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Samenvatting 

In dit PappoPt zijn de Pesultaten neePgelegd van een ondePzoek zoals 

dat wePd uitgevoePd binnen de WePkgroep OndePzoek Mens-machine systemen 

aan de Technische Hogeschool te Eindhoven. 

In dit ondePzoek hebben wij getPacht op expePimentele wijze na te gaan 

wat de invloed ia van VePachillende vor.men van instPUeren op de Pegel

pPeatatie in een nagebootst industPieel pPocea. DaaPnaast is gekeken 

of ook vooropleiding en de mate waaPin iemand in staat ia zich een 

visueel beeld van iets te vormen van invloed zijn op deze regelpPea

tatie. Tevens ia daaPbij gekeken naaP mogelijke intePaktiea met pep

aoonafaktoren als e::ctr•avePaie en PUimtelijk inzicht. 

Het ondePzoek wero uitgèvoepd met behulp Van 32 mannèlijke ppoefpep

aonen van :!:_ 16 jaaP;,· 16 leePtingen van de 5e klas VWO-B en 16 leep

Zingen van de 1e klas van eèn bedPijfaachool (JNO). Nadat zij een be

paalde vor.m van inatPUktie hadden ontvangen~ moeaten zij een tweetal 

taken uitvoePen aan een gesimuleePd industPieel deatillatieproces. 

Als vooPnaamate Pesultaat blijkt een signifikant betere pPeatatie van 

pePBonen die naast kennis oveP de input en output van het te Pegelen 

p~ces ook nog beschikten oveP kennis van het te regelen pPoces zèlf. 

DaaPnaast blijken eP niet-signifikante tendensen te bestaan tot een 

betePe pPestatie van pePsonen met een laag visueel vooPsteZlingsveP

mogen van pePsonen met een hogepe technisch gePichte opleiding. Van 

de pePsoonsfaktoPen blijkt alleen de JaktoP e::ctPavePsie een signifi

kant positieve invloed te hebben op de Pegelprestatie. 

Als vooPnaamste konklusie kunnen we stellen dat met name de komplexi

teit van het te pegelen pPoces bepalend kan zijn voop het al dan niet 

aanbieden van e::ctPa pPocesinfor.matie. In komple::ce proceseenJ waaP de 

Pelaties tussen PegelvaPiabele en outputvaPiabele niet eenduidig zijn~ 

maakt e::ctpa informatie omtPent het funktionepen van het pz>oces deze 

Pelaties inzichtelijk en bePedeneePbaaPJ hetgeen kan leiden tot de 

opbouw van een adekwate stPategie. 
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InLeiding. 

In dit rappon zijn de resuLtaten neergeZegd van een onderzoek in het kader 

van mijn afstudeerstage~ Vel-pZicht onderdeeL van de hoofdnchting Psycho

Logie van Arbeid en Organisatie aan de KathoLieke Universiteit Nijmegen~ 

en uitgevoerd in de periode van mei 19?6 tot en met mei 19??. 

Mijn stage stond onder supervisie van Dra. J.A. Lan.deweerd~ psychoLoog en 

wetenschappeLijk hoofdmedewerker van de vakgroep Organisatie ESychoZogie 

en Ho((g'leraar Irof. dr. M.J.M. Danië'la~ van de afdeLing der Bedrijfskunde 

·van de T.H. Eindhoven en Dr. A. van Assen~ psychoLoog en wetenschappeLijk 

hoofdmedewerker van de vakgroep lsycho'logie van Arbeid en Organisatie~ 

HoogLeraar li>of. dr. Ch. de Wo'lff~ Vàn de SubfacuLteit lsycho'logie van de 

Universiteit van Vijmegen. De begeLeiding van het onderzoek werd deeLs ver

zorgd door Ir. I.H. latemotte en Ir. L.M.J.H. Verhagen. 

Het onderzoek iverd uitgevoerd binnen de Werkgroep Onderzoek Mens-Machine

systemen-i.o. (W.O.M.-~.o.)~ aan de Technische HogeschooL te Hndhoven. 

Deze werkgroep bestond uit de voLgende Zede~ 

1. Medewerkera van de Vakgroep Organiaatiepaycho'logie van de afdeLing der 

Bedrijfskunde van de T.H. Eindhoven: Dra. H.J. Foeken~ Ir. H. Kragt~ Dra. 

J.A. Landeweerd~ Ir. P.H. latemotte en Ir. L.H.J.M. Verhagen. 

2. Medewerkera van de vakgroep Technische Eroduktieaystemen~ eveneens van 

de AfdeLing der Bedrijfskunde: Ir. G.H. Verkoeijen~ Ir. J.L. WoLf en Ing. 

J.J.A.O. van der Vorst. 

3. Funktionarissen van DSM Dra. H.M.C. Denteneer~ de heer H.J.M. Jeukendrup~ 

Ir. H. Ti111Tler en Ir. D. KortZandt. · 

4. Medewerkera van de vakgroep Meten en RegeLen~ zoweL van de AfdeLing 

Technische natuurkunde aLs van de AfdeLing ~ektrotechniek (incidenteeL 

kontakt). 

(Verder bestond er aameruJJerking met statistici van de AfdeLing der Bedrijfs

kunde"' met name met Ir. J. Praagman). 

Daarnaast werd er door de werkgroep regeZ.matig kontakten onderhouden met 

vergeLijkbare werkgroepen van de T.H. TWente en van het NederLands Instituut 

voor Fraeventieve Geneeakunde/T.N.O. 

De doeZateHing van de W.O.M. -i.o. ia: "het analyseren van geautomatiseer

de mens-machineayatemen~ zowel in het veLd aZa in het laboratorium~ met het 

oogmerk zulke systemen naar technisch-economische en sociale kriteria te 

optimaliseren" (JaarversLag W.O~M.-i.o. 1976). 
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Onder Mens-Machine-systemen wordt door de W.O.M.-i.o. verstaan: 

"een organisatie van mensen (operators)" machines (processen) en hun onder

linge interoktiee" gericht op het realiseren van een vooraf gesteld doel!' 

Binnen de werkgroep wordt door de vakgroep Organieatie-BychoZogie hier o.a. 

onderzoek naar gedaan" ZOlûeZ in het laboratorium als in het veld. 

Bij het laboratorium- ondersoek wrdt gebruik gemaakt van een simulatie van 

een industrieel deetiZZatieprocee" een nabootsing van een bestaande destil

latiekolom met bijbehorend bedieningapaneel van D.S.M. 

De doelstelling van mijn onderzoe~ vZoei.de voort uit de behoefte van de 

W.O.M.-i.o. om proefp~reoneri snel en ade1<:J.Jaat "op te Zeiden" tot operator 

aan de simulator in he~ laboratorium van de afdeling der Bedrijfskunde. 

OndePzoek aan de simulator gescniedde in de bovengenoemde Werkgroep groten

deels m.b.v. T.H.-etudenten ale proefpersonen. Deze proefpereonen werden 

eerst ge'tnstrueerd totdat zij in staat waren om aan de simulator e:r:perimen

ten uit te voeren. Deze instruktie geechied~in een echri~eZijke eesay-voPm" 

waarna nog monde Zing aan de eimu Za tor werd ge'tnetrueerod~ Dit Zeverde p:rob Ze

men op m.b.t. de snelheid waaPmee men proefpereonen kon "opZeiden" tot een 

voor de proefleider akseptabeZ nivo. 

Bovendien werd er een lûiZZekeurige hoeveelheid informatie aangeboden" zon

der voldoende kontroZe of de "leerling" deze informatie kol!l'ekt had opge

nomen en Ve1'1J)erkt. · lén logische vraag die dan ook vanuit de vakgroep Orga

nisatie Tsychologie naar voren klJJam was" of dit instrueren van proefperso

nen niet op een effiai~ntere lûijze zou kunnen. Vanuit deze behoefte om nader 

onderzoek naar de manier van instruePen is dan ook de algemans doeZetelZing 

van mijn onderzoek gefol'mUZeerd; deze Zuidtis: 

"Het ontwikkelen van een of meerdere etandaard-instruk#es" afgestemd op 

een heterogene groep van potenti~Ze proejpereonen" teneinde hen so goed mo

gelijk te instrueren als operator aan een gesimuleerd deetiZZatieprocee" 

t.b.v. ergonomisch onderzoek." 

Dit houdt niet in dat dit onderzoek geen richting kan geven aan de training 

en opZeiding van operator in de praktijk" doch dat valt buiten de doeZetel

Zing van het onderzoek. 

Naast deze algemene doeZetelZing zijn er een aantal vragen te beantlûoo~n" 

die nauw samenhangen met bovengenoemde doelstelling. 

Deze vragen zijn ondePmee~ 

1. - Hoevee Z en wat voor soort infoPmatie dienen we de proefpereonen aan te 

bieden? Wat voor invloed heeft het geven van procesinformatie op de regel

prestatie van de proefpersoon? Kan men volstaan me'i.het gevèn van input- en 

outputreZaties? 
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Deze VPaag is daarom intePessant omdat ondePzoekePs als Crossman en Cooke 
(1962) 1 Lanàeweerd (1968) 1 BPigham en Laios (1976) tegenstPijdige Pesut

taten krijgen uit hun ondePzoekingen1 tegenstPijdigheden die volgens BPigham 

en Laios vooptkomen uit vePsahillen in komptexiteit van de te Pegeten pro

aessen. De betan,gPijkste vePsahilpunten met de ondePzoeken van bovengenoem
de ondePzoekePs zijn: 

a. het in mijn ondePzoek gebPUikte proaes is een nabootsing van een be

staand industPieel pPoaes1 hetgeen imptikaties vooP een extraproleren 

MaP wePkeliifke industPiële taken heeft ; 
b. het proaes heeft i.t.t. andePB ondePzoeken twee intePaktePende Pegelva

Piabelen1 hetgeen korirplexiteit van het te ngelen pPoaes VePgPoot; 

.a. df! proefpersonen beeahikkén OVeP een voortdurende ''kennis van de resut

tàten ·" (feedbaak) en historisahe informatie. 

2. -Hoe kan men kontrolePen of het aangebodene ook geleerd is? 

3. -Dient men de instPUktie af te stemmen op het opleidinganivo van de pPoef
pePsoon? Zijn gegevens verkPegen uit ondePzoek gedaan met T.H.pstudenten 

als proefpePBoon generatiseePbaaP naar personen met andere:'mivo 's van voop

opleiding? Welke persoonsvariabelen spelen hierbij een Pol? 

4. -~Hoe ervaPen proefpersonen het wanneeP ze weinig informatie aangeboden 
· kPijgen? 

In de stagepePiode van mei 1976 tot en met mei 1977 zijn een aantal stadia 

te ondePsaheiden ; deze zijn: 

1 &n literatuuronderzoek naar de mens in geautomatiseePde systemen: 

welke rol vervult hij hiePin; oveP welke vaardigheden dient hij te be

sahikken;. wat voor kennis en infozrmatie heeft hij nodig; hoe worden 

in de praktijk operators opgeleid; hoe zetten we een instPUktie op1 en 

in welke vom ; 
Naar aanleiding van deze litePatuurstudie zijn gedaahten geformuleePd 

omt;Nnt de informatie die in de instPUktie dient.; te worden opgenomen. 

Dit heeft geleid tot een onderzoekavooPstel (september 1976). 

2. Jen voorondePzoek naar de gesahiktheid van proefpePBonen om aan het on

dePzoek deel te nemen (oktober 1976). 

3. Het maken van de instrukties. We hebben daarbij gekozen vóor een gepro

grammeePde vorm. ( oktobeP tot en met deaember 1976) 

4. Het hoofdOnderzoek uitgevoerd met 32 proefpePBonen aan de simuZatoP in 

het laboratorium van de afdeling der BedPijfskunde. (januari tot en met 
maart 1977). 

6. Data-analyse en rappoPtage (apPiZ tot en met mei 1977). 
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Deze scriptie bestaat uit twee delen. 

Deel 1 bevat de resultaten van eerder genoemde Zite~tuurstudie en bestaat 

uit zeven hoofdstukken. 

Hoofdstuk 1 geeft een schets van de historische ontwikkelingen in de rela

tie mens en werk~ mens en machine. 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de ro Z als bedieningaman die de mens ver

vult in geautomatiseerde systemen~ waarna in hoofdStuk 3 aan de orde komt 

over wat voor vaardigheden de bedieningaman (ope~tor) dient te beschikken 

wil hij zijn taak goed kunnen uitvoeren. 

Hoofdstuk 4 geeft aan hoe de training en opleiding van ope~tors in de prak

tijk geschiedt en blijkt taak~Zyse- een belangrijk'~nstrument" voor het 

opzetten van een t~imi'nB. of -instruktie. 

Hoofdstuk 5 geeft enkeleleerpsychologische kanttekeningen over belangrijke 

komponenten in Zeerprocessen zoals bijvoorbeeld feedback. 

In hoofdStuk 6 wordt een theoretische onderbouw gegeven over de rol die het 

geven van procesinformatie kan spelen in het regelen van een compl~ proces. 

In hoofdStuk 7 wordt tenslotte ingegaan op de geprogrammeerde vorm van in

strueren. Dit omdat we in ons inderzoek gekozen hebben voor deze vorm van 

instruktie in verband met de vele voordelen van de geprog1'Cfi71Tfleerde instruktie. 

Deel 2 geeft vervolgens de resultaten weer van het empirische onderzoek 
naar de invloed van instruktie, vooropleiding en persoonsvariabelen 

op het pegelgedPag en de regelprestatie van een operator aan een gesimuleerd 

destillat~e proces. 
Hoofdstuk 8 geeft de verschillende probleemstellingen en hypothesen. 

