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Verslag van de UCODI - OECD Zomerschool 1973 

DOOR : L.H. Braak 

Onderwerp : Probleem-oplossen : doelstellingen, aktiviteiten, technolo- 
gische beperkingen. 

Plaats : 

Datum : 

Pugnochiuso (Gargano) Italië 

27 augustus tot 7 september 1973 

Deelnemers: 6 Italianen, 3 Fransen, 3 Belgen en 3 Nederlanders. 
Onder hen waren drie deelnemers met een psychologie opleiding 
als achtergrond. De andere deelnemers waren vertegenwoordigers 

.. ___ ____ van~and-ere wetenschapgen : informatika, wiskunde, fysika, 
techniek. 

Sprekers : Prof, B. Brehmer, UmeA, Zweden 
Prof, F. Donio , Parijs, Frankrijk 
Prof, R.D. Harding, Cambridge, Engeland 

Prof, M. Kochen, Ann Arbor, U.S.A. 
Prof. J.C. Sabonnadiere, Grenoble, Frankrijk 

Prof, J. Slansky, Irvine, U.S.A. 

P r o f ,  R.E, Snow, Stanford, U.S.A. 

Organisaties : UCODI ; Documentation Coordination and Research 
Incentive Unit 

OECD ; Organisation for Economic Cooperation and 

Devel opmen t 

CERI ; Centre for Educational Research and Innovation 

CSATA ; Centre of Study of Advanced Technical Applications. 

Financiering : Deze reis werd mogelijk door een bijdrage uit het E.H.F. 
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Algemene opmerkingen 

De zomerschool werd in twee weken gegeven. 
De lezingen in de eerste week : Brehmer, Snow en Kochen, waren bedoeld om 

een theoretische achtergrond te vormen waarin het probleem oplossend ge- 
drag geanalyseerd zou worden. 

De praktische uitwerking zou vooral in de tweede week tot uiting moeten 

komen in de lezingen van Sabonnadiere, Harding en Slansky. Daarbij werd 
wel duidelijk dat zij een bepaald probleem hadden opgelost, maar niet werd 

duidelijk of en zo ja hoe studenten onderwezen konden worden in het proces 
van problemen oplossen. 

Het rendement van deze school wordt dan ook in hoofdzaak bepaald door de 
lezingen van de eerste week. 

- - - . ___ __ - --.--I_ ____ - -  -- _ _ _  ._ 

De lokalisering van deze zomerschool in een vakantie-centrum kan niet als 

de meest gunstige worden beschouwd. Het gemis van een bibliotheek en van 
kleine diskussieruimten was duidelijk merkbaar. 

De mogelijkheden om de aangeboden informaties tijdens de oefeningen beter 

te begrijpen waren door de te geringe hoeveelheid beschikbare tijd wel wat 
summier, Daarbij kwam dat het aantal aktieve deelnemers bij de oefeningen 

zo klein was dat met moeite een tweetal verschillende groepjes geformeerd 
kon worden. Diskussies in een groter verband over het in de oefeningen be- 
reikte resultaat was meestal niet mogelijk. 

Een aantal bedenkingen en suggesties voor verbeteringen zijn door een ~ ~ a ï i -  

tal deelnemers op schrift gesteld en aan de organiserende kommitees toege- 

zonden. 
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Lezing: van Prof. B. Brehmer 

Onderwerp : Hoe maken wij gebruik van onzekere informatie en op welke ma- 

nier testen wij de konvergentie van onze hypothesen, 

Prof. Berndt Brehmer is als eksperimenteel psycholoog verbonden aan de uni- 
versiteit van UmeA in Zweden. 

Beoordelingen 

Zeer vaak in ons bestaan worden wij gevraagd om situaties te beoordelen. 

