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VOORWOORD 

Voor U ligt het eerste rapport dat uitgebracht wordt in het kader 

van een samenwerkingsverband tussen het onderzoekscentrum OCTO 

(Onderzoek van communicatie en Technische kennis OVerdracht) en het 

IPO (Instituut voor PerceptieOnderoek). Dit samenwerkingsverband is 

onlangs door het College van Dekanen aangewezen als een van de 

onderzoeksconcentraten aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

Hoofdonderwerp van onderzoek binnen IPO/OCTO zal zijn het leren met 

behu1p van computers. Het onderzoek zal samengaan met de ontwikke

ling van programma's van Computer Ondersteund Onderwijs (coo), dit 

in nauwe samenwerking met de verschillende faculteiten van de TUE. 

Het rapport bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt een 

tnleiding gegeven in de achtergronden en mogelijkheden van COO. Het 

tweede deel geeft een overzicht van onderwijsonderdelen aan de TUE 

die nu reeds een of andere vorm van computer ondersteuning krijgen. 

Het feit dat in het eerste dee! van dit rapport wordt ingegaan op de 

achtergronden en mogelijkheden van COO betekent niet dat dit dee! 

bedoeld is als "How-to guide". Geinteresseerde lezers kunnen dit 

soort aanwijzingen vinden in bijvoorbeeld Alessi & Trollip (1985) of 

Kearsly (1986>-

Het overzicht uit Deel 2 pretendeert niet volledig te zijn. omdat op 

de TUE de ontwikkeling van COO-programma's decentraal plaats vindt, 

zijn de gegevens verzameld op de 'via-via' manier. De kans dat er 

programma's ontbreken is dan ook zeer groote Zoals het een onderwerp 

als dit betaamt is echter ook een overzicht van de programma's op 

diskette (5% inch) beschikbaar; er kunnen dan ook regelmatig 

update's gemaakt worden. De gegevens zijn opgeslagen in het data

baseprogramma REFLEX (Borland). Graag willen wij ook een ieder die 

zijn of haar programma mist in het overzicht vragen contact op te 

nemen met het secretariaat W&MW (tst. 2921), zodat dit programma in 

komende updates opgenomen kan worden. 

Aan de tot stand koming van dit rapport werd Ileegewerkt door mevr. 

B. Schnabel. Prof. Dr. W. vaags en drs. H. Hijne (COUrseware Europe 

B.V.> leverden commentaar op een eerdere versie van dit rapport. 

Ton de Jong en Walter Gerritsen van der Hoop 
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DEEL I 

OVERZICHT VAN ONTWIKKELINGEN MET BETREKKING TOT 000 
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HOOFDSTUK 1. VORHEN VAN COMPUTERGEBRUIK IN HET ONDERWIJS. 

De computer komt men in het onderwijs op uiteenlopende plaatsen tegen. De 

eerste en meest voor de hand 11ggende plaats 15 daar waar de apparatuur 

en de daarbij horende software zelf onderwerp van onderwijs zljn. Naar 

deze rol van de computer zult u in dit rapport tevergeefs zoeken. Dlt 

rapport gaat over de computer als onderwijsmiddel. dat wil zeggen over 

het inzetten van de computer ter ondersteuning van het onderwijzen en 

leren van verschlilende vakinhouden (waaronder natuurlljk ook de computer 

zelf kan vallen). om meer concreet te zljn. het gaat in dit rapport om 

toepassingen waarln Interactle tussen student en computer plaatsvindt en 

waarblj de computer een meer of minder omvangrljk deel van de leerstof 

aanbledt. en/of overhoort en/of helpt b1j het oefenen van vaardlgheden. 

We spreken dan van coo: Computer Ondersteund Onderwljs. 

Gebru1ksvormen van de computer In het onderw1js die wij nlet tot COO 

rekenen en d1e dus niet In dit rapport worden besproken zijn de 

volgende: 

(1) Het gebrulk van de computer als administratlemiddel. dus om de 

voortgang van studenten te registreren en controleren. 

(2) Het gebru1k van de computer door de docent als demonstrat1em1ddel, 

bij voorbeeld in een college. We beperken ons tot die situatles 

waarin de student zel£ achter een pc of terminal werkt. 

(3) Het gebruik door student en van de computer als instrument ("tool") 

bijvoorbeeld als tekstverwerker of voor het uitvoeren van bereke

n1ogen. 

Toetsen met behulp van de computer valt strikt genomen nlet onder coo. In 

Paragraaf 1.3 wordt echter tach aandacht aan deze vorm van computerinzet 

besteed. omdat COO programma's vaak een toets bevatten. 

Voordat de hoofdvormen van COO worden besproken zullen eerst enkele op

merkingen worden gemaakt over de voorkomende naamgeving. 

De meest ingeburgerde naam voor onderwijs waar10 de computer als onder

wijsmiddel wordt gebruikt. een naam die ook goed dit gebruik weergeeft 

en die we hier ook zullen hanteren, is computer Ondersteund Onderwijs 

(COO). De meest gebruikte Nederlandse naam voor het gebruik van de com

puter als adDdnistratie/reg1strat1emdddel is: computer Beheerd Onder

wijs (CBO). Naast deze namen worden door auteurs ook overkoepelende 

termen gebrulkt. Ben overz1cht van andere namen voIgt hieronder. 
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(a) CAl: Computer Assisted Instruction. Dit is het Bngelse equivalent 

van de naam coo. 
(b) OMI: Computer Managed Instruction. Dit is het Bngelse equivalent van 

de naam CBO. 

(c) eGO: computer Gestuurd onderwi1s. Dit wordt gebruikt als synoniem 

voor wat wij in dit rapport noemen coo. Bijvoorbeeld door Moonen & 
Gastkemper (1983), die dan de naam COO reserveren als overkoepelende 

naam boven CBO en eGO. De naam eGO lijkt ons Minder gelukkig omdat 

in veel COO de student ook veel "sturing" verricht. 

(d) CBT: Computer Based Training. Ben naam die veelal in het bedrijfs

leven gebruikt wordt voor coo. 
(e) G.I.: Geprogrammeerde Instructie. Dit is de naam voor een bepaalde 

vorm van COO, namelijk de drill & practice programma's zoals die 

vanaf de 50-er jaren werden ontwikkeld. Zie voor een beschrijving 

van deze vorm van COO de volgende paragraaf. 

I • 1. HOOFDVORMBN VAN COO. 

Voor het indelen van vormen van COO zijn al verschillende categorieen

systemen voorgesteld. In deze paragraaf zal een indeling gehanteerd 

worden die is gebaseerd op wat de student gepresenteerd kri}gt en wat 

hi} daarmee moet doen. Hirsch (1985) spreekt van de verschillende 

"1esfuncties" die binnen een COO-programma aanwezig kunnen zijn. 

Br zijn in principe drie moge1ijkheden. 

1) Het programma presenteert leerstof: tekst die de student moet 

door1ezen, p1aatjes, schema's, figuren die hij moet bekijken, etc. 

De leerstof hoeft niet statisch te zijn, maar kan ook dynamisch 

zijn: een p1aatje beweegt, een flguur wordt stap voor stap opge

bouwd, etc. 

2) Het programma presenteert vragen, die de student moet beantwoorden. 

3) Het programma presenteert een model (simu1atie) van een situatie 

of verschijnsel, waarbij de student voor bepaa1de parameters of 

variabe1en waarden moet lnvoeren, model-keuzes moet maken, etc. 

Aan de hand van deze driede1ing zijn enke1e veel voorkomende vormen van 

COO te omschrijven. Schondorff (1983) spreekt bij deze drle vormen van 

respectlevel1jk de computer a1s "oefenmachlne", a1s "docent", en a1s 

"gereedschap". 
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a) -DRILL AND PRACTICE" 

Drill en practice vindt haar oorsprong in de behavioristische 

teaching machines (Skinner. 1968). er wordt beoogd het leren te 

bevorderen door het "beionen" van een correcte associatie tussen 

vraag en antwoord. In drill and practice krijgt de student vragen. 

hij geeft antwoord en ontvangt feedback. Mbonen en Gastkemper (1983) 

omschrijven het als voIgt: "herhaling van opgaven. eventueel met 

variaties of opkltmmend in moeilijkheid tot een bepaald antwoord

criterium is bereikt (bIz. 23)". Taken die hiervoor geschikt zijn. 

zijn bijvoorbeeld het leren van de betekenis van woorden uit een 

andere taal. of het leren van definities. historisch feiten etc. 

Drill en practice wordt vaak als lets negatiefs gezien. dit hoeft 

het echter geenszins te zijn. Drill en practice betreft het in

slijpen van kennis die al eerder werd aangebracht. Arons (1986) 

noemt een aantal gebieden waar drill binnen de exacte wetenschappen 

een belangrijke rol kan spelen. Als voorbeelden noemt hij onder 

andere: 

drill over definities van sinus. cosinus en tangens. 

- drill over het berekenen van numerieke waarden van torsie. 

- drill over fundamentele electromagnetische verschijnselen. 

COk hoeft drill en practice zich niet te beperken tot eenvoudige 

feitelijke (declaratieve) kennis. maar kunnen ook andere vormen van 

kennis zoals kennis van een probleemoplosstrategie. onderwerp van 

drill en practice programma's zijn (zie voor een overzicht van 

kennissoorten: De Jong. 1986). zo leren studenten van de faculteit 

810logie 1n Utrecht een plant systematisch te beschrijven doordat 

z1j de verschillende aspect en ("wat voor bladeren: ••••••• "; "wat 

voor bloeiwijze: ••••••• ". etc.) na elkaar op het beeldscherm 

krijgen. Ben ander voorbeeld is een programma voor het aanleren van 

een oplosstrategie voor het oplossen van dynamicavraagstukken (Van 

Weeren & Mens. 1985). 

Voor een overzicht van aIle kenmerken van drill en practice pro

gramma's kunnen we verwijzen naar Alessi & Trollip (1985). 

b) -TUTORIALw 

Tutorial-programma's ontstonden pas geruime t1jd na de eerste drill 

and practice programma's. COk in een tutorial programma worden 

vragen gesteld. maar veelal gekoppeld aan de presentatie van leer-
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stof in de vorm van tekst, plaatjes, schema's, etc. De manier waarop 

op de antwoorden van de student wordt gereageerd is in een tutorial 

programma ook veelal natuurlijker en uitgebreider dan in een drill 

and practice programma. Schondorf (1983) omschrijft dit als: "de 

computer organiseert een leerzame dialoog". Deze dialoog voltrekt 

zich echter nog steeds vol gens vastgelegde paden. 

De meest geavanceerde tutorial-programma's zijn te zien als docent

expertsystemen. Op deze vorm van tutorial, aangeduid als Intelligent 

COmputer Aided Instruction (leAl) wordt ingegaan in Hoofdstuk 4. 

c) "SIMULATIB" 

Bij simulaties krijgt de student een model gepresenteerd dat betrek

king heeft op een constructie, ontwerp, proces etc. De student kan 

aan de parameters uit het model waarden toekennen, een of andere 

onafhankelijke variabele een waarde geven en vervolgens (soms ook 

grafisch) op het scherm zien wat de resultaten van zijn manipulaties 

op een of meerdere afhankelijke variabelen zijn. Ben volgende stap 

kan zijn dat de student zel£ de parameters en hun onderlinge 

betrokkenheid kan bepalen, met andere woorden de student kan het 

model zel£ beinvloeden. Veelal worden professionele programma's 

gebruikt die niet speciaal voor onderwijsdoeleinden zijn ontworpen. 

Als dat wel het geval is vinden we soms een mengvorm met een tuto

rial, namelijk als het programma een uitleg geeft bij het model, een 

visuele voorstelling presenteert van het model (vgl. Streibel et 

al., 1981), een toelichting geeft op wat de student moet invoeren, 

commentaar geeft op de uitkomst van de simulatie (vgl. Peterson et 

al., 1981), etc. 

Als aparte vorm naast simulatie wordt soms genoemd "gaming" (Alessi 

& Trollip, 1985; Moonen & Gastkemper, 1983; pilot & OOsthoek, 1981). 

Het betreft hier simulatie-programma's waarbij verschillende 

"partijen" beslissingen kunnen invoeren, waarna het programma bere

kent wie "wintH of "verliest", of waarbij een gebruiker tegen de 

computer "speelt". 

Door sommige auteurs (Pilot & OOsthoek, 1981) wordt als afzonderlijke 

categorie van COO genoemd: "remedierende COO". Gedoeld wordt op het 

gebruik van COO door leerlingen die bepaalde hiaten in hun kennis of 

vaardigheden blijken te hebben. Het programma heeft dan tot doel die 
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hiaten weg te nemen. 8innen sommige scholen in het basis- en middelbaar 

onderwijs zijn voor dergelijke leerlingen voor bepaalde vakken coo
programma's aanwezlg. QUa vorm is hier geen sprake van een aparte vorm 

van coo: het betreft meestal tutorial programma's. 

1.2. VARIATIES IN coo. 

Binnen elk van de in de vorige paragraaf genoemde vormen van COO zijn 

algemene variatles mogelijk. Deze variaties betreffen de mate van con

trole over het doorlopen van het programma door de student, en de soort 

en mate van feedback die gegeven wordt. 

1.2.1. Controle over het programma. 

Het betreft hier de vraag, door wie bepaald wordt in welke volgorde de 

student de onderdelen van het programma doorloopt. Ken uiterste vorm is 

een COO-programma waarin de volgorde volledig door de ontwerper is vast

gelegd (tlontwerper-controle tt
). Het andere uiterste zou zijn dat de 

student op elk moment kan doorgaan met elk onderdeel uit het programma. 

Ken veel voorkomende tussenvorm is die waarbij de student op bepaalde 

plaatsen in het programma kan kiezen (bijvoorbeeld via menu's) tussen 

meerdere vervolgmogelijkheden. Het kan hier gaan om keuzes tussen ver

schillende onderwerpen, maar ook bijvoorbeeld om het al dan niet gepre

senteerd krijgen van (extra) oefenvragen, extra uitleg, verklarende woor

denlijsten, etc. Vaak is er ook een "adviestraject" waarvan de student in 

mindere of meerder mate kan afwijken. 

Ken aspect van controle is ook, of de student het programma kan verlaten 

en later weer op het zelfde punt kan doorgaan. 

1.2.2. SOOrt en mate van feedback. 

Wanneer in een OOO-programma vragen door de student moeten worden beant

woord, kan de feedback verschillende vormen aannemen. 

1. Het programma meldt of het antwoord juist of onjuist was. Bij een 

fout antwoord kan het programma de vraag herhalen. 

2. Het programma kan ook uitgebreidere feedback geven. nl het juiste 

antwoord presenteren. Daarbij kan ingebouwd zijn dat dit gegeven 

wordt nadat een vastgesteld aantal foutieve antwoorden is gegeven. 

3. Op een fout kan ook gereageerd worden met aanwijzingen (hints) of 
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met andere vragen die de student naar het juiste antwoord kunnen 

leiden. 

4. Ook kan op een fout worden gereageerd met een uitleg. een stukje 

leerstof. of het advies om een al behandeld stukje leerstof te her

halen. 

OVerigens speelt ook ten aanzlen van de feedback het punt van ontwerper

controle versus student-controle. Meestal heeft de ontwerper vastgelegd 

wat voor feedback gegeven wordt. soms kan de student echter de soort 

en/of de mate van feedback bepalen. 

1. 3. 'fOETSING MET BEHULP VAN DB COMPUTER. 

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk werd vermeld wordt het toetsen 

met behulp van de computer strikt genomen nlet onder de naam COO onder

gebracht (behalve ulteraard als de toetsing deel uitmaakt van een drill & 
practice of tutorial programma). 

We willen echter toch de verschillende gebruiksmogelijkheden van de com

puter voor toetsing noemen. 

Deze vormen. die ook in combinatie kunnen voorkomen, zijn de volgende. 

(1) De computer bevat een zogenaamde itembank van vragen. waaruit de 

docent steeds opnieuw zelf. of via een computerprogramma, een ten

tamen kan (laten) samenstellen. Br zljn programma's die er rekening 

mee houden hoe vaak eerder en wanneer een vraag al is gebruikt. De 

itembank kan gebruikt worden voor het maken van klassikaal afgenomen 

tentamens. maar bij een zelfstudievak kan ook voor elke student een 

uniek tentamen worden samengesteld. De itembank kan open vragen of 

meerkeuzevragen bevatten of beide. 

(2) Ben multiple choice tentamen kan worden afgenomen met gebruik van 

optisch leesbare formulieren. die ingelezen kunnen worden waarna een 

computerprogramma de uitslag per student berekent. 

(3) Zo'n programma kan ook aan de docent overzichten van de tentamen

resultaten van de hele groep leveren. en deze gegevens kunnen ook 

gebruikt worden om een item-analyse uit te voeren. Dat wil zeggen 

dat per vraag de moeilijkheid wordt berekend, de item-totaal corre

latie. etc. 

(4) Br zijn ook programma's die dergelijke gegevens weer gebruiken bij 

het selecteren van nieuwe tentamens. Ongeschikte vragen worden dan 
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bijvoorbeeld weggelaten. en de moeilijkheidsgraad van het tentamen 

wordt gecontroleerd. 

(5) Tenslotte is het mogelijk, dat het programma op grond van een door 

de student afgelegde toets die student adviseert welke stof nog eens 

overgekeken moet worden etc. 

Als het tentamen niet schriftelijk door de student wordt gemaakt maar 

achter een beeldscherm hoeft de docent zich niet te beperken tot 

meerkeuzevragen. Br zljn programma's die ook antwoorden op open vragen 

verwerken: namen. trefwoorden. getallen, etc. 
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HOOFDSTUK 2. WAAROM DE COMPUTER IN HET ONDERWIJS. 

Veel 000 wordt opgezet in de vorm van volledige zelfstudie. en 

levert dan ook de voordelen op die kenmerkend zijn voor aIle zelf

studiesystemen: de student werkt in elgen tempo en op momenten 

die bem scbikken de leerstof door of voert zijn opdracbten uit. en 

boeft geen angst te bebben voor domme fouten. stomme antwoorden, 

etc. Op deze didactiscbe voordelen die zelfstudie op zicb biedt 

wordt in dit rapport niet ingegaan. Daarover is in de onderwijskun

dige literatuur al zeer veel gescbreven. Bovendien moet men 000 niet 

te automatiscb met zelfstudie gelijkstellen. 000 wordt betrekkelijk 

vaak in klassikaal verband gebruikt. 

De vraag naar de specifieke voordelen van bet gebruik van de compu

ter in bet onderwijs dient afzonderlijk bebandeld te worden voor bet 

geval van 000 in de vorm van een drill and practice of tutorial pro

gramma enerzijds en 000 in de vorm van een simulatie programma 

anderzijds. Bij 000 in de vorm van drill and practice of tutorial 

bangen de voordelen samen met de lnteractlvltelt die 000 biedt: de 

interactie tussen student en programma. Bij 000 in de vorm van simu

latie is meestal ook sprake van een boge mate van interactlvlteit. 

maar de beslissende argumenten voor deze vorm van 000 zljn bet feit 

dat verscbljnselen kunnen worden nagebootst, waarblj de snelbeld 

waarmee dlt gebeurt van groot belang ls. 

2.1. WAAROM 000 IN DE VOM VAN DRILL AND PRACTICE OF TUTORIAL. 

Het interactieve karakter van deze vormen van 000 is daarin gelegen 

dat bet programma vragen stelt aan de student. waarna de voortgang 

van bet programma mede beinvloed wordt door de antwoorden van de 

student. 

In de meest eenvoudige vorm reageert bet programma op bet antwoord 

alleen met de melding "goed" of "fout". in een wat uitgebreider vorm 

wordt ook bet juiste antwoord gegeven. of worden "bints" gegeven. 

Deze mogelijkbeld tot "individuele feedback" is een belangrljk voor

deel van 000. COk in een boek kun je vragen opnemen. bij foute ant

woorden vindt er ecbter geen "guidance" plaats (Alessi & Trollip. 

1985). Maar de mogelijkbeden van 000 worden pas volledig benut als 
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het programma de verdere aanbieding van vragen en/of leerstof laat 

afhangen van de antwoorden van de student. Bij voorbeeld als het 

programma voor een student die bepaalde fouten maakt een extra lang

zame (in de zin van: in veel stappen) uitleg geeft, of een uitleg op 

een bepaalde manier (bijvoorbeeld met extra voorbeelden) , of een 

uitleg waarin wordt ingegaan op een bepaalde misconceptie die de 

student blijkt te hebben. 

Dergelijke programma's worden in bijzondere mate op de student toe

gesneden als de volgende mogelijkheden worden ingebouwd. 

De mogelijkheid om niet aIleen multiple choice vragen (of 

ja/nee vragen) aan de student te stellen maar ook open vragen 

waarop de student in zijn eigen woorden antwoordt. 

De mogelijkheid dat het programma aIle antwoorden en keuzes van 

de student "onthoudt" en mede op grond van die informatie kiest 

voor een bepaalde leerweg. Het programma bouwt dan een zoge

naamd "user model" of "student model" op. 

De mogelijkheid dat de student zelf (mede) invloed heeft op de 

te kiezen leerweg. 

De mogelijkheid om de zelfde leerstof op verschillende manieren 

te presenteren, bijvoorbeeld meer visueel naast meer verbaal. 

COk wat dit aspect betreft kan men zich weer voorstellen dat 

het programma een bepaalde wijze van aanbieden kiest (bij voor

beeld op basis van de antwoorden van de student), maar ook dat 

de student zelf die keuze maakt. 

