is om fouten te simuleren. Het gevonden resultaat 

wordt daardoor des te relevanter. 

Ten aanzien van de uitvoering van de instructies valt op, dat de 

resultaten nogal wat invloed ondergaan van de instructeurs. Aanvankelijk 

is er vooral een leereffect, later blijven er zekere verschillen tussen 

de instructeurs bestaan. Blijkbaar is men snel gewend aan de simulator, 

maar kan niet iedere instructeur hetzelfde niveau van effectiviteit be-

reiken o 

Opmerkelijk is voorts dat de beide, qua opleidingsniveau geheel ver

schillende groepen (Studenten van de T.H. en leerlingen aan de L.T.S.) 

tot vergelijkbare resultaten komen. Dit suggereert dat er sprake is van 

vaardigheden die tamelijk onafhankelijk zijn van schoolintellect. 

Na het vaststellen van het voorgaande is het mogelijk een volgende 

stap te ontwerpen. Hierbij zal enerzijds moeten worden geprobeerd om 

het instructeurseffect te verminderen, anderzijds de "afstand" tussen 

simulator en de "werkelijkheid" te vergroten. Voor dit laatste doel 

is een eenvoudige draaibank met geprogrammeetde Cyclus vervaardigd. 

Het doel van het gerapporteerde onderzoek is een bijdrage te leveren 

tot het definieren van het vakgebied van de "automatiseringsvakman", 

benevens het vaststellen van de methoden en hulpmiddelen voor het op

leiden tot dit beroep. 

Samenvatting 

In twee experimenten werd onderzocht of het gebruik van een simulator 

effect had bij het instrueren van vaardigheden in een technisch beroep. 

Vastgesteld werd dat het gebruik van een simulator tot een hoger vaar

digheidsniveau leidde als een theoretische instructiemethode. Voorts 

bleken ar sterke instructeurseffecten op te treden. Twee, naar opleidings

niveau ver uiteen liggenda groepen gaven vergelijkbare resultaten. 



-1~-

Referenties 

1) Advies over de aanpassing van de vakopleiding aan de automatisering 

Publicatie SER nr 5 (1958) 
2) De jongeren waaraan de industrie behoefte heeft 

Witboek FABRIMETAL (1963) 

3) Een simulator als leermiddel in het Lager Technisch Onderwijs 

B. van Bronckhorst, Metaalbewerking 31 (1966) 19 



UDC 621.9 - 52 : 373.621 

Een simulator als leermiddel 
In het lager technlschvakonderwiis 
door B. van Bronckhorst 
T.chnluh. Ho ••• chool ttl Eindhoven 

Inlaidlng 
Als men tegenwoordig op tentoonstellingen voor ge

reedschapswerktuigen ziet hoaveel fabrikanten geauto
matiseerde mochines exposeren, dan worden drie zaken 
duidelijk, te wetan: 
1. De outomotie, jaren galeden aangekondigd en met 

gemengde gevoelens begroet, zet door. 
2. Er is nog geen spra~e van een bepaalde liin; de wijze 

waarop men de problemen oplost is vaor iedere fa-
brikant anders. . 

3. Over demanier waarop verschiHende apparaten moe
ten worden ingepast in da bedrijven en de consequen-
ties hiervan, is nog heel weinig duidalijk. . 

Een probleam dat zich onder andere ook oandient be
treft de mensen die straks met de automaat in de nieuwe 
organisotie moeten gaan werken. In kringen van het tech~ 
nisch vakonderwijs is men het er in het algemeen over 
eens dat de opleidingen zich maar an maar maeten rich
tan op de eisen die de automatie stelt. Bii nadere dis
cussie over deze mening kamt men vaak- tot verschillende 
uitspraken. Oat kamt doordat we ons kunnen afvragen 
aan welke mensen in het bijzonder moet worden gedacht: 
- degenen die de automaten MAKEN; , 
- degenen die de automaten moeten GEBRUIKEN; 
- degenen die de automaten moeten REGELENenRE-

PAREREN. 
Bii het beantwoorden van daze vraag bliift echter steeds 

Fig, 1 

metaalbewerking I 412 

Flg.2 

een grote onzekerheid over de juistheid van de mening, 
doordat er nag zo weinig bekend is over de gevolgen 
van de automatie voor de organisatie. Men stelde reeds 
vast dot er nieuwe eisen aan de materiaalvoorziening, 
de gereedschapverzorging en de werkvoorbereiding moe
ten worden gesteld en het is fa verwachten dat er nog 
maer, diaper ingrijpande wijzigingen kOmen. 

Men kan zich voorstellen dot - al is er op dit moment 
geen specifieke oplossing voor hat probleem fa geven -
de onderwijsinstellin'gan in elk geval zullen trachten hun 
leerlingen zo veel mogelijk, ervoring op te laten doen 
met de werkzaalTlheden in de geautomatiseerde fabriek. 
Ten einde dit fe kunnen doenzou het prettig zijn am te 
beschikken over een geautomatiseerde machine. Deze op 
zichzelf goede benadering is moeifijk fe realiseren door 
de hoge kosten die zo'n aankoop met zi'ch mee brangt, 
mede doordat Mn machine niet voldoe{lde zal zijn voor 
het grote cantal leerlingen dot er mee moet werken. 