De gronden waarop die beoordeling plaatsvindt zijn vaak weinig ekspliciet 
en bezitten zeker geen absolute waarden. Zowel om een beter inzicht te 

-ver-krij gen--in beoordelingsprocessen ais om-me-thod-en te.-ontwikkel.~_hsaa~o~ . 
mensen beter kunnen beoordelen wordt het z.g. lensmodel ( 

gehanteerd. De interaktie tussen de omgeving (de opgegeven taak) en het 
kognitieve systeem van de beoordelaar verloopt via een aantal "cue's" 
(symptomen). De wiskundige beschrijving van het lens-model i s  een verge- 
lijking tussen multipele korrelatiekoëfficiënten. Een zo goed mogelijke be- 
oordeling wordt gegeven als aan alle symptomen het juiste gewicht wordt toe- 

gekend. Uit leereksperimenten blijkt dat men vaak belangrijke symptomen onder- 

waardeert en onbelangrijke symptomen in waarde overschat. Eveneens blijkt uit 
ekspeïlmentee? ciderzoek dat meestal eep. rechtevenredig verband tussen het 
symptoom en de te beoordelen taak verondersteld wordt. 
De noodzaak om de mensen op de juiste wijze te leren omgaan met onzekere in- 
formatie is duidelijk aangetoond. Hulpmiddelen in dit onderwijsproces moeten 
in ieder geval de struktuur van de taal duidelijk presenteren en bovendien 

relevante terugkoppeling geven over de wijze waarop de leerling in zijn be- 
oordelingsproces afwijkt van het voorbeeld, gedestilleerd uit beoordelingen 
door een groot aantal eksperts. Een computersysteem met grafische voorstel- 
lingen de COGNOGRAPH kan daarbij goede diensten bewijzen. 

Als deze technieken zijn gebaseerd op beslissingen die vaak herhaald worden 
zoals medische diagnoses, foutdetektie in elektronische apparatuur of beoor- 

delingen op de geldbeurzen. 
Ook in het geval dat min o f  meer unieke beslissingen genomen worden op grond 

van de waarschijnlijkheid van een gegeven resultaat en de waarde van dat 
resultaat, worden veel irrationele beslissingen genomen. 
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Uit eksperimenten van o.a. Kahneman en Tversky blijkt dat mensen geen goede 
heuristieken ontwikkeld hebben om waarschijnlijkheden te schatten, zelfs 

niet in relatief eenvoudige problemen, Het lijkt dan ook onwaarschijnlijk 

dat dekompositie van een probleem een belangrijke faktor is om een gegeven 

probleem op te lossen. 
Waar het al zo moeilijk is een waarde te schatten, is het niet verbazing- 

wekkend dat de schatting van korrelaties of verbanden tussen variabelen met 
zeer grote fouten behept zijn. 

üit het gehele betoog van prof. Brehmer blijkt de noodzaak om meer onderzoek 
te verrichten om deze kognitieve processen te leren kennen, zodat onderwijs- 

situaties ontwikkeld kunnen worden waarin geleerd kan worden hoe wij met on- 

zekere informaties zo goed mogelijk moeten omgaan. 
- ---___ -________ __ . . . - - _- _______ ____ 
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Lezing van prof. R.E. Snow 

Onderwerp : Aptitudes, probleem oplossen en konstrukties ten behoeve van 

instruktieprocessen. 

Prof, Snow is als psycholoog verbonden aan de Universiteit van Stanford USA, 
maar heeft het afgelopen jaar als gastdocent gewerkt in de medische fakulteit 

te Leiden. 

Taxonomie& 

De bestaande methoden om leerprocessen te ontleden en te katalogiseren schie- 
t e u l l e n - w e l -  op.-een aan.t.a.1Lpun.t enAEkzt-.- .- _. 

Het Guilfordmodel met zijn 120 cellen, is gebaseerd op korrelatie onderzoeken 

en is vrij beschrijvend van aard. Er is in Guiifordsmodel geen plaats voor de 
processen die plaatsvinden tussen de verschillende cellen. 

Het model dat Gagné gebruikt is in algemenere termen geformuleerd en geeft 
daardoor, evenals het model van Guilford, in een speciaal geval 
te aan persoonlijke interpretaties. 