De beschreven eigenschappen van een COO tutorial maken dat deze qua 

mate van interactiviteit gaat l1jken op die van een "onderwijs

leergesprek" dat een docent met een student of enkele studenten 

samen voert. Deze mate van interactiviteit is in andere onderwijs

vormen dan het onderwijsleergesprek (bijvoorbeeld in een college) 

niet te bereiken. 

We keren nu terug tot de vraag: waarom COO in de vorm van een tuto

rial? 

Uit het bovenstaande blijkt dat COO qua mate van interactiviteit 

veel voor heeft op vrijwel aIle andere onderwijsvormen; aIleen in 

het onderwijsleergesprek tan dezelfde mate van interactiviteit 

bereikt worden. Maar ook vergeleken met het onderwijsleergesprek 

heeft COO voordelen, die liggen op het vlak van kosten en kwaliteit. 
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Bet kosten-aspect. 

Per geval zal men de Kosten van het maken van een COO programma 

moeten afwegen tegen het geven van "live" onderwijs met de zelfde 

mate van interact1vite1t. In het algemeen zal blijken dat COO goed

koop 1s wanneer het een curs us betreft die door veel studenten 

gevolgd wordt en die gedurende langere t1jd (bijvoorbeeld gedurende 

een reeks van cursusjaren) gebruikt kan worden. Dit kostenvoordeel 

zal zelfs aanwezig zijn als de Kosten voor de onderhoud van de soft

ware (maintainance) wordt meegeteld. 

Bet kwal1te1ts-aspect. 

Wellicht nog meer van be lang dan het kosten-aspect zijn kwaliteits

overweg1ngen. Als er binnen het wetenschappelijk onderwijs al situa

ties zijn waarin een onderwijsleergesprek zoals hiervoor beschreven 

als didactische werkvorm gebruikt kan worden, dan is het nlet aan te 

nemen. dat een docent in staat en gemotiveerd is tot de constant 

hoge kwaliteit van interactie die bij COO in principe mogelijk is. 

Als eenmaal is vastgesteld welke terugkoppeling bij welke antwoorden 

van de student het meest effektief 15, dan zal een COO programma d1e 

terugkoppeling steeds op dezelfde optimale wijze ultvoeren. 

Ret actualiteits-aspect. 

Blj gebruik van schriftelijk studiemateriaal (boek. colleged1ctaat) 

is het vervangen of toevoegen van stukken tekst, vraagstukken, 

figuren. etc. een probleem. De docent/auteur staat voor de keuze om 

de hele "oude" oplage te vernietigen en een volledig nieuwe uitgave 

te maken, hetgeen een tijdrovende en dure zaak is, of om te werken 

met "errata", inlegvellen. etc. Bij een COO programma is het moge

lijk. op eenvoudige wijze onderdelen toe te voegen of te vervangen. 

2.2. WAAROM COO MET GEBRUIK VAN SIMULATIE. 

Bij een simulatie-programma is in bet computerprogramma een model 

opgenomen. De gebruiker kan van bepaalde variabelen de waarden 

varieren (de "onafhankel1jke variabelen"). en nagaan hoe daardoor de 

waarde van andere variabelen (de "afhankel1jke variabelen") zich 

wijzigt. Tevens kan de gebruiker vaak ook de waarden van parameters 

die voor bet simulatiemodel gelden wijzigen. en de uitwerking van 

deze wijzigingen op de relatie tussen afbankelijke en onafbankelijke 

varlabelen bestuderen. Het simulatiemodel kan betrekking hebben op 
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een statlsche sltuatle, blj voorbeeld op het effect van bouwkundige 

beslisslngen op de sterkte en stijfheid van de constructie of op de 

fysische kenmerken ervan (warmtehuishouding, vochthuishouding, 

etc.). Het simulatie model kan ook betrekking hebben op een dyna

mische situatie. dat wil zeggen op een proces dat een bepaald ver

loop in de tijd heeft. In het model zijn dan niet aileen vergelij

Kingen opgenomen over hoe variabelen op een tijdstip samen hangen, 

maar is de tijd zelf een variabele (men zegt weI: 1n het model zijn 

scenario's opgenomen). Het model kan bijvoorbeeld betrekking heb

ben op het effect dat een chemisch-technologische beslissing heeft 

op het verloop van een chemisch proces. 

In de technische wetenschappen worden op zeer veel vakgebieden der

gelijke modellen gebruikt blj het doorrekenen van ontwerpen, bij

voorbeeld bij het doorrekenen van bouwkundige constructies. van 

scheikundige processen. etc. 

Zeals eerder werd vermeld zijn de rekenmodellen/simulaties die 1n 

het technisch onderwijs worden gebruikt veelal de zelfde modellen 

die in de professionele beroepsuitoefening worden gebruikt. waarvan 

een groot deel in de handel wordt gebracht door commerciele firma's. 

Soms worden deze programma's ten behoeve van het onderwijs aangepast 

(zie ook Deel II van dit rapport). 

Simulatie-programma's kunnen in het onderwijs op vier manieren wor

den gebruikt, met verschillende doelstel1ingen. 

1) Doeisteillng kan zijn, de student vaardigheid te laten opdoen 

1n het gebru1k van het model. als hulpmiddel bij het oplossen 

van een (ontwerp)probleem. 

2) Ken andere doelstelling kan zijn, de student inzicht te geven 

in het systeem dat in het model 1s weergegeven. Het nage

streefde inzicht kan varieren van een globaal "F1ngerspitzen

gefUhl" tot een grondig begrip van hoe de var1abelen en para

meters in het model samenhangen en 1nvloed op elkaar hebben 

(Landeweerd. seegers & Praagman, 1983, gebruiken het begr1p 

"interne procesrepresentatie"). 

De manier waarop men de student met het rekenmodel laat werken 

zal in principe nlet veel verschillen afhankelijk van of men 

doelstelling 1 voor ogen heeft of doelstelling 2. Toch is het 

van belang dat de docent zlch afvraagt. welke doelstelling voor 
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hem primair is. Dit kan toch weI enig verschil uitmaken wat 

betreft de wijze waarop men de simulatie didactisch toepast. 

Het aantal gevallen dat men de student laat doorrekenen, en het 

soort gevallen. zal bijvoorbeeld anders zijn al naar gelang 

doelstelling 1 primair is of doelstelling 2. 

3) Er worden ook simulaties in het onderwijs gebruikt die niet zo

zeer het doel hebben om de student te oefenen in het toepassen 

van het model. of om de student inzicht te geven in het model. 

maar om de student voor te bereiden op het werken in een mens

machine systeem (vergelijk ook Luchters & Dijkhuizen. 1986). 

Het doel kan bijvoorbeeld zijn om de student te trainen in het 

nemen van bepaalde beslissingen. het reageren op bepaalde sig

nalen. of het uitvoeren van bepaalde reeksen procedures. Het 

simulatiemodel zorgt er in al deze geval1en voor dat de student 

zeer snel en frequent informatie krijgt over de consequenties 

van zijn handelingen zodat hij kan bijsturen. etc. SOms ge

bruikt de student aIleen een beeldscherm. soms wordt gewerkt in 

een "mock up". een nabootsing van een reEHe omgeving (een cock

pit. de brug van een schip). Dergelijke mock up's worden ove

rigens niet aileen gebruikt voor trainingsdoeleinden maar ook 

voor demonstraties. voor onderzoek en voor het uittesten van 

prototypes. 

4) Tenslotte kan de onderwijsdoelstelling ook betrekking hebben op 

het opstellen van een model in plaats van het gebruiken van 

een model. Het onderwijsdoel is dan om de student te leren om 

een verschijnsel of situatie in modelvorm weer te geven. de 

werking van het model te toetsen door er hypothesen mee op te 

stellen. daarna het model bij te stellen. enz. Daarbij wordt 

behalve op vakinhoudelijke kennis een beroep gedaan op analy

tische en probleemoplossende vaardigheden. ZO nodig kan weI aan 

de student een niet-inhoudelijk. niet-ingevuld model worden 

aangeboden (samson. 1986). 

Het algemene voordeel van COO in de vorm van simulaties is uiteraard 

dat bovengenoemde mogelijkheden niet op een andere wijze te reali

seren zijn. Een docent is eenvoudigweg niet in staat de student die 

informatie te verschaffen die een simulatieprogramma kan geven. Het 

zou natuurlijk mogelijk zijn om verschillende variaties in 
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parameter- en variabelenwaarden op andere wijze door te rekenen. 

echter, de tijd die hiervoor benodigd is maakt dit in de praktijk 

onmogelijk. 

Het gebruik van een computersimulatie kan in de plaats komen van een 

berekening met de hand (bijvoorbeeld bij het beoordelen van een 

bouwkundige constructie) maar ook in de plaats van een proefonder-
, 

vindelijk experiment (bijvoorbeeld als men de student via een coo-
programma scheikundige experimenten laat "uitvoeren"). In beide 

gevallen is het grote voordeel de tijdwinst. Bij "experimenteren" 

via een COO-programma is die tijdwinst niet aIleen daarin gelegen 

dat de student de proef niet feitelijk hoeft op te stellen etc •• 

maar ook daarin dat een langdurig proces (bijvoorbeeld een chemische 

reactie) versneld getoond kan worden. Anderzijds kan ook een zeer 

snel verlopend proces vertraagd worden weergegeven. 

De voordelen van het trainen van vaardigheden met behulp van een 

simulatie worden het best duidelijk als men deze vorm van training 

vergelijkt met "training on the job", Deze voordelen zijn als voigt 

samen te vatten (vgl. Luchters & Dijkhuizen. 1986). 

Soms is training on the job fysiek onmogelijk. 

In andere gevallen is training on the job weliswaar moge

lijk. maar zeer duur en/of tijdrovend. 

Bij de factor tijd dient ook bedacht te worden. het werd 

hiervoor al vermeld, dat bij gebruik van een simulatie 

versneld zichtbaar gemaakt kan worden wat de consequenties 

van een handeling op lange termijn zijn. 

Verder komen situaties voor waarbij training on the job 

ethisch niet verantwoord is. vanwege grote risico's voor 

mens. milieu. of materiaal. 

Simulatie heeft verder als voordeel boven training on the 

job dat de docent de situaties en voorvallen kan selec

teren waarmee de student wordt geconfronteerd. De docent 

kan bijvoorbeeld beginnen met eenvoudige situaties zoals 

die in de werkelijkheid zelden zouden voorkomen. Ander

zijds kan de docent ook calamiteiten en incidenten in

bouwen waarop men in de werkelijkheid lang zou moeten 

wachten. 
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Tenslotte komen situaties voor waarin het confronteren van 

de student met een reele situatie zoveel stress met zich 

zou meebrengen dat dat het leren zou belemmeren. 

2.3. NADBLEN VAN COO. 

In de praktijk blijkt COO natuurlijk niet aIleen voordelen te heb

ben. maar ook nadelen. In sommlge gevallen loopt invoering van COO 

op een teleurstelling uit. 

Daarblj doelen wij niet op het gebrulken van (een bepaalde vorm van) 

COO voor een onderwijsdoeistelling waarbij (die vorm van) COO niet 

past. Evenmin doelen wlj op het werken met COO programma's die on

voldoende getest zijn op hun onderwljskundige werking en op hun 

student-vriendelijk en "student-proof" zijn. 

Teleurstelling over COO blijkt echter ook soms voort te komen uit de 

volgende nadelen. 

(1) De tijd en menskracht die nodlg is om COO programma's te 

schrijven is aanzienIijk. Ben vuistregel is bijvoorbeeid dat 

het schrijven van een uur COO op zljn minst vljf uur vergt. 

terwijl dit aanzienlijk meer kan worden. afhankelijk van de 

aard van de leerstof en de gewenste eigenschappen van het COO 

programma. 

(2) De motivatie van de student is een belangrijke voorwaarde voor 

het functioneren van COO. Het werken aan een beeldscherml 

toetsenbord is in veel gevallen in eerste instantie een moti

verende bezigheid. Bchter. ais "het nieuwtje er af is" blijkt 

dat COO. zeker wanneer het wordt gebruikt ais zelfstudiepakket. 

een grote motivatie en discipline van de student vereist. Het 

lnbouwen in een coo-tutorial van uitgebreide feedbackvoorzie

ningen waarover de student zelf controle heeft. heeft aIleen 

effect als de student die feedback ook oproept en bestudeert. 

Ben ander voorbeeld zien we in programma's waarin de student 

eerst drie maal een vraag moet proberen te beantwoorden voordat 

het juiste antwoord op het scherm verschijnt. Hierbij is er 

vanuit gegaan dat de student steeds bewust nadenkt voor hij een 

antwoord geeft. In de praktijk komt het voor dat studenten 

zomaar wat intoetsen om snel bij het juiste antwoord te komen. 
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(3) Ken boek of dictaat kan de student overal doornemen, ook in 

trein of zwembad. Voor het werken met een 000 programma is de 

student gebonden aan een bepaalde plaats (voorlopig nog: de 

onderwijsinstelling) en veelal ook aan bepaalde tijden. 

(4) Als een traditioneel onderwijsprogramma vervangen wordt door 

een 000 programma kan ook blijken dat het onderwijsprogramma 

naast de expliciete doelen ook andere functies vervulde, die in 

de 000 versie dan niet meer gerealiseerd worden. Te denken valt 

hierbij aan contacten tussen studenten en docent en tussen 

studenten onderling, bij voorbeeld in werkcolleges. instruc

ties. of practica. OVerigens moet er op gewezen worden dat 000 

niet automatisch inhoudt dat de student uitsluitend individueel 

werkt. 000 komt ook voor in de vorm van een instructiel 

practicum waarbij studenten alleen of in koppels aan het 

toetsenbord/beeldscherm werken en waarbij de docent/instructeur 

aanwezig is. 

Natuurlijk. tenslotte. leidt 000 ook. net als elke andere vorm van 

onderwijs, tot een teleurstelling als het slecht wordt uitgevoerd. 

Bij 000 kan dat betekenen een simulatieprogramma waarbij irreele 

keuzes door de student mogelijk zijn. of waarbij irreele uitkomsten 

zonder blikken of blozen worden gepresenteerd. of een tutorial waar

bij geen. of onvoldoende. of verwarrende feedback wordt gegeven. 

OVer het algemeen is er natuurlijk een limiet aan de interactiemoge

lijkheden die in een programma kunnen worden ingebouwd. Dit geldt 

zeker voor programma's die feedback geven op grond van de antwoorden 

van de student op meerkeuzevragen. Maar ook als open vragen gebruikt 

worden kan het programma slechts op een beperkt aantal "keywords" 

reageren. In Intelligent Computer Assisted Instruction (ICAI. zie 

Hoofdstuk 4) streeft men ernaar. deze beperkingen op te heffen. 
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HOOFDSTUK 3. HET ONTWIKKELEN VAN COO. 

Aan het ontwikkelen van COO-programma's (ook weI courseware genoemd) 

zijn verschi11ende aspecten te onderscheiden. Dit zijn: 

1. een inhoudelijk aspect, 

2. een onderwijskundig aspect, 

3. een interface aspect. 

4. een technisch aspect. 

De eerste drie aspecten betreffen de inhoud en vormgeving van het 

courseware pakket. Het vierde aspect betreft het concreet vormgeven 

in software van de beslissingen die onder de eerste drie aspecten 

genomen zijn. Beide zijn niet geheel onafhanke1ijk. Tot op zekere 

hoogte beperkt de beschikbare software de inhoudelijke en onderwijs

kundige vormgeving, maar zeker de interface aspecten. Omgekeerd kan 

het ook zo zijn dat een vakinhoud of onderwijskundig uitgangspunt 

tot de keuze voor een bepaald soort software leidt (bij vakken in 

technische richtingen zal de gebruikte taal bijvoorbeeld toe moeten 

staan dat formules gemakkelijk op het beeldscherm zijn te brengen, 

terwijl ook vaak grafische faciliteiten noodzakelijk zijn). 

Veelal zijn de bij de genoemde aspecten horende expertises niet in 

een persoon vertegenwoordigd. Dit heeft tot gevolg dat courseware 

pakketten worden gemaakt door teams. Dit gegeven maakt dat er aan 

het schrijven van courseware ook een managementsaspect kan worden 

onderschelden. 

Dit managementsaspect ult zich vooral daarin dat het schrijven van 

courseware ideallter volgens een expllciete ontwlkkeimethodiek wordt 

uitgevoerd. Ben vijfde aspect aan het schrljven van courseware 

noemen we daarom: 

5. een ontwikkelingsmethode aspect. 

De vijf genoemde aspecten zullen in het vervolg van dit hoofdstuk 

uitgewerkt worden. 
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3.1. HET INHOUDELIJKE ASPECT. 

Walker & Hess (1984) merken over het schrijven van courseware op: 

-Learning to program 15 no more learning to develop good educatio

nal so£~are than learnIng to write, to develop good textbooks- (p. 

IX). Duidelijk is dat courseware ergens over meet gaan. Voor een 

groot deel doemen hier dezelfde problemen op die ook bestaan bij het 

schrijven van schriftelijk studiemater1aal: hoe grens ik mijn onder

werp af? hoe kies ik mijn voorbeelden? etc. Voor het schrijven van 

COO zijn er echter specifieke aspect en betreffende de inhoud. 

1. Eerst moet de vraag beantwoord worden of COO weI een geschikt 

medium is om de gekozen leerstof over te brengen. Er is weinig 

bekend over kenmerken van leerstof (domeinen). die als crite

rium kunnen gelden voor de geschiktheid voor COO. WeI kan bij

voorbeeld gesteld worden. dat leerstof die in veel tekst wordt 

vervat Minder geschikt is om via een beeldscherm over te 

brengen. 

OVerigens is het zo dat leerstof zeer goed in combinatie van 

COO met een ander medium gebracht kan worden. De leerstof kan 

geheel of gedeeltelijk op papier worden gezet. Dit is vooral 

aan te bevelen als de leerstof bestaat uit grote stukken tekst. 

schema's. formules. etc. waarvan 1s aan te nemen dat de student 

ze niet kan inprenten of begrijpen door ze een of enkele malen 

op het beeldscherm te zien. Naast presentatie op het beeld

scherm moet de student dan beschikken over een syllabus of 

leerboek. Ook kan presentatie van de leerstof volledig schrif

telijk gebeuren, terwijl dan het COO-programma gebrulkt wordt 

voor oefening door middel van drill & practice. tutorial. of 

simulatie. 

2. De mogelijkheden die COO bledt boven media als bljvoorbeeld een 

boek. nopen tot een nadere overdenking van de leerstof. Zoals 

bijv. 

- Inhoudelijke verblndingen tussen verschillende stukken 

leerstof zullen expliclet geformuleerd moeten worden. 

zodat in het COO programma verwijzlngen opgenomen kunnen 

worden. 
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- In COO kunnen bepaalde aspect en van de 1eerstof 

"verborgen" blijven voor die studenten die dat niet nodig 

hebben. De gelaagde structuur van COO geeft de docent de 

gelegenheid om de domeinkennis economisch op te schrijven, 

dat wil zeggen. uitlegkennis komt pas aan de orde wanneer 

uit de responsen blijkt dat een student dat echt nodig 

heeft. anders blijft deze kennis verborgen. Bij andere 

media als bijvoorbeeld schriftelijk studiemateriaal is dit 

veel minder fraai te realiseren. Deze extra uitleg moet 

dan uiteraard weI gemaakt worden. A1s er bijvoorbee1d be

sloten wordt dat studenten door midde1 van een HELP fune

tie definities van begrippen uit het domein kunnen 

trijgen, dan moeten die definities met hun afgrenzingen 

(zie Gerritsen van der Hoop. 1986) in het programma zljn 

opgeslagen. 

-Om geriehte feedback te kunnen geven moet het programma 

foutieve antwoorden van studenten kunnen elassifieeren. 

D1t geldt zowe1 in het geval er "open antwoorden" als in 

het geval er meerkeuze antwoorden gegeven kunnen worden. 

De schrijver van COO zal zich dUs niet aileen met de 

juiste interpretatie van vakinhoud bezig moeten houden. 

maar ook met mogelijke misconcepties die bij studenten 

aanwezig zijn. Wanneer er sprake is van I(ntelligent)CAI. 

dan dient deze informatie over misconcepties ervoor om de 

user module iets meer te laten zijn dan een "overlay" 

model (zie Hoofdstuk 4). 

3.2. RET ONDERWIJSKUNDIGE ASPECT. 

B1j het schrijven van COO komen onderwijskundige aspecten wellieht 

nog explicieter aan de orde dan bij andere vormen van onderwijs. 

Uiteraard gelden ook hier algemene onderwijskundige regels als het 

eerst presenteren van de onderwijsdoelen etc. (zie bv. Alessi & 

Trollip, 1985). Br zijn ook echter onderwijskundige aspecten die 

specifiek voor COO, of toegesneden op COO zijn. 

Gesteld tan worden dat onderwijskundige beslissingen bij het ontwik

telen van COO hierarchiseh geordend zijn. 
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1. Op het hoogste nivo wordt besloten welke vorm van 000 (drill & 
practice. tutorial. simulatie of een combinatie) het meest ge

schikt is voor het vakdomein of de onderwijskundige doelen. 

(zie ook Carroll & MCKendree. 1987). 