In Hoofdstuk 9 staat de opzet en uitvoering van ons experiment vermeld en 

in Hoofdstuk 10 geven we tenslotte de resultaten weer. 
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Deel, I: Een Uteratuurstudie 

Hoofdstuk 1. Mens en Werk: historisahe onf:;t,JikkeUng en terreinafbakening 

Ofschoon de psychologie als wetenschap nog een betrekkelijk jonge weten
schap is, heeft zij sinds het ontstaan van de psychologie in de vorige 
eeuw reeds ontstuimige veranderingen ondergaan. 
Dit geldt eveneens voor de bedrijfspsychologie, nu psychologie van 
Arbeid en Organisatie. Was de bedrijfspsycholoog voorheen grotendeels 
bezig met het bepalen van geschiktheden en vaardigheden van de employee 
(

11 fitting the man to the:,job 11
), na de tweede wereldoorlog kwam hierin duide

lijk verandering. 
De eerste aanzet werd eigenlijkà'Lgegeven door F .W. Taylor, de grondlegger 
van hé("Scientific Management", toen·hij in 1911 zijn ideeën ontwikkelde 
over 11 de 11 beste manier om een taak uit te voeren .. 
Ofschoon Taylor zich oorspronkelijk ten·doe·L.stelde de interaktie te bestu
deren tussen menselijke eigenschappen en de eigenschappen van de machine, 
eindigde hij met zich op een veel beperkter onderwerp te koncentreren: de 
fysieke eigenschappen van het menselijk lichaam in routine werkzaamheden; 
vermoeidheid werd uitsluitend gezien als een fysiologisch verschijnsel van 
de spieren (Etzioni, 1966}. 
De kracht van het werk van Taylor is dat hij als eerste systematische po
gingen ondernam om grondslagen te leggen voor het ontwerpen van werk. De 
kritiek op de tijd- en bewegingsstudies en de moeilijkheden in bedrijven 
ten gevolge van bepaalde vormgevingen van het werk, hebben de interess~ 
voor de menselijke kant van de arbeid àoen groeien, ,en hebb~.,- qel~id-·tot een 
aantal stromingen die tot doel hadden hierin verbetering aan te brengen. 
Willems (1970} noemt een drietal voornaamste: 
1. Taakverruiming. 
2. Ergonomie. 
3. Taakontwerp. 

Taakverruiming kan volgens Willems worden omschreven als: 
"het uitbreiden van de werkinhoud door het bundelen van een verscheiden
heid van taken; het vrijlaten van de werke·r in het bepalen van het werk
tempo; het geven van meer verantwoordelijkheid voor de kwaliteitskontrole; 
het vrijlaten in het kiezen van de werkmethode ... 
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Bekijkt men nu de resultaten van de studies naar de effekten van taakver
ruiming, dan vindt men een verbetering van de produktiekwaliteit, een wisse
ling van het produktienivo, en een afname van verloop en verzuim. We dienen 
er echter voor te waken taakverruiming als "het geneesmiddel" voor alle 
industriële kwalen te zien, zeker niet wanneer men repeterende arbeid gaat 
automatiseren (Willems, 1970). 
Jen tweede stroming vormt de Ergonomie, waarvoor naast de tijd- en bewe-

·. gingsstudies van Taylor ook het werk van de 11 lndustrial Fatigue Research 
Board11 in Engeland, de 11 0bject-Psychotechniek" in Duitsland en de snelle 
technologische ontwikkelingen tijdens WO II van historisch belang zijn 
geweest. Met de invoering van de terni-."ergonomie 11 heeft de Engelsman Murrell 
in 1949 getracht de verschillende termen, aktiviteitenen specialismen 
(Human engineering, biotechniek, arbeidsfys·iologie, Human factors 
enz.) te bundelen. Het doel van de ergonomie was toen "fitting the job to 
the worker 11

• In het algemeen werden de machines en de apparatuur zo complex 
dat degenen die ermee om moesten gaan faalden in een optimaal gebruik ervan. 
De apparatuur werkte vaak niet zoals men had verwacht, omdat ze niet was 
aangepast aan de kapaciteiten en beperkingen van de mens die ze bediende 
(Landeweerd, 1970). Het is duidelijk dat de ergonomie zijn bijdragen dient 
te leveren aan het ontwerpen van het werk. 
Een derde s-troming, de ita~kontwerp, richt zich· dàar eveneens ·op. Onder taak 
ontwerp verstaat men: 

.. het specificeren van taakinhoud- en taakuitvoering, en het kombineren van 
taken op een zodanige wijze, dat wordt voldaan zowel aan de eisen van de 
techniek en organisatie, als aan de persoonlijke en sociale behoeften van 
de werknemer {Willems, 1970). 

Hoewel de bijdrage van deze drie stromingen als positief beoordeeld moest 
worden, kwam men tot de ontdekking dat men het doel nog niet had bereikt, 
nl. de synthese tussen het menselijk belàng en de technische or~anisátorische eise 
Men dient de vormgeving van het werk dus vanuit een ander standpunt te be-
zien, vanuit de samenhang tussen mens en machine, waarbij mens en machine 
als komponenten van één systeem dienen te worden gezien en waarbij het doel 
een maximale effektiviteit van het mens-machine systeem is. 
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l.l. Het mens~aahine systeem. 

Er bestaan vele definities van systemen;wij noemen er hier één, en wel 
een betrekkelijk eenvoudige definitie zoals Forrester (1968) die geeft: 
.. een systeem is verzame:t.ing van een aantal elementen die samenwerken 
om een gemeenschappelijk doel te bereiken 11

• 

Een mens machine systeem is dan te definiëren als 11een kombinatie 
van mens-(en} en machine(sj dieals eenheid samenwerken teneinde een 
gemeenschappelijk doel te bereiken 11

• Onderstaande figuur geeft een der~ 
g.elij k systeem weer •. 

UilVoer Invoer 

Figuur·.l.l.:Een mens-machine systeem in zijn omgeving (naar Landeweerd,'77) 

De belanQrijkste komponent voor deze skriptie is de centrale 
komponent: de mens neemt de via de displays verschafte informatie door 
middel van receptoren op in het centrale systeem, de hersenen,"doet 
daar iets mee .. , en besluit tot het al of niet overgaan tot aktie via 
de effektoren. 
Zoals we later zullen zien wordt deze centrale komponent bij toenemende 
automatisering in. toenemende mate belast. Waarop we op dit moment nog wat 
nader willen i·ngaan is, hoe we de twee komponenten van het mens ( 1)
machine(2)-systeem optimaal op elkaar kunnen afstemmen. Dit op elkaar 
afstemmen dienen we al in de ontwerpfase van het systeem te doen, en 
we kunnen hierbij uitgaan. van de systeem-ergonomische benadering. 
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1. 2. De systeem-ergonomie 

Het hele ontwerp-proces van het mens-machine systeem kan beschreven 
worden in onderstaand blokdiagram (figuur 1.2.). 

I Formuleer doelstellingen (1) L 

' I Onderscheidt taken (2) L 

' I Wijs taken toe aan mens c.q. machine (3) r 
/ i ~ 

OntWerp Selecteer 
Ontwerp interface en train 
Machines (4) mens/machine mensen (4) 

(4) 

-....,r--

I Integreer systeem (5) I 
' I Evalueer systeem (5) I 

r 

Figuur 1.2.: Het ontwerpschema van een mens-machine systeem. 

Voor een uitgebreide analyse van het ontwerpschema verwijzen we naar 
Landeweerd (1976, 1977), Singleton (1974). 
Wanneer we even heel kort de fasen doorlopen, dan zien we dat we 
dienen te beginnen met het formuleren van onze doelstelling. Hieruit 
worden de aard en de hoedanigheden van het systeem afgeleid. 
In de tweede fase bepalen we welke takèn er dienen te worden uitgeYoerd 
teneinde het doel te bereiken. Dit zijn de algemene basistaken (systeem
taken). 
De derde fase (mijns inziens de cruciale fase) is die waarin taken wor
den toegewezen aan de menselijke kant of de machine kant van het 
systeem. Door middel van de lijsten van Fitts (1951) stellen we bij 
elke systeemtaak vast of de mens dan wel de machine het meest geschikt 
is. Let wel: we dienen ons hierbij zeer goed te realiseren dat het 
niet alleen gaat over een vergelijken van mens en machine doch dat zij 
elkaar aanvullen. 
In· de vierde fase schenken we aandacht aan het ontwerpen van machines 
(technisch constructeur), het ontwerpen van goede interfaces (ergonoom) 
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en het selekteren, trainen en opleiden van personeel (psycholoog). 
In de vijfde fase dient het systeem geïntegreerd en geëvalueerd te 
worden. In deze fase kunnen we door middel van simulatie en ·~mock ups" 
proefversies uittesten, waarbij gekeken wordt in hoeverre aan systeem
kriteria (veiligheid, levensduur, kosten) en menskriteria (prestatie, 
belasting, subjectieve ervaring) wordt voldaan. 

In de rest van deze skriptie zullen we aandacht besteden aan de psycho
logische kant van fase 4:, mèt name het trainen en opleiden van perso
neel. 
De mensen die we daarbij op het oog hebben zijn dè operators in de 
procesindustrie. 
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HoofdStuk 2. QEerator[unkties in de procesindustrie 

2.1. Automatisering 

Als gevolg van de snelle technologische ontwikkelingen na de tweede 
wereldoorlog, die zich manifesteert in gedeeltelijke of gehele mecha
nisatie en automatisering van processen, heeft er een verschuiving 
plaats gehad in de relaties tussen mens en werk (machine of werktuig). 
Zie hiervo~r_figuur 2.1. 

MENS · MENS 

DISPLAYS CONTROLS 

MACHINE 

a. di rekte re 1 a tie 
(bewerkingsindustrie) 

MACHINE 

b. indirekte relatie 
via displays en 
controls (proces
industrie) 

~1ENS 

AUTOMAAT 

MACHINE 

c. indirekte relatie 
bij automatisering 
(procesindustrie). 

Figuur 2.1.: Verschuiving van de relaties tussen mens en machine. 

In de bewerkingsindustrie wordt het ruwe materiaal onderworpen aan een 
aantal bewerkingen door de man zelf {direkte relatie), terwijl in de 
procesindustrie de produktie plaatsvindt via een proces, waarbij de 
kondities onder strenge kontrole gehouden dienen te worden en de 
kommunikatie via displays en controls loopt. De mens heeft hierbij een 
regeltaak. Wanneer nu apparatuur een deel van de regeltaak overneemt 
(= automatisering ; definitie uit Kragt, 1976), wordt de relatie nog 
indirekter. Daarnaast vindt er een overgang plaats van batch-processen 
naar kontinue-processen (met als gevolg kontinue arbeid, in verband 
met de lange tijden voor opstarten en afbouwen van dergelijke proces
sen). 
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Tegelijk met het automatiseren van processen is ook de taak van de 
operator (bedieningsman} gewijzigd. Het automatisch producerens d.i. 
dat de operator niet elke cyclus van het proces opnieuw moet starten 
(Crossmans 1960} vereist de (hoewel niet kontinue) aanwezigheid van 
de operator teneinde storingen te vermijden en de kwaliteit van het 
produkt te bewaken. De taak van de operator is van een regelrecht 
produceren verschoven naar een regelens via een automaats waarbij wij 
onder regelen verstaan "het beslissen en al dan niet ondernemen van 
een aktie op grond van het vergelijken van een meetwaarde met een normil 
( Kragt s 1976). .Tengevo 1 ge van deze taakverandering treedt er even
eens een wijziging op in de vaardighèden waarover de operator dient te 
beschikken. 
Daar dit soort processen in toenemende mate beroep doen op mentale 
vaardigheden {denkens redenerens beslissen, enz.} in plaats van op 
motorische vaardigheden (bedienen van instrumenten en gereedschap}, 
onderscheidt Crossman (1960} in dit verband een drietal types van 
automatiserings een driedeling die volgens zijn zeggen bijdraagt tot 
het verkrijgen van een beter inzicht in de eisen die aan een operator 
worden gesteld. 
Hij onderscheidt: 
1. "continuous-flow-production": er vindt een kontinue omzetting van 

materiaal plaats, onder automatische kontrole. 
Dit soort processen, ofschoon technologisch 
vaak sterk verschillend, schijnen een opmer
kelijk grote overeenkomst te tonen voor wat 
betreft de eisen die het aan de operator stelt. 
Dit geldt ook voor de volgende 2 types. 

2. "program-mach i nes": computers, die snel veel informatie kunnen 
produceren. 

3. 11 Centralised-remote-controP: vanuit centrale meet- en regelkamers 
gestuurde processen. 

Kombinaties van 1, 2 en 3 komen uiteraard ook voor. Met name in de 
chemische industrie komen we·nogal eens de kombinatie 1, 3 tegen. Wat 
voor eisen deze vorm van automatisering (1,3) aan de operator stelt, 
wordt in Hoofdstuk 3 behandeld. 
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In dit hoofdstuk gaan we eerst nog even in op de rol van menselijke 
regelaar. die de mens in geautomatiseerde processen vervult. 