De beschrijving die Cattell ontwerpt is nog niet volledig uitgewerkt en geeft 
aan de basis weliswaar een lijst elementaire konsepten die maksimaal te oefe- 
nen zijn, =aar rt~aart-issen weinig transfer zal plaatsvinden, Deze taxonomie 

lijkt zo specifiek te zijn dat voor elk nieuw probleem opnieuw moet worden 
nagegaan hoe de oplossingsstrategieën verlopen kunnen. 

De taxonomie van Bloom is voor het beschrijven van leerprocessen in geen en- 
kel opzicht van belang. Aan deze taxonomie ligt geen idee, alleen een kommi- 
tee ten grondslag. 

teveel ruim- 

.. 

A.T.I. 

In de aanpak van eksperimenteel onderzoek kunnen drie richtingen worden onder- 
scheiden : 

1.  De eksperimentele aanpak, waarbij alleen gelet wordt op de gemiddelden van 
twee verschillende methoden om eenzelfde doel te bereiken. 

2.  Een aanpak waarin uitsluitend gelet wordt op de korrelaties tussen de uit- 

komsten en niet op de verschillen in gemiddelden. 

3 .  De aptitude treatment interakties (A.T.I.) waarbij zowel verschillen in 

gemiddelden als verschillen tussen individuen in beschouwing worden ge- 

nomen. 
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De laatste aanpak heeft sterk de voorkeur van Prof. Snow, Een aantal voor- 

beelden maakt duidelijk dat verschillen in persoonlijke geaardheid van in- 

vloed zijn op leerprocessen en dat niet zonder meer aangenomen mag worden 
dat een bepaalde methode voor alle studenten prestatie-verhogend werkt. 
Om echter dit soort verschillen aan te tonen worden hoge eisen gesteld aan 
de eksperimentele opzet, Immers de te berekenen regressielijnen warden ge- 
trokken door meer of minder uitgestekte puntenwolken. 

Instruktievormen 

De analyse van leertaken waarbij zowel het Guilford-model als de hiërarchie 

van Gagné o f  Cattell gebruikt wordt, zal leiden tot de formulering van een 
aantal vaardigheden die studenten moeten bezitten willen zij een gegeven 

pr ob 1 e em o f  pr ob 1 eemg eb i ed kunnen op 1 o s s en. D e-d o c ent ~ ~ f - t - - ~ r ~ ö ~ g - ë n - ~ d - e  
taak om na te gaam op welke manier hij zijn studenten leertaken aanbiedt 
om die vaardigheden te ontwikkelen. 
Daarbij kunnen drie verschillen worden onderscheiden : 

- - - -----__-__ .__ 
. -. 

- 

1. Studenten met een geringe vaardigheid wordt een programma aangeboden 
waarin die vaardigheid sterk ontwikkeld wordt, Aan de in dit verband 

goede studenten wordt niets veranderd. 

2. Studenten met reeds een goede vaardigheid op een speciaal terrein worden 
aangespoord deze vaardigheden nog verder te ontwikkelen. 

3 .  Studenten met een geringe vaardigheid wordt, e m  rilanier van werken voor- 
geschoteld waarbij zij deze vaardigheid niet behoeven t e  bezitten er, 
andere, sterke, vaardigheden in hun oplossingsproces kmnen beriutter?. 

Meest relevante faktoren 

De verschillen in persoonlijk gedrag of in individuele vaardigheden, die 
naar de overtuiging van prof. Snow, het meeste bijdragen worden in de 

onderstaande lijst van vier punten vermeld. 

1.  Algemene vaardigheid ; hiërarchisch onder te verdelen in een ruimtelijke 
en verbale vaardigheid. 

2 .  Geheugen ; zowel het geheel dat in een keer kan worden opgenomen als het 
ter beschikking staande achtergrondgeheugen. 

3 ,  Positieve of negatieve faalangst. 
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4 .  Een faktor die door begrippen als introversie - extraversie en neuro- 
tisme gekarakteriseerd wordt. 