2. Met name een tutorial kan nog op vele verschillende manieren 

worden opgezet. en men dient dan ook een specifieke onderwijs

kundige aanpak te kiezen. In feite wordt hier de interactievorm 

of c05peratievorm tussen systeem en student bepaald (sorns wordt 

dit ook de "modaliteit" van een systeem genoemd. bijvoorbeeld 

door De Greef. De Jong. Lim & Breuker. 1981). 

Mogelijkheden zijn onder andere de volgende. 

Socratische dialoog 

Bij de Socratische dialoog wordt de student tot inzicht 

gebracht doordat hem een serie vragen gesteld worden waar

bij het onderwerp van studie telkens van andere kanten be

licht wordt. en de student door deze vragen de onjuistheid 

of onvolledigheid van zijn (tussentijdse) inzicht wordt 

duidelijk gemaakt. 

Arons (1986) noemt enkele voorbeelden van programma's op 

het gebied van de exacte wetenschappen die ontwikkeld zijn 

in het laboratorium van Alfred Bork aan de University of 

California, die werken volgens de Socratische dialoog. Het 

betreft hier o.a. programma's over de onderwerpen 

"astronomie", "warmte en transport". en "batterijen en 

gloeilampen". De vakinhoud 1s telkens op middelbare school 

nivo. 

learning by doing 

Learning by doing is een onderwijskundige aanpak 

(gebaseerd op het werk van Anzai & Simon, 1979) waarbij 

het initiatief niet zo sterk als blj de Socratische dia

loog bij het syteem ligt. De gebruiker krijgt een probleem 

of wordt in een situatie geplaats waarin acties van hem 

verwcht worden. Elke actie van de gebruiker wordt vervol

gens vergeleken met een actie zoals het systeem die zou 

uitvoeren (de expert actie). Op basis van een eventuele 

discrepantie wordt feedback gegeven. 

Duidelijk zal zijn dat deze onderwijskundige aanpak een 

grotere claim op het systeem legt dan een socratische dia-
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1009. BIke afwijking van de student van de normatieve ex

pert en een adequate reactie daarop moet voorhanden zljn. 

ACT theorie en schemaontwikkeling 

De ACT theorie van Anderson (1982). gaat uit van de veron

derstelling dat er bij zich ontwikkelende expertise. een 

verschuiving plaats vindt van declaratieve kennis (feiten. 

principes etc.) naar meer specifieke procedurele kennis. 

De expert lost een probleem op omdat hij direct toepasbare 

specifieke procedures aan een gegeven probleemsituatie kan 

koppelen. Anderson heeft deze theorie verder uitgewerkt in 

zijn LISP-tutor (Anderson & Reiser. 1985). !nkele van de 

principes voor OOO-ontwerp zijn de volgende. 

"Representeer de student als een verzameling van produc

ties. communiceer de doelstructuur die aan probleem oplos

sen (binnen een bepaald vak) ten grondslag ligt. geef in

structie in de probleemoplos context. bevorder een ab

stract begrip van de probleemoplos kennis. minimaliseer de 

belasting van het werkgeheugen. geef onmiddellljke feed

back op fouten" (Lewis, Milson & Anderson. 1981). 

Ben verwante methode is de methode van schemaontwikkeling. 

Hierbij wordt ervan uitgegaan dat voor het adequaat kunnen 

oplossen van (criterium}problemen een student de beschik

king moet hebben over een kennisbasis die georganiseerd is 

volgens probleemschemata. Probleemschemata bestaan uit 

versch1l1ende "soorten kennis" en een probleemschema bevat 

voldoende informatie om een bepaald type van problemen in 

een bepaald vakgebied op te lossen. Deze opvatting lijkt 

met name geschikt voor vakken uit de Technische Wet en

schappen (De Jong. 1986: De Jong & Ferguson-Hessler. 

1986). De leerstof wordt aangeboden aan de hand van deze 

schemata en de student wordt geleerd verbanden binnen een 

schema en tussen schemata aan te brengen. Br wordt in deze 

benadering expliciet van uit gegaan dat adequate kennis 

voor een beginner niet hetzelfde hoeft te zijn als ade

quate kennis voor een expert (Ferguson-Hessler & De Jong. 

1981) • 

Het hanteren van een bepaalde onderwijskundige aanpak heeft di

recte consequenties voor het inhoudelijke aspect van het 
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schrljven van courseware. Klezen voor een een bepaalde onder

wijskundige aanpak betekent dat de vakinhoud op een specifieke 

manier moet worden vormgegeven: het duidelijkst is dit bij de 

methode van schemaontwikkeling. 

3. Tot slot moeten allerlei vrlj gedeta111eerde bes11ssingen ge-

nomen worden als bijvoorbeeld: 

De soort en mate van feedback. 

In de trad1t1onele literatuur over het geven van feedback 

(bijvoorbeeld Buis. 1978) z1jn veel aanw1jzingen te vin

den. 000 opent echter nieuwe wegen voor het geven van 

feedback. Feedback kan plaatsv1nden op grond van een uit

gebreidere classiflcatie van antwoorden dan de dichotom1e 

goed/fout en de inhoud van de feedback kan u1tgebreider 

zljn dan in de tradit10nele "teaching machines" of dan in 

schriftelijk studiemateriaal. 

De prec1eze vormgeving van een simulatie. 

Wanneer de student 1n een COO programma met simulat1es 

werkt ontstaat een tot nu toe ongekende veelheid aan 

oefen-mogelijkheden. Waar b1jvoorbeeld voorheen een bouwr 

kundestudent slechts een of enkele construct1es van een 

bepaald type kon doorrekenen. louter door het vele reken

werk. kan h1j nu een veelvoud daarvan "uitproberen". Der

gelijke veranderingen treden ook op in vakken waar simu

latie het mogelijk maakt om de student met situaties en 

gevallen kennis te laten maken waar dat voorheen practisch 

onmogelijk of ethisch niet verantwoord was (over de manier 

waarop dergelijke simulaties het best kunnen worden op

gezet zal overigens nog veel onderzoek moeten plaats

vinden. zle daarover Hoofdstuk 5). 

3.3. HBT INTERFACE ASPECT. 

De interface 1s dat wat de student van het systeem te zien krljgt 

(Moran. 1981). en is daarom een belangrijk onderdeel van het 

systeem. Uiteraard geldt dat aIle algemene aanbevelingen ult de 

mens-machine interactie literatuur en de literatuur op het gebied 

van "human factors" hier onverkort geldig is. In de vorige paragraaf 

hebben we zo'n zelfde opmerking gemaakt over onderwljskundlge aanbe-
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velingen. In dit rapport zullen we ons voornamelijk beperken tot 

aspecten die specifiek van belang zijn voor 000. 

Interact1evormen 

Veel van de interactie in 000 gaat via menu's. Soms is er de moge

lijkhe1d voor een student om open antwoorden te geven. D1t betr.eft 

dan bijvoorbeeld numerieke antwoorden op vragen en soms ook respon

sen in woorden. waarblj het programma deze antwoorden herkent aan de 

hand van trefwoorden. Dit leidt echter tot een vrlj beperkte dia

loogvorm. zeker als er geen spellingscorrector is opgenomen. Voor 

leAl programma's wordt er vaak naar gestreefd de interactie te laten 

verlopen volgens een natuurlijke taaldialoog. Naast de technische 

problemen die dit oplevert. betekent dat ook dat er onderzoek gedaan 

moet worden naar dialoogconventies in onderwijssituatles. 

Vorm van display van informat1e 

De vorm waarin informatie gepresenteerd wordt kan van Inv10ed zijn 

op het leerresultaat. Sommige informatie kan beter in figuurvorm. 

andere beter in tabe1 of tekst gegeven worden (zie Alessi & Troillp, 

1985. p. 74 ev.). Verder kan hier nog een interactie bestaan met de 

voorkeur van de student. Een oplossing voor dit 1aatste kan zijn dat 

de student de gelegenheid gegeven wordt te kiezen voor een bepaa1de 

disp1ayvorm. Daarnaast zijn er ontwikkelingen waarin de display aan

gepast wordt aan de gebruiker (Rich. 1981). en zelfs waarin de 

display aangepast wordt aan de veranderende gebruiker (Liang. 1987). 

SchermopboUN 

Naast de manier waarop informatie getoond wordt ziet de student I 

gebruiker uiteraard ook de schermopbouw. Kearsly (1987) geeft ver

schillende aanwijzlngen voor de opbouw van schermen speclaal voor 

000. Belangrijk is daarbij dat er op een scherm veel Minder ruimte 

is dan op de pagina van een boek. 

Bij 000 gaat langzamerhand een bepaalde traditie voor schermopbouw 

ontstaan die een "de facto" standaardisatie in kan luiden. Vrlj al

gemeen wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een Informatiebalk, 

die bijvoorbeeld informatie geeft over de plaats in het programma 
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waar de gebrulker zlch bevindt. over de beschikbare toetsen.en over 

de mogelijke feedback. Speclfieke aanwljzingen over schermopbouw kan 

men vinden bij Rambal1y & Rambally (1981). 

OVerzicht in het programma 

Bij OOO-programma's waarin de gebrulker een lange reeks van hande

lingen verricht en/of een lange reeks van bes1lssingen doorloopt is 

bet voor bem van belang te weten op welke plaats In het programma 

bij op een zeker moment is en wat de "history" van de sessie is. 

Daarnaast is bet bij grote en complexe interacties van belang dat de 

gebruiker een overzicht kan krijgen van de samenbangende elementen 

van het programma (zie Norman & Draper. 1981). Dat kan bljvoorbeeld 

inbouden dat de gebruiker niet aIleen ziet. uit welke alternatieven 

hij op een zeker moment moet kiezen. maar ook wat het verdere ver

loop is van de weg die hij met die keuze inslaat. 

COk moet het voor de gebrulker duldelljk zljn. wanneer hij bezlg is 

met de Inboudelijke stof van het COO programma en wanneer met com

mando's die betrekking hebben op het applicatie-programma dat wordt 

gebruikt om de lesstof te presenteren en de antwoorden van de ge

bruiker te verwerken. In dit verband is het ook nuttig twee ver

schillende "Help" functies te onderscheiden (De Jong. 1981). 

Handle1d1ng en stud1eaanwijz1ngen 

Documentatie die de student bij het systeem krijgt uitgerelkt be

hoort ook zeker tot de interface van een systeem. 

Er kunnen verschll1ende soorten document en onderschelden worden. Een 

technlsche manual. waarin vermeld staat hoe de gebruikte apparatuur 

moet worden opgestart. hoe het besturingssysteem geinstalleerd en 

gebruikt moet worden. op welke diskettes wat staat. etc. Op de 

tweede plaats kan er een handleiding door het OOO-programma zijn. In 

bepaalde gevallen wijst bet programma, eenmaal opgestart. zelf de 

weg. In andere gevallen zal de student aanwijzingen moeten krijgen 

over de betekenis van de keuzes die hij kan maken. 

Studie-aanwi1zingen zljn een derde vorm van documenten. Het betreft 

informatie over de leerdoe1en van het programma. wat de student met 

de gepresenteerde leerstof moet doen (in het hoofd stampen? door

lezen?), wat het doel van de tussengevoegde vragen is. etc. Tot slot 

zijn er opdrachten. Als de student in een OOO-simulatieprogramma 
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gegevens moat invoeren zal de docent daarover veelal aanwijzlngen 

willen geven. en aanwijzingen over hoe de student de simulatie moet 

gebruiken. Vat betreft de in te voeren gegevens: misschien wI1 de 

docent dat bepaalde door hem vastgestelde gevallen worden doorge

rekend. misschien ook in een bepaalde volgorde (bijvoorbeeld van 

eenvoudig naar gecompliceerd. of van prototypisch naar afwIjkend). 

Vat betreft het doel van de simulatie: de student dient te weten of 

hij verondersteld wordt om aIleen een of enkele gevallen door te 

rekenen. of om een optlmale oplossing te vinden voor een probleem. 

of om naar eigen inzicht het een en ander "uit te proberen". 

Uiteraard kan veel van deze informatie ook op het beeldscherm ver

strekt worden. Br zijn echter gegronde redenen om over te gaan tot 

een op schrlft stellen hlervan. Beeldscherm-documentatie wordt op 

een geheel andere wijze gebrulkt dan de op schrift gestelde infor

matie. namel1jk aileen als het fout gaat en niet om inzicht 1n het 

gebruik van het systeem te krijgen (welke Unix gebruIker heeft d1t 

operating system leren gebruIken dit geleerd door de on-line manual 

te raadplegen?). 

3.4. HET TECHNISCHB ASPBCT: PROGRAMMEERTALENt AUTEURSTALEN EN 

AUTEURSSYSTBMBN. 

Voor het schrijven van COO zijn in principe drie soorten "tools" be

schIkbaar: programmeertalen. auteurstalen en auteurssystemen. 

Het programmeren in een algemene programmeertaal (zoals Pascal. 

Fortran. Prolog) heeft als groot voordeel dat 1n dergelijke pro

gramma's in principe alles te realiseren is en dat hierin ontwlk

kelde COO op veel hardware kan draaien. Deze algemeenheid leidt 

echter ook direct naar het grote nadeel van het schrijven van COO 1n 

een programmeertaal: programmeertalen zijn niet toegesneden op spe

cifieke ooo-toepassingen. Lesmateriaal vervaardigen in hogere pro

grammeertalen vere1st derhalve veel programmeertijd. te besteden 

door kund1ge programmeurs. 

Om hieraan tegemoet te komen zijn zogenaamde auteurstalen ontw1k

keld, die besch1kken over specifieke routines en coo-faciliteiten. 

Auteurstalen z1jn programmeertalen die specifiek zijn toegesneden op 

het programmeren van COO. Bij auteurstalen is ook programmeerkennis 
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en dus programmeertijd vereist, a1 wint men door de specifieke toe

passingen vee1 tijd. 

Vanwege de eis dat auteursta1en programmeerkunde vereisen is er een 

derde categorie software ontwikkeld. aangeduid met de naam auteurs

systemen. Auteurssystemen zijn "voorgebakken" didactische mode11en 

die gevuld kunnen worden via eenvoudige commando's of via een vraag 

en antwoordsysteem. Dit biedt het voordeel van snel en zonder pro

grammeerervaring een 1es maken tegen het nadeel dat men aan bepaalde 

didactische structuren vastzit en zodoende de student weinig varie

teit in 1eeractivltelten kan bieden (van Dijk, Gastkemper. Moonen. & 
Romeijn. 1984). In feite zijn auteurssystemen "programma genera

toren" die gebouwd zijn bovenop een programmeer- of auteurstaal. Zo 

is het auteurssysteem TAIGA (zie verderop) geschreven in Pascal. 

Bij een aantal auteurssystemen kan men buiten de structuur om 

werken. door een uitstapje te maken naar een auteurstaal of hogere 

programmeertaal. Daardoor wordt de didactische vrijheid terugge

kregen maar men moet weI kunnen programmeren. 

OOk auteurssystemen zijn vaak apparatuur-afhankelijk. Dit probleem 

wordt echter steeds kleiner omdat men nieuwe versies ontwikke1t voor 

verschillende soorten hardware. 

3.4.1. Ben zestal auteurssystemen en auteurstalen. 

OVer de gehele wereld zijn er inmidde1s tientallen auteurssystemenl 

auteurstalen ontwikkeld (zie voor een zeer uitgebreid overzicht 

Sadler & Coleman. 1987; en ook Barker. 1987) en worden er nog steeds 

nieuwe ontwikkeld. In deze paragraaf worden zes systemen/talen be

sproken die in Nederland al op meerdere plaatsen in gebruik zijn. De 

auteurssystemen/auteurstalen die besproken worden zijn 

achtereenvolgens: 

1. TAIGA 

2. TenCORB 

3. MCSD 

4. VAX producer 

5. PILOT 
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TWente Advanced Interactive Graphic Author System (TAIGA), dit 

auteurssysteem is ontwikkeld door het Centrum van Oidactiek voor het 

Onderwijs van de Universiteit TWente. COurseware geschreven in TAIGA 

heeft een vaste structuur. Zo'n cursus bestaat uit een aantal 

modules (maximaal 10). die opgedeeld zijn in paragrafen (maximaal 

10). die weer opgedeeld zijn in zogenaamde episodes. Ben episode is 

een enkelvoudige interactie tussen de student en het systeem. 

HIedere episode bevat een aantal frames. dat zijn bouwblokjes met 

een zelfstandige functie. zoals "presenteer een tekst" en "contro

leer het antwoord van de student" (Laagland. Bosch & De Zwart, 1984, 

p. 5). 

TAIGA is opgebouwd uit vier deelsystemenen een aantal hulp

programma's. 

COPRO: productie-deelsysteem, maakt per module twee files 

-.PRG waarin de structuur van de interactie is opgeslagen 

-.DAT waarin de inhoud van de cursus is opgenomen 

COMAS: stuurt de toegang tot de andere deelsystemen. 

COOlS: distributie-deelsysteem, in COOlS kunnen gegevens over de 

curslst worden vastgelegd (starttljd, startplaats, datum en tljd, 

gegeven antwoorden enz.) ten behoeve van het COEVA. 

COEVA: Hiermee kunnen de gegevens uit coors worden bewerkt ten 

behoeve van de evaluatie. 

Verschillende hulpprogramma's worden met TAIGA meegeleverd waaronder 

CODOC, de documentatie van de gemaakte cursus. 

TenCORE is ontwlkkeld door de Computer Teaching corporation. 

Champaign, Illinois en wordt in Nederland geleverd door COurseware 

Europe BV •• Deze auteurstaal is ontwikkeld voor de IBM PC. Auteurs 

kunnen eenvoudige lessen ontwlkkelen met het compleet menu-gestuurde 

TenCORB Assistant of kunnen met behulp van TenCORB's auteurstaal

omgeving met een hele reeks commando's hun eigen gewenste didac

tische omgeving creeren. 

Modulair COO systeem Delft (MCSO) is ontwikkeld door de informatica 

vakgroep van de Technische Universiteit Oelft. Oe belangrijkste 

eigenschappen zijn flexibiliteit en overdraagbaarheid. Binnen het 

auteurssysteem wordt gebruik gemaakt van de auteurstaal PLANIT. 
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VAX Producer wordt geleverd door Digital Equipment Corporation. Het 

auteurssysteem bestaat uit de volgende componenten: 

VAX-Draw: een grafische editor waarmee de gebruiker allerlei combi

naties van audiovlsuele effecten kan maken. zoals kleurenafbeel

dingen. grafische animaties en opdrachten om audio en/of videofrag

menten van een externe bron af te spelen. 

VAX-Design: een eenvoudige modulaire taal met een structuur verge

lijkbaar met Pascal en speciaal op 000 gerichte faciliteiten. zoals 

de mogelijkheid om bepaalde routines aan te roepen (menuafhandeling, 

antwoordanalyse. studentenadministratie). 

Producer/Interpreter: om programma's met VAX-draw en VAX-design te 

ontwikkelen en te laten uitvoeren op het gewenste afspeelstation. 

PILOT (Programmed Inquiry. Learning or Teaching) is een van de meest 

gebruikte auteurstalen (Barker. 1981). Deze auteurstaal wordt ge

leverd met 4 editors. Met de Lesson Text Editor wordt het te ontwik

kelen coo-materiaal gemaakt. Met de Graphic Bditor kunnen plaatjes. 

grafieken of schema's gemaakt worden. Met de Character Set Editor en 

Sound Effects Editor. kunnen respectievelijk karakters. beelden of 

melodieen ontworpen worden. die vervolgens in de les aangeroepen 

kunnen worden. Bovendien kunnen bewegingen worden gesimuleerd en 

audiovisuele apparatuur worden aangesloten. 

Teachers Aide wordt geleverd door Selection Systems Inc. in Mercer 

Island (USA). Het is een compleet auteurssysteem. met de mogelijk

heden voor het genereren en editen van een auteurstaal, presentatie 

van grafische beelden en animaties. antwoordanalyse. mathematische 

expressies en variabelen. en aansluitmogelijkheden voor audiovlsuele 

apparatuur. 

3.4.2. Beoordelinq van de systemen/talen op een aantal aspecten. 

Op grond van informatie die eerder in dit rapport gegeven werd 

(bijv. didactische eisen) en literatuur (bv. Burger. 1986; Van Es. 

1987) is een 1ijst van aspecten opgeste1d waarop auteurssystemen en 

talen beoordeeld kunnen worden. Deze aspecten zijn onderverdee1d in 

zeven hoofdcategorieen. Na de presentatie van deze aspecten worden 

in Tabel 3.1 de besproken auteurssystemen en talen op deze aspect en 

beoordeeld. 
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A. INFORMATIEPRESENTATIE 

1. grafische mogelijkheden 

2. verschl11ende karaktersets 

3. mogelljkheden tot het gebruik van kleur 

4. mogelijkheden tot het gebruik van geluid 

5. mogelijkheden voor muis 

6. mogelijkheden voor lightpen 

7. mogelijkheden voor touch-screen 

8. mogelijkheden voor technische formules 

B. GEBRUlKERSGEMAK 

9. 1eertijd voor docent en om met het systeem om te gaan 

10. 1eertijd voor studenten om met het systeem om te gaan 

11. invoer via "wysiwyg" (what you see is what you get) 

12. korte edit executetijd (snel kunnen aanbrengen van wijzigingen 

en het contro1eren daarvan) 

13. overzichte1ijke listings (het auteurssysteem moet in hoge mate 

ze1f-documenterend zijn, zodat duidelijk is wat waar gebeurt en 

zodat eenvoudig iets kan worden gewijzigd) 

14. korte reactietijden op antwoorden student 

C. INTERFACEMOGELIJKHEDEN 

15. interfacemogelijkheden met programmeertalen (biedt de moge1ijk

heid om bepaalde delen in een cursus in een externe program

meertaa1 te schrijven) 

16. interfacemogelijkheden met softwarepakketten (biedt de moge-

1ijkheid om materiaal van andere softwarepakketten in de cursus 

te gebruiken) 

17. interfacemogelijkheden met videodisc en/of tape 

D. DIDACTISCHE MOGELIJKHEDEN 

18. eigen keuze van structuren (dus niet gebonden aan vaste struc

turen) 

19. moge1ijkheden tot simulaties 

20. random test generator (produceert verschillende toetsen voor 

verschil1ende studenten door at random vragen te selecteren u1t 

een bestand dat door de auteur 1s gecreeerd) 

21. mogelijkheid voor open vragen 
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E. REGISTRATIE 

22. registratie van de door de student gevolgde route 

23. mogelijkheid voor de docent om de cursus te doorlopen en die 

knooppunten te zien waar de student bleef steken. 