2.2. De menselijke ~gelaar 

Volgens Stassen (1976) kan het opstellen van een model van het mense
lijk gedrag inzicht geven in het dynamische gedrag van de menselijke 
regelaar. Dit inzicht is een vereiste voor het goed ontwerpen van een 
mens-machine systeem. Van belang is hierbij vanuit welke optiek we dit 
model op~tellen: vanuit de regeltheorie (1), de informatietheorie (2), 
de fysiologie (3) of vanuit de experimentele psychologie (4). 
Figuur 2.2., ontleend aan Stassen (1976),illustreert de verschillende 
modellen. 

l.Regeltheorie 

2.Informatietheorie 

3.Fysiologie 

4.Eksoerimentele 
Psychologie 

Figuur 2.2.: Enkele modellen van de menselijke regelaar {naar Stassen, 1 76) 
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Met name in model 4 zijn wij geinteresseerd. 
In acht dient te worden genomen, dat de mens in deze modellen als een 
direkte regelaar wordt gezien, de mens opgenomen in de regelketen zoals 
deze in figuur 2.1.b. wordt weergegeven. 
Men spreekt in zo'n geval van handregeling of "manual control". 
Figuur 2.3 illustreert dit nog eens. 

gtwtnllt 
'!"GGrdl 

'' 
. warta.riiiJM . warll-~ 

WGGfdt 

' ' ...__ .......... :;~; 
·· ...• ,;..f .. , 

Figuur 2.3.: Handregeling. (naar Stassen 1976) 

We hebben echter gezien, dat bij toenemende aut~matisering de taak van de 
mens wordt teruggebracht tot een bewakende en alleen in noodgevallen ingrijpende 
taak. Een dergelijke manier van regelen wordt "supervisie-regelen .. 
(supervisory-control) genoemd. Dit wordt geïllustreerd in figuur 2.4 . 

binntnkomtndt 
informAtie 

gawanste informa-
waardt · tia 

pruantntie 
.systaem 

menu
lijkt 

rtgl
laar 

uitgAGndt 
intormCltit 

Figuur 2.4.: Supervisieregeling (naar Stassen 1976) 

. ',;;1-

varstorinpn 

De mens heeft in figuur 2.4. een sturende, bewakende of regelende taak. 
Waaruit deze taak zoal bestaat zullen we in de volgende hoofdstukken bekijken. 
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Hoofdstuk 3. Regeltaak en vam>digheden van de operator 

De mens als supervisor heeft geen di rekte regeltaak in de zin van direkt hande
len, hoewel dit mogelijk blijft doordat de operator, ·indien nodig, direkt 
kan ingrijpen in het proces. Figuur 3.1. illustreert dit. Voor definities van 
een taak en een vaardigheid zie resp~ktievelijk 4.1 en H. 5. 

I OPERATOR I 
I r 

' 

regel a ties I AUTOMAAT I inf annatie 

J .. PROCES I 
I 

Figuur ·3 .1.: Procesoperator in interaktie met het proces. 

In dit soort regeltaken, waarin de mens de rol van supervisor vervult, doet men 
meer •n beroep op mentale vaardigheden zoals waarnemen, beslissen enz., dan 
op motorische vaardigheden. De taak van de operator in geautomatiseerde 
processen zoals in de chemische industrie (kombinatie van de vormen 1 en 3 
zoals Crossman die in hoofdstuk 2 onderscheidt), bestaat uit de volgende 
komponenten {Crossman, 1960): 
1. kontroleren of bijregelen: hij dient de verschillende meters en signa

leringen op het paneel te kontroleren en ervoor te zorgen dat het produkt 
binnen gespecificeerde grenzen blijft; 

2. speciale procedures: bij het opstarten en stoppen van een fabriek moet 
gewoonlijk een bepaalde reeks van handelingen worden afgewerkt; 

3. routine-onderhoud: het olieën van pompen, schoonmaken, e.d.; 
4. rapportering: op bepaalde tijdstippen dient hij de standen van de ver-

schillende meters te noteren. 
Wannee.r men nu d.m.v. een korte observatie erachter probeert te komen wat 
een operator werkelijk doet tijdens het kontroleren en regelen van het 
proces, zal men geneigd zijn te denken dat de operator het grootste deel van 
de dag doorbrengt met niets-doen; hij kijkt eens naar een meter, inspekteert 
de registraties, draait eens aan een knop en maakt eens een praatje met een 
kollega. 
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Om een goed beeld te krijgen van de aktiviteiten van de operator, is het 
volgens Crossman essentieel om te kijken naar de doelstellingen van zijn 
aktiviteiten. 
Crossman (1960) onderscheidt de volgende doelstellingen: 
1. Stabiliseren: het proces onder gespecificeerde kondities houden/brengen; 
2. Optimaliseren: bestuur het proces zodanig dat aan de voorgeschreven kwa

liteitskriteria wordt voldaan; 
3:-. "Breakdowns" vermÏjde'n,; 
4. De.9evolgen.van storingen minimaliseren. 

Op zichzelf lijken deze deelstellingen voor de hand liggend en misschien 
eenvoudig realiseerbaar, echter in de procesindustrie zijn er een aantal 
faktoren die de regeltaak van de procesoperator bemoeilijken: 
- de onderlinge afhankelijkheid en interakties van displays en controls; 
- de lange looptijden van het proces ; effekten van ingrepen 

zijn pas na lange tijd merkbaar (minuten, uren, dagen); 
- de operator moet vaak belangrijke variabelen schatten; 
-de operator moet de informatie van de verschillende, vaak ver uit elkaar 

1 i ggende meters vergaren en onthouden; 
- een gebrekkige of vertraagde kennis van de resultaten; 
- moei 1 ijk het proces vis uee 1 voor te s te 1:1 en. 
In de praktijk blijkt de operator vaak reeds voldoende werk te hebben aan 
het stabiliseren van het proces en het vermijden van storingen, zodat hij 
aan optimalisering nauwelijks toekomt. 
Crossman introduceerde de term "Control- Skill ~", een algemene vaardigheid 
waarover de operator zou beschikken. 
Hij introduceerde deze term naar aanleiding van aanwiJzingen dat een operator 
die op één van zijn taakonderdelen goed was, ook op alle andere onderdelen 
goed bleek te zijn. Dit zou dan wijzen op een algemene vaardigheid, door 
hem "Control-Skill" genoemd. DezeQregelvaardigheid'' bestaat dan uit de vol
gende komponenten: 
1. "sensing": het detekteren van signalen (meters, geuren, etc.); 
2. "percei '#ing 11

: het zi nvo 1 interpreteren· van- signal;en zodat men .snapt. wat 
er gebeurt; 

3. "prediction": het voorspellen van de gevolgen van wel of niet ingrijpen; 
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4. "familiarity with the·córitrols": wat zijn de ingreep-mogelijkheden en 
hun effekten?; 

5. 11 decision": het kiezen van de aktie met de hoogste kans op sukses. 

Naast deze regelvaardigheid dient hij eveneens om te kunnen gaan met infor
matie (information-handling-skill) hetgeen betekent: 
6. een selektieve waakzaamheid; 
7. het vertalen van symbólische informatie in konkrete gegevens en op 

. gro.nd van die gegevens béSlissen ... tot een strategie; 
'' .;_.·.. . 

8. het kunnen verwerken van mede de li11gen, gebeurten i ss en, enz. 

De belangrijkste komponent is het beslissen (decision). 
Een operator kan volgens Crossman zijn beslissing op een drietal manieren 
nemen: 

1. gebaseerd op vuistregels - "we doen het altijd Z0 11 

2. gebaseerd op een of ander "mentaal model" of idee van het proces (intuïtie) 
3. gebaseerd op een rationele en logische benadering. 
Crossman merkt t.a.v. het bovenstaande het volgende op: 
On the whole, discussions with operators have suggested that the first, or 
11 rule-of-thumb 11

, methad is common among. the less good operators, and the 
second, or 11 intuitive 11

, methad is aften characteristic of the better ones. 
But few operators seem to use a fully rational of conceptual approach. So 
it is a little misleading, as has bee~suggested (D.S.I.R. 1956), toregard 
control skills as 11 Conceptual 11

, if concep,tual is taken to imply conscious 
reference to general principles; they are perhaps better described as 
"intuitive". But further study may modify this conclusion.{1960) 

Ook andere auteurs signaleren het belang van een of ander intern model bij 
het bewaken van processen. Bainbridge (1968) maakte een studie van de mense
lijke beslissingsstrategieën bij procesbewaking en besturing, waaruit bleek 
dat in de menselijke aktiviteiten patronen ontdekt .. konden worden en dat 
11 people appear to work from an internal "model" of the system they are 
controlling. Very Httle is known about the form of this internal model, 
but studies on the subjects running memory for variabels in the system show 
that they .keep mental track of important variä.blès even though these may 
be displayed in front of them11

• 
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Ook uit de studies van Kragten Landeweerd {1974) blijken identieke proces
situaties tot verschillende kontrole akties te leiden, waarbij zij opmerken: 
"We infer that they have an idea, a mental 11 model" of the invisible process 

. which they control, and thatthis model does influence their actions". 
Onderioek op het gebied van dit intern model, over het bestaan ervan, de 
aard; of er een of meerdere modellen ·zijn, enz. staat nog in de kinder
schoenen; Het empirisch gedeëlte :van.;,èJeze skriptie hoopt echter een bij
drage te:'.leveren aan de vraag wat voor kermis de operator dient te worden 
bijgebracht om zich een intern model te vormen en zo een proces te kunnen 
regelen. Over hetbijbrengen van kennis gaat hoofdstuk 4. 
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Hoofdstuk 4. Training en opleiding 

Over de taak van de procesoperator hebben we het in ons voorgaande hoofd
stuk reeds uitvoerig gehad. Nu koncentreren we ons op de training en op
leiding van met name de operator in de procesindustrie. Zoals we al hebben 
gezien doet de arbeid in geautomatiseerde processen steeds meer een beroep 
op intellektuele vaardigheden. 
In een rapportvan de C.O.P. (1968) werden mensen in vèr-geautomatiseerde 
beddjven in.de procesindustrie (Groep I) vergeleken met mensen uit middel
vergeautomàtîseerde bedrijven (Groep II). Uit dit onderzoek bleek dat in 

·groep II 73% van het produktiepersoneel werkzaam was in funkties waarvoor 
blijkbaar geen speciale vooropleiding vereist was, terwijl in groep I dit 
nog maar 46% was .. In groep I bleek 66% van het produktiepersoneel LTS of 
meer te hebben gehad, in groep II was dit 26% {Verschoor, 1970). 
Ook al kunnen we volgens Verschoor aan de objektiviteit van deze cijfers 
twijfelen, het geeft ons een indikatie van de behoefte aan goed opgezette 
bedrijfsopleidingen en -trainingen. 

4.1. Wat is training? 

Voor een definitie van training sluiten we ons aan bij de definitie 
zoals Stamroers en Patriek (1975) die geven: 
"Training is de systematische ontwikkeling van het attitude-, kennis-, 
vaardigheids-gedragspatroon dat vereist is, wil iemand een bepaalde 
taak of funktie goed kunnen uitoefenen~ 

Training is dus duidelijk taak- of funktiegericht. Dit in tegenstelling 
tot onderwijs. Onderwijs is meer algemeen gericht en heeft tot taak de 
persoon algemeen te vormen. 
De termen "taak" en "funktie 11 vragen om enige uitleg. 
We hanteren de definities van Kragt (1976): 
Onder "taak" (task) verstaan we: Een verzameling aktiviteiten die ge

kenmerkt wordt door een gemeenschap
pelijk doel, en die in een relatief 
kort tijdsbestek wordt uitgevoerd. 

Onder 11 funktie" (job) verstaan we: De verzameling van taken, die het 
werk van een operator vormt. 
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In de definitie komt het woord "systematisch" voor. Training is een 
"systematische ontwikkeling". We gaan daarom ook uit van een syste
matische benadering van het trainingsproces. 

4.2. Een systeem-benàdering van het trainingsproaes 

Een kenmerk van een systeembenadering is dat het niet alleen tracht 
de verschillende komponenten van het trainingsproces te bekijken, 
maar bovendien tracht de relaties tussen deze komponenten onderling 
en met andere processen te bepalen. Dit omdat een doel van de systeem
benadering juist is:te voorspellen'wat de aard en de richting van de 
verandering in de overige komponenten is, ten gevolge van een ver
andering in een of meerdere andere komponenten. Er bestaan waarschijn
lijk vele modellen van het trainingsproces, doch wij gaan uit van het 
model van Eekstrand (1964). Zie figuur 4.1. 

Oefine 
training 
obj9ctives 

(1) 

Oerive 
trc:tining 
content 

13) 

Design 
methods 
ond troining 
moteriol 

(4) 

Oevelop 
criterion 1---------..1 1..------""imeasures 

(21 

Figuur 4.1.: Een systematische benadering van het trainingsproces. 

In de nu volgende paragrafen komen de verschillende komponenten van 
dit model aan de orde. 

4.3. Het trainingsdoel (1) 

In het algemeen verwijst de term "trainingsdoe1 11 naar de specifieke 
verrichting die de leerling na afloop van de training dient uit te 
voeren. Gezien de definitie van training kunnen we dit de "eindtaak" 
of het "eindgedrag 11 noemen. 
In dit stadium kan men eveneens de kriteria (2) ontwikkelen : in welke 
mate wordt het trainingsdoel bereikt? 
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4.4. De trainingsinhoud ($) 

4.4.1. Taakbesahrijving 

Het beschrijven van de in 4.3. genoemde 11 eindtaak .. is een manier om 
deze eindtaak te operationaliseren. Deze beschrijving van de 11 eind
taak11 of het 11eindgedrag 11 bepaalt de inhoud van de training. 
Gerlach (1967) geeft de volgende samenvatting van de eigenschappen 
van taakbeschrijving: 
1. de beschrijving houdt een definiëring van het eindgedrag in, 
2. de beschrijving wordt uitgevoerd met behulp van werkwoorden die 

een observeerbare operatie aanduiden (b.v. 11 het berekenen van"), 
3. de beschrijving bevat de kondities waaronder het gedrag zal 

plaatsvinden, 
4. de kwaliteit van het gedrag wordt aangegeven. 
Salvendy en Seymour (1973) stellen dat de eindprestatie afhangt van 
een drietal faktoren: 1. vaardigheden 

2. kennis 
3. attitudes. 