Van een aantal faktoren die de kognitieve stijl van werken beschrijven is 

nog te weinig met zekerheid te zeggen o f  ze inderdaad een signifikante rol 

spelen 

Samenvatting 

Nog veel werk zal verzet moeten worden om de leertaakanalyse op goede wijze 
te kunnen laten verlopen, Daarbij zal een integratie van verschillende be- 

staande taxonomiën wellicht nodig zijn. 
T n d i u i d ~ ~ ~ ~ . c ~ L e ~ t ~ s ~ - e ~ - e - r - s - ~ n ~ n - z - i . j - n - z o  -gnx& AaX-wa t voor de een . I 

goed is, wellicht slecht 
veronderstelling uitgaan dat zijn manier van werken dan ook de manier is 
waarop zijn studenten zullen moeten gaan werken. 

is voor de ander. De docent mag dus niet van de 
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Lezine van mof. M. Kochen 

Onderwerp : Herkenning en formulering van problemen 

Prof. Kochen is van oorsprong een wiskundige, die nu veel werk verricht 

op het gebied van informatieverzameling, herkenning van problemen en 

probleemformulering, Hij werkt aan de universiteit van Michigan, Ann Arbor, 

U.S .A .  

Beschikbare informatie 

In een groot aantal situaties kan gekonstateerd worden dat personen die be- 
slissingen nemen (problemen oplossen) niet de beschikking hebben over infor- 

- - . __ ___ - __._ - __ , ~ - - I _ _ _  
- - - ---- 
matie die hun probleemveld omvat. Soms komt dat omdat hun adviseurs bepaalde 

inlichtingenstromen blokkeren, soms is de informatie zo verspreid en wille- 
keurig dat er geen zinvolle opsporingsstrategie beschikbaar is. 
Kochen pleit in dit kader dan ook voor een liefst wereldomvattend data-be- 
stand, waarin alle relevante informatie bekend is en toegankelijk wordt voor 

ieder die dat wenst. 

Methode voor de formulering van problemen 

In veel gevallen is d e  oplossing van een probleem voor een groot gedeelte 
bereikt als een goede formulering gevonden Is  van het probleem. In trainings- 
situaties worden proefpersonen geoefend in een techniek waarbij z i j  door het 
stellen van vragen die formulering uiten of door gedrag aantonen dat intern 

die formulering heeft plaatsgevonden. 
Daarbij wordt gehoopt op transfereffekten, waarbij de manier van vragen stel- 
len in het ene probleem een snellere formulering voor een ander probleem be- 
werkstelligt. 
Als voorbeeld wordt o.a. aangehaald een kursus wiskunde voor bibliotheekper- 
soneel, waarbij elk individu op zijn manier zich de stof eigen maakt. In een 
serie geselekteerde boeken zijn labels en verwij zingen aangebracht zodat gekompli- 
ceerde begrippen waarmee een student binnenkomt, worden onderverdeeld in sub- 

problemen welke hij eventueel wel op kan lossen; is dat niet het geval dan 

wordt hij naar een lager niveau verwezen. 
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Newell en Simon 

De benadering van Newell en Simon om zeer uitgebreid te protokolleren wat 
er in een aantal situaties gebeurt, wordt niet als optimaal beschouwd. Deze 

benadering is niet strak theoretisch gefundeerd en levert geen algemene 
technieken voor het oplossen van problemen, zodat voor elk probleem opnieuw 
moet worden nagegaan welke wegen bewandeld kunnen (moeten).worden. 

Kochen ziet meer in een benadering waarbij de uitsplitsing van een probleem 
in subproblemen en dat op verschillende niveau's plaatsvindt. Probleemoplos- 
sing wordt dan het zoeken naar subdoelen, met als eis dat de gezochte weg 
zo kort mogelijk is. 
Bovendien is de Newell en Simon aanpak alleen mogeliik als het probleem 

reeds gedefinieerd is. 
- --_____ . _ _  --- ____. ____ - ______ __ - - _ _  

Robots 

De manier waarbij problemen worden onderverdeeld in subproblemen waarbij 
zo kort mogelijke wegen gezocht worden om tot de oplossing te komen, is 

in praktijk gebracht bij de realisaties van robots, die bepaalde problemen 

krijgen gesteld en die zij via een komputer trachten op te lossen. 