24. registratie van studentenvoortgang 

25. antwoordanalyse 

26. privacybewaking 

F. OOMPATIBILITEIT 

21. op welke machines 

G. LEVERANCIERSKENMERKEN 

28. service 

29. prijs 

30. u1tgebreide documentat1e en handleid1ngen 

31. nog steeds verder ontwikkeld 

32. datum van introductie 
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'1'abel 3.1.: Zes auteurstalen en -systemen beoordeeld op een 
aantal aspecten 1). 

'1'aiga pilot Vax- '1'enCORE '1'eachers ItCSD 
producer aide 

A. Info~resentatie. 
1.graf. mog. * * * * * * 
2.versch.kar. 11 * 

.,. 
* 

.,. * 
3.kleur 11 * 

.,. 11 11 11 

4.geluid 11 11 11 .,. .,. .,. 
5.muis * 

.,. .,. 
* 11 .,. 

6.lightpen .,. .,. 11 .,. .,. .,. 
1.touchscr. .,. 

* 
.,. .,. 

8.tech.formul. .,. .,. .,. .,. .,. • 
B. Gebruikersgemak. 
9.1eert.doc. 3 d. 2 w. 3 w. 4 w. 3 d. 1 d. 
IO.leert.stud. na een halve dag introductiecursus 
11. "wys iwyg" • .,. .,. .,. • * 
12.edit-exec. afh. van de apparatuur. maar bij '1'AIGA 't langst 
13.overz.listings 11 .. * .. 11 

14.reactietijd 4fhankelijk van de gebruikte apparatuur 

C. Interfacemogelijkheden. 
15.programm.t. • 11 .. .. 11 11 

16.softw.pak. * 11 • * * 
11.vldeodisc • 11 11 * 11 * 
D. Didactische mogelijkheden. 
18.elgen str. */- * * 11 11 

19.simulaties -/* .,. 11 

20.rand.test. 11 '* '* '* 
21.open vrag. 11 • 11 '* 

.,. 

E. Registratie. 
22. route * * * * * * 
23.knoopp. * 

.,. 
24.voortgang * * * * * 

.,. 
25. antw. anal .,. .,. .,. 

* * 
.,. 

26.privacy .,. .,. .,. .,. 
* 

.,. 

F. COm~atibilitelt. 
21.welke mach. IBM-comp.IBM VAX IBM- IBM UNIX 

en MSX Apple comp comp IBM 

G. Leverancierskenmerken. 
28. service .,. .,. .,. 

'* 
.,. .,. 

29.prijs o.a. o.a. o.a. o.a. 0.4. 
30.document. 11 .,. 11 .,. 11 .. 
31.verder on. .. .. .. .. * * 
32.1ntro.dat. 9-'85 3-'83 1-'84 '10 3-'83 '15 

1) .. • weI aanwezlg; - = niet aanwezig: o.a. =: op aanvraag. 
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U1t d1t overz1cht 1s nog moe111jk een 1ndruk te kr1jgen van de wer

kel1jke waarde van de versch11lende e1genschappen van de versch11-

lende auteurssystemen en auteurstalen. Ais b1jvoorbeeld gemeld wordt 

dat het mogel1jk 1s graf1eken of formules te genereren dan kan het 

1n de prakt1jk b11jken dat er grote versch111en bestaan 1n het gemak 

waarmee d1t kan. Daarom is aan een aantal gebru1kers van de respec

tieve11jke auteurssystemen of auteurstalen naar hun ervaringen en 

meningen gevraagd. 

U1t deze gesprekken z1jn de volgende voor- en nadelen gebleken. 

'tAIGA 

Voordelen 

zeer eenvoudig te bed1enen auteurssysteem om 000 en interac

tieve videoprogramma's te ontwikkelen. 

geen programmeerervaring of programmeerkenn1s vere1st. 

du1de11jke structurering en ondersteuning van het ontwikke

lingsproces. 

goede serv1ce-ondersteuning vanuit de un1versiteit 'lWente. 

door interfacemoge11jkheden met een hogere programmeertaal kan 

men 1n principe alles ontwikkelen wat men wil (in dit geval is 

natuurlijk weI programmeerkennis en ervaring nodig). 

Hadel en 

minder gestructureerd dan het systeem suggereert, op een hoger 

niveau raak je toch het overzicht kw1jt. 

als je tijdens het ontwikkelen een stukje les wil testen, meet 

je naar een ander deelsysteem overs tappen en opnieuw opstarten, 

d1t kost vrij veel tijd wat door aile gebruikers als zeer 

storend wordt ervaren (zie bijvoorbeeld Leiblum & Peek, 1987). 

structuur en lesinhoud z1jn niet te sche1den. 

MCSD 

Voordelen 

modula1r opgezet systeem. daardoor zeer flexibel. 

goede grafische editor. 

niet commercieel geexploiteerd, dUs gratis beschikbaar en vele 

aanpassingen in onderling over leg mogelijk. 
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Nadelen 

binnen het auteurssysteem wordt gebrulk gemaakt van de auteurs

taal PLANIT. deze is echter sterk verouderd. 

MCSD is vooral dialoog en oefengericht. dus simulaties zijn 

nauwelijks mogelijk. 

het systeem wordt slechts zeer beperkt gebrulkt. 

TenCORE 

Voordelen 

zeer goede grafische editor. ook bij hoogwaardige simulaties 

zeer goed bruikbaar. 

auteurstaal met een aantal zeer gebrulksvriendelijke 000-

faclliteiten. 

in principe is elke gewenste didactische structuur of opzet in 

'renCORE te programmeren. 

Nadelen 

behoorlijk prijzig. 

structuur en inhoud zijn niet te scheiden. dus als men 

eenzelfde lesstructuur wil voorzien van een andere inhoud. zal 

er weer opnieuw geprogrammeerd moeten worden (door sommige ge

bruikers wordt dit niet als nadeel gezien. omdat elke auteur 

toch weer zijn eigen inbreng wil hebben in de lesstructuur. al 

heeft deze misschien veel overeenkomsten met een bestaande 

structuur). 

PILOT 

Voordelen 

structuur en inhoud te scheiden. 

het bijhouden van logfiles voor studenten gaat in PILOT beter 

dan bijvoorbeeld in TAIGA, omdat je bij deze laatste minder 

variabelen kunt declareren. 

Nadelen 

door sommigen wordt gezegd dat PILOT Minder geschikt is voor 

grote producties. maar volgens anderen geldt dat aileen bij 

enorme producties en heb je bij normale producties geen pro

blemen. 

PILOT is Minder geschikt voor zeer complexe berekeningen, om 
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dat te verhelpen kun je echter weI een uitstapje maken naar 

Pascal. 

VAX-Producer 

Voordelen 

doordat het systeem uit verschillende component en bestaat 

kunnen er geIijktijdig meerdere deskundigen op verschiIIend 

bied aan dezeIfde COO-product1e werken. 

Hadelen 

het verwerken van open antwoorden 15 nog niet goed ontw1kkeld. 

Teachers aide 

Voordelen 

een zeer uitgebreid auteurssysteem met vele mogelijkheden. 

Hadelen 

lage productie-efficiency. 

onoverzlchtelijke listings. nauwelijk zelf-documenterend. 

Conclus1.e 

Alhoewel verschillende auteurstalen en -systemen op het eerste ge

z1cht onderling weinig verschillen. blijken er in het feitelijk ge

bruik nogal wat verschillen op te treden. Gericht "consumenten" on

derzoek is er echter nauwelijks. Vol gens van Es (1987) die wel een 

aantal ervaringen met auteurstalen en -systemen weergeeft. moet een 

taal of systeem m1nimaal voldoen aan de volgende eisen: korte leer

tijd (voor degene die courseware gaar ontwikkelen). korte edit exe

cutietijd. korte reactietijden. overzichtelijke listings. hoge pro

ductie efficientie (als de les eenmaal ontworpen is dan moet de 

"programmeer"tijd minimaal zijn), automatisch registratieverloop, 

verwerken van antwoorden op open vragen, invoer via wysiwyg prin

cipe. Tenslotte moet het pakket een aantrekkelijke prijs hebben. De 

hier genoemde systemen en talen verschillen op de aspecten die Van 

Es noemt. echter hoe zwaar bepaalde criteria wegen kan verschillen 

van gebruiker tot gebruiker en ook nog tussen verschillende doelen 

die een gebruiker kan hebben. 
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~ot slot vermelden we van een ondervraagde de ervaringen wat uitge

breider. omdat deze een goed voorbeeld vormen van de overwegingen 

en problemen die spelen bij het ontwikkelen van coo-materiaal. 

Bovendien gaat het hier om een instelling. die reeds veel ervaring 

heeft met COO-producties. namelijk de Open Universiteit Heerlen. 

Deze instelling heeft na een onderzoek een aantal jaren geleden 

bewust gekozen voor de auteurstaal ~enCORB. Ben auteurssysteem zoals 

~AIGA viel bij de Open UOiversiteit af omdat dit te beperkt was. Ais 

men immers toch moet gaan programmeren om de eigen didact1sche 

ideeen uit te kunnen voeren. kan men beter meteen aan de gang gaan 

met een auteurstaal. Deze geeft veel vrijheid. maar geeft ook voor 

een belangr1jk deel praktische ondersteuning met coo-facilite1ten, 

zoals bijvoorbeeld antwoordanalyse, voortgangsanalyse. etc. 

De Open Universiteit is op dit moment echter weer aan het afstappen 

van ~enCORB en aan het overschakelen naar een hogere programmeer

taal. in dit geval ~rbo-Pascal. Men heeft daartoe de standaard coo

faciliteiten in ~urbo-Pascal geprogrammeerd. Men beschikt nu dus 

over de grote voordelen van een hogere programmeertaal. zoals een 

goede structuur. een grote didactische vrijheid en het ontbreken van 

machineproblemen. en heeft nu daarbij ook de beschikking over de 

standaard COO-faciliteiten. Opgemerkt moet worden dat ook elders 

gewerkt wordt met een bibliotheek van Pascal-procedures (Min, 1981). 

Aan de Open Universiteit Heerlen zijn naast inhoudsdeskundigen zowel 

onderwijskundigen. mediakundigen en programmeurs betrokken bij het 

produceren van courseware. 

3.5. HBT ONTWIKKBLINGSMETHODE-ASPBCT 

Wanneer een softwareprogramma enige complexiteit bevat en van enige 

omvang is. en wanneer er bovendien een aantal mensen bij de ontwik

keling betrokken is. dan is het verstandig een expliciete ontwikke

lingsmethode te hanteren. In conventionele software (voor "bussiness 

applications") worden dit 8life cycle models" genoemd (De Jong. De 

Hoog & Schreiber. 1988). Dit soort life cycles worden momenteel ook 

ontwikkeld voor de ontwikkeling van expertsystemen (Bartlehemy. 

1981). Life cycle modellen verdelen. kort gezegd het ontwikkelings

traject in een aantal fasen (bv. haalbaarheidsstudie. functioneel 

ontwerp, logisch ontwerp. technisch ontwerp. implementatie. instal-



-38-

latie en onderhoud). Voor elk van deze fasen wordt aangegeven wat de 

speclfieke subtaken zijn. hoe die zlch verhouden tot andere subtaken 

en welke documentatie opgeleverd moet worden. De voordelen van het 

hanteren van een ontwikkelmethodiek zijn onder andere de volgende. 

1. Ret traject wordt beheersbaar. het verschaft de basis voor het 

maken van een "work breakdown". waarbij resulterende stukjes 

werk expliciet aan personen kunnen worden opgedragen. 

2. Planning wordt door het hanteren van de methodiek vereenvoudigd. 

3. Onderhoud (maintainance) van een programma wordt mogelijk door 

de onderverdeling in specifieke taken en de documentatie ervan. 

(Mocht een programma niet functioneren zoals gewenst, dan 1s 

het voor herstel van het programma van essentieel belang te 

weten of de fout al in de functionele spec1ficatiefase gemaakt 

is of dat het een implementatiefout betreft). 

Het zal duidelijk zijn dat een life cycle model voor COO veel ele

menten zal bevatten die eerder in dit hoofdstuk behandeld werden. 

Activ1teiten op het gebied van kiezen en in kaart brengen van de in

houd, de onderwijsmethodiek, de interface en een te gebruiken taal 

of systeem zullen zeker onderdeel van zo'n life cycle model uit

maken. Daarnaast kunnen in een life cycle model technieken aange

geven worden waarmee op een gegeven moment benodigde informat1e ver

kregen kan worden (bijvoorbeeld informatie over misconcepties van 

studenten. wanneer men daar in een tutorial op wil inspelen). Ook 

zullen in een life cycle model activitelten betreffende de haalbaar

heid en wenselljkheid van de ontwikkeling van een stuk COO onderge

bracht zijn (bijvoorbeeld: is het betreffende stuk leerstof niet 

voor meerdere jaren bruikbaar en is het aantal deelnemers erg klein 

dan rechtvaardigt dat niet de ontwikkeling van COO). 

Veel COO programma's worden nog gemaakt door personen aileen 

(enthouslaste docenten). Br bestaat dan ook nog geen traditie op het 

gebied van life cycle models zoals die voor zakelijke software be

staat. Dat betekent dat er op dit gebied nog veel werk te verzetten 

is. Br zljn weI enige aanzetten. Ret Centrum voor Micro-Blectronica 

te Bnschede werkt met de daar ontwikkelde Systematische Ontwikkel 

Methode (SOM). Informatie op schrift over deze methode is echter 

niet te verkrljgen, wei geeft het centrum cursussen in het gebruik 

van deze methode. 
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Kearsly (1986) geeft een "how to" guide voor het schrijven van 

courseware, daarin staan ook aanwijzingen voor het "authoring" 

proces. zoals het bijhouden van documentatie en het maken van proto

types. Het dichtst in de buurt van een ontwikkelingsmethodiek komen 

nog Alessi & Trollip (1985). Zlj geven een beschrijving van het ont

wikkelproces in een aantal stappen te weten: "Lesson design, display 

production. flowcharting, programming. lesson evaluation and 

revision". Elk van deze stappen is weer onderverdeeld in een aantal 

deelactiviteiten. Toch vOldoet ook hun model nlet aan de eisen die 

aan een ontwikkelingsmodel gesteld kunnen worden. om een voorbeeld 

te noemen: de initiatiefase waarin de haalbaarheid van het project 

wordt onderzocht ontbreekt. 

Te verwachten valt dat in de (nabije) toekomst, als courseware

productie professioneler wordt, en meer dan nu door teams wordt 

verricht, de beschikbaarheid van (een) goed uitgewerkte ontwikke

lingsmethodiek(en) van cruciaal belang zal zijn. Het ontwerpen van 

zo'n methodiek zal onderwerp van onderzoek moeten zijn. 
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HOOFDSTUK 4: TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN. 

De drie aspect en van COO die in de toekomst waarschijn1ijk grote 

veranderingen zullen ondergaan zijn de volgende. 

(1) De interfaces van de gebruikte systemen. 

(2) De onderwijskundige onderbouwing van de gebruikte programma's. 

(3) De koppeling van COO systemen aan andere informatiebronnen en 

-dragers (bijvoorbeeld het gebruik van interactieve video en de 

koppeling aan computernetwerken. databanken. etc.). 

(4) De gebruikte programma's (de software) op zich. met name de 

mate van interactiviteit en de erin opgenomen hoeveelheid 

expertise. 

4.1. ONDERZOEK EN ONTWIKKELING MET BETREKKING TOT INTERFACES. 

Bet vermoeden lljkt gerechtvaardigd dat de huidige interfaces die 

worden gehanteerd bij COO en bij het werken met computers in het 

algemeen grote wijzigingen zu1len ondergaan. Niet aIleen doordat de 

technische ontwikke1ing zal doorgaan (schermen met hogere resolutie. 

het gebruik van multi-windowing). Maar ook doordat uit onderzoek 

principes en criteria naar voren zullen komen die gebruikt kunnen 

worden bij beslissingen die door COO-ontwerpers tot nu toe genomen 

worden op basis van intuitie of overtuiging. 

Bnkele gebieden waarover. naar men mag aannemen. door onderzoek meer 

bekend zal worden zijn de volgende. 

- Uit algemeen ergonomisch onderzoek zul1en algemene principes naar 

voren komen met betrekking tot het werken aan beeldschermen. 

onderwerpen zljn daarbij bijvoorbeeld de invloed op de gebruiker 

van factoren als helderheid, kleuren. wijze en snelheid van 

scherm-opbouw, auditieve signalen. etc. 

- Verder zal onderzoek gedaan worden naar de Invloed van scherm

indelingen. Zoals werd vermeld in Hoofdstuk 3 wordt in verschll

lende COO systemen al gebruik gemaakt van een min of meer Iden

tieke Informatlebalk. Daarnaast zijn andere vaste scherm

onderdelen mogelijk. zoals delen van het scherm waar een overzicht 

blijft staan, waar een menu blijft staan. etc. onderzoek moet uit

wijzen wat de voor-en nade1en van de diverse mogelijkheden zijn. 

Wellicht zal standaardisatle ontstaan. 
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- Ook zal onderzoek gedaan worden naar interactievormen. Met name is 

te verwachten dat veel energie gestoken zal worden in interacties 

in "natuurl1jke" taal. Dit heeft twee aspecten: 

het programma moet door de de gebrulker ingetypte tekst. inclu

sief spellingsfouten en -afwijklngen kunnen begrijpen; 

- om de dlaloog natuurlijk te laten verlopen meet meer bekend 

worden over dialoog-conventies in natuurlijke (traditionele) 

onderwijssltuaties. 

4.2. ONDERZOEK EN ONTWIKKELING MET BETREKKING 'l'OT DE 

ONDERWIJSKUNDIGE ONDERBOUWING VAN COO-PROORAMMA' S. 

Er bestaan nog vragen over de volgende aspecten. 

1. Bet gebrulk van feedback in drill & practice en tutorial pro

gramma's. Zoals eerder werd opgemerkt biedt 000 zeer uitgebreide 

feedback-mogelijkheden. onderzoek moet uitwijzen. welke van deze 

uitgebrelde feedback-vormen (die tijd en energie vergen van de coo

ontwikkelaar en de OOO-gebruiker) het leerproces bevorderen. 

2. De principes voor het gebtuik van simulaties. Vragen die rijzen 

ten aanzien van het gebruik van slmulaties zijn de volgende: 

is er een optimum aan het aantal gevallen waarmee men de 

student confronteert of waaraan men de student laat werken?: 

is er een bepaalde optimale volgorde van gevallen aan te 

geven?: 

moet de docent/het programma sturend optreden bij de selec

tie van gevallen. of 1s het beter dat de student zelf be

denkt wat hij wil uitproberen? 

onderzoek dat antwoorden op dergelijke vragen geeft is er nog niet 

veel, ju1st doordat de moge11jkheid om studenten via de computer met 

een grote reeks van verschillende gevallen te laten kennismaken nog 

maar zo kort bestaat. 

Bijkomende vragen op dit terrein zijn bijv: 

Hoeveel parameterwaarden kan een student in een simulatie 

maximaal varieren zonder het overzicht te verliezen. 

Hoe kan voorkomen worden dat een simulatie in een "trial and 

error" overgaat? 

Welke denkprocessen spelen een rol bij studenten die met een 

simulatie werken en welke denkprocessen z1jn de meest 
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optimale? 

Welke feedback wordt door een ervaren docent gegeven aan 

studenten die een simulatie gebruiken? 

Vooral op dlt laatste (mlcro)terrein is nog veel onderzoek noodza

telijk (Goodyear. 1987). 

(3) Het opbouwen van een representatie van het kenn1sbestand van de 

leerling/OOO-gebruiker. inclus1ef eventuele misconcepties. Een der

ge11jke representat1e kan door het programma gebruikt worden om de 

verdere interact1e met de student te sturen. 

OVer het classiflceren van fouten van studenten is we1nig bekend. 

Vel is er een groeiende hoeveelheid literatuur op het gebled van de 

zogenaamde Hmisconcepties" die echter vooralsnog het nivo van het 

anecdotische niet overstijgt. Dit onderzoek kan weI dlenen als bron 

voor methoden waarmee "misconcepties" kunnen worden opgespoord (zie 

voor een overzicht Gerritsen van der HOOp. 1987). 

(4) Het gebruik van andere dialoogyormen dan de "socratische" 1n 

tutorial-COO. Zoals opgemerkt 1n Hoofdstuk 2 zijn 1n theorie zeer 

zeker andere dialoogvormen mogel1jk dan de "socratische". In enkele 

gevallen wordt daarnaar al onderzoek gedaan in niet-COO onderwijs. 