Van deze drie faktoren kunnen de eerste twee worden afgeleid van het 
gedrag van een ervaren werker. Bij attitude ligt dit moeilijk daar 
een ervaren operator niet persé een juiste werk-attitude hoeft te 
hebben. 
Bij het opzetten van een trainingskursus is het dus van belang om er
achter te komen over welke kennis en vaardigheden de ervaren operator 
dient te beschikken; over vaardigheden hebben we het in hoofdstuk 3 
al uitvoerig gehad. We beperken ons hier tot de kennis die een 
operator moet bezitten. 

4.4.2. qperator-kennis en informatie 

Salvendy en Seymour (1973) noemen de volgende drie kennisvormen: 
1. Fabrieks- (of werkplaats} kennis: kennis omtrent oriënterende en 

praktische zaken als ingang, klok, salarisschaal, ehbo, voorzien
ingen, etc. 

2. Funktie-kennis 11 kennis omtrent materiaal, gereedschap, werkverde
ling, veiligheidsvoorschriften e.d. 
Tevens hoort hierbij kennis, informatie, omtrent het proces. 
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3. Kwaliteitskennis: - kwaliteitsspecifikatie; 
- foutenanalyse. 

Het belangrijkste aspekt hier is de kennis omtrent het proces (2). 

l~at dient een operator hiervan te weten om een proces goed te kunnen 
regelen? Hoeveel informatie dient men de operators te geven? 
Een aantal onderzoekers hebben zich met dit probleem uitvoerig bezig
gehouden. Crossman .en Cooke (1962} bijvoorbeeld hebben een labora
torium onderzoek gedaan naar de vraag wat voor informatie de operator 
I)Odig zou hebben om een-eenvoudige regeltaak goed te kunnen uit-
. . . l 

voeren. Zij maakten daarbij onderscheid tussen twee soorten van 
informatie: één groep proefpersonen kreeg een instruktie waarin 
nauwkeurig alTerlei wetenschappelijke informatie gegeven werd over 
het te regelen proces en een andere groep kreeg alleen wat infor
matie over temperaturen en looptijden e.d •• Landeweerd (1968) heeft 
dit onderzoek in een wat andere vorm herhaald, waarin hij onderscheid 
maakte tussen een geinformeerde groep en een niet-geinformeerde groep 
proefpersonen. In beide onderzoeken was de opdracht om door middel 
van een regelaar de temperatuur van respektievelijk water (Crossman, 
e.a.} en lucht (Landeweerd) van een bepaalde waarde naar een voor
geschreven waarde te brengen. De traagheid tussen ingreep en responsie 
was + 3 minuten. 
Uit beide onderzoekingen bleek dat de procesinformatie niet wezenlijk 
bijdroeg, en zelfs een (niet signifikante) verslechtering van de 
regelprestatie teweeg bracht. Landeweerd konkludeerde dat de gegeven 
informatie·waarschijnlijk te gedetailleerd was voor de uit te voeren 
taak en daarom belastend werkte voor de proefpersoon (Kragt en 
Landeweerd, 1974}. 
Attwood (1970} kwam in zijn onderzoek tot een tegengestelde konklusie: 
een goed begrip van het te regelen proces is een eerste vereiste voor 
het goed kunnen regelen ervan. 
Ook Brigham en· Laios (1973) hebben een onderzoek gedaan naar de in~ 
vloed van informatie op het regelgedrag bij het regelen van een kom
plexer proces. Zij vonden een (niet signifikante) indikatie dat de 
kennis omtrent de procesdynamika de regel pres.tatie verbeterde. 



-22-

Zij konkludeerden: 
11 1t seems as if the subjects' understanding of the system must 
be related to the cornplexity of the system. In the case of 
simple systems such as those used by Landeweerd and Crossman and 
Cooke, detailed information about the plant is superfluous. The 
instructions about the dynami cs of the plant appear to h·ave been 
of at least some value in the present study, where the system 
was more complex, and this is supported by the sujects' 
questionnaire responses. In addition, where subjects are using 
a predictive.model of the system (see below), knowledge of the 
dynamics of the plant is likely to be of value in the development 
and use of the model. Thus, i_t would be hasty of decide that a 
physical understanding of the system is not of value in practical 
process control situations 11

• 

In hoofdstuk 3 hebben we er al op gewezen dat er in de literatuur 
sprake is van een intern model en dat wij met name geïnteresseerd 
zijn in de rol die het aanbrengen van kennis hierbij speelt. De 
tegenstrijdigheden in de bevindingen van de bovengenoemde auteurs 
vormden daarom een van de vraagstellingen voor het onderzoek zoals 
dit in deel 11 wordt beschreven. 

4. 5. De trainingsmethodB en materiaal (4) 

Nu we al weten wàt er in de training opgenomen dient te worden, willen 
we ook nog weten hoe we dit zullen gaan overbrengen. 
We hebben ons doel reeds geformuleerd en weten dus waarheen te gaan. 
Om er te komen heb ben we a 11 een nog een "p 1 an 11 nodig. 
Voor het opstellen van een dergelijk 11 plan 11 is Taakànalyse de geëigende 
methode. 

4.5.1. Taakanalyse 

Annett, e.a. (1971) definiëren taakanalyse als: 
"het proces van diagnostiseren van ''het plan" dat nodig is om bepaal
de doeleinden te bereiken". 
Taakanalyse dient volgens hen te leiden tot een trainingsopzet. 



Een andere assumptie van Annett is~ dat "het plan" voor het alge
mene doel uit een hi~rarchie van subplannen en subdoelen bestaat. 
Stammers en Patriek (1975) definiëren taakanalyse als volgt: 
"A systematic analysis of the behaviour required to carry out a 
task with a view of identifying areas of difficulty and the appro
priate training techniques and learning aids necessary of successful 
instruction; . 
Task analysis is seen therefore both as a process of collecting 
information on task behaviour, and as a methad indicating the 
necessàry training". 

In de taakanalyse worden dus klassen van gedrag bepaald. Elk gedrag 
dat tijdens een taakanalyse wordt waargenomen teneinde het (sub)
doel te bereiken wordt door Annett~ e.a. een {sub) operatie genoemd: 
een {sub)operatie wordt dus gedefinieerd door zijn (sub)doel. Even
als dat het doel is opgesplitst in subdoelen, zo is ook het plan op
gebouwd uit subplannen, en een operatie uit suboperaties, alles 
hiërarchisch geordend, alles bijdragend aan het algemene doel. 
De beste wijze van taakanalyse is dan ook om uit te gaan van een 
algemene operatie en doelstelling om dan naar meer specifi'eke sub
operaties en subdoelen te gaan, en zo de hiërarchie van de taak 
bloot te leggen. 
Een van de grootste problemen bij taakanalyse is, waar houden we op: 
Wat is een acceptabel nivo? 
Hierbij dient men twee dingen af te wegen: 
1. Wat bereikt de 11 operatie", en wat kost het indien het doel niet 

wordt bereikt? ( 11 COSt11
) 

2. Wat zijn de kans~n dat een leerling een doel niet bereikt? ("Pro-
bability11) 

Het produkt van kosten en kans op falen (C x P) is volgens Annett, 
e.a. een bruikbaar kriterium om ons te helpen beslissen of we een 
operatie nog verder zullen analyseren, hetgeen een verder opdelen in 
suboperaties inhoudt. Een minder begaafde trainingspopulatie nood
zaakt b.v. tot een gedetailleerde analyse. 



-24-

4.5.2. De hi~raPahisahe ópbóuw van ·äe óperator-taak 

Uit het voorafgaande blijkt de noodzaak voor een taakanalyse voor 
het opzetten van een trainingskursus. Teneinde een dergelijke kursus 
voor de procesoperator in de chemische industrie op te kunnen zetten, 
dienen we ook hier achter de hiërarchische opbouw van de taak te 
komen. Duncan (1972) heeft iets dergelijks reeds gedaan bij het ont
werpen van een trainingskursus voor het lokaliseren, diagnostiseren 
en verhelpen van storingen. Naar zijn idee en volgens de werkwijze 

. van Annett hebben wiJ de vÖl gende hiërarchische voorste-lling van de 
operatortàak, zoals deze wordt omschreven door Crossman (1960)s ont
wikkeld. Dit was noodzakelijk om inzicht te krijgen in wat de opera
tor zoal doet en tot welk gebied wij ons in ons onderzoek willen be
perken. De taakanalyse heeft geleid tot de figuren 4.2. en 4.3. 

6 

(lil t/m 24) 

Figuur 4.2.: Boxdiagram van de hiërarchische opbouw van een operator
taak. 
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Figuur 4.3.: De hiërarchische opbouw van de operatortaak, ingedeeld 

naar de verschillende (sub)operaties. 

In ons onderzoek (deel II) hebben wi.i ons gekoncentreerd 0~ de subtaak: 
••stabiliseren en sub-optimaliseren van het proces" (blok 13). 

Omdat ons niet duidelijk was wat nu precies de verschillende sub

operaties van deze subtaak zijn, is deze subtaak door Ir. H. Kragt 

nader geanalyseerd. Dit leverde de onderstaande figuur 4.4. op. 
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Figuur 4.4.: De hiërarchische opbouw van de subtaak .. stabiliseren". 

Uit deze analyse komen een paar belangrijke facetten naar voren. 
We zien dat de operator bij de suboperatie 11 tot bijregelen beslissen" 
(blok 21 en 22) een drietal dingen moet weten: 
1. Welke kant draai ik de knop op? (Richting) 
2. Hoeveel draai ik aan de knop? (Hoeveelheid) 
3. Wat heeft het voor invloed op de rest? (Interaktie} 
Het lijkt erop dat, wil de operator zijn taak 11 Stabiliseren" uit 
kunnen voeren, hij minstens op de hoogte moet zijn van deze drie 
facetten. Zij hebben dan ook het uitgangspunt gevormd voor de Type I 
informatie zoals in hoofdstuk 6 wordt beschreven. 

4. 5. 3. "On-the-job vs. off..;.the-job-tPainen" 

Het aanleren van kennis en vaardigheden is met name van belang als 
het erom gaat storingen te vermijden, of, indien aanwezig, op te spo
ren, te diagnosticeren en de gevolgen te minimaliseren. 
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Een probleem dat zich dan onmiddellijk voordoet is, hoe moeten deze 
mensen worden opgeleid? Kan dit het beste in een training los van 
de fabriek en het werk (off-the-job), of is net beter de mensen ter 
plekke te instrueren bij het optreden van een storing (on-the-job)? 
Beide trainingsvormen hebben zowel voor- als nadelen, echter de 
voordelen van "off-the-job"-training schijnen die van "on-the-job" 
te overtreffen. 
Bainbridge (1968) merkt op: 
Often jobs are learnt by working under an experienced man, which is 
at best an ineff1ciint training procedure and can lead to the 
perpetuation of poo~ werking strategies. Attempts to replace human 
operators by control systems have àlso been hindered by this lack 
of knowledge because many industrial processes are too complex and 
11 noisy 11 to be controlled by straightforward mathematical equation
based programs. An alternative is to replacethemán by simulating 
him on a control computer, which has the advantage that it can work 
accurately without fatigue for indefinite periods. Befare this can 
be do~e, however, it is necessary to know how the man does the task. 
Salvendy en Seymour (1973) noemen de volgende voordelen van "off-the
job11-training: 
- trainees worden niet door plotselinge onderbrekingen in de fabriek 

afgeleid; 
-trainees voelen zich.niet minderwaardig t.o.v. ervaren operators; 
- iedere operator heeft zo zijn eigen (beste?) strategie en de daar-

bij behorende minder goede gewoontes. Deze worden bij off-the-job
training niet zo snel over genomen; 

-individuele instruktie onder rustige omstandigheden i.p.v. onder 
de stress-situatie waarin de 11 0nderwijzende" operator zelf ver
keert tijdens de storing zoals bij "on-the-job"; 

- systematische training - didaktisch beter gefundeerd; 
- induceren van een juiste attitude; 
- teamgeest ~peen eenvoudigere wijze te ontwikkelen, evenals een 

individueel vertrouwen. 
Er kleeft echter ook een belangrijk nadeel aan het "off-th.e-job" 
trainen, nl. de 11 transfer", ofwel 11 0verdracht 11 naar de "echte" situ
atie. 
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4.5.4. Simulatie 

Een ideale manier van trainen zou ZlJn, het proces zodanig na te 
bootsen zodat de leerling ongestoord kan oefenen zonder bang te zijn 
voor het ontstaan van gevaarlijke situaties door foutieve regel
akties, en waar de leerling eventuele moeilijke handelingen kan her
halen, zoveel als nodig is. Dit kan door middel van een simOlatie 
(nabootsing) van het proces. Deze simulatie kan variëren van een 
kartonnen bord tot een komputergestuurde kopie van een meet- én 
regelkamer. Het belangrijkste is dat de simulatie zodanig is, dat 
de "transfer" .naar. de werkelijkheid maximaal is. Duncan (I.R.) noemt 
een aantal eisen waaraan een simulatie moet voldoen: 

'• 

1. Simulatie dient .een representatie te zijn van bepaalde kenmerken 
van een situatie~ :om een doel te bereiken (het trainingsdoel -
zie 4.3.). 

2. Simulatie dient slechts alle rèlevante kenmerken te bevatten 
(fidelity) (zie hiervoor de paragrafen over taakbeschrijving en 
taakanalyse). 

3. Simulatie dient de mogelijkheid tot oefenen te bieden. 

Simulatie biedt een aantal belangrijke voordelen (Duncan & Shephard, 
1975, Staromers & Patrick, 1975): 
1. het is minder kostbaar dan trainen "on-the-job"; 
2. het is veel minder gevaarlijk; 
3. het is efficiënter omdat men de leerling deeltaken kan aanleren; 
4. manipuleerbaarheid, variëren van looptijden e.d.; 
5. taken die 11 on-the-job 11 niet trainbaar zijn, zijn zo wel te trainen 

(b.v. op de maan landen). 