O.Oidacton 
Soortgelijke overwegingen hebben er toe geleid dot de 

Belgische gereedschapswerktuigenfabriek Mondiala -
zelf geen producent van automatische machines, doch 
van ouds ge"interesseerd in het onderwiis -, op de ge
dachte kwam een simulator te bouwen, waarmee het mo
gelijk is verschillende variaties in de samenstellende or
ganen van outomatische machines te maken. Het produkt, 
dat onder de naam Didacton in de handel is, biedt in een' 
fraaie kast in de Mondiale-stijl') (figuur 1) de mogelijk
heid een slade een bewegingenprogramma van maximaal 
8 stappen te laten uitvoeren, waarbij de aandrijving op 

') Mondiole is de fobriek die bekendheid verwierf door het gedurfde 
ontwerp von de Gollk-draaibank ' _ , 
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5 verschillende wijzen kon geschieden, t.w.: mechanisch, 
pneumatisch, hydroulisch en elektrisch (respectievelijk met 
een mognetische versterker an een thyratron). Door de 
bewegende slede ta varbinden aan een schrijfstift is het 
mogeliik bp een papiarstrook een' weg-tijd-diagram te 
tekenen (figuur 2). Verder is het mogelijk met schakelaars 
of kleppen fouten in het apparaat te stimuleren, zaals: 
lekken of verstoppingen in de hydraulische of pneuma
tische leidingen, niet werkende relais en doorgebrande 
zekeringen in de elektrische circuits. Het apparaat is 
daarmee geschikt voor twee soorten oefeningen: 
1. het instellen van een gewenst programmaj 
2. het opsporen van fouten. 

Wat verwocht men van een simulator? 
Op zich is het gebruik van een simulator in ploats van 

de werkeliike situotie niet nieuw. We Kunnen hierbij den~ 
ken aan de ui' de luchtvoort bekende "link-trainer", een 
simulator waarmee men het instrumentvliegen beoefent 
(figuur 3). 

Aigemeen gesteld is het zo/ dot een simulator een si
tuatie waarin men een mens zich iuist wit laten gedragen, 
nabootst. Men kan zith afvragen in hoeverre de met de. 
simulator aangeleerde gedragingen oak in de werkelijke 
situatie zullen worden gevolgd .. Immers niet aile aspecten 
von de werkelijke situatie kunnen en m6gen worden no
gebootst; de leerling-vlieger kan zich 'in de Link-trainer 
best vergissen en rn zee landen I 

Blijkboor lukt het niet het gehele gedragspatroon met 
een simulator- aan te leren. Dot met het. gedeelte waar
voor het wei mogelijk is 01 veel kan wo(den bereikt, be~ 
wijst het resultaat dot men bij de Mochinisfenschool voor 
Aannemersbedrijven. SOMA te Ede 2) behaalde met het 
gebruiken van een eel1voudige simulator voor het bedie
nen van trekgravers. Als de leerlingen eenmaal vertrouwd 
zijn met de verschillende handelingen die nodig zijn voor 
trek ken, hijsen, v~ren en zwenken, hetgeen met drie hef
bomen en twee pedalen moet worden gereoliseerd; wordt 
het verder oefenen in de trekgraver vergemakkelijkt. 

In deze voorbeelden is het gemeenschoppelijke dat sen 
reeks vooraf predes bekende gedragingen moet worden 
aangeleerd en de simulator is dan ook d66r op gecon
strueerd. Bij de Didacton is dit veel minder het geval, 
immers deze simulator is bedoeld om de toekomstige vak
lieden vertrouwd ta maken met de werkzaamhaden die 
(missc:hian) in sen geautomatiseerd bedrijf uitgevoerd 
moeten worden. In d.it geval is er geen sprake van aen 
'predes b~kend gedrag. 

W.rkt een simulator? 
Een vraag die beantwoord moet worden is: "Doet een 

simulator wat ervan wordt verwacht?". Oat wil zeggen, 
kon de leerling-vlieger n6 het oefenen met de link-trainer 
inderdaad instrumentvliagen, of kan hij het sneller en 
beter dan anderen die deze weg niet volgden? En, zijn. 
erduidelijke voordelen verbonden aan het gebruik van 
de simulator bijde SOMA in Ede? . 

In het laatste geval is, zools opgemerkt, het antwoord 
bevestigend, er is geconstateerd dot er sinds de simulator 
werd gebruikt minder materiele schade optreedt dan 
voorheen het geval was. Bovendien blijkt dat leeriingen 
die op de simulator niet voldeden, oak in de praktijk 
slechte resultaten hebben. 

Voor de link-trainer is het moeilijker, omdyt in de 
we,kelijke situatie n6ast de reactie op instrumenten nog 
vele andere, en soms overwegende fadoren een rol spe
len. 

Berteffende een simulator als de Didacton is nog niet 
veel te zeggen, omdat er nog geen ervaringmee werd 
opgeda~n. 

') "Bouw" nr. 19, '8 mei 1965, biz. 687 e.v . 
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Fig. 3 

Fig. 4 

Beproeving van de Didoct9n 
Gezien het feit dot het idee achter de Didacton toch 

zeer aontrekkelijk is, worden in de graep Werkplaats
techniek van de Afdeling der Werktuigbouwkunde van de 
Technische Hogeschool te Eindhoven een reeks proeven 
uitgevoerd met het doel vast te stellen o.f de Didacton 
bruikbaar is voor de opleiding van leerhngen voor de 
bediening van automatische apparatuur (figuur 4). 

Omdot de proefneming nog in volle gang is zijn er op 
dit moment nog geen gegcvens fe verslrekkt·l). In een 
volgend artikel hopen wii dit wei te kunnen decn. 