Dergel1jk onderzoek ligt in het verlengde van het eerder genoemde 

onderzoek naar dialoogconvent1es in onderw1jss1tuat1es. 

Op een fundamenteler niveau 1s er naast de genoemde vragen de onder

wijskundige vraag wat in verschillende situaties de "meerwaarde" is 

van COO boven tradit10neel onderwijs. De in Hoofdstuk 2 genoemde 

voordelen van COO betreffen voornamelijk het interact ie-aspect en 

het snelheids-aspect. Het eerstgenoemde aspect komt vooral tot z'n 

recht in vraag-en-antwoord dialogen in tutorial-COO. het tweede 

aspect vooral in simulaties. Dit doet de vraag rijzen wat het voor

deel is van COO waarin noch dergelijke vraag-en-antwoord dialogen. 

noch simulaties voorkomen. bljvoorbeeld COO waarin uitsluitend leer

stof wordt gepresenteerd. bijvoorbeeld in de vorm van tekst. Derge

lijke twljfels spreken ook uit de sorns voor deze vorm van COO ge

bruikte kwal1ficatie "page turning machine". onderzoek zal hierover 

duide11jkheid moeten verschaffen. Als wordt aangetoond dat voor het 

presenteren van lesstof media zoals het boek meer geschikt z1jn dan 

000. dan betekent d1t zeker n1et het einde van COO. maar weI van een 

vorm van COO waar1n velen nog steeds veel energie steken. 
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4.3. ONDERZOEK EN ONTWIKKELING MET BETREKKINGEN TOT DE KOPPELING VAN 

SYSTEMEN. 

Een ontwikkeling die sterk 1n de belangsteiling staat is die van de 

Interactieve video. Op videodisc vastgelegde informatie is door het 

000 programma oproepbaar. Een voorbeeld hiervan is de door het 

Franse bedrijf Distrimage ontwlkkelde videodisc "Relations dans 

l'entreprise", waarop een groot aantal onderhandel1ngssituatles is 

opgenomen die op een videoscherm vertoond kunnen worden. Groot voor

deel van interactleve video is uiteraard de "levensechtheld" van de 

gepresenteerde informatle. In principe wijkt interactieve video 

echter nlet af van "gewone" 000, slechts de beeldkwal1teit is beter. 

Interactieve video vergt aan ontwikkelingstijd een veelvoud van die 

bij andere 000 vormen. daar het hier complexe AV-producties betreft. 

Een tweede belangrijke ontwikkeling is het ontstaan van netwerken en 

de toenemende mogel1jkheden tot "remote login". Dit betekent dat 

programma's die veel geheugenruimte vergen en daardoor (nog) niet op 

een pc kunnen draaien toch voor gebruikers van een pc toegankelijk 

worden. als zij via een modem en het telefoonnet of een ander data

net contact leggen met een andere computer. 

4.4. INTELLIGENTE PROGRAMMA'S VOOR 000. 

Ais een van de voordelen van computerondersteund onderwijs werd 

genoemd de mogelijkheid om studenten op een individuele manier door 

de leerstof te leiden. Wanneer studenten met een programma inter

acteren en het programma registreert de antwoorden van de studenten 

dan kan op grond van die antwoorden een individuele weg door de 

leerstof worden gekozen. Een groot probleem is hlerblj echter wat 

genoemd wordt de "combinatorische explosle". Bij elk antwoord een 

keuze tussen een of meerdere leerwegen leidt al zeer snel tot een 

onbeheersbare vertakking in het programma. In traditionele course

ware wordt elke leerweg namelijk 1n het programma "1ngebakken". Een 

tweede combinatorische explosie ontstaat wanneer ook de onderwijs

strategie aangepast wordt aan de 1ndivlduele student. De mogelijk

heden om de aangeboden inhoud en onderwljsstrategie aan te passen 

aan indivlduele studenten zijn aanwezig en worden ook benut, maar 
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blijven door de combinatorische explosies in traditioneel COO 

beperkt (zie by. Duursma, 198?). 

Een nleuwe ontwikkeling op het gebled van COO komt tegemoet aan de 

problemen met de combinatorische explosie. Deze ontwikkeling waarin 

technieken worden gebruikt uit onderzoek naar Artificiele Intelli

gentie wordt aangeduid met de engelstalige acronymen ICAI, dat staat 

voor "Intelligent Computer Assisted Instruction". en ook ITS dat 

staat voor "Intelligent TUtoring Systems". In deze programma's wordt 

gebruik gemaakt van modularisatie van de software. Alhoewel de 

architectuur van ICAI programma's nogal kan verschillen (Yazdani. 

1986) kunnen in essentie vrijwel altijd de volgende drie modules 

onderscheiden worden. 

1. Een domein module. 

De domein expert bevat kennis over het domein (bijvoorbeeld 

Elektriciteit & Magnetisme voor eerstejaars studenten. Pascal, 

etc.). Deze module is in staat problemen uit het domein op te 

lossen en een rationale voor de gevonden oplossing te geven 

(vooral dit laatste is bij bestaande expertsystemen nog een pro

bleem. zie Clancey. 1984). De kennis kan opgeslagen zijn in de 

vorm van frames of semantische netwerken (bv. het KL-ONE represen

tatie systeem van Brachman & Schmelze, 1985) of rule-based zijn 

(bv GUIDON, Clancey 1983). Om vakinhoudelijke problemen te kunnen 

oplossen bevat de domeinexpert naast declaratieve en procedurele 

kennis ook een inferentiemechanisme. 

2. Een "user model". 

De user module maakt een beoordeling van de kennis van de gebrui

ker. Het gedrag van de gebruiker (zijn/haar antwoorden op vragen 

van het systeem of zijn/haar probleemoplosgedrag) wordt vergeleken 

met de kennls of het "gedrag" van de expert ult de domein module. 

In veel systemen wordt de kennis van de student dan afgebeeld als 

een deelverzameling van de kennis zoals die in de dome inexpert is 

opgeslagen (de zogenaamde "overlay" methode). Deze werkwijze hoeft 

echter niet correct te zijn. Een student kan kwalitatief verkeerde 

kennis (misconcepties) bezitten die niet in de domein module (en 

dus ook niet in een deelverzameling daarvan) voorkomen. Ben aantal 

ICAI constructeurs hebben daarom in het user model misconcepties 

van studenten opgenomen. zodat de classificatie van de "knowledge 
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state" van een student hlervan ook gebruik kan maken. Yazdani 

(1986) duldt deze module dan ook aan met de term "bug catalogue". 

3. Een tutor module. 

Deze module bevat kennis over mogelijke onderwijsmaatregelen. 

Vanuit deze module wordt dus onder andere de feedback geregeld die 

een student krljgt. Om die feedback te kunnen bepalen heeft de 

tutor module informatie nodlg uit de student module en om de feed

back inhoud te geven meet een beroep worden gedaan op de domein 

module. In bestaande lCAI programma's is de algemene onderwijs

benadering die van de SOCratische dialoog of de "coaching method" 

(Park. Perez & Seidel. 1981). Deze laatste methode verschaft de 

studenten een "omgeving" waarin ze met het domein kunnen "spelen" 

en zo te leren "as a consequence of fun" (Park et al.. 1981. p. 

18). 

Een kenmerkende interactie tussen een student en een lCAI systeem 

verloopt als voIgt. Studenten worden met informatie en vragen of 

problemen geconfronteerd. Responsen van de studenten worden geregi

streerd. De responsen van de student worden vergeleken met "ideale" 

responsen uit de domeinexpert en zo wordt een "user model" van een 

specifieke student gecreeerd. (Hierbij kan uiteraard ook een sequen

tie van responsen van de student betrokken zijn). In het "user 

model" kunnen ook reeds speclfieke fouten opgenomen zijn, waarmee de 

responsen van studenten gematched kunnen worden. Op basis van het zo 

gecreeerde user model worden "tutorial rules" (Park et ale 1981) of 

"teaching tactics" (Ohlson. 1986) uit de tutor module geselecteerd 

en "gevuld" met domeinkennis.ln lCAl programma's wordt de comb ina

torische exp10sie dus voorkomen door reacties op acties van de ge

bruiker niet "in te bakken" maar pas op het moment waarop dat nOOig 

is te creeren. Veelal wordt met lCAI of ITS systemen ook nog nage

streefd om de dialoog tussen systeem en student via een natuurlijke 

taal interface te laten verlopen. 

Het aantal momenteel bestaande lCAl programma's is niet groot in 

veregewlijking met het aantal programma's geschreven als traditio

nele courseware. Pletcher (1984. geciteerd in Park et ale 1981), 

komt tot een aantal van 16 lCAI programma's. Yadzani (1986) komt bij 

een overzicht uit op een aantal van 22 programma's die hij als ITS 
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programma's karakteriseert. 

Naast technische problemen blj het realiseren van leAl (zoals het 

representeren van kennis in de domein module), doen zich ook vooral 

problemen voor bij de invulling van de tutor module (bijvoorbeeld 

met verschillende onderwijsstrategieen) en het user model. Voor de 

vul1ing van deze modules is fijnmazige informatie nodig over kennis 

van studenten (bijvoorbeeld over karakteristieke fouten die zij 

maken. zie by. Brown & Burton. 1978). en onderwijstactieken en stra

tegieen. Deze informatie is in het algemeen niet voorhanden op het 

gewenste nivo van detaillering (zie ook Mandl. 1986). 

Kears1y (1987) noemt drie oorzaken waardoor de ontwikkeling van leAl 

systemen niet bijzonder snel gaat. TWee daarvan. nl. dat lCAl pro

gramma's hoge eisen aan de hardware ste11en en dat weinig mensen 

zich met de ontwikkeling van lCAl bezighouden. worden langzaamaan 

minder belangrijk. WeI blijkt het vol gens Kearsly nog steeds moei

lijk grip te krijgen op het complexe prob1eem hoe mensen leren. 

Naast de hierboven omschreven vorm van leAl, de zogenaamde mixed 

initiative dialogue. onderscheidt Kears1y (1987) nog enkele vormen 

van lCAI. Dit zijn: 

-coaches 

Een computer coach observeert een student terwij1 hij met een pro

bleemoplostaak bezig is en geeft aanwijzingen wanneer de student 

de fout in gaat. 

- Diagnostic tutors 

Deze systemen debuggen het werk van een student. 

- Microworlds 

Dit zijn systemen waarin een student al explorerend een bepaald 

domein zoals muziek. of geometrie kan verkennen. 

- Articulate expert systems 

Dit betreft expert systemen die hun eigen gedrag kunnen uitleggen. 

Gesteld tan worden dat ontwikkelingen op het gebled van lCAl traag 

verlopen onder andere door de gecompllceerdheld van dit soort 

systemen en de grote hoeveelheid informatie en expertise die nodig 

is. 
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DEEL II 

coo BINNEN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 
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HOOFDSTUK 5: EEN INVENTARISATIE VAN CCX>-ACTIVITEITEN 

BINNEN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. 

5.1 ACHTERGROND VAN DE ENQUETE. 

In de periode van juni tot september 1987 is op de TUE een onderzoek 

gedaan naar het gebruik van computers in het onderwijs qp een Manier 

die als COO omschreven kan worden. Dat betekent: 

• toepassingen waarin de computer een meer of Minder belangrljk 

deel van de leerstof aanbiedt. en/of overhoort en/of helpt bij het 

oefenen van vaardlgheden." (zie p. 2 van dit rapport). 

De wijze waarop de inventarlsatie naar COO op de TUE in het uitge

voerde onderzoek heeft plaatsgevonden kan zeker niet als systema

tisch worden beschouwd. omdat er op geen enkele wijze overzichten 

van deze vorm van computergebrulk op de TUE bestonden. moest gebrulk 

worden gemaakt van de "via-via methode". Voor elke faculteit werden 

personen van wie bekend was dat ze COO gebrulkten benaderd. of de 

secretarls van de onderwijscommissie. of personen waarvan vermoed 

werd dat ze verdere inlichtingen konden geven. Deze personen konden 

soms weer anderen noemen. etc etc. Het gevolg hiervan is dat de hier 

vermelde resultaten zeker hiaten zullen vertonen. OOk kan verwacht 

worden dat er in de toekomst nieuwe programma's bij zullen komen. Er 

zal daarom regelmatig een geactualiseerd overzicht verschijnen. De 

auteurs van dit rapport ontvangen daarom ook graag informatie van 

docenten die een programma gebruiken dat nu nog niet in het over

zicht 1s opgenomen of die een programma (gaan) ontwikkelen. 

De gebruikte vragenli1st. 

Docenten van wie een COO-programma in dit rapport is opgenomen zijn 

door een van be ide auteurs van dit rapport persoonlijk geinterviewd. 

Daarbij is gebruik gemaakt van een enqueteformulier ontworpen door 

de SUNCOO. SUNCOO staat voor Stichting Universitair computer onder

steund onderwijs. en is een stichting van de VSNU. 

Deze enquete is ook landelijk uitgevoerd en de resultaten daarvan 

zijn opgenomen in Pilot en OOsthoek (1987). OOk de resultaten van de 

door ons uitgevoerde enquete op de TUE zullen in een nieuwere versie 
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van de SUNCOO inventarisatie worden opgenomen. 

Op het enqueteformulier worden vragen gesteld over onder andere de 

onderwijsfuncties van het coo-programma. de vorm van de COO, hoe de 

sturing plaats vindt (door het programma, door de cursist of door 

beide). de vorm van feedback, antwoordverwerking. en informatie

verschaffing over de resultaten van de cursist voor de docent en/of 

de cursist. Deze termen zullen diegenen die deel I van het huidige 

rapport hebben doorgelezen niet vreemd voorkomen. 

Op de enqueteformulieren wordt verder o.a. gevraagd naar de aan

wezigheid van handleldlngen en ander studiematerlaal. de gebruikte 

programmeer- of auteurstaal of het gebruikte auteurssysteem, de 

benodlgde hardware. en het aantal studenten dat het programma feite

lijk gebruik heeft. 

Ren exemplaar van de vragenlijst is in dit rapport opgenomen als 

Bijlage I. 

5.2. RRSULTATEN. 

In totaal werden door ons 22 programma's voor COO op de TUB geinven

tariseerd. Eerst wordt nu een overzicht van deze programma's gegeven 

(waarbij vergelijkingen worden gemaakt met de landelljke cijfers), 

daarna zljn de ingevulde formulieren van elk programma opgenomen. 

Tabe1 5.1 

Aantallen gebruikte COO-programma's per faculteit. 

faculteit aantal 

Verktuigbouwkunde 7 

Bedrijfskunde 1 

Scheikunde 6 

Bouwkunde 8 

Totaal 22 
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Verdeling naar facu1teit. 

De verdeling van de 22 programma's over de TU faculteiten is weerge

geven in Tabe1 5.1. 

Bij de Faculteit Bedrijfskunde zijn waarschijnlljk meer programma's 

aanwezig maar door tijdgebrek bij de auteurs zijn deze nog niet op

genomen in dit overzicht. Bij de faculteiten Electrotechniek, wis

kunde & Informatica en Wijsbegeerte & "aatschappijwetenschappen kon

den geen programma's gevonden worden die a1s COO waren te karakteri

sereno Bij Wiskunde wordt weliswaar met de computer in het onderwijs 

gewerkt (prof. Simons) maar niet op een manier zoa1s hierboven gede

finieerd. 

In de SUNCOO catalogus van mei 1987 (Pilot & OOsthoek) ontbreken 

COO-programma's die op de TUE gebruikt worden. Vat betreft de aan de 

andere Unlversiteiten gebruikte programma's geeft deze catalogus 

waarschijnlijk ook een onvol1edig bee1d van de situatie. Ter verge-

1ijking toch enkele cijfers. Er worden in de SUNCOO catalogus 17 

programma's opgevoerd als vallend binen de technische wetenschappen. 

en 40 programma's binnen de wis- en natuurwetenschappen. 

Dat betekent dat COO op de TUE met 22 gebruikte programma's een 

redel1jk belangrijke plaats inneemt. Dtt bl1jkt des te meer als we 

naar het aantal programma's per universiteit kijken. "et 22 pro

gramma's neemt de TUE een derde plaats in. na Nijmegen en Rotterdam 

(ter verge11jking: TWente 17 programma's. Delft 11 programma's). 

Onderwijsfuncties en vormen van COO. 

In de SUNCOO enquete wordt gevraagd naar de onderwijsfunctie van het 

betreffende COO-programma. Hierblj wordt een onderscheid gemaakt 

tussen "Aanbieden en verwerven van kennis", "oefenen van kennis en 

vaardigheden en het geven van terugkoppe1ing", en "Toetsing van 

kennis en vaardigheden". In Tabel 5.2 wordt de onderwijsfunctie 

weergegeven van de 22 door ons aan de TUE geinventariseerde pro

gramma's. 
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Tabel 5.2 

Onderwi1sfunctieCs) van de COO-programma's aan de TUB 

onderwijsfunctie aantal 

a. Aanbieden en verwerven van kennis 8 

b. oefenen van kennis en vaardigheden 

en het geven van terugkoppeling 12 

c. Toetsing van kennis en vaardigheden 1 

a + b 1 

Totaal 22 

De aangegeven functie betreft telkens de hoofdfunctie van het pro

gramma. OCk in de landelijke cijfers ligt de nadruk op programma's 

met de functie b, met als goede tweede a. Toetsing van kennis (e) 

komt in het landelijk overzicht betrekkelijk vaak voor, echter dan 

altijd als combinatie met a of b. 

In deel I van het huidige rapport hebben we dit onderscheid in func

ties niet zo expliciet behandeld omdat dit onderscheid enigszins 

verweven is met het volgende punt dat behandeld gaat worden namelijk 

de vom van 000 (drill & practice, tutorial, simulatie). 

Verschillende vormen van 000 werden besproken in Paragraaf 1.1. Wij 

maakten een onderscheid tussen "drill en practice", "tutorial" en 

"simulatie". Bij drill en practice zal het voornamelijk gaan om het 

oefenen van kennis en vaardigheden (onderwijsfunctie b), bij tuto

rial om het aanbieden en verwerven van tennis (functie a) en bij 

simulatie tan het om beide gaan (zie cok Alessi & Trollip. 1985). In 

de SUNOOO enquete werden cok nog de vormen "remedierende oefeningen" 

en "gaming" opgenomen. een onderverdeling die wij niet hanteerden 

(zie Paragraaf 1.1). Tabel 5.3 geeft de resultaten van de inventari

satie aan de TUB. 
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Tabel 5.3 

Freguentie van de verschillende vormen van COO aan de TUB 

vorm van COO aantal 

a. Drill and practice 0 

b. Remedierende oefeningen 0 

c. Tutorial 0 

d. Simulatie 9 

e. Gaming I 

f. Anders 2 

c + d + f 2 

c + d 2 
d + f I 

Niet ingevuld 5 

Totaal 22 

Opvallend in tabel 5.3 is de overheersing van de categorie 

·Simulatie". COk landelijk gezien is simulatie een belangrijke cate

gorie. daar komen echter ook de vormen drill and practice en tuto

rial zeer regelmatig voor. 

~ het onderwijs aan de TUB 1s het gebruik van simulaties dus een 

zeer belangrijke vorm van COO. Dit hangt uiteraard samen met de aard 

van het onderwijs: technlsche vakken. De voordelen van het gebru1k 

van een simulatie zijn uitgebreid beschreven in paragraaf 2.2. Het 

hoofdvoordeel van een simulatie is dat er iets in het onderwijs ge

gaan kan worden dat niet met andere middelen (boek. docent etc.) te 

bereiken is. 

COk opvallend is dat de simulatie weinig gecombineerd wordt met 

ander vormen van COO zoals de tutorial. Dit strookt met onze indruk 

dat simulaties vooral in "klass1kaal" verband gebruikt worden. 

Studenten zitten aIleen (of in koppels) achter de terminal en krij

gen op schrlft een of meerdere opdrachten, feedback wordt gegeven 

door de rondlopende docent of assistent. Nu al blljkt dat dlt een 

zeer arbeidsintensieve manier van onderwijsgeven is, bovendien komt 
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de kwaliteit van de feedback in het geding als de docent of assi

stent veel terminals onder zijn hoede heeft. Het ligt daarom voor de 

hand om rond een simulatie een "schU" te bouwen waarin de feedback 

geregeld wordt. Momenteel is bij de Faculteit Werktuigbouwkunde een 

experiment in voorbereiding waarin bij een simulatie-sessie zoals 

die nu plaats vindt. geobserveerd wordt welke problemen zich voor

doen en welke feedback daarop gegeven wordt (De Vree & De Jong, 

1988) • 

De door de docenten gebruikte simulaties zijn in een aantal gevallen 

zelf geschreven, in andere gevallen echter is een industriele simu

latie aangekocht en door de docent aangepast. Zo'n aanpassing van 

een industriele simulatie kan op verschillende manieren plaatsvinden. 

1) Ret programma wordt meer gebruikersvr1endelijk gemaakt, bij 

voorbeeld door er een inleiding "voor te plakken", door keuze

mogelijkheden via menu's te presenteren, etc. Ben dergelijk 

aangepast programma kan zelfs een speciaal voor onderwijsdoel

einden gemaakt tutorial programma gaan benaderen. 

2) De database(s) waarop het programma werkt worden aangepast. 