Naast deze voordelen zijn er ook situaties die niet of nauwelijks 
simuleerbaar zijn: 
-de gevaarlijke omgeving (omgevingsstress); 
- het gevaar van en desankties op het maken van fouten ( taakstress); 
- het snel moeten diagnostiseren (tijdsstress). 
Toch blijven er situaties waarin uitsluitend simulatie een uitkomst 

kan bieden. Wij denken hierbij aan dia9nosetraining: in de prttktijk komen 
sommige storingen nauwelijks of zeer onregelmatig voor, zodat men ze 

niet kan oefenen. 
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Simulatie biedt ook voordelen bij onderzoek. Bainbridge (1968) zegt 
hierover: 
~1ental skills are difficult to investigate in the laboratory because 
it is not usually possible to reproduce the complexity of plant 
conditions and the length of background experience common in industry. 
For this reason most studies have been carried out in the field, but 
it is not always feasible to interfere with production schedu.les and 
there are aften limitations to the amount and extent of observing 
and recording which can be done. The availability of computer Simu
lations of production plant does, however, offer a chance to 
experiment under sarnething approaching realistic conditions. The 
process variables or parameterscan be changedat will, all the data 
can be stared for future analysis and the pacing of the process 
operations can be varied from the real-time values. This latter 
feature offers great scope for mental load studies since the speed 
at which the decision-making is done by operators is an important 
factor which is thought todetermine the mental load level. 

Gezien de vele voordelen van simulatie, is deze techniek uitermate 
geschikt om onderzoek te doen naar min of meer geautomatiseerde 
mens-machinesystemen teneinde zulke systemen naar psychologische, 
sociale, technische en ekonomische maatstaven te optimaliseren {doel
stelling W.O.M.-i.o. rapport no. 2, juli 1974). Een gesimuleerd 
proces is manipuleerbaar, kontroleerbaar, en te herhalen. Tén behoeve 
van onderzoek naar bovengenoemde mens-machinesystemen wordt in het 
laboratorium van de afdeling Bedrijfskunde aan de Technische Hoge
school te Eindhoven door de Werkgroep Onderzoek ~1ens-Machinesystemen 
{W.O.t4.-i .o.) met name door de vakgroep Organisatie Psychologie ge
bruik gemaakt van een simulator. Deze simulator omvat een nabootsing 
van een destillatieproces zoals dit in de werkelijkheid bij D.S.M. 
bestaat (voor een nadere omschrijving hiervan zie hoofdstuk 8). 
De mogelijkheden van deze simulatie beperken zich nu nog tot het 
zogenaamde 11normale bedrijf", hetgeen inhoudt, dat ernaar gestreefd 
wordt om op grond van externe kriteria bepaalde procestoestanden te 
realiseren (Kragt, 1976). 
Dit is een van de redenen dat het hierna beschreven onderzoek zich 
richt op de subtaak "stabiliseren" (zie figuur 4.2. t/m 4.4.). 
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4. 6. IndividueZe [aktor>en 

In 4.5.1. hebben we al gezien dat het noodzakelijk is het trainings
programma af te stemmen op de groep leerlingen en dat het eveneens 
noodzakelijk is af te wegen wat de kans is dat een leerling een doel 
niet bereikt (P x C-kriterium}. 
Tot nu toe hebben we over de taak~ de vaardigheden en de kennis van 
11 de 11 operator gesproken en daarmee impliciet aangegeven wat 11 de 11 

trainee moet leren. Er·is gesproken over wat de beste manier van 
trainen is voor 11 de 11 leerling, en we .hebben daarbij niet gelet op de 
heterógeniteit van de populatie ·toekomstige operators. 
Élke leerling vertoont een range aan kenmerken en eigenschappen, die 
mede de efficiëntie en resultaten van een training bepalen. Reeds aan
wezige kennis en reeds aangeleerde vaardigheden spelen eveneens een 
rol. Ideaal zou zijn indien een trainingsprogramma aangepast kan wor
den aan elk soort trainee (fase 5 van figuur 4.1.). 
Naast faktoren als motivatie, koncentratie, attitude, zijn ook leef
tijd en kognitieve faktoren als verbale aanleg, ruimtelijk voorstel
lingsvermogen van belang. Zie voor uitgebreide informatie o.a. Singleton 
(1974) en Stamroers en Patriek (1975). 
Stammers en Patriek noemen bijvoorbeeld een verschil in prestatie (in 
een stuurtaak} tussen mensen met een hoog en met een laag ruimtelijk 
voorstellingsvermogen. 
Ook de faktor leeftijd is in deze belangrijk. Vooral tegenwoordig nu 
vele oudere werknemers (vanaf 45 jaar), vooral die (beroeps-)katego
rieën die door onvoldoende opleiding, verdwijnen van beroepen en be
drijfstakken, technologische ontwikkeling, en het uitblijven van 
adekwate maatregelen in moeilijkheden dreigen te komen. Vaak is het 
hier zo, dat om- en bijscholing niet zo zeer middel tot behoud van 
arbeidsmarkt positie is, als wel voorwaarde voor terugkeer. 
Een recent rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO, 1974) 
toont dat in de gehele wereld het voor 40-jarigen en ouderen het erg 
moeilijk is om aan een baan te komen. Om- en bijscholing, het voort
durend bijhouden van kennis en vaardigheden, herstrukturering en mobi
liteit en bepaling van de funktionele leeftijd zijn mogelijke oplos
singen. 
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Vooroordelen als 11 0uderen zijn minder intelligent, trager, rigide, 
autoritair e.d. zijn onjuist. Leeftijd hoeft in zich geen belemmering 
te zijn voor training. Het trainingsprogramma dient echter te worden 
afgestemd op deze groep mensen. Zie Van Geffen (1969, 1971) voor een 
aantal voorwaarden voor het succesvol opzetten van trainingen voor 
ouderen. 

4. ? • FvaZuatie. 

In de laatste fase van ons trainingsproces bepalen we wie er succesvol 
is geweest (fase 6). Dit aan de:hand van de in het begin geformuleerde 
kriteria. Of de training succes heeft gehad kunnen we alleen zien aan 
het gedrag van de leerling. Daarvoor dienen we meetinstrumenten te ont
wi kke 1 en. We kunnen verschi 11 ende ma ten bedenken, b.v.: 
1. de ma te dat iemand bepaa 1 d aangeleerd gedrag b 1 ij ft vertonen ( "ont

houdt"); 
2. de mate dat iemand bepaald aangeleerd gedrag ook op andere soort-

gelijke taken kan toepassen {"transfer"). 
Duncan {1971) komt in zijn studie over "onthouden" en "overdracht" 
(transfer) tot opvallende konklusies: 
Er bestaat een groot verschil in onthouden en transfer tussen proefper
sonen met een hoog vermogen om een 11 Zoekstrategie" te leren, en proef
personen met een laag vermogen (zie Duncan voor het meten van dit 
11 Vermogen"). Bovendien blijkt dat de overdracht van de "zoekvaardig
heid" voor beide groepen redelijk konstant blijft. Uit zijn onderzoek 
blijkt dat een aangeleerde zoekstrategie beter behouden blijft dan 
reeks van zoekroutines (b.v. in de vorm van ketens- zie Duncan). 
Duncan vermoedt dat het stabiel blijven van het trainingsresultaat {na 
verloop van tijd) niet zo zeer afhangt van het onthouden of de mate 
van overdracht, doch eerder van de mate waarin iemand erin slaagt zich 
een bepaalde strategie of vaardigheid ("search-skill" aldus Duncan) aan 
te leren. Deze strategie of vaardigheid is gemakkelijker te onthouden 
dan een aanta 1 rou ti nes of ketens ( "search-sequences "}. 
Over het aanleren van vaardigheden gaat nu het volgende hoofdstuk. 

Het mooie van.deze systeembenadering van training is, dat wanneer de 
leerling niet erin slaagt aan de criteria {2) te voldoen, dit niet 
aan de leerling ligt doch aan het systeem. Aanpassing is derhalve 
nodig {feedback-7). 
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Hoofdstuk 5. Het le:r>en van vaardigheden 

De moderne mens beschikt over een flink aantal vaardigheden (skills). Met 
vaardigheden bedoelen we dan georganiseerde, doelgerichte ketens van akti
viteiten; vaardigheden duiden op een nivo van bekwaamheid in een specifieke 
taak, terwijl vermogen {ability) eerder wijst naar een algemeen kenmerk dat 
een individu heeft, ten gevolge van groei~ en leepProcessen (fleishman, 
1969) . 
Salvendy en Seymour (1973) geven de volgende definiti~ van een vaardigheid: 

Iemand vertoont een vaardigheid "als hij gezien het doel van de taakuit
voering de meest relevante informatie op het juiste tijdstip en via het 
juiste zintuig opneemt en de meeste adekwate aktie in het licht van dat 
doel snel en.efficiënt uitvoert". 

Uit deze definitie blijkt wel dat je een vaardigheid niet zo maar bezî~ 
die leert men, en wel volgens de volgende fasen: 
Het organisme begint met de elementaire taak-eisen te leren kennen en kiest 
aan de hand van deze eisen enkele elementaire11 subroutines 11 (de cognitieve 
fase); hierna maakt hij zijn definitieve keuze omtrent de te gebruiken 
subroutines, en tracht hij deze subroutines te associëren met reeds aanwe
zige subroutines en eventueel tot een groter geheel te integreren {de asso
ciatieve fase). Tenslotte wordt nu de samenstelling en uitvoering van de· 
subroutines in ~oenemende mate autonoom;d.w.z.minder afhankelijk van cogni
tieve controle (de autonome fase). 
Fitts(1964) spreekt daarom terecht van een vaardigheid als gedrag wordt 
vertoond waarbij de volgende komponenten centraal staan en na verloop . 
interakteren. 
a. receptor processen: het opnemen van informatie middels zintuigen; 
b. centrale processen: het verwerken van informatie en beslissen; 
c. effector processen: beweging van handen, ledematen, e.d.; 
d. feedback processen: dient ervoor om gedrag te veranderen of te kontinueren. 

Feedback is essentieel in leerprocessen. Hierop komen 
wij later nog terug. 

Fitts maakt bovendien nog een onderscheid tussen Universele vaardigheden en 
aangeleerde vaardigheden, waarbij de universele vaardigheden over het alge
meen aangeboren zijn en perfecter worden, naarmate het zenuwstelsel rijpt 
(b.v.: ademen, reflexen). 
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Deze vaardigheden kunnen natuurlijk wel door leren worden beïnvloed. De 
aangeleerde vaardigheden zijn uiteraard aangeleerd en kunnen grofweg wor
den onderscheiden in perceptueel-motorische vaardigheden en mentale vaar
digheden (taal-vaardigheden, Fitts~ 1967). , 
Veel relevante informatie die door het organisme wordt verwerkt, is afkom
stig van voorgaande responses e'n van de.gevolgen daarvan. Dit wordt terug
koppeling ofwel feedback genoemd. Dat feedback een belangrijke plaats in 
leerprocessen inneemt, is reeds door vele onderzoekers aangetoond (zie voor 
een overzicht Annett,1967). Omdat er verschillende vormen van terugkoppe
ling bestaan, lijkt het ons nuttig, deze wat nader te omsch·rijven, gezien 
hun specifieke gevolgen voor leerprocessen. 
Fitts ( 1962} maakt een onderscheid tussen de verschillende vórinen van feedback 
(zie figuur 5.1.). 

1. Intrinsieke feedback: een natuurlijk gevolg van de bewegingen zelf. 
Deze veroorzaken proprioce.ptieve en kinesthetische stimulatie, die de 
volgende handelingen kunnen beïnvloeden. Men wordt continu, 11 geïnfor
meerd11 over de plaats en bewegingen van de verschillende lichaamsdelen 
(zie figuur '5.1: 1.1., 1.2., 1.3); 

2. Extrinsieke feedback: iemands (re-)akties beïnvloeden zijn sociale en 
fysieke omgeving en resulteren in nieuwe stimulering door die omgeving. 
Zowel intrinsieke als extrinsieke feedback geven kennis, motivatie en 
11 reïnforcement11 aan de persoon (bevat ook machinefeedback - zie figuur 
.s.l.: 2.1., 2.2., 2.3., 2.4.); 

3. Interne feedback (centrale terugkoppeling): dit is de feedback binnen 
het zenuwstelsel. Deze maakt het mogelijk dat het gedrag gestuurd wordt 
en fouten gekorrigeerd worden nog vóórdat de output van het systeem, de 
uitvoering van de responsie, begonnen is {figuur ·5.1.: 3.0.). 
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afferente signalen efferente signalen _ _.,_- r---- - ï 
I 

Sensorisch Systeem 
(Receptor p roeessen) 

Centraal Zenuwstelsel 
(Kognitieve processen 

1.2--.J 

Motorisch Systeem 
....... -• (Effector processen) 

~ 1. 
· t~es 

2.3 L.----- 1.1-------------' output 2. 4 

.machine output · ~ I 
~ Machine]:-; __ -_-_-_- _--=:_ =- "Controls" 

:machine we ers tand 

[ËXÏ)e ri men ta to rl 

... Omgeving 

1.1.: Proprioceptîeve en kinesthetischè feedback 
1.2.: perceptuele mechanisme; verantwoordelijk voor 

perceptieve selektie 
1.3.: spierterugkoppeling 
2.1.: omgevingsfeedback 
2.2.: experimentator-feedback 
2.3.: taak-feedback· (input) 
2.4.: machine-feedback 

(kennis van resultaten 

intrinsieke feedback 

extrinsieke feedback 

3.0. interne-feedback m.n. de thalamus bestaatvoor )interne feedback 
88% uit schakelneuronen van sensorische naar 
motorische cortex. 

Figuur 5.1.: Verschillende vormen van feedback (naar Fitts, 1962). 