Een ekstra versnelling van het oplossingsproces vindt plaats doordat het 
r e s u l t a a t  van een zekere aktie wordt gewogen zodanig dat het verantwoor- 

delijk algoritme wordt aangepast lm de richting van een optimaal resultaat. 

Samenvatting 

De noodzaak tot een goede probleemformulering is aangetoond. Niet duidelijk 

is geworden op welke manier studenten deze elgenschapkunnen ontwikkelen. 
Voor de oplossing van goed gestelde problemen wordt bij voorkeur gezocht in 
de richting van beslissingspunten en verdeling van problemen in subproblemen 
op lager hiërarchisch niveau. 
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Lezing van prof. J.C. Sabonnadiere 

Onderwerp : Algemene systeemkenmerken. 
Algoritmische benadering bij de konstruktie van komputer 

gestuurde oplossingsprocessen. 

Prof. Sabonnadiere werkt op het Institut National Polytechnique te Grenoble 
in een team dat zich met onderwijs bezig houdt waarbij de hulp van de kom- 
puter gebruikt wordt bij het oplossen van technische problemen. Als voorbeeld 
wordt het ontwerp van een elektrische transformator gebruikt. De verwachting 
wordt uitgesproken dat soortgelijke technieken kunnen worden toegepast voor 
de oplossing van bijvoorbeeld juridische en ekonomische problemen. 

Een 
problemen, Elk van die subproblemen kan op zijn beurt als probleem worden op- 
gevat, zodat het oorspronkelijke probleem uiteindelijke via een aantal tussen- 
fasen is opgesplitst in wat genoemd worden basisproblemen. In grafische voor- 
stelling ontstaat dan een beslissingsboom, waarbij in elk vertakkingspunt een 
of meer mogelijkheden openliggen. Het oplossingsproces - de weg die gevolgd 
wordt kan in zo'n schema eenvoudig worden gerealiseerd. In het behandelde sys- 
teem wordt de heuristiek overgelaten aan de student, hij kiest de weg en neemt 
de beslissing, waarna de komputer via algoritme 

verricht voor de oplossing van deelproblemen. 

goed geformuleerd probleem kan worden onderverdeeld in een aantal sub- 

noodzakglij k- rekenwerk 

Organisatie 

Een probleem wordt opgesplist in elementen, verbindingen of relaties tussen 

elementen en fysische of andere vakgebonden wetten en relaties .De hiërarchische 
ordening tussen elementen en samenstellingen van elementen moet leiden tot 

een zogenaamd potentieel model voor een klasse van mogelijke problemen, waarin 
elk specifiek probleem kan worden opgelost. 
In het uitgewerkte komputerprogramma bevat de elementomschrijving een reeks 
parameters en labels. De parameters kunnen door de student een specifiekei 
waarde gegeven worden, de labels verwijzen naar de verbindingsen en relaties 

met andere elementen. De manier waarop dit soort processen het best in de 

machine gerealiseerd kunnen worden is waarschijnlijk machine gebonden. Er 
zijn diverse voorstellen aangeboden. 
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Komputersysteem 

Gebruikt wordt een IBM 360/67 met time sharing faciliteiten. Voor de 

studenten zijn er vier teletypes, twee alpha-numerieke en twee grafische 
schermen beschikbaar. 

Taal 

De komputerprograma's zijn in Fortran geschreven. 

Ten behoeve van de studenten is echter een serie kommando's ontwikkeld, waar- 

mee hij goed gespecificeerde operaties kan uitvoeren, zodat de student niet 
zelf programmeert en in principe alleen gebruik maakt van subroutines, 

Evaluatie 

Enige gegevens over de werking of sukses bij de studenten werden niet bekend 
gemaakt. 

Samenvatting 

Ondanks, o f  wellicht dankzij, een overvloed van betoog is niet duidelijk ge- 

worden waar, wanneer en hoe de student zijn probleem oplost. Evenmin is dui- 

delijk o f  het programma uitsluitend logische fouten detekteert of dat ook de 
meEhode van aanpak onder kontroie staat. 
De overdracht van datgene wat in een oplossingscyclus bij een probleemgebied 

met behulp van het programma geleerd zou moeten zijn, lijkt gering. 
Een groot deel van de beschikbare tijd werd gebruikt voor zeer algemene uit- 

eenzettingen en voor de beschrijving van de interne representatie van het 
probleem in een rekenmachine. 
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Lezing van prof. R.D. Harding 

Onderwerp : CATAM, een benadering van het oplossen van problemen op 

universiteitsniveau. 