Br zijn bijvoorbeeld programma's waarmee de gebruiker kan zoe

ken in een databank, en waarbij bij gebruik door studenten 

slechts een deel van de databank beschikbaar is, of een aparte 

kleine databank. OVerigens spelen daarbij ook kosten-over

wegingen (denk aan dure on-line verbindingen) een rol. 

3. Ret programma wordt gebruikt met invoerdata die ge£aked of 

zel£-gegenereerd zijn. Br zijn bijvoorbeeld programma's waar

mee meetgegevens worden geanalyseerd en waarbij bij gebruik 

door studenten random data of volgens bepaalde aanwijzingen 

door het programma zelf gegenereerde data worden ingevoerd. 

4. Bepaalde stukken worden uit het programma weggelaten omdat de 

student de betreffende berekeningen. beslissingen, etc. zelf 

moet leren ultvoeren. 

5. Ret programma wordt vereenvoudigd, bijvoorbeeld door het aan

tal parameters in een wiskundig slmulatiemodel te beperken 

(c.q. een deel van de parameters een vaste waarde te geven). 
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Learner Control en Program Control. 

onder "learner control" wordt verstaan de mate waarln een student 

zelf kan bepalen hoe hlj door het programma he en kan lopen, bljvoor

beeld of hlj stukken over kan slaan. en of hlj kan klezen wat be

treft de vorm van feedback. "program control" geeft aan in hoeverre 

de interactie met het programma door het programma zelf gestuurd 

wordt. Program en learner control zljn dus In felte complementalr en 

werden daarom ook niet apart behandeld in deel I van dit rapport. 

Voor een beschrijving van learner en pogram control kan verwezen 

worden naar paragraaf 1.2 (1.2.1 en 1.2.2). In de SUNCOO vragenlijst 

z1jn aan be1de vormen van controle echter afzonderl1jke vragen ge

w1jd. Tabel 5.4 geeft de resultaten voor de TUE programma's wat be

treft learner control, Tabel 5.5 wat betreft program control. 

'rabel 5.4 

Learner control in de TUE coo-programma's 

500rt learner control frequent1e 

a. De gebruiker kan vla het menu het programma doorlopen 5 

b. De gebru1ker kan klezen wat voor soort feedback 

hlj op zijn vraag wil hebben 0 

c. De gebruiker heeft geen mogelljkheden tot stur1ng 0 

d. Mogelljkbeld tot terugbladeren 1s aanwezig 0 

e. De gebruiker kan het programma op een wl11ekeurlg punt 

verla ten en de volgende keer op dat punt doorgaan 

f. Anders 

e + f 

a + d 

a + d + e 

a + e 

Niet ingevuld 

Totaal 

o 
1 

I 

3 

4 

I 

1 

22 
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De categorle "nlet 1ngevuld" is vrlj groot. Het betreft hler simula

t1es waarblj de student aIleen waarden voor parameters en variabelen 

kan Invullen en vervolgens de resultaten hlervan z1et. Daarnaast 

worden veel programma's doorlopen met behulp van een menu (categorie 

a. aIleen of in comblnatie). Ook 1n de landel1jke c1jfers blijkt dat 

het merendeel van de programma's met een menu doorlopen kan worden. 

Program control 1s zoals vermeld de tegenhanger van learner control. 

H1er wordt aangegeven 1n hoeverre het programma de door gang door het 

programma bepaalt. 

'label 5.5 

Program control 1n TUE OOO-programma's 

soort program control 

a. Het programma kent aIleen maar meer of minder 

ultgebrelde feedback. afhankelijk van de aard 

van de fouten 

b. Er kan teruggesprongen worden naar een eerder 

behandeld lesgedeelte 

c. Programma kan een op de student afgestemde 

leerweg kiezen 

d. Anders 

e. Niet ingevuld 

Totaal 

frequentie 

2 

o 

o 
5 

15 

22 

De aard van de aan de TUE gebruikte programma's (simu1at1es met be

geleldlng van docent of assistent) heeft tot gevolg dat er in de 

programma's geen of nauwelljks feedback is Ingebouwd. Ret programma 

regelt verder nlets. de gebru1ker 15 de baas. Een gevolg hiervan 

zien we ook 1n de antwoorden op de vraag welke feedback er gebrulkt 

wordt. De meeste programma's geven geen feedback. of het programma 

reageert alleen als de student een "onmogel1jk" antwoord 1nt1kt 

(delen door 0 bijvoorbeeld). 
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Hard- en software. 

De programmeertalen waarln de TUE programma's geschreven z1jn be

treffen voorname11jk FORTRAN. (Turbo)Pascal en Bas1c. Eenmaal is een 

programma geschreven binnen een applicat1e. nl. LOTUS 1-2-3. 

Landelljk gez1en is (Turbo) Pascal favoriet en worden er relatief 

veel auteurssystemen of auteurstalen zoals TAIGA. TenCore en Pilot 

gebruikt (zie voor een bespreking paragraaf 3.4). FORTRAN werd voor 

geen enkel programma u1t de SUNCOO catalogus 1987 gebruikt. Nogal 

wat (FORTRAN) programma's draa1en op een PRIME bij de faculteit 

Werktuigbouwkunde. Er zijn plannen om de op de PRIME draaiende pro

gramma's over te zetten op IBM compatible pc's. Landelijk gezlen 

zijn deze MS-DOS machines toonaangevend. Het voordeel van pc's is 

evident. Geen problemen met de toeganke11jkheid van het systeem. bij 

storingen hebben d1e slechts een beperkt karakter en bij prlve bezlt 

van een pc kan men het COO programma ook mee naar huis nemen. OOk 

b1j de programma's die op de TUE draalen is de MS-DOS pc de meest 

voorkomende configuratie (bij 13 van de 22 programma's). Wat betreft 

overige benodigde apparatuur geven de docenten bij 5 van de 22 pro

gramma's aan dat een graflsch scherm vereist is. 9 keer is een prin

ter verelst en 2 keer een plotter. Voor twee programma's moet de pc 

uitgerust zljn met een coprocessor. en voor een programma bovendlen 

met een harde sChijf. 

5.3. CONCLUSIE. 

De cijfers geven aan dat de TUE wat betreft het gebru1k van de com

puter in het onderwljs lande11jk gezien hoog scoort. WeI is het zo 

dat het voorname11jk een soort COO betreft: simulaties. Bovendlen 

wordt daarbij vrijwel geen gebruik gemaakt van andere voordelen die 

COO kan bleden (zoals individuele terugkoppeling. gebruik op tijden 

dat het de student schikt etc.). Het gebruik van simulaties als on

derdeel van instructies blijkt een zeer arbeidsintensieve aangele

genheid te zijn. Het tnbedden van deze simulaties in meer omvang

rijke COO waarin ook feedback en hulpfuncties z1jn ondergebracht kan 

hieraan tegemoet komen. onderzoek naar deze mogelijkheid is gestart 

op de Facultelt Werktuigbouwkunde. 
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HOOFDSTUK 6. DE INGEVULDE VRAGENLIJSTEN. 



nUliller: 
titel: 
lakers: 

62 

PCl'latlab 
l'Iathworks (USA), oorspronkelijk geen onderwijsprograilia 

eontaetpersoon prof.dr.ir. J.J. Kot 
& adres Fae. Werktuigbouw rUE, Post bus 513, 5600 "8 Eindhoven. 
verkri jgbaar Sherborn 
bewerking COO? ja 
bewerking boek? neen 

2. 
studierichting: Werktuigbouwkunde 
vakgebied: Werktuigkundige Regelteehniek 
onderwerpen: Inzicht verschaffen in regeltechn. probleelstel-

3. 
Onderwijstype 
voorkennis 
ond. functi es 
type COD 
tijdsduur 

4.0. 
aantal disks 
versie 
uitgave-jaar 
prijs 

4.1. 

lingen en analyses (voortbouwend op latrixanalysepakket) 

WD 
lineaire algebra, stochastiek, basisregeltechniek 
aanbieden en verwerven van tennis 
tutorial; silulatie; analyse ••• 
4-5 liddagen (all in, 1 liddag inwerken) 

3 (+2 toolbox) 
3.04 
1987 
S200 

gebruiksaanw. Users Guide 
auteur,titel 
druk,versie 
uitgave-jaar 1987 
prijs 
j sbTi 

4.2. 
docent. handl. 
auteur, t itel 
druk,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
isbn 

4.3. 
lesut. ,boek 
auteur,titel 
d"uk,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
ishn 

syllabus en opdraehten 
prof.dr.ir. J.J. KOK, dr.ir. F.E. Veldpaus 
in voorbereiding 
1987 



4.4. 
overige COlp. 
lakers 
titel 
versie 
uitgave-jaar 
prijs 

5. 
learner ctri. 
pregral ctri. 
type feedback 
type antwDord 
info cursist 
info docent 

b. 
pr. taal/syst. 
1 i st. besc:hkb. 
NijZ i gbaar 
status 
gebruiksdatul 
aanLstuds. 
gebruHssi t. 
deaD beschkb. 

7. 

63 

kan progr. verlaten en doorgaan; interactief 
geen 
aIleen geed/fout 
nUlerieke of grafische antwDorden 
resultaat van zijn berekening (nul., graf.l 
tijdgegevens; aIle gegeven antwoorden 

neen 
neen lin 5tru~t. progr. nieuMe functies definieren) 
experillenhel (progral.a zelf is operationeel) 
september 1987 
linder dar. 100 
Funda.entele Werktuigbouw 
neer. 

benod.hardw. "S-DOS Ilaar ook Apple! Vax, Sun) 
benod.Kb dis. 
benod.Kb pro. 640 
benod.extra's graf. scherl (bv. ESAI! printer, toproc. (SOB7) 

B. 
doculentatie 

9. 
toelichting 



nu.mer: 2 
ti tel: 
lakers: 
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Sterktebereking Nerktuigonderdelen 
ir. E.A. Kaas, ing. N. Hanklann, J.B. Yer.eulen e.a. 

contaetpersoon J. Yer.eulen, Yakgroep NOP, Fae. Nerktuigbouw 
l adres TU Eindhoven, Postbus 513, 5600 "B Eindhoven. 
verkrijgbaar J. Yer.eulen, fat. Nerktuigbouw, TUE 
bewerting COO? neen 
bewerking boek? neen 

2. 
studieriehting: Werktuigbouwkunde 
vakgebied: Dntwerpkunde 
onderwerpen: Sterkteberekening werktuigonderdelen 

3. 
Onderwijstype 
voorkennis 
ond. funches 
type COO 
ti jdsduur 

4.0. 
aantal disks 
versie 
uitgave-jaar 
prijs 

4.1. 
gebruitsaanw. 
auteur, ti tel 
druk,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
isbn 

4.2. 
docent. handl. 
auteur, titel 
drui,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
isbn 

4.3. 
1 esut. ,boek 
auteur, ti tel 
drui,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
isbn 

NO 
vakinhoudelijk; lechanica, sterkte!eer 
aanbieden en verwerven van kennis 
ondersteuning bij ingewikkelde berekeningen 
120 ain 

deels op A4, dee!5 on-line 
J. Yer.eulen & .akers prDgral.a 

1987 

op sthrift 



4.4. 
overige COlp. 
lakers 
tihl 
versie 
uitgave-jaar 
prijs 

5. 
learner drl. 
progril drl. 
type feedback 
type antwoord 
info cursist 
info docent 

6. 
pr. taal/syst. 
Ii st. beschi:b. 
wijzigbaar 
status 
gebruiksdatul 
aant. studs. 
gebruikssit. 
delo beschkb. 

7. 

65 

progralla doorloopbaar; terugbladeren logelijk 
nUlerieke feedback; presenteert eerdere antwoorden 
aIleen goed/fout 
nUlerieke antwoorden 
geen 
geen 

FORTRAN 
ja 
ja 
operationeel 
1981/82 (+ uitbreidingenl 
1000 of leer 
Werktuigbouwk. Ontwerpen voor Procestechniek 
neen 

benod.hardw. prile 550 
benod.Kb dis. 
benod.Kb pro. 
benod.extra's grafische scher.en 

8. 
doculentati e 

9. 
toe Ii chti n9 De student voert waarden in voor de verschillende 

variabelen, waarna het progralla criteriulvariabelen berekent 
Ibt. de sterkte van de werktuigonderdelen (bout, hoeklas etc.). 
Het progralla wordt gebruikt in een practicul. 



nUller: 3 
titel: 
ukers: 

66 

leidingnet progra •• a 
Vereniging Automatische Berekening v. Installaties 

contactpersoon Hr. P.R. van Dal, postbus 155, Delft 
& adres 
verkri jgbaar 
bewerking COO? ii, lie boven 
bewerking boek? neen 

2. 
studierichting: Nerktuigbouwkunde 
vakgebied: procestechniek 
onderwerpen: gevoel krijgen voor grotere problelen dan in het 

overige Dnderwijs wordt behandeld 

3. 
Onderllijstype 
voortennis 
ond.functies 
type COO 
tiidsduur 

4. O. 
aantal disks 
versie 
uitgave-jaar 
prijs 

4.1. 
gebruiksaaow. 
auteur,titel 
druk,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
i sbn 

4.2. 
docent.handi. 
auteur, ti tel 
druk,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
isbn 

4.3. 
lesut. ,boek 
auteur, ti tel 
druk,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
isbn 

WO 
basisinforlatie strolingstechniek 
oef. van kennis en vaardigh., geven van terugkopp. 
silulatie 
60 .in 

I 
1 
1985 
100,- p. j. ('100 

progra"d dotu.entatie 
H. Verhey 
B5 
B5 

pratticu. handleiding 
J.T.I'!. laurense 



4.4. 
overige eOlp. 
makers 
titel 
versie 
uitgave-jaar 
prijs 

5. 
learner etrl. 
prograa etrl. 
type feedback 
type anboord 
info cur5ist 
info docent 

6. 
pr. taal/5yst. 
1 i st. beseM:b. 
wi jzigbaar 
status 
gebruiksdatul 
unt. studs. 
gebruikssit. 
delo besehkb. 

i. 
benod. hardw. 
benod.Kb dis. 
benlld.Kb pro. 
benod.extra's 

B. 
doc ulllenta ti e 

'1. 
toelichting 
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progr. doorloopbaar, verlaatbaarj terugbladeren log. 
progr. kiest niets 
aIleen goed/fout 
open anboorden 

rapportage van de student 

TURBO PASCAL (evt leertalig) 
ja 
ja 
experileotee! 
.edie ae 
linder dan 100 
WOP 
neen 

IBI'I, CPI'I/I1 
140 
140 

Silulatie Ibt. leidingnet. 



nulter: 4 
tite! : 
lakers: 

68 

berekening v. Shell and turbo war.tewisselaar 
ing. R.v.d. Velde, J.K.W.K. Schoonen 
WOP, fac. Werktuigbouwkunde, rUE 

contactpersoon J.~.W.". Schoonen, fac. Nerktuigbouwkunde, rUE 
" adres 
verkrijgbaar (J.K.W.". Schoonen), ing. R. v.d. Velde, fac. Werktuigb., rUE 
bewerking COD? neen 
bewerking boek? neen 

2. 
studierichting: Nerktuigbouwkunde 
vakgebied: ontwerpen bij de grondslagen vd Apparatenbouw 
onderwerpen: inzicht in de berekening van een war.tewisselaar 

en opti.aliseren ervan 

3. 
Onderwijstype 
voorkennis 
ond. functies 
type COO 
ti jdsduur 

4.0. 
aantal disks 
versie 
uitgave-jaar 
prijs 

4.1. 

liD 
college Srondslagen Apparatenbouw 
aanbieder. en verwerven van kennis 
tutorial; silulatie 
180 lin 

gebruiksaanw. on line ( help functies ) 
auteur, ti tel 
druk,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
isbn 

4.2. 
docent. handI. 
auteur,titel 
druk,versie 
uitgave-jaar 
prj js 
isbn 

4.3. 
lesut. ,boek 
auteur,tihl 
druk,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
isbn 



4.4. 
averige tOIp. 
lakers 
UhI 
versie 
uitgave-jaar 
prijs 

S. 
learner ctrl. 
progral ctrl. 
type feedback 
type antilloord 
info cursist 
info docent 

6. 
pr. taallsyst. 
list. beschkb. 
liIUzigbaar 
status 
gebruiksdatul 
aant. studs. 
gebruikssi t. 
dell) bescbkb. 

7. 
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progr. doorIoopbaarj terugbladeren logelijk 
feedback afh. van de fouten 
aIleen goed/fout, let evt. goede opl. 
open antwoorden 
geen 
geen 

FDRTRAN 
ja 
ja 
operationeel 
1983 
500-999 
WOP 
nee" 

benaO.hard.. PRl"E I VAX 
benod. Kb di s. 
benod. Kb pro. 
benod.extra's 

B. 
docuftentatie 

9. 
toelithting De student rekent ontwerpen voor een war.tewisselaar 

door, 01 te kOlen tot een ideaal ontwerp. 



nUI.er: 5 
titel: 
ukers: 

10 

Warltellisseliar 
ir.J.P.A. Banens, J.".W.". Schoonen 

contactpersoon J.".W.". Schoonen, fac. Werktuigboullkunde, rUE 
., adres 
verkrijgbaar neen 
bewerking COO? neen 
bewerkinq boek? neen 

2. 
studierichting: Werktuigbouwkunde 
vakgebied: Nerktuigb. Fysisch Pratticu. 
onoerwerpen: olgaan let de COlputer, gevoel krijgen 

voor war.tetechniek, 

3. 
Dnderllijstype 
voorkennis 
ond.fundies 
type COO 
tijdsduur 

4.0. 
aantal disks 
versie 
uitgave-jaar 
prijs 

4.1. 
georuiksaanll. 
auteur,titel 
druk,versie 
uitgave- jaar 
prijs 
i sbn 

4.2. 
docent.handl. 
auteur, ti tel 
druk,ver5ie 
uitgave-jaar 
prijs 
lsbn 

4.3. 
lesut.,boeK 
auteur, tite1 
druK,versie 
uitgave-iaar 
prijs 
Isbn 

WD 
geen 
aanbieden en verwerven van kennis 
tutorial; 5ilu1atie 
150 lin 

2 vellen A4 
J.".W.". Schoonen 



4.4. 
overige coep. 
lakers 
ti tel 
versie 
uitgave-jaar 
prijs 

5. 
learner ctr 1. 
progue ctrl. 
type feedback 
type antlloord 
info cursist 
info docent 

6. 
pr. taal/syst. 
Ii st. beschkb. 
lIijzigbaar 
shtus 
gebruiksdatul 
aant.studs. 
gebruikssit. 
dno beschkb. 

1. 
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progr. retent uittolst uit 
aIleen bij onlogelijkl antlloorden 
open antlloorden 
geen 
geen 

FDRTRAN 
ja 
ja 
operationeel 
1982 
1000 of leer 
WOP 
neen 

benod.hardw. PRIME 
benod.Kb dis. 
benod.Kb pro. 
benod. extra' s 

B. 
dotulentatie 

9. 
toeli chUng De student rekent een lIaretelliSSllaar door. 

Het progralla lIordt gebruikt in een instructietiddag. 



nUlller: " 
ti tel: 
lakers: 

72 

TOKcase (Trade Off "oduiei 
ir.P.P.J. Durlinger, ir.H.P.S. van Doijen 
fae. Bedrijfskunde, groep KBS, TUE 

contaetpersoon ir.H.P.S. van Doijen, fae. Bedrijfskunde, rUE 
l adres 
verkrijgbaar 
bewerking COO? ja, TOK 
bewerking boek? neen 

2. 
studierichting: BedrijfsKunde 
vakgebied: productie- en voorraadbeheersing 
onderwerpen: inzieht in salenhang factoren, 

kennis.aking let eOlputertools. 

3. 
Onaerwijstype 
vDorkennis 
ond.functies 
type COD 
tijdsduur 

4. O. 
aantal disks 
versie 

110 
kennis vd inhoud der paraleters Icollege) 
aanbieden en verwerven van kennis 
silulatie 
210 lin 

uitgave-jaar 19B6 
prijs 

4.1. 
gebruiksaanw. 
auteur, titel 
druk,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
isbn 

4.2. 
docent. handl. 
auteur I titel 
druK,nrsie 
uitgave-jaar 
prijs 
isbn 

4.3. 

handleiding 
ir.H.P.S. van Doijen 
1 
1987 

leslat.,boek artikelen TO" 
auteur,titel ir. P.P.J. Durlinger 
druk,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
isbn 



4.4. 
oYlrige COlp • 

• akers 
titel 
versie 
uitgave-jaar 
prijs 

5. 
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learner etrl. .antal velden zijn vrij in te vullen 
prograa ctr1. 
type feedback behalve bij onlogelijke antMoorden 
tvpe antMoord 
in;o eursist 
info docent 

6. 
pr.taal/syst. 
Ii st.beschkb. 
l!Iijzigbaar 
status 
gebruiksdatul 
aant.studs. 
gebruikssit. 
dela beschkb. 

7. 