Uit onderzoeken van o.a. Konorski (1967), Tauben Berman (1968) bleek dat 
bij proefdieren, waarbij de intrinsieke feedback via een operatieve ingreep 
geblokkeerd werd, het "doolhof-leren" blijkbaar wel kan plaatsvinden in af
wezigheid van intrinsieke feedback, doch niet in afwezigheid van alle feed
back: de extrinsieke- en interne feedback waren nog steeds moeilijk. 
Andere onderzoekers hebben getracht de intrinsieke feedback te vervormen of 
vertragen door middel van T.V.-circuits en audio-circuits. Een illustratie 
hiervan vinden we bij de stuurtaak: hierbij bleek dat de nauwkeurigheid 
waarmee de informatie over de geleverde prestatie wordt verschaft, de pres
tatie beïnvloedde: een te grote nauwkeurigheid leidde tot een groot aantal 
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foute interpretaties en een te veelvuldig bijregelen {Hartman en Fitts, 
1955). 
Een bijzondere vorm van externe feedback is de kennis van resultaten {KR). 
Uit.onderzoekingen van Annett(1967), Stammersen Patriek {1975), Brigham 
en laios {1975) en Mulder, e.a. (1976) blijkt het wezenlijke belang van KR 
bij leren. Vooral gedurende de eerste leerfase {de cognitieve fase), maar 
ook later, bij de uitvoering van de volledig beheerste vaardigheid {de 
autoriome::fase) speelt de informatie over de geleverde prestatie een belang
rijk.e:ronkmotivationel~)rol. KR beïnvloedt de in het lange geheugen {LTM) 
opgeslagen informatie van het handelingenverloop, de interne representatie 
daarvan. Enige tijdsafstand tussen handeling en KR is daarom niet erg en, 
zoals uit onderzoek blijkt, soms zelfs gunstig voor het leren: er is blijk
baar tijd voor nodig de nieuwe informatie te verwerken en te integreren met 
de reeds in het LTM aanwezi~e informatie {Mulder, e.a. 1976). In de laatste 
fase van het leerproces (de autonome fase) speelt de interne {centrale) 
terugkoppeling een belangrijke rol. Wat nu de interne representatie in
houdt en hoe de interne terugkoppeling hierin een belangrijke rol speelt, 
bekijken we in het nuvolgende hoofdstuk. 



-36-

Hoofdstuk 6. Intomatie verwerking 

Zoals we al eerder hebben vermeld, verschuift het accent van de vaardighe
den van een procesoperator in geautomatiseerde produktieprocessen van per
ceptueel-motorisch naar mentaal. Hield de ergonomie zich voorheen vooral 
bezig met onderzoek naar de bediening en controle van apparatuur als funktie 
van taak en omgevingsvariabelen, tegenwoordig wordt men zich ervan bewust, 
dat operators in geautomatiseerde produktieprocessen niet zo zeer handelend 
doch meer bewakend bezig zijn (zie Hoofdstuk ·2 ) , een aktiviteit waarbij 
men mentaal zeer bezig is en waarbij hoeveelheden informatie snel en ade
kwaat dienente worden.verwerkt, kortom, waarbij veel denkwerk dient te 
worden verzet. De ergonoom ziet zich daarom op dit gebied een nieuwe taak 
en zal dit dienen te doen in nauwe samenwerking met de psychologische 
funktieleer (de Verrichtingstheorie, Sanders, 1976a). 
Vanuit de experimentele psychologie worden ons enkele begrippen aangereikt, 
die een vaag proces als 11 informatie verwerking .. wat inzichtelijker maken. 

6 .1. Fu:nktioneZe en st!'uktUPeZe aspekten van iiB in[o1'matie veruerking. 

Daar F.C. Donders reeds in 1368 de belangrijkste basis heeft gele9d 
voor het vele latere onderzoek op het gebied van de informatie ver
werking, lijkt ons dit een logisch uitgangspunt. Van hieruit willen we 
even kort de in dit kader belangrijkste bevindingen vermelden. 
Uitgangspunt voor Donders is geweest, dat er tussen het ontvangen van 
een stimulus en het geven van een respons een aantal opeenvolgende 
processen dient te worden doorlopen, waarvan elk proces een deel van 
de reaktietijd opeist. Het doel van zijn onderzoek was een beschrijving 
te geven van de verschillende interne transformaties die optreden bij 
het omzetten van een stimulus in een respons. Veel later onderscheiden 
Fitts en Posner {1967) binnen het informatie-verwerkingsproces de 
volgende processen: 
1. Sensorische processen 

2. Perceptieve r.;rocessen J centrale processen 
3. Geheugen processen 
4. Respons processen 
Het werk van Donders vormde tevens de basis voor werken van Welford 
{1968) en Smith (1968), en laatstgenoemde heeft een iets andere inde
ling van de opeenvolgende transformaties voor keuzereakties gegeven. 
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Smith onderscheidt: 
1. sensorische processen: aanvan~elijke codering en voorbewerking van 

het signaal. 
2. perceptuele en geheugenprocessen: identificatie van het signaal 

door vergelijking met interne representaties 
van mogelijke alternatieven ("feature tesing" 
vergel ijk van Galen, 1974). 

3. responsselektie: het kielen van een antwoord. 
4. responsuitvoering: uitvoeren van de reaktie. 

·· Sternberg (1969) heeft uitvoerig de h.ypothesen van Donders bekeken en 
ontdekte een additief karakter van de verschillende stadia van infor
matie-verwerking. Hij spreekt van een stadium van het informatie-ver
werkingsproces en definieert stadium als een serie opeenvolgende pro
cessen die een bepaald ingangssignaal transformeren om een bepaald 
uitgangssignaal te bewerkstelligen, en welke een additieve komponent 
aan de reaktietijd toevoegt. Een stadium dient dan volgens de opvat
ting van Sternberg niet meer dan êên signaal tegelijk te verwerken en 
de verwerkingstijd in ieder -funktioneel verschillend- stadium behoort 
onafhankelijk te zijn van die in alle andere stadia. Sternberg heeft 
een aantal studies gedaan over binaire klassifikatietaken, waarbij 
proefpersonen na instruktie aangeboden cijfers als positief of negatief 
klassificeerden, en vond voor minstens vier additieve transformaties 
bewijzen. 
Dit zijn (in de goede volgorde): 

St i mul us s tirnul us stimulus binaire antwoord res_p codering r---- vergelijking r---- .keuze - keuze ons 

Sanders (1976a) komt na onderzoek op 5 stadia, te weten: 

I stimulus 
f'-1-

stimulus 
-1 

antwoord r- antwoord 
-11 

motorische 
transmissie . codering selektie organisatie voorbereiding• RESP 
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Eigenlijk heeft elke transformatie een eigen theoretische analyse 
nodig. Toch bestaan er een aantal modellen over reaktieprocessen, 
waarbij de nadruk volledig ligt op stimulus-codering, welke volgens 
Sanders niet de enige determinant is. 

We willen hier 3 modellen even kort vermelden, om aan te geven dat er 
verschillende opvattingen zijn omtrent informatie-verwerking, waarbij 
voor elk model opgemerkt dient te worden dat er experimentele bewijzen 
zijn die zowel vóór als têgen een bepaald model pleiten. Dit geeft het 
hypothetische karakter van de bovenstaande verwerkingsstadia weer.:~.} 

'Het eerste model is het zg. communicatie.;.módel, dat ervan uitgaat dat 
boodschappen optimaal worden gecodeerd in dè vorm van een keten van 
binaire beslissingen met een m·inimale lengte, en waarbij foute reakties 
het gevolg zijn van een foutieve codering. Als tweede noemen wij het 
sequentiële model, zoals b.v. dat van Falmagne, dat ervan uitgaat dat 
aanbieding van een stimulus i bij de triál n-1 de kans vergroot, dat 
men bij trial n stimulusi opnieuw verwacht. Mathematisch wordt dit in 
een Markov-proces uitgedrukt {Falmagne, 1965). Tenslotte noemen we nog 
het statistisch decisie model, dat ervan uitgaat dat bij aanbiedingen 
van een stimulus een opeenvolgende keten van stimulus-elementen in het 
zenuwstelsel arriveert, die bij overschreiding van een drempel als 
stimulus erkend en verwerkt wordt. Parallel aan bovengenoemde onder
zoeken naar de stadia van informatie-verwerking gaan de studies naar 
het probleem in hoeverre men in staat is verschillende verwerkingspro
cessen tegelijk uit te voeren: het probleem van de selektieve aandacht, 
het seri~el of parallel verwerken van st i mul i, de psychologisch refrac
taire periode, enz. 
oergel ij"ke onderwerpen zijn reeds veelvuldig onderzocht tegen de 
achtergrond van de enkel~kanaals-theor1e {Single Channel Theory), 
waarbij men ervan uitgaat dat het intenmitterende karakter van infor
matie-verwerking het gevolg is van een beperkte kanaalkapaciteit, met 
daarbij de kanttekening van van Galen {1974) dat "single·channelness 
has to do with the prevention of mutual intruision of simultaneously 
prevented stimuli rather than wi th a 1 imited capaci ty 11

• 

Craik {1947) gaat ervan uit dat elke vorm van stimulusverwerking, ex
tern (signaal) of intern (feedback) de input van nieuwe informatie 
binnen het systeem voor een bepaalde tijd blokkeert. 

:~)~~e beperken ons hier tot een vermelding. Voor een nadere uitwijding 
zie Sanders 1976a. 
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Uit onderzoek blijkt echter·dat men soms wel gelijktijdig twee ver
schillende signalen kan verwerken, b.v. ,wanneer, bij dichotisch luis
teren, men aan het onderdrukte oor plotseling de naam van de proef
persoon aanbood. (Zie Fitts en Posner, 1967) 
In dit verband doet van Galen (1974) een interessante suggestie in 
zijn commentaar op het Single Channel Model (SCM), nl., het Successive 
Memory Entrance Model (SMEM) ... Feature testing 11

, het vergelijken van 
de stimulus met de in het geheugen aanwezige criteria waarna identi
ficatie plaats heeft, neemt hier een centrale plaats in. Het grote 
voordeel van het SMEM is dat het (itt. SCM) wèl kan verklaren waarom 
iemand op bepaalde momenten wèl iets tweezijdig kan horen. 
Dit kan nl. indien twee stimuli niet gelijktijdig een beroep doen op 
hetzelfde 11 feature memory 11

• Dit is het geval bij ambH!nte -oftewel 
·continue- signalen in tegenstelling tot de focale -ofwel discreet te 
coderen- signalen (zie van Galen, 1974). 

Onderzoek van de laatste twintig jaar heeft geleid tot een aantal ver
onderstellingen. Ten eerste zijn er vrij ruime mogelijkheden tot 

parallelle verwerking aan de inputkant van het informatie-verwerkend 
systeem, gevolgd door overwegend seriële processen op centraal nivo en 
gedurende de uitvoering van de respons. Ten tweede kan het verwerkings
proces worden beschreven als het passeren van een opeenvolging van 
transformaties, die elk een additief karakter met betrekking tot re
aktietijd hebben: hoe complexer de taak, hoe meer transformaties er 
nodig' zijn en er is dus meer tijd nodig. Een derde aspekt betreft het 
strategische aspekt van het gedrag; een voorbeeld is hier Broadbent•s 
respons-oriëntatie. 
Tenslotte blijkt de informatie-verwerking afhankelijk van oefening: 
oefening versnelt de berekeningsprocessen voor sommige transformaties, 
maar daarnaast kan oefening een belangrijke invloed hebben op de ver
zameling van transformaties die bij een bepaalde taak optreedt (Sanders, 
1976a). Dit alles leidt tot de in figuur 6.1. afgebeelde informatie-
verwerki ngscycl us, waarvan wij zien dat deze o~reenkomst toont met het reeds 
in hoofdstuk 2 gepresenteerde experimenteel-psychologische model voor 
de menselijke regelaar. Het schema behoeft verder geen uitleg. 
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activatie 

,...-- + 
I ! I 

' zin short ,...-
tuÎ- term - select•e _.,.. codering r--- decisie r---- executie r--gen memory --~ 

• .... :.." _______! 

Figuur 6.1.: De informatie-verwerkingscyclus (naar Sanders 1976b). 

6.2. Informatie en IntePne Representatie 

Het is wellicht duidelijk dat bovengenoemde studies naar de struktu
rele en funktionele aspekten van de informatie-verwerking relevant 
zijn voor de studies naar het menselijk funktioneren in geautomati
seerde (produktie) systemen. Onderzoek naar selektieve aandacht kwam 
bijvoorbeeld direkt voort uit moeilijkheden bij het luisteren naar 
gelijktijdige boodschappen door luchtverkeersleiders en onderzoek naar 
de psychologisch refractaire periode was het gevolg van de vraag in 
hoeverre men twee taken gelijktijdig kan verrichten. Een concreet 
voorbeeld ontlenen we aan Sanders (1976a), waarin hij de taak van de 
radarverkeersleider omschrijft tegen bovengenoemde problemen: de taak 
van de radarverkeersleider, het volgen en sturen van de bewegingen 
van vliegtuigen, zodat ongelukken worden voorkomen, toont duidelijk de 
sporen van selectieve aandacht, geheugen en reaktieprocessen. Zijn 
akties en reakties worden bovendien gestuurd door een of ander strate
gisch plan. Dit plan kan natuurlijk te kort schieten of foutief zijn 
waardoor de mogelijkheid tot ongelukken ten gevolge van verkeerde akties 
aanwezig is. Een dergelijk plan is gebaseerd op de kennis die de ver
keersleider heeft van de responsies en de dynamische en statische eigen
schappen van het door hem te besturen (sub-)systeem. In de literatuur 
wordt dit plan omschreven als een intern model of de interne represen
tatie, dat ten grondslag ligt aan allerlei gedrag. 
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Onder 11 interne respresentatie 11 of intern model, wordt dan voorlopig 
verstaan die representant van informatie waarvan we moeten aannemen 
dat hij 11 in 11 de persoon bestaat, als resultaat van aktuele of vroegere 
waarneming. 
Het begrip 11 interne representatie .. is bedoeld als een funktioneel be
grip, dat wil zeggen dat het alleen informatie-aspekten aanduidt, en 
de funktie daarvan, maar niet de "materie 11 waaruit ze eventueel zou 
kunnen bestaan. Het is een verzamelbegrip voor visuele voorstellingen, 
gedachten, woordbeeld~n~of voor niet te beschrijven disposities van 
cognitieve aard. Het is een hulpbegrip dat zowel op geaktualiseerde 
inhouden zoals een gedachte slaat, als op het gestimuleerd verblijf 
van i.nformatie in het geheugen (Frijda e.a., 1976). 