Prof. Harding werkt als wiskundige in de fakulteit voor toegepaste wiskunde 

er. theoretische natuurkunde van de universiteit in Cambridge. Sinds 1968 

wordt daar gewerkt aan CATAM : Computer Aided Teaching of Applied Mathematics. 

Dit projekt loopt in de eerste drie jaar van de studie en wordt aangeboden 
aan ca. 200 studenten per jaargang. 

Doel 

- 
- - _  - - . - -  - - __ _ _ _  

Hoofddoel van het gebruik van de komputer, tijdens hoorkolleges en wiskunde- 
praktikum, is de studenten meer inzicht te verschaffen in wiskundige relaties 
en samenhangen, De voorbeelden en oefeningen bestrijken een vrij uitgestrekt 
gebied : van quantum mechanika tot magnetohydrodynamika of meer in wiskundige 
formulering van de problemen : van gewone differentiaalvergelijkingen naar 
potentiële D.V.'s, Schlösinger-vergelijking en Bessel-funkties. 

Daarnaast is een sekundair doel geformuleerd : de studenten vertrouwd maken 
met het gebruik van een digitale rekenmachine. Vanuit deze doelstelling moet 
de student dan ook wat eenvoudig programmeerwerk kunnen doen. Het is echter 
niet de bedoeling om uitgebreid de numerieke aspekten van oplossingsprocedures 

te bestuderen, 

Realisatie 

In het eerste jaar zijn 12 weken waarin één uur voor het wiskunde praktikum 
is uitgetrokken, In dit praktikum werken de studenten in paren. Er zijn 14 

paren per klas en daarbij twee assistenten. 
De eerste vier uur worden gebruikt voor het leren van de komputertaal : 

FOCAL, (vertoont veel overeenkomst met BASIC en APL). In de overige oefenin- 
gen moet een bepaald probleem, geformuleerd in een wiskundige relatie met 
gegeven de beginvoorwaarden, randvoorwaarden en intervalgroottes van de para- 
meters, met behulp van verschillende methoden worden opgelost. 

In een aantal gevallen kunnen bestaande subroutines worden aangeroepen. 
Het gemaakte werk wordt 
uitslag. De beoordeling 

sultaten, niet op grond 

grama e 

beoordeeld, de beoordeling telt mee in de examen- 

geschiedt uitsluitend op grond van de verkregen re- 

van de technische kwaliteiten van het gebruikte pro- 
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Gedurende de oefeningen kunnen grafische voorstellingen worden gemaakt 
om een relatie tussen parameters te visualiseren. Ook tijdens kolleges 

kan deze techniek gebruikt worden via een gesloten T.V. systeem. 
In het tweede jaar zijn in totaal 16 uur praktikum beschikbaar, waarin 
de student alleen werkt en een keuze maakt een aantal aangeboden oefe- 

ningen. 

Evaluatie 

Er zijn geen gegevens beschikbaar waaruit blijkt dat het begruik van dit 
systeem de studenten op de een of de andere manier behulpzaam is bij het 
leren oplossen van toegepast wiskundige problemen. Als enige blijkt uit 
observaties dat na de inleiding programmeren, de studenten er meestal-in 
slagen hun programma's te laten verwerken, Niet is b.v. onderzocht of de 

- __ -. - - ~- - 

visualisering van de oplossingsprocessen (iteratieprocessen of de oplossing 
van de Poll-vergelijking) leidt tot meer of een ander inzicht. 
In het gehele CATAM-projekt is nooit met onderwijskundigen of onderwijs- 

psychologen kontakt gezocht. 