LOTUS 1-2-3 
neen 
ja 
operationeel 
1996 
100-499 
vakgr. KMantitat. Aspecten v Beheersingssyst. 
neen 

benod.hardM. "S-D05 
benod.Kb dis. 512 
benod.Kb pro. 
benod.extra's 

S. 
dotulentatie 

9. 
toelichting Si.ulatie .bt. productie- en voorraadbeheersing. 



nU.ler: 1 
titel: 
likers: 

14 

AFEP (deel van progr. Nordt gebruiktl 
wi skunde Del ft 

contactpersoon ir. H.J.Siesen, fac. NerktuigbouNkunde, TUE 
l adres 
verkrijgbaar 
beMerking COO? AFEP 
beMerking boek? neen 

2. 
studierichting: Nerktuigbouwkunde 
vakgebied: Fund. NerktuigbouwKunde, eenvDudige strolingsl!!er 
onderwerpen: dav silulatie inzicht trijgen in grootheden die 

een roI spelen bij strolingsproblelen 

3. 
Onderllij5type 
yoorkennis 
ond.functies 
type COO 
ti jdsduur 

4.0. 
aantal disks 
versie 
uitgave-jaar 
prijs 

4.1. 
gebruiksaanN. 
auteur, ti tel 
druK,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
i sbn 

4.2. 
docent.handl. 
auteur, ti tel 
druk,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
isbn 

4.3. 

wo 
VWO 
a 
tutorial, 5alen let instructie; 5ilulatie 
210 lin 

lesaat. ! boek· handl et di ng 
auteur,titel 
druK,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
isbn 
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4.4. 
overige COlp. 
lakers 
ti tel 
versie 
uitgave-jaar 
prijs 

5. 
1 earner ctr 1. progralla doorloopbaar 
progral ctr1. 
type feedback 
type antwoord nUlerieke open antNoorden 
info cursist (waarde) grafieken 
info docent antwoordvellen 

6. 
pr. taallsyst. FORTRAN 
list.beschkb. neen 
wijzigbaar neen 
status oper ati onee 1 
gebruiksdatul 1984 
aant. studs. 100-499 
gebrui kssi t. vakgroep FW 
dele beschkb. neen 

7. 
bened.hardw. PRHIE 
bened.Kb dis. 
benod.Kb pro. 
benod.extra's grafisch scherl 

B. 
dcculentati e 

9. 
toeli chti ng Silulatie van strolingsverschijnselen. 



nUller: B 
titel: 
lakers: 

76 

RUBSle 
S. v SchalkNijk, H. Rooyakkers 

contactpersoon ir. H.J.6iesen, fae. ~erktuigbouNkunde, TUE 
II adres 
verkri jgbaar 
beNerking COO? neen 
beNerking baek? neen 

2. 
studierichting: Werktuigbouwkunde 
vakgebied: lechanica (Funda.entele WerktuigbouNKundel 
onderNerpen: olgaan .et cOlputergereedsrhappen, inzitht in lech. 

tonstructies, eenvoudig eindig ele.enten pakket 

3. 
Onderwijstype 
voorkennis 
ond.functies 
type COO 
ti jdsduur 

4.0. 
aantal disks 
versi! 
uitgave-jaar 
ph is 

4.1. 

WO 
statica, cont. eendi •• lechanisch! syst. (college) 
oef. van kennis en vaardigh., geven van terugkopp. 
silulatie 
210 (incl.begeleidingl 

gebruiksaanw. gebruikersvriendelijke .enu·s 
auteur,htel 
druk,versie 
uitgave-jaar 
pri js 
i sbn 

4.2. 
docent. handi. 
auteur,titel 
druK,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
isbn 

4.3. 
les.at.,boek 
auteur, ti tel 
druk,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
isbn 

syllabus TUE 
continue I-di.ensionale syste.en, L.Braak 



4.4. 
oyerige COlp. 
sakers 
ti tel 
versie 
uitgaye-jaar 
prijs 

5. 
1 earner ctr 1. 
prograa ctrl. 
type feedbacl:: 
type anhoord 
info cursist 
info docent 

6. 
pr.taal/syst. 
list.beschkb. 
wijzigbaar 
status 
gebruiksdatull 
unt. studs. 
gebruikssit. 
dello besc:hkb. 

7. 

77 

progralla doorloopbaar 

aIleen als het prograilla iets list leldt het dat 
open antwoorden (waarden paraleters) 
resulterend systeea 
student neelt van scherl gegevens over 

FORTRAN 
neen 
ja 
operationeel 
1984 
100-499 
vakgroep Fund. WerktuigbouMkunde 
neen 

benad.hardM. geschreven yoar PRI~E! oorspr. in BASIC 
benod.Kb dis. 
berrod. Kb pro. 
benod.extra's grafisch scher. 

B. 
doc:ueentati e 

9. 
toeli chUng De student rekent constructies door let eindige 

elelenten aethode. 



nUI.er: 9 
tite! : 
ukers: 

78 

cO.lerc. progr. Differential Scanning CalorYletry 
Rensselaer Poiytecnnic Institute, Troy, N.Y. 

contactpersoon dr.E.L.F. Nies, fae. Scheikunde, TUE 
II adres 
verkrijgbaar 
bewerking COO? 
belierKing boek? 

2. 
studierichting: Scheikunde 
vakgebied: calorie.etrie 
onderllerpen: interactief progr. 01 te Ieren Merken .et differentia! 

scanning ca!oletry, nag in best., verder nog niets bekend. 

3. 
OnderMijstype 
voorkennis 
ond. functies 
type COD 
tUdsduur 

4.0. 
untal disks 
versie 
uitgave-jaar 
prijs 

4.1. 
gebruiksaanw. 
auteur, t itel 
druk,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
ishn 

4.2. 
docent. handi. 
auteur, ti tel 
druK,versie 
uitgavl!-jaar 
prijs 
isbn 

4.3. 
ll!sut. ,boek 
auhur,titel 
druk,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
isbn 

liD 

aanb., verw., oef. v. kennis en vaardigh, terugkopp. 
911in9 
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4.4. 
overige COlp. 
lakers 
titel 
versie 
uitgave-jaar 
prijs 

5. 
1 earner ctr 1. 
progral ctrl. 
type feedback 
type anhoord 
info cursist 
info docent 

6. 
pr. taal/syst. 
list.beschkb. 
wijzigbaar 
status operationeel 
gebruiksdatul sept 'B7 
aant. studs. 
gebruikssit. 
dello beschkb. 

7. 
benod.hardw. 
benod.Kb dis. 
benod. Kb pro. 
benod.extra's 

B. 
doculentatie 

9. 
toeli chti ng Progralma is in bestelling 
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nUller: 10 
titei: 
lakers: 

college Therlodynalische PolYleersystelen 
dr. E.L.F. Nies, fae. Scheikunde, rUE 

contactpersoon 
& adres 
verkrijgbaar 
bewerking COO? neen 
bewerking boek? neen 

2. 
studierichting: Scheikunde 
vakgebied: polYleren 
onderwerpen: berekenen van stof-eigenschappen a.d.h.v. 

loleeuulparaleters • 

.. 

.l. 

Onderwiistype NO 
voorkennis vakinhoudelijk 
ond.functies aanbieden en verwerven van kennis 
type COO 
tijdsduur 30 lin 

4.0. 
aantaJ disks 
versie 
uitgave-jaar 
prijs 

4.1. 
gebruiksaanw. 
auteur,titeJ 
druk,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
i sbn 

4.2. 
docent.handl. 
auteur,titel 
druk,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
isbn 

4.3. 
lesaat. ,boet 
auteur,titel 
druk,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
isbn 

call ege di ctaat 



4.4. 
averige COlp. 
lakers 
ti tel 
versie 
uitgave-jaar 
prijs 

5. 
learner etri. 
progral elr!. 
type feedback 
type antlioord 
info cursist 
info docent 

6. 
pr. taal! syst. 
list.beschkb. 
wUzigbaar 
status 
gebruiksdatul 
aant.studs. 
gebruikssit. 
dela beschkb. 

7. 

BASIC 
neen 

81 

operationeel 
1986/87 
100-499 
de.onstratie in college 3e jaar, verplicht 
neen 

benod.hard.. sse 
benod.Kb dis. 30 
benod.Kb pro. 
benod.extra's aantal lonitoren 

8. 
doeulentati e 

9. 
toelichting Na invoering van .olecuul-para.eters bepaalt het 

progra •• a stofeigensehappen van poly.eren. Het progra'li 
Nardt gebruikt in een college. 



nUller: 11 
ti tel: 
lakers: 

92 

CLEOPATRA-aangepast • uitgebreid iSI KUN ~ TUE 
fat. Stheikunde Nijlegen, fac. Scheikunde Eindhoven ~ Rekente 
Eindhoven, door Elsevier op de larkt gebratht 

contattpersoon dr.ir.P.A. Leclercq, Faculteit Stheikunde, TUE 
• adres 
verkrijgbaar 
bewerking COO? CLEOPATRA 
bewerking boek? neen 

2. 
studierichting: Scheikunde 
vakgebied: signaalverwerking 
onderNerpen: krijgen v relevante inforlatie uit signalen die verstoord 

zijn door ruis 

3. 
Onderllijstype 
voorkennis 
ond.functies 
type COD 
tijdsduur 

4.0. 
aantal disKs 
versie 
uitgave-jaar 
prijs 

4.1. 

110 
vakinhoudeli jk 
oef. van kennis en vaardigh., geven van terugkopp. 
tasK-siluiatie 
7 keer twee uur pratticul 

gebruiksaanw. pratt. handl. let gebr.aanw., toel. en opg. 
auteur,titel 
druk,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
isbn 

4.2. 
docent.handi. 
auteur,titel 
druk,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
isbn 

4.3. 
1 esaat. ,boek 
auhur,titel 
druk,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
isbn 

practicul handleiding 
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4.4. 
Dverige COlp. er worden delonstr. geg. let data-files 
lakers 
titel 
versie 
uitgave-jaar 
prijs 

5. 
learner c:tr 1. 
progril ttrl. 
type feedback 
type anboord 
info cursist 
info docent 

6. 
pr • taal/sY5t. 
list. beschkb. 
Ifijzigbaar 
status 
gebruiksdatul 
aant.studs. 
gebrui hsi t. 
delo beschkb. 

7. 

progr. doorloopbaarj terugbladerenj verlaathaar 
progr. levert uitkolst van de analyses 

curs. beant.oorden vragen, leveren output in 

BASIC 
ja 
ia 
operationeel 
sept 'S7 
linder dan 100 
2e jaars onder.iis scheikunde, verplicht yak 
neen 

benod.hardN. PC 
benod.Kb dis. 129 
benod.Kb pro. 
benod.extra', graphics' printer 

B. 
doculentatie plan: iSI Nijlegen enge1stalige handl. 

laken over het hele pakket 

9. 
toel i thti ng De student leert 01 (door het progral.a gegenereerdel 

5ignalen te analyseren die ver5toord zijn door ru15. 
Het progra'l •• Drdt gebruikt in een pratticu •• 



nUI.er: 12 
ti tel: 
lakers: 

84 

FUGACITY 
dr.ir.K.C.A. Donkersloot, fae. Seheikunde, TUE 

contactpersoon dr.ir.".C.A. Donkersl DOt , fac. Scheikunde, TUE 
& adres 
ver kri jgbaar 
bewerking COO? neen 
bewerking boek? neen 

2. 
studierichting: Scheikunde 
vakgebied: therlodynalica 
onderwerpen: student beret!!nt adhv gegeven lodel fugaeiteiten van 

gassentlengse!s 

3. 
Onderwi jst ype 
vDorkennis 
ond.functi!!s 
type COO 
tijdsduur 

4.0. 
aantal disks 
versie 
uitgave-jaar 
prijs 

4.1. 
gebruiksaanll. 
auteur,titel 
druk,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
isbn 

4.2. 
docent.handi. 
auteur I ti tel 
druK,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
isbn 

4.3. 

WO 
vakinhoudeli jk 
oef. van tennis en vaardigh.! geven van terugkopp. 
kennis laken let reKenlodel 

leslat.,boek college-dictaat + vraagstukkenyerzaleling 
auteur I ti tel 
drUl,yersie 
uitgaye-jaar 
prijs 
isbn 



4.4. 
overige rOlp. 
lakers 
titel 
versie 
uitgave-jaar 
prijs 

5. 

as 

learner ctrl. progr. doorloopbaar,;terugbladeren 
progral drI. 
type feedback 
type anhoord 
info tursist 
info docent 

b. 
pr. taal/syst. 
list.beschkb. 
lIijzigbaar 
status 
gebruiksoatul 
aant. studs. 
gebruHssit. 
delo beschkb. 

7. 
benao.hardM. 
benod.Kb dis. 
benoo.Kb pro. 
benoo.extra's 

8. 
dotulentatie 

9. 
toelichhng 

TURBO-PASCAL 
ja 
ja 
expedlenteel 
cursusjaar 87/88 

in instructie bij laken vraagstukken 

I8"-COlp, standaard graphics 
128 

printer 

De student berekent fugaciteiten van gassen/lengsels 
en kan daarbij verschillende .odellen kiezen. 
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nUller: 13 
ti tel: 
lakers: 

Toepassingen Theraodynaaica 
prof.dr.H.N. Stein, fac. Scheikunde, TUE 

contactpersoon prof.dr.H.N. Stein, fae. Scheikunde, TUE 
• adres 
verkrijgbaar prof.dr. H.M. Stein, fact Scheikunde, TUE 
bewerking COO? neen 
bewerking boek? neen 

2. 
studierichting: Scheikunde 
vakgebied: therlodynalica 
onderwerpen: let geg. lodel chellsche verschijnselen doorrekenen 

3. 
Dnderllijstype 
voorkennis 
ond.funeties 
type COO 
tiidsduur 

4.0. 

110 
vakinhoudeli jk 

oef. van kennis en vaardigh., geven van terugkopp. 
silulitie 

aantal disKs 2 
versie 
uitgave-jaar 
prijs 

4.1. 
gebruil:saanll. 
aubur,titel 
druk,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
Isbn 

4.2. 
doetnt.handl. 
auteur,titel 
drut,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
isbn 

4.3. 
leslat.,boet eollege-dictaat 
auteur,titel 
dt'uk,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
isbn 



4.4. 
overige COlp. 
lahrs 
titel 
versie 
uitgl'l!·jaar 
prijs 

5. 
1 farner ctr 1. 
progral ttrl. 
type feedback 
type anhoord 
info c:ursist 
info docent 

O. 
pr.hal/syst. 
Ii st.beschkh. 
wijzigbaar 
status 
gebruiksdatul 
aant.studs. 
gebruikssit. 
delo beschkb. 

7. 

BASIC 
ja 

87 

operationeel 
1984 
linder dan 100 
le jaars keu2ecollege 

benod.hardw. IB"-colpatible 
benod.Kb dis. 
bencd.Kb pro. 
benod.e~tra's printer 

B. 
doculentati e 

9. 
t De Ii chti ng De student rekent che.lsche verschijnselen door. 

De uitkolsten van de opdrachten worden in de volqende 
werkgroepbijeenkolst besproken. 



nUller: 14 
ti tel: 
la':ers: 
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instructie chelische reactoren 
dr.J. "euldijk, fae. Scheikunde, rUE 

eontactpersoon dr.J. "euldijk, fae. Seheikunde, rUE 
& ad res 
verkrijqbaar dr.J. "euidijx, fac. Scheikunde, rUE 
bewerkinq COO? neen 
beNerking boek? neen 

2. 
studierichting: scheikunde 
vakgebied: chellsche reactievergelijkingen 
onderNerpen: stud. loet zeif een lodel vd chel. reaetie opstellen, 

daarna het IDdel gebr. 01 de optilale toest. te berek •. 

Dnderwijstype 
vDorkennis 
end.funeties 
type COO 
tijdsduur 

4.0. 
aantal disks 
versie 
uitgave-jaar 
prijs 

4.1. 
gebrui haaR ... 
auteur ,titel 
druk,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
isbn 

4.2. 
docent.handi. 
auteur, ti tel 
druk, versie 
uitgave-jaar 
prijs 
isbn 

4.3. 
lesaat. ,b~k 
auhur,titel 
druk,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
isbn 

WO 
vakinhoudelijk + basic 
eef. van tennis en vaardigh.! geven v. terugkopp. 
silul aU I! 

uitgeschrevl!n opdracht 



4.4. 
Dverige COlp. 
laKers 
titel 
versie 
uitgave-jaar 
prijs 

5. 
learner ctrl. 
progral ctrl. 
type 4tedback 
type anboord 
info cursist 
info docent 

6. 
pr.taal/syst. 
Ii st.beschkb. 
wijzigbaar 
status 
gebruiksdatul 1983 
aant.studs. 100-499 
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gebruikssit. verplicht 4e jaars yak 
della beschkb. 

7. 
benod.hardw. PC 
benod.Kb dis. 
benod.Kb pro. 
benod.extra's printer 

B. 
dotulentab e 

9. 
toelichting De student laatt zelf een lodel van een the.i5che 

reattie! en gebruikt dit 01 een optilale toestand te 
berekenen. 
Verplichte opdracht. 
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SLOFSTRA 
nUllller: 15 
ti tel: 
takers: fae. BouwKunde, rUE 

eontactpersoon 
, adres 
ver kri jgbaar 
bewerking COD? neen 
beMerking boek? neen 

.. 
t.. 

studierichting: BouNkunde 
vakgebied: bOUNtysica 
onderwerpen: berekening verlichtingssterkte voor dag- en kunstlieht 

3. 
Onderwi jstype 
voorkennis 
nnd.fundies 
type COO 
ti jdsduur 

4.0. 
lantal disks 
versie 
uitgave-jaar 
prijs 

4.1. 

liD 
verlichtingskunde 
nef. van kennis en vaardigh., geven V. terugkopp. 

25 lin 

gebruiksaanw, nog niet voor PASCAL-versie 
auteur,titel 
druk,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
isbn 

4.2. 
docent.handl. 
auteur,titel 
druk,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
isbn 

4.3. 
lestat. ,bDek 
auteur,titel 
druk,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
isbll 



4.4. 
overige COlp. 

lahrs 
titel 
versie 
uitgive-jaar 
prijs 

5. 
learner ctr1. 
progra. etrl. 
type feedback 
type anboord 
info cursi st 
info docent 

6. 
pr.taal/syst. 
list.beschkb. 
tlijzigbaar 
status 
gebrui ksdatu. 
aant.studs. 
gebruikssit. 
delD beschkb. 

7. 
benod.hardw. 
benod.Kb dis. 
benDd.Kb pro. 
benod.edra's 

8. 
docullentatie 

9. 
toelithting 
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progral.a doorloopbaar 

geen 

BEATE, PASCAL 

Operati oneel 
1977 
100-499 
afstudeerwerk 
neen 

PC/SUN 

printer + plotter 

afstudeerverslag fac. Electrotechniek 
auteur: Slofstra 

De student berekent de verlithtingssterkte (resultante 
van verschillinde lichtbronnen) voor len aantal punten (raster) 
in een ruilte. 
Het progra'ia wordt gebruikt door afstudeerders. 
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nUller: 16 
titei: 
lakers: 

verwerking liehtleting 
ing.N.A.H. Roelen, fae. Bouwkunde, rUE 

eontaetpersoon drs.A.J.F. Rutten, fae. Bouwkunde, rUE 
, adres 
verkrijgbaar 
bewerking COO? AKV-progralla (Aeoustiek,Klilaat , VerIiehtingl 
bewerking boek? neen 

2. 
studierichting: Bouwkunde 
vakgebied: bouwfysica 
onderwerpen: verwerk. geg. calorieleter en regeling lichtscanner 

3. 
Onderwijstype 
voorkennis 
ond.functies 
type COO 
tijdsduur 

4.0. 

NO 
verlichtingskunde 
oef. van kennis en vaardigh., geven van terugKopp. 

aantal disks 2 
versie 
uitgave-jaar 
prijs 

4.1. 
gebruiksaanw. 
auteur,titel 
druk,versie 
uitgave-jaar 
pri js 
isbn 

4.2. 
docent.handi. 
auteur, ti tel 
druk,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
isbn 

4.3. 
lesaat. ,boek 
auteur, titel 
druk,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
isbn 
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4.4. 
overige COlp. leet opsteiling 
ukers 
ti tel 
versie 
uitgave-jaar 
prijs 

s. 
learner etrI. progral.a doorloopbaar 
progral rtrl. 
type feedback 
type anhoord 
into eursist 
info docent geen 

6. 
pr.tiaJ/syst. 
list.beschkb. 
wijzigbaar 
status 
gebruiksdatul 
unt.studs. 
gebruikssit. 
duo beschkb. 

7. 

FORTRAN 

operationeel 
1984/85 
linder dan 100 
afstudeerNerk 
neen 

benod.hardw. PC-IBM 
benod.Kb dis. 
benod.Kb pro. 
benod.extra's printer 

B. 
doculentatie over een deel: FASO-TNO rapport 

9. 
toelithting 

TNO onderzoeksnu.ler: 318-219, lonneveidt 

Het progral.i verwerkt gegevens van een calorieleter 
en lichtscanner, en regelt de beNeging van de scanner. 
Gebruikt door afstudeerders. 



nUller: 17 
titel: 
lakers: 
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ECOLE 
ir.N.F. Schaefer, fac. Bouwkunde,TUE 

contactpersoon ir. N.F. Schaefer,· groep CALIBRE, fae. BoulIIKunde, l'UE 
• adres 
vtrkrijgbaar groep CALIBRE, facultei t BouliKunde, WE 
bellerking COO? neen 
bellerking boek? neen 

2. 
studierichting: Bouwkunde 
vakgebied: bouwkundig ontwerpen 
onderwerpen: kennislaken let en handigheid in olgaan let 

ontwerpprogralla's 

3. 
Onderwijstype 
voorkennis 
ond. funcHes 
type COO 
tijdsduur 

4.0. 
aantil di sks 
versie 
uitgave-jaar 
prijs 

4.1. 