Ook Stassen signaleert een bestaan van een intern model, en verbindt 
daaraan zelfs twee stellingen (Stassen, 1976): 
1. Er dient kennis van de statika en dynamika van het te regelen sy

steem bij de operator aanwezig te zijn (intern model). 
2. Elk mens-machine systeem is te herleiden tot een goed gebruik van 

het interne model. 

Wanneer we terugblikken naar de taak van de operator in de procesin
dustrie (hoofdstuk 3 ), dan is het wellicht duidelijk dat de proces
operator kennis dient te hebben van het te regelen proces (zie 
Salvendy en Seymour 1973). De ope_rator zal een beeld moeten hebben 
van het verband tussen de mogelijk optredende verstoringen en de daar
uit voortvloeiende veranderingen in de toestand van het proces (stoor
gedrag) en hij zal het effekt van zijn eigen ingrepen op de verandering 
in toestand van het proces moeten kunnen beredeneren of voorspellen 
(regelgedrag). Het is dus noodzakelijk dat hij beschikt over een ade
kwaat intern-model • Ook het niet overgaan tot.aktfe is een- vorm van 
reageren en ook dit baseert de operator op zijn intern-model. 
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Binnen dit mo.del hanteert hij criteria op grond waarvan hij tot even
tuele aktie besluit; dit vertoont aansluitingsmogelijkheden met de 
opvatting van de Jong en Koster met hun nphenomenal limit" 
(De Jong en Koster, 1971). 
Het zal duidelijk zijn dat het aanbieden van informatie bijdraagt tot 
de vorming van een intern model; rest alleen nog de vraag welke infor
matie of wat voor vormen van informatie hiertoebijdragen. We hebben 
reeds gesignaleerd dat er op het gebied van de aan te brengen kennis 
verschjl van mening bestaat tussen Crossman en Cooke en Landeweerd 
enertijds en Brigham en Laios anderzijds • 
. we z_ullen daarom een onderscheid maken tussen twee typen van informa
tie: 
1. Type I -informatie: informatie omtrent· de drie belangrijkste taak

variabelen,richting, hoeveelheid en interaktie (zie fia. 
4.4.)· Het omvat uitsluitend informatie over 
input-output relaties, overdrachten en dyna-

input 

mische aspekten van het proces. Het proces zelf 
blijft een black-box. (regelinformatie) 

I Bl ack~box j 

' , 
loverdrachten I 
dynamika. . 

output 

2. Type !I-informatie: deze omvat naast type I-informatie óók nog in
formatie omtrent het te regelen proces zelf. De 
black-box wordt ingevuld.(regel- en procesinformatie) 

input output 

Gezien de bevindingen van Brigham en Laios (1975) en hun konklusie ten 
aanzien van het aanbieden van uitvoerige informati.e dat wèl zou bij
dragen tot een betere prestatie van de operator, in tegenstelling tot 
Crossman & Cooke en Landeweerd, 1 ijkt ons dit een goed uitgangspunt 
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voor verder onderzoek. In dit verband is het nuttig te kijken naar het 
onderscheid dat Cooke {1965) maakt in de hiërarchie van beslissings
struktuur; hij onderscheidt twee nivo•s: 
1. Het eerste nivo noemt hij het bewust verbale nivo, welke de over

koepelende strategie bepaalt. 
2. Een aantal onderbewuste nivo•s, waarop de aspekten als waarnemen, 

bepalen van de grootte en de duur van de regelaktie, en bijvoorbeeld 
het genereren van het regelsignaal berusten. 

Cooke stelt dat in het bijzonder bij snelle systemen vooral van het 
tweede nivo gebruik wordt -gemaakt, -terwijl bij trage systemen ju i st 
nivo 1. wordt ingeschakeld. Gezien OOK de verklaring van Brigham en 
Laios m.b.t. de tegengestelde bevindingen van hun onderzoek met die 
van Crossman en Cooke en Landeweerd, n.l., als zou de oorzaak daarvoor 
in de complexiteit van het te regelen proces gelegen zijn,kunnen we 
misschien konkluderen dat niet zozeer bij trage, doch bij complexe pro
cessen het eerste nivo wordt ingeschakeld. 
Het zal duidelijk zijn dat een goed intern model kan bijdragen tot het 
bepalen van een algemene overkoepelende strategie, en dat het derhalve 
niet voldoende is het intern model te voorzien van Type I-informatie, 
doch door middel van Type !I-informatie ook inzichtelijk te maken. Dit 
draagt volgens ons bij tot de opbouw van een goed intern model. We 
zouden ons dan ook het volgende kunnen afvragen: neemt het belang van 

·het aanbieden van procesinformatie toe bij een complexer proces? De 
vanuit deze vraagstelling te formuleren hypothese komt in het hierna 
vo 1 gend hoofdstuk aan de orde. ·. 

6. 3. Visueel voorsteUingsve:romogen en Interne Representatie 

Tot nu toe hebben we gesproken over de Interne Representatie ofwel 
Intern Model, waarbij wij telkens de definitie van Frijda, e.a. (1976) 

in ons achterhoofd hielden. 
Lande\veerd { 1976) maakt in dit verband echter een onderscheid tussen 
twee vormen van Interne Representatie {IR): 
1. Het mentale beeld van het proces: dit is de IR van de struktuur van 

het proces. 
2. Het mentale model van het proces: dit is de IR van het runktioneren 

het proces. 



-44-

Het is interessant te onderzoeken in hoeverre deze twee vormen van 
IR onafhankelijk zijn, of noodzakelijker wijze altijd tesamen aanwezig 
dienen te zijn. 
In zijn definitie ziet Frijda (1976) de IR als een verzamelnaam voor 
visuele voorstelling, gedachten, woordbeelden, enz. Het is daarom 
logisch te veronderstellen dat er een relatie bestaat tussen voorstel
lingsvermogen en de IR. 
Onderzoekers als Ernest en Paivio leren ons dat er inderdaad een rela
tie bestaat tussen taken die een beroep doen op het geheugen en het 
voorstellingsvermogen. Personen met een levendig voorstellingsvermogen 
leverden een betere prestatie in een geheugentaak dan mensen die een 
slecht voorstellingsvermogen hadden (zie Marks 1973, Scheehan, 1966, 

Janssen, 1976). 
Er bestaan overigens ook sterke individuele verschillen in de aard en 
mate van voorstellingsvermogen. 
Onderzoekers als Griffitts (1927), Roe (1951) en Paivio (1971) maken 
zelfs een operationeel onderscheid tussen verbaal (auditief-motorisch) 
denkende of voorstellende mensen vs. konkreet (visueel) denkende of 
voorstellende mensen. Bovendien bleek dit verschil in voorstellings
vermogen te korreleren met het gekozen beroep: uitvoerders van ab
strakte taken dachten over het algemeen 11 verbaal 11

, uitvoerders van 
konkrete taken dachten 11 Visueel 11

• (Voor een uitvoerige uitwerking hier
van zie Paivio, 1971.) 
Men zou nu kunnen veronderstellen dat iemand met een goed visueel 
voorstellingsvermogen ~ich een betere IR kan vormen dan iemand met een 
slecht visueel voorstellingsvermogen. Hij zou op grond van deze betere 
IR ook in staat zijn een betere prestatie te leveren. Rechtstreeks 
vloeit hieruit voort de vraag in welke mate het al dan niet hebben van 
een goed voorstellingsvermogen ook daadwerkelijk leidt tot een betere 
prestatie in een te regelen proces. Op grond van de indeling van 
Landeweerd kan men veronderstellen dat dit voorstellingsvermogen zou 
bijdragen tot de vorming van een mentaal beeld, hoewel ons inziens 
ook voor het mentale model argumenten te vinden zijn. Een additionele 
vraag is, in hoeverre instruktie bijdraagt tot de vorming van IR bij 
iemand met een hoog of laag voorstellingsvermogen. 
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Naast het voorstellingsvermogen kan men zich afvragen of ook niet 
andere variabelen een rol spelen bij de vorming van een IR. Gezien 
de definitie van Frijda e.a. (1976} kunnen ook faktoren als reeds 
aanwezige kennis en bijv. probleemoplossingsstrategieën een rol 
spelen bij de strukturering van de IR. Het is naar wij menen ook moQe
lijk dat vooropleiding in deze een rol speelt op de vorming van een 
IR. 



-46-

Hoofdstuk ? • GeprogPammeePde Instruktie 

Tn ons onderzoek hebben wi.i qebruik qemaakt van een qeoroqrarmneerde instruktie 
met als doel onze proefpersonen snel en adekwaat tot een bepaald kennisnivo 
te brengenWe willenin dit hoofdstuk daarom wat nader ingaan op de overwe
gingen die een rol hebben gespeeld bij de tot standkoming van deze instruk
tie. Alvorens daartoe over te gaan, is een nadere begripsomschrijving nood
zakelijk om de keuze voor de geprogrammeerde instruktie inzichtelijker te 
maken. 

?.1. Bearipsomsahr.ijVing en enkele theorieën 

Het begrip 11 leren''. is reeds door velen op uiteenlopende wijzen gede
finieerd en het lijkt ons in dit verband niet zo zinvol een eensluiden
de definitie te geven. 
Kenmerkend voor elk leerproces is wel, dat het slechts zichtbaar is 
via gedrag. Het feit dat leren heeft plaatsgevonden kan worden gekon
stateerd door het gedrag op het tijdstip t 1 te vergelijken met het 
gedrag op eeri later tijdst·ip, t 2. Het proces· zelf onttrekt zich aan 
de direkte waarneming. We hebben al gezien dat bij leren het krijgen 
van feedback centraal staat. (zie tioÓfdstuk 5) 

? • 1. 1. Feedback en geprogParrmeePde instPuktie 

Naast het door Fitts gemaakte onderscheid in soorten feedback, 
' maakte Miller (1953) ook nog een belangrijk onderscheid tussen 

aktie-feedback (feedback tijdens de taakuitvoering) en leer-feedback 
(feedback nà de taakuitvoering}. · 
Annett (1967) suggereert dat het nuttig zou zijn om de trainee voor
af reeds wat informatie te geven, zodat hij in een bepaalde richting 
wordt geduwd. Dit principe, 11 guidance 11 genoemd, blijkt zeker in het 
begin van het aanleren van een taak zeer gunstig te werken. Het geeft 
de trainee informatie waarop hij zijn volgende handeling kan baseren. 
Dit principe vindt men terug in de geprogrammeerde instrukties, waar
in ook de informatie in stukjes wordt aangeboden. 
Volgens Annett is het mogelijk om elk gedrag te analyseren in termen 
van hiërarchieën van 11 feedback-l ussen 11

• Dit is naar een idee van 
Miller, Galanter en Pribriam (1960), die de zogenaamde TOTE-eenheid 
introduceerden(= Test-Operate-Test-Exit). Zie figuur 7.1. 



--~·~ TEST 

I 1 
inconguity 

~ 
(a) 

Figuur 7.1. a. Een TOTE-eenheid 
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TEST 
naar andere TOTE 

(b} 

b. Een hi~rarchie van TOTE's (naar 
Miller e.a., 1960). 

Ter ill us tratie: het· kunnen aanslaan van een pi anctoets is een voor
waarde voor het kunnen aanslaan van een akkoord, hetgeen op zijn 
beurt weer voorwaarde is voor het kunnen spelen van een pianostuk 
van b.v. Chopin. 
Het volgens dit principe analyseren van "feedbackloops 11 is een voor
waarde voor het goed kunnen samenstellen van een geprogrammeerde in
struktie. Om nu aan te geven wat het begrip "geprogrammeerde instruk
tie11 precies inhoudt, kunnen we het beste kijken naar het onderscheid 
dat Kay (1963) maakt tussen het klassieke verbale instrueren en de 
geprogrammeerde instruktie. 

7.1.2. Geprogrammeerd va. verbaal instrueren 

Volgens Kay (1963) biedt de geprogrammeerde vorm van instrueren enkele 
belangrijke voordelen boven de klassieke verbale instruktie vorm. Kay 
maakt onderscheid tussen "closed-loop"-trainen en "open-loop"-trainen, 
respektievelijk geprogrammeerde en verbale instruktie. 
De belangrijkste verschillen tussen de open- en ~de closed-loop
trainingsprogramma's geeft Kay als volgt weer (figuur 7.2. en 7.3.). 



Subject 
matter 
store 
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Figuur 7.2.: Open-loop-training system (Kay et al, 1963). 