Komputer-systemen 

Bij de opzet van de kursus in '68 waren er nog maar weinig time-sharing 
systemen verkrijgbaar. Mede in verband met het beschikbare budget is toen 
een TSS/8 aangeschaft, die als rekeneenheid de PDP-8 bevat. Veel tijd en 

moeite is besteed om de mogelijkheden van grafische weergave in time- 
sharing uit te breiden. Voor de student staan nu 15 teletypes beschikbaar 

en 7 grafische eenheden (Tektronix 611). 

Sinds het vorig jaar is het systeem uitgebouwd door koppeling van een 
Modular One-systeem aan de bestaande TSS/8. Het oude systeem verzorgt 
daarbij alle time-sharing faciliteiten, invoer - uitvoerroutines en de 
presentatie van de grafische voorstellingen. 
De Modular-One komputer fungeert uitsluitend als rekeneenheid. 

Taal - 

Ten tijde van van de realisatie voor de PDP machines waren slechts zeer 

gebrekkige Algol en Fortran-vertalers beschikbaar. Aangezien BASIC in die 
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tijd in Engeland nog niet veel gebruikt werd, is FOCAL, dat door de leve- 
rancier werd aangeboden, als programmeertaal gebruikt. 
De vraag of de studenten later in hun studie wellicht een andere taal moe- 

ten leren wordt niet geacht te behoren tot de kompetentie van deze fakul- 
teit. 

Samenvattine 

De invoering van digitale rekenmachines maakte het wenselijk voor de toe- 

gepaste wiskundigen een praktikum samen te stellen waarin moeilijke wis- 
kundige relaties numeriek tot een oplossing gebracht kunnen worden. 
Door de beperktheid van het aangeschafte systeem is veel tijd en energie 
besteed aan hardware-ontwikkelingen. 
Onderwijskundige aspekten zijn niet aan de orde gekomen. Nut of effekt 

van dit praktikum zijn dan ook niet aangetoond. 

- - - __ - __ . 



- 15 - 

Lezing van prof. J. Slansky 

Onderwerp : Het oplossen van visuele problemen. 

Prof. Slansky is aan de universiteit van Californië, Irvine, U.S.A.  ver- 
bonden. Zijn onderzoeksgebied omvat het herkennen van tumors in röntgenfoto's 

bepalen van vliegtuigtype uit silhouettefoto's en chromosomenherkenning. 
Komputertechnieken worden gebruikt om deze processen uit te voeren. 

In zijn eerste lezing werd een gediskretiseerde topologie voorgedragen 
met theorema's en bewijsvoeringen. De tweede lezing werd gebruikt om een 

toepassing van algoritmische technieken op het herkennen van tumors in 
Röntgenfoto's toegelicht. 

Daarbij kunnen de volgende stappen worden onderscheiden : digitalisering 
- __ - - __ - . - - - - ___ __I___ __ 

van de Röntgenfoto, detektie van randen, zoeken van cirkelvormige kontouren, 

klassificeren. 

Samenvatting 

Of en op welke manier deze technieken in het onderwijs gebruikt kunnen wor- 

den is niet duidelijk. De meeste aandacht is besteed aan de wiskundige 
achtergrond van de toegepaste algoritmen. 
Wegens vroegtijdig vertrek van prof. Slansky werd zijn oorspronkelijke reeks 
lezingen niet voitooid. 
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Diskussie onder leiding van mof. Donio 

Prof. Donio is tegenwoordig projektleider bij the International Employment 

Agency en was vroeger geïnteresseerd in komputer assistentie bij instruktie- 
processen. 

Nadat de deelnemers van de zomerschool uit hun onderwijs- of onderzoekser- 

varing problemen hadden geformuleerd die zij in hun werk met komputers waren 

tegengekomen, ontspon zich een zeer technische diskussie tussen prof. Donio 
en een aantal vertegenwoordigers van komputerfabrikanten. Aangezien deze 
zeer specialistische informaties weinig relevant lijken voor de vraag hoe je 

het vermogen om problemen op te kunnen lossen kunt verhogen, heb ik deze dis- 
kussies na korte tijd niet meer gevolgd. 

._ - - - __ - ___ - - ___ ___ 