NO, HBO (calibre heeft ook contaiten let HTS'eni 
bouwkunde: Ie jaars cursorisch ontwerp onderwijs 
oef. van kennis en vaardigh., geven van terugkopp. 

bO lin 

op lini 

gebruiksaanw. doculentatie 
auteur,titel 
druk,versie 
uitgive-jaar 
prijs 
isbn 

4.2. 
docent.handi. 
auteur, titel 
druk,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
isbn 

4.3. 
lesaat.,boet opgaven- hoek 
auteur, ti te 1 
druk,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
isbn 



nUlller: IB 
titel: 
lakers: 
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JUXTA 
dr. K.J. Veldhuisen, E.J.H. Hacfoort, fae. Bou.kunde TUE 

contaetpersoon dr.K.J. Veldhuisen, E.J.H. Hacfoort, fae. BouMkunde, TUE 
, adres 
verkrijgbaar dr.K.J. Veldhuisen, E.J.H. Hacfoort, fat. BouMkunde! ruE 
bewerking COO? neen 
bewerking boek? neen 

2. 
studierichting: Bouwkunde 
vakgebied: Bouwkundig ontMerpen 
onderwerpen: 11 leren, instrulenten voor calp. ondersteund ant

werpen te gebruikenj 2lbeMust worden v.d. tOlplexiteit 

3. 
Onderwijstype 
vaorkennis 
ond.functies 
type COO 
tijdsduur 

4.0. 
untal disks 
versie 
uitgave-jaar 
prijs 

4.1. 
gebruiksaafili. 
auteur, ti tel 
druk , vers i e 
uitgave-jaar 
prijs 
isbn 

4.2. 
docent. handl. 
auteur,titel 
druK,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
isbn 

4.3. 
lesaat.,boek 
auteur, titel 
druk,versie 
uitgave-jur 
prijs 
isbn 

110 
vah nhoudel i jk 
aef. van kennis en vaardigh., geven van terugkopp. 

inhoude}ijke toel. en techno lanual 
zie 1.2. 



4.4. 
overige co.p. 
Inkers 
titel 
versie 
uitgave-jaar 
prijs 

5. 
learner drl. 
progra. ctrl. 
type feedback 
type antwoord 
info cursist 
info docent 

6. 
pr. taal/syst. 
list.beschtb. 
lIijzigbaar 
status 
gebruiksdatul 
aant.stUds. 
gebruikssit. 

delo besehkb. 

7. 
beood. harall/. 
beood.Kb dis. 

benod.Kb pro. 

FORTRAN 
ja 
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operationeel 
oHaber '84 
geen idee 

zie toelichtingl 
neen 

TECTRONICS-ter.inal 

beood.extra's printer/plotter 

S. 
doeu.entati e 

'1. 
taeliehting Een eenvoudig ontilerp-progra'ia (.bt. 1 vertrek). 

Gebruikt in vakoefening. 



4.4. 
overiqe roep. 
lakers 
Utel 
verste 
uitgave-jaar 
prijs 

5. 
learner !:tri. 
progral ctrl, 
type feedback 
type anboord 
info cursist 
info docent 

b. 
pr. taal/syst. 
Ii st. beschkb. 
wijzigbaar 
status 
gebruiksdatul 
nnt.studs. 
gebruikssit • 
delo beschkb. 

7. 
benod.hardw. 
benod./(b dis. 
benod.Kb pro. 
blood.extra's 

B. 
doculenhti e 

9. 
toelichting 

97 

FORTRAN 77 
ia 
ja 
prototype 
juli '87 
Ii oder dan 100 
2e en 3e jaars projectonderwijs 
ja, niet verkort 

liero: !'IS DDS 
512 

evt. printer 

Een ontwerp-progralma dat gekoppe!d kan worden aan 
progra.la's die aspect en (bouwfysi5Ch, laar ook bijv. 
etono.i5th) doorrekenen. 
Gebruikt in project onderwij5. 
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RAAIIWERK 
nUller: 19 
tHel: 
.akers: W ~ B software, Deventer 

contactpersoon ir. F. Schot, fac. Bouwkunde, TUE 
& adres 
verkrijgbaar N & B software, Deventer 
bewerking COO? neen 
bewerking boek? neen 

2. 
studierichting: Civiele techniek I Bouwkunde 
vargebied: Constructief ontwerpen 
onderwerpen: si.ulatie van constructies 

3. 
Onderwijstype 
voorkennis 
ond.functies 
type COD 
ti jdsduur 

4.0. 

NO 
vald nhoudeli jk 
oef. van kennis en vaardigh., geven van terugkopp. 
sillulatie 

aantaJ disks 4 
versie 
uitgave-jaar 
prijs 

4.1. 
gebruiksaanw. handleiding 
auteur,titel 
druk,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
i sbn 

4.2. 
docent. handI. 
auteur, ti tel 
druk,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
isbn 

4.3. 
lesut. ,boek 
auteur,titel 
drUK,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
isbn 



4.4. 
overige COlp. 

laKers 
ti tel 
versie 
uitgave-jaar 
prijs 

5. 
learner !:trl. 
progral ttrl. 
type feedback 
type antwoord 
info cursist 
info docent 

6. 
pr.taal/syst. 
Ii st. beschkb. 
wUzi gbaaf 
status 
gebruihdatul 
unt.studs. 
gebrui kssi t. 
duo besc:hkb. 

7. 
beRod.hardw. 
benod. Kb IIi s. 
benod,Kb pro. 
benod.extra's 

S. 
doculentatie 

9. 
toel ichting 
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progr. doorloopb.; terugbladeren; verlaten 
feedback afh. van de touten 
geen 

geen 
geen 

FORTRAN 
neen 
neen 
operationeel 
19B5 
linder dan 100 
projectwerk 
neen 

IB"-PC (KS nOS) + coprocessor 

HD 10 "B 

lelf-instruerend progral.i voor het technisch .echanisch 
doarrekenen van constructies. 
Gebruikt in project wert. 



nUller: 20 
tite!: 
.akers: 

100 

Bouwpracticul/Practieul COlputergebruik 
ir. F. Schot, van Lishoven, fac. Bouwkunde, vakgroep 
Constructief Dntwerpen, TUE 

contactpersoon ir.F. Schot, van Lishoven, fae. Bouwkunde, TUE 
It adres 
verkrijgbaar in overleg 
bewerking COO? neen 
bewerking boek? neen 

2. 
studierichting: Bouwkunde 
vakgebied: Constructief ontwerpen 
onderwerpen: II olgaan let PC; 2) inz. hoe grooth. als 10leoten

lijn etc. salenhangen let constructi!ve beslissingen 

3. 
Onderwi jstype 
voorkennis 
ond.functies 
type COO 
ti jdsduur 

4.0. 
aantal disks 
vEni e 
uitgave-jaar 
prijs 

4.1. 

WO 
vaki nhoudeli jk 
oef. van kennis en vaardigh.! geven van terugkopp. 
silDulatie 
240 ain 

gebruiksaanw. handleidingidictaat + opgaven 
auteur! h tel 
druk,versie 
uitgive-jaar 
prijs 
isbn 

4.2. 
docent.handl. 
auteur I ti tel 
drux,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
isbn 

4.3. 
lesllt.,boet 
auteur, ti te 1 
druk,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
isbn 

zie 4.1. 



4.4. 
overige COlp • 
.akers 
titel 
versie 
uitgave-jaar 
prijs 

c 
J. 
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learner ctrl. progr. doorloopbaar, verlaten; terugbladeren 
prograa ttrl. 
type feedback 
type antlioord 
info tursist 
info docent geen 

6. 
pr.taallsyst. 
1 i st. beschkb. 
IIi izi gbaar 
status 
gebruiksdatul 
aant. studs. 
gebruikssit. 
demo beschkb. 

or 
I. 

benod. hardll. 
benod.Kb dis. 
benod.Kb pro. 
benod.extra's 

B. 
doculentatie 

9. 
toelichting 

PASCAL, stukje BASIC 
ja 
ja 
operationeel 
1984 
100-499 
Ie jaars bouwkunde-onderllijs 
neen 

IBIHC, 1'\5 DOS 
200 

printer 

l'iet het progralla Norden constructies doorgerekend. 



nUlller: 21 
ti tel: 
lakers: 
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Acoustiek (Iosse stukjes) 
diverse 

contactpersoon ir. H.J. Hartin, fae. BouMKunde, rUE 
, adres 
verkrijgbaar ir. H.J. Hartin, fac. Bouwkunde, TUE 
bewerking COD? ten dele 
bewerking boek? neen 

2. 
studierichting: BouMkunde 
vakgebied: Acoustiek 
onderwerpen: doorrekenen van antwerp-varianten op basis van 

de Met Geluidhinder 

.. 
,,). 

Onderwijstype 
voorkennis 
and.func:ties 
type COO 
ti jdsduur 

4.0. 
aantal disks 
versie 
uitgave-jaar 
prjjs 

4.1. 

liD 
vakinhoudel i jk 
oef. van kennis en vaardigh., geven van terugkopp. 
silulatie 
per keer enkele .inuten 

5 a 10 

gebruiksaanw. gedeeltelijk 
auteuf,titel 
druK,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
i sbn 

4.2. 
docent.handl. 
auteuf,titel 
druk,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
isbn 

4.3. 
lesut. ,boer 
auteur,tihl 
druK,venie 
uitgave-jaar 
prijs 
isbn 

dictaten en boeken 
o.a.: Jelle.a: Bou.kunde 7c 
uitgeverij Waltaan, Delft 
1985 



4.4. 
overige COlp. 
ukers 
ti tel 
versie 
uitgave-jaar 
prijs 

5. 
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learner ttrl. progra'ia doorloopbaar; verlaten 
progral rtr!. 
type feedback 
type anboord 
info tursist 
info docent in verslag cursisten 

6. 
pr • taal fsyst. 
list.beschkb. 
lIijzigbiiir 
status 
gebruiksdatul 
unt. studs. 
gebrui Kssi t. 
delo beschkb. 

7. 
benod.hardw. 
benod.Kb dis. 

BASIC 
ja 
ja 
operati oneel 
1994/85 
linder dan 100 
projectonderllijs 2e en 3e jaar 
neen 

IB~-PC 

benod.Kb pro. 
benod.extra's printer 

8. 
doculenhti e 

9. 
toelichting Ontwerp varianten worden doorgerekend op bais van de 

wet geluidhinder. 
6ebruikt in project onderwijs. 



nU.ler: 22 
ti tel: 
lakers: 
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ELAN 
dr.ir. ".H. de Nit, fac. Bouwkunde, TUE 

contaetpersoon dr.ir. K.H. de Mit, fae. Bouwkunde, TUE 
& adr!s 
verkrijgbaar dr.ir. ".H. de Nit, fae. BouwKunde, rUE 
bewerking COO? neen 
bewerking boek? neen 

2. 
studierichting: Bouwkunde 
vakgebied: Bouwfysica-Warltehuishouding 
onderwerpen: inzicht krijgen in de relatie tussen bDuwkundig 

ontwerp en energiegebruik/behaaglijkheid 

3. 
Onderwijstype 
voorkennis 
ond. functies 
type COO 
tijdsduur 

4.0. 

NO 
yah nhoudeli jt 
aanbieden en verwerven van kennis 
silulatie 
30 lin 

aantal disks niet op diskette 
verst e 
ui tgave-jaar 
prijs 

4.1. 
gebruiksaanll. 
auteur, ti tel 
druk,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
Isbn 

4.2. 
docent.handl. 
auteur,titel 
druk,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
isbn 

4.3. 
Ies.at. ,boek 
auteur, titel 
drut,versie 
uitgave-jaar 
prijs 
isbn 



4.4. 
overige COlp. 
IiKers 
Utel 
versie 
uitgave-jaar 
prijs 

5. 
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learner etri. progralla doorloopbaar 
progral elrl. 
type feedback 
type anboord 
info cursi st 
info docent 

6. 
pr. taallsyst. 
Ii st.besenkb. 
lIijzigbaar 
status 
gebruiksdatul 
aant. studs. 
gebruikssit. 
deaD beschkb. 

7. 

FORTRAN 
ja 

als onderllijsprogra.ma experilenteel 
1987 
,Iinder dan 100 
afstudeerders, 2e en 3e jaars projectwerk 
neen 

benod.hardll. VAX/SUN op UNIX 
benod.Kb dis. 
benod.Kb pro. 
benod.e~tra's printer 

B. 
doeulentatie 11 afstud.scriptie bij vakgr. FABO: 

9. 
toe 1 i chti ng 

H. Driessen, 1997; 21 uitg. fae. Bouwkunde: M.H. de Wit 
f.a.: ELAN, a cOlputer.ode! for building energy design, 
theory and validation. Bouwstenen nr. I, 19B7 

De student rekent bouwkundige antwerpen door op aspecten 
van energieverbruik en 'behaaglijkheid'. Voordat hij de data 
invoert loet hij eerst zelf voorbereidende berekeningen uitvoeren. 
Gebruikt door afstudeerders. 
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BIJLAGE 1-

DE VRAGENLIJST. GEBRUIKT BIJ DE INVENTARISATIE BINNEN DE 

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. 

BESCHRIJVINGSFORMULIER SUNCOo-CATALOGUS (versie 87-1) 

Beschrijf uw COO-produkt door het Invullen van onderstaand 
formulier. Gebruik voor elk produkt (COo-les of reeks COO-lessen 
of COO-programma) een afzonderlijk formulier. Vul de gegevens 
kort in en kruis de antwoordhokjes aan die van toepassing zijn. 
Retourneer het ingevulde formuller aan: 
Universitelt Twente, Onderwljskundlg Centrum/COO 
A. Pilot, Postbus 217, 7500 AE Enschede. 

1. Aisemene inforro.tie 

1.1 Naam COO-programma: ... 

1.2 Maker(s): ... 

1.3 Contactpersoon/adres: ... 

1.4 Te verkrijgen bij: ... 

1.5 Is het COO-programma een bewerking van een bestaand 

Ef
o ramma? 

a Neen 
b Ja • welk? .. 

Is het COO-programma een bewerking van een bestaand 
boek? 

aEl Neen 
b Ja • welk? .. 

2. Domein 

2.1 Studierichting (bijv. Diergeneeskunde}: ... 

2.2 Vakgebied (bijv. Anatomie): ... 

2.3 Belangrijkste onderwerpen of onderwijsdoe1en van het 
COO-programma: ... 
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3. Doelgroep 

3.1 Voor welk onderwijstype is het COO-programma bestemd? 
a§HBO . 
b WO 
e Anders: ... 

3.2 Is er een zekere voorkennis vereist om het COO-pro-aamma te kunnen volgen? 
a Neen 
b Ja: ... 

3.3 Op welke onderwijsfunctie(s) heeft het COO-programma 
be trekking? 

a Aanbieden en verwerven van kennis 
b Oefenen van kennis en vaardigheden en het geven van 

...... --1 terugkoppeling 
c Toetsing van kennis en vaardigheden 
dAnders: ... 

3.4 Valt het COO-programma kort te typeren. en zo ja in 
welke van onderstaande categorieen hoort het dan het 
be 5 te thub? 

a Drill and practice 
b Remedierende oefeningen 
c Tutorial 
d Simulatie 
e Gaming 
f Anders: ... 

3.S Gemiddelde duur van het COO-programma in minuten: ... 

4. Componenten van het COO-pattet 

4.0 ~oyr~exaxe_op gi~k~t~e~ 
Aantal diskettes: .. . 
Versie ... . 
Jaar van uitgave: .. . 
Prijs : .. . 

4.1 ~e~ryikaAnXiizln& ~ii ~oyr~exaxe 
Vorm ... . 
Auteur/titel ... . 
Druk/versie ... . 
Jaar van uitgave: .. . 
Prijs : .. . 
ISBN ... . 



4.2 

4.3 

4.4 

5. 

5.1 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

5.2 
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~o£ent~nhandleidin, 
Vorm ... . 
Auteur/titel: .. . 
Druk/vers ie ... . 
Jaar van uitgave: .. . 
Prljs . 
ISBN 

le&eleid~ng le~mAt~r1aAlLs~ugi~b2ek 
Vorm : ... 
Auteur/titel •... 
Druk/versie ... . 
Jaar van uitgave: .. . 
Prij 5 •••• 

ISBN 

QvAr1~ komp2n~n~en !b~.~i~e2._b~eldRlAa;._d1a~exi~ 
Vorm 
Maker(s) 
Titel 
Versie 
Jaar van uitgave: .. . 
Prij s ... . 

Sturine. feedback en antwoordverwerkine 
Kruis de antwoorden aan die van toepassing zijn. 

Vat zijn de keuzemogelljkbeden voor de student? 
(Learner Control) 

. De gebruiker kan via bet menu bet programma doorlopen. 
De gebruiker kan klezen vat voor 500rt feedback hij 
op zijn vraag vil hebben. bljv. of een regel of een 
oefening of een voorbeeld. 
De gebruiker heeft vrijvel geen mogelijkbeid tot stu
ring vant het programma bepaalt hoofdzakelijk de route. 
De mogelij~leid tot terugbladeren is aanvezig. 
De gebruiker ken het programma op een willekeurig punt 
verla ten en een volgende keer op dat punt weer door
gaan lIet de les. 
Anders: ... 

Hoe wordt de student door het programma gestuurd? 
Het programma kent alleen lIeer of minder uitgebreide 
feedback, afhankelijk van de aard van de fouten. 

b~--~ Bij een ernstige fout ken teruggesprongen worden naar ' 
een eerder behandeld lesgedeelte (backward chaining). 

~--~ Het programma heeft de mogelijkbeid op grond van een 

a 

c 

d 

fout antwoord een altematieve leerweg te klezen die 
meer tijd vraagt dan het hoofdprogramma en die tevens 
beter afgestelld is op het niveau van de gebruiker 
(forward chaining). 
Anders: ... 
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5.3 welke wijze wordt op (foute) antwoorden gereageerd? 
ap-__ ~ Het programma geeft aIleen aan 'goed' of 'fout'. 
b Idem, maar op het foute antwoord voIgt de goede 

c 

d 

e 

........... oplossing (bijv.: fout. het goede antwoord is ... ). 
Op een fout antwoord voIgt een vraag waarmee het 
programma probeert te achterhalen waarom het 
antwoord fout is (bijv.: heeft het zelfstandig 

........... naamwoord het juiste gesIacht?). 
Het programma reageert niet onmiddellijk met uitleg 
op een fout antwoord maar stelt eerst een aantal 
andere vragen. 
Na een eerste fout antwoord geeft het programma een 
thint' en bij het tweede foute antwoord voIgt 

+---4 uitgebreide feedback. 
f Anders: ... 

5.4 Vat voor soort antwoorden verwerkt het programma? 
a§Keerkeuze-antwoorden. 
b Open antwoorden (gebruiker typt tekst antwoord 
c Anders: ..• 

in) 

5.5 Velke informatie kan de lebruiker krijgen over 
resultaten die het volgen van het programma heeft 

a Ceen geleverd? 

b Aantal goed (fout) beantwoorde vragen/opgaven 
c Anders: .•. 

5.6 Velke informatie kan de docent krijgen over de 
resultaten van de curs is ten? 

6. 

a Ceen 
~--~Aantal goed (fout) beantwoorde vragen/opgaven; eind-

b score 
Tijdgegevens: hoe lang is er aan het programma 
gewerkt? . c 

..... ---t Voortgangsgegevens: hoever is de student in het 
d programma gekomen? 

e Alle gegeven antwoorden per curs 1st (met oog op 
verbeterlng van de cursus) 

P---~ Cumulatieve gegevens over groepen curs is ten (met 
f oog op verbetering van de cursus) 
g Andere gegevens ter verbetering van de cursus: ... 
h Andere informatie: ... 

Software aspecten 

6.1 Naam van de programmeertaal of het auteurssysteem 
waarin het COO-programma geschreven is: .•. 
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6.2 Is er een listing beschikbaar? 
a E3 Neen 
b Ja 

6.3 Is het progr~na wijzigbaar door een andere docent? 
a E3 Neen 
b· Ja 

6.4 Wat is de status van het COO-progr~a? 
a E3 Experimenteel 
b Operationeel 

6.5 Datum waarop het COO-progr~a daadwerkelijk in gebruik 
is genomen: ... 

6.6 Hoeveel studenten hebben het COO-progr~a inmiddels 
daadwerkelijk gebruikt? 

a § minder dan 100 
b 100 - 499 
c 500 - 999 
d 1000 of meer 

6.7 Onderwijs-settingen (vakgroepen. curricula) waar het 
COO-progr~a llloment.eel daadwerkeUjk gebruikt wordt: ... 

6.8 Is er een demonstratieschijf met verkort.e versie 
beschikbaar? 

a E3 Neen 
b Ja 

7. Hardware aspecten 

7.1 Benodigde hardware (type computer/type graphics 
card): .•. 

7.2 Benodigde Kb voor distributie: Kb - ... 

7.3 Benodigde Kb voor productie/aanpassing/wijziging 
van courseware: Kb - ... 

7.4 Extra (bijv. randapparat.uur): ... 
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8. Beschikbare documentatie (in de vorm van bijv. eva
luatiegegevens of artlkelen) over dit COO-programma: ••••••• 

9. Eventuele toelichtlng op COO-programma: •••••• 


	Voorblad
	Voorwoord
	Inhoudsopgave
	Hoofdstuk 1
	Hoofdstuk 2
	Hoofdstuk 3
	Hoofdstuk 4
	Hoofdstuk 5
	Hoofdstuk 6
	Referenties
	Bijlagen 1