In de open-loop situatie wordt de informatie opgenomen vanuit de 
"subject matter store", een soort "opslag" van trainingsmateriaal in 
de vorm van film, notities, of zelfs het geheugen van de leraar. Dit 
wordt vervolgens visueel of auditief gepresenteerd aan de leerling 
via een 11 display". Daar houdt het ook mee op en dat is dan ook de 

! 
reden waarom dit systeem niet efficiënt is. Er kleven nogal wat na-
delen aan: 
a. De opgeslagen informatie kan foutief zijn opgeslagen of foutief 

uit de "opslagruimte" worden tevoorschijn gehaald. 
b. Daarnaast kan ook nog de display ongeschikt zijn voor die infor

matie, die gepresenteerd wordt. 
c. Het kan zijn dat de student niet geschikt is of niet in staat 

blijkt de informatie te verwerken of op te nemen. 
d. Een test achteraf ontdekt een eventueel falen van een van de in 

figuur 7.2. genoemde elementen te laat, om gebreken op te sporen 
c.q. te verhelpen. 

De "closed-loop"-methode daarentegen plaatst het leerproces onder een 
betere controle en figuur 7.3. geeft aan dat er aan het schema van 
figuur 7.2. een aantal extra komponenten dient te worden toegevoegd. 

Subject 
matter 
store 

Controller 
Performc1nce 
memory 

Response 
(Input) 

Figuur 7.3.: Close-loop-trainingssysteem (Kay, e.a., 1963}. 
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Deze extra komponenten ZlJn: 

L. De respons (input}: de leerling wordt gevraagd om een actieve 
respons te maken in relatie tot het gepresen
teerde materiaal (b.v. een vraag beantwoorden). 

2. De eva 1 uator: de respons wordt vervolgens geëvalueerd: het 
antwoord wordt vergeleken met het 11 ideale" 
antwoord. 

3. Performance memory: voortdurend wordt er bijgehouden hoe de pres
tatievan de leerling is, hetgeen nodig is 
voor de volgende komponent: 

4. De controller: dit mechanisme doseert, op grond van de in de 
performance memory opgeslagen responses, in

formati.e vanuit de "subject matter store" aan 
de student. 
Dit mechanisme is daarom van belang, omdat het 
kan afwegen wat de student aan eventuele addi
tionele .informatie nodig heeft, waardoor de 
instruktie wordt afgestemd op ieders individu
ele behoefte. 

Omdat deze methode een betere controle heeft op de informatie-opname 
en de "controller" de eventuele extra behoefte signaleert en daaraan 
voldoet, is deze methode van instruktie efficiënter dan de voorgaande 
(open-loop) strategie. 

7. 2. Vo1'111en van programmeren 

In de 1 i te ratuur vindt men voornarnel ijk twee storingen waarvan de een 
gebaseerd is op ideeën·,van Skinneren de ander op ideeën van Thorndike, 
Pressy en Crowder. Het zijn respectievelijk de lineaire en de vertakte 
programma • s. Het ligt niet in de bedoeling om uitvoerig in te gaan op 
deze technieken (zie hiervoor Schiefele, 1969), maar we willen toch even 
het verschil tussen deze twee technieken aangeven. 

7.2.1. Lineaire programma's (Skinner) 

Lineaire programma's zijn programma's met een va.n te voren vastge
stelde volgorde van stappen, die zonder uitzondehng door de leerling 
gemaakt kunnen worden. 
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Deze methode (de actieve_ antwoord-methode) is gebaseerd op de rein
forcementtheorie van Skinner. De reinforcement is hier de aanbieding 
van het goede antwoord. De bedoeling is dat het foutenpercentage 
hier zo laag mogelijk is (maximaal 5%}. Een direkt nadeel hiervan is 
dat de instruktie voor leerling met meer kennis eentonig en vervelend 
is. 
Skinners opgaven zijn vaak kort (maximaal 20 woorden), dit in tegen
stelling tot de vertakte programma's. 

?. 2:2. Vertakte prograrrma '8 .(CrOIJder) 

Crowder beschouwt het leerproces-als een communicatieproces. Dit pro
ces is in het geval van het geprogrammeerde onderwijs door terugkop
peling die de leerling ontvangt, te controleren en te leiden. De 
eenheden (schakels) van het programma zijn bij Crowder vaak ook om
vangrijker dan bij de lineaire programma's. 
Bij deze programma's zijn er eveneens een aantal stappen te onder
scheiden, die door de leerling doorlopen dienen te worden; hier be
staat echter de mogelijkheid tot een keuze in het aantal stappen dat 
men dient te doorlopen. Het programma bestaat uit een aantal stappen, 
de zg. hoofdstroom, met een aantal zijwegen (zijstromen). 
De reinforcement bestaat hier uit de mededeling dat het antwoord goed 
of fout was. Bij een fout .antwoord belandt men automatisch in een 
zijstroom, die ervoor zorgt dat de ontbrekende kennis wordt aange
vuld. 
Het grote voordeel hier is dat de "goede leerling" de instruktie 
sneller kan doorlopen omdat hij minder zijwegen hoeft in te slaan 
voor extra informatie, die de "slechte leerling" automatisch krijgt 
als hij fouten maakt. 

?.3. De instruktie 

Ofschoon in de theoretische uiteenzettingen van verschillende leer
theoretici verscheidene methoden de enig juiste worden genoemd, ziet 
men in de praktijk dat de meeste programma's mengvormen zijn (van Recum, 
1963). 
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Zo hebben wij ook gekozen voor een mengvorm, met het accent op de techniek 

van de vertakte programma's, gezien de vele voordelen die ons inziens 
vertakte programma's hebben (zie 7.2.2.). 
De instruktie (zie bijlage)~is tot stand gekomen na een uitvoerige 
analyse van de leerstof, waarna de stof werd ingedeeld in segmenten 
welke tot schakels werden herschreven. De daardoor ontstane voorlopige 
versie is door anderen voorzien van kommentaar en daarna uitgepro
beerd bij een aantal pro,efpersonen. De voorlopige versie is daarop 
voor 50% gecorrigeerd en aangepast en de zo ontstane experimentele 
versie vindt U als ·bijlage b1j deze skriptie, evenals de struktuur ., .,.; 

{bijlage I I). 
. . 

Interessant is tenslotte nog te vermelden dat een analyse van de in-
struktie volgens PERT (Program Eva·luation and Review Technique) kan 
bijdragen tot inzicht in de struktuur van de instruktie en bovendien 
fouten aantoont. Dit idee> afkomstig van Ing. P.J. van der Scheer, 
leverde voor de voorlopige versie het netwerk op zoals dit in bijlage I 
is weergegeven. Van der Scheer heeft dit 11 PIRT 11 .genoemd (Programmed 
Instructien andReview Technique). 

De struktuur van de instruktie is zodanig gekozen dat een leerling 
zeer moeilijkachter de aard hiervan kan komen en zodoende niet op 
goed geluk door de instruktie kan wandelen. Hij loopt dan beslist 
vast. 

•)oe Instruktie vormt een apart onderdeel van deze skriptie en is 
uitgegeven door de Repro-dienst van de T.H.E. 
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Dee Z I I: Hèt Onderzoek 

Hoofdstuk 8. Inleiding 

Alvorens in te gaan op de probleemstellingen die voortvloeien uit het hier
voor beschreven literatuuronderzoek,· zullen we · kort de belangrijkste be
vindingen samenvatten. 

Allereerst hebben. we gezien dat een systèem-aanpak van de relatie tussen 
mens en machine heeft geleid tot een afbakening van het onderzoeksgebied: 
de training en opleiding van de operator in de proces-industrie (figuur 
1.2.) .. 

In het tweede hoofdstuk gingen we wat verder in op de rol die de mens speelt 
in geautomatiseerde processen en zagen vervolgens in hoofdstuk drie dat de 
operator zich daarbij vooral mentaal inspant, zich bedienend van een of 
ander intern model of interne representatie van het proces. 
In het vierde hoofdstuk hebben we de training en opleiding van de operator 
onder de loep genomen en gekonstateerd dat er een verschil van mening bestaat 
tussen de verschillende onderzoekers over het aanbieden van de hoeveelheid 
informatie: enerzijds zegt men dat het aanbieden van e:Xtra informatie de 
prestatie verbetert, anderzijds beweert men het tegendeel. Dit vormde de 
basis voor mijn onderzoek. 
Taakanalyse heeft vervolgens geleid tot een beter inzicht in de hiërarchische 
opbouw van de operatortaak, van waaruit is besloten ons bezig te houden met 
de subtaak 11 St.abiliseren 11 (zie figuur 4.2. t/m 4.4.); bovendien heeft dit 
geleid tot een onderscheid in een drietal kennisaspekten: richting, hoeveel
heid en i.nteraktie. 
Hoofdstuk 5 heeft ons geleerd dat bij het aanleren van vaardigheden en kennis 
.. feedback .. een belangrijke rol speelt. Dit vormde het uitgangspunt voor de 
door ons gebruikte geprogrammeerde instruktie (H. 7). 
In hoofdstuk 6 werd ingegaan op de strukturele en funktionele aspekten van 
informatieverwerking, en dit hoofdstuk heeft geleid tot een aantal belangrijke 
inzichten omtrent de rol van de Interne Representatie (IR) in het kunnen 
regelen van een complex proces. 
We gaan er daarom van uit dat het hebben van een goede IR nodig is voor het 
goed kunnen besturen van regelprocessen. 
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Daar duidelijk zal zijn dat deze IR gevormd moet worden d.m.v. het aanbieden 
van informaties hebben we onderscheid qemaakt tussen twee vormen van in
formatie (type I en type II, zie H. 6}. 
Type !I-informatie verschaft de persoon een inzicht omtrent het te regelen 
proces. Dit inzicht kan leiden tot een strategievorming hetgeen kan bijdra
gen aan de besturing van komplexe processen. Men kan zich afvragen of de 
persoon daardoor ook in staat is de geleverde feedback zinvoller te inter
preteren, zodat hij vaf1 zijn akties· kan leren. Hij weet immers waarom hij 
iets fout heeft geäaa~, waardoor hij in staat is dè gegeven feedback zinvol 
te interpreteren. 

. . 

Dit leidt tot·de volgende twee probleemstellingen: 

IPobleemstelling h 

Heeft het wel of niet aanbieden van proaesinfórmatie invloed op de rege-l

prestatie~ en zo ja~ verbetez>t· deze informatie dan de z>egelpz>estatie? 

FPob leemstelling 2: 

Zijn personen die beschikken ovez> p:r>ocesinfó~atie in staat het p:r>oaes te 

leren beheez>sen, in tegenstelling tot pez>sonen die niet ovez> deze informatie 

beschikken? .. 

Onder regelprestatie verstaan we de mate waarin men erin slaagt het regel
doel te bereiken. 
Hoe we de verschillende variabelen zullen operationaliseren, komt in H. 9 
aan de orde. 
We hebben in hoofdstuk 6 ook gezien dat het visueel voorstellingsvermogen 
mogelijkerwijs bijdraagt aan de vorming van een intern model en dus kan lei
den tot een betere prestatie. Bovendien kan het zijn dat de genoten voorop
leiding in deze een rol speelt. 
We formuleren dan ook de volgende probleemstellingen: 

Pr>ob leems te U ing 3: 

Bestaat er een relatie tussen vooz>stellingsvermógen en: z>egèlprestatie? Leidt 

een beter vooz>stellingsvez>mogen ook tot een betez>è p:r>estatie? 

lmbleemsteUing 4: 

Bestaat ez> een z>elatie tussen voó:r>opleiding en z>egèlp:r>estatie? 
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In hoofdstuk 4 hebben we gezien dat het al of niet resultaat hebben van 
training zich uit in het vertoonde gedrag, en dat het zich aanleren van 
een strategie bepalend is voor de mate van overdracht naar een andere taak 
(Transfer, 4.7.}. 
Aangezien de procesinformatie volgens onze theorie bijdraagt aan het in
zichtelijk maken van het te besturen proces, is het mogelijk dat de per
soon dankzij deze informatie in staat is een strategie te ontwikkelen. Hij 
zou dan dus ook beter in staat moeten zijn in een andere taak tot een goed 
res~ul taat te komen ( = een hoge mate van transfer}. 
Dit leidt tot de 5e probleemstelling. 

'Fl>obZeemsteUing 5: : 

Leidt het aZ of niet aanbieden van procesinfomzatie tot een verschil in de 

mate van transfer? 

Bovenstaande prob·leemstellingen zullen leiden tot toetsbare hypothesen 
zoals later geformuleerd. 

Aangezien we in ons onderzoek bovendien een aantal inz.ichten willen ver
werven in de mogelijke relaties die er bestaan tussen cognitieve- en 
persoonlijkheidsfaktoren enerzijds, en het regelgedrag (d.w.z. het gedrag 
dat operators vertonen bij het uitvoeren van een regeltaak} en de regel
prestatie anderzijds, zullen we exploratief een aantal variabelen in ons 
onderzoek betrekken. Het formuleren van hypothesen hieromtrent valt buiten 
het doel van dit onderzoek. 

Daar we ervan uitgaan dat visueel voorstellingsvermogen en vooropleiding 
bij kunnen dragen tot de vorming van een goede IR, hebben we de volgende 
cognitieve variabelen meegenomen: 

1. verbale aanleg: op grond van het onderscheid datPaivio (1971) maakt 
t•Jssen vi suee 1 denkende mensen en verbaa 1 denkende 
mensen verwachten we een korrelatie tussen visueel voor
stellingsvermogen en verbaliteit. 
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2. ruimtelijk voorstellingsvermogen: in verband met het onderscheid van 
Landeweerd in paragraaf 6.3. is het m.b.t. de mentale
beeld-gedachte interessant te kijken naar de mogelijke 
invloed van ruimtelijk voorstellingsvermogen op de 
regelprestatie en het regelgedrag. 

3. waarnem·ing van gèschreven n1àteriàal: omdat we in ons experiment met twee 
instruktievormen werken, waarvan de een in de vorm van 
eE!n geschreven tekst en de ander in de vorm van een 
videoband is gemaakt, lijkt ons dit een interessante 
variabele. 

Naast de bovengenoemde cognitieve variabelen bekijken we ook de mogelijke 
verbanden met de persoonlijkheidstaktoren Extraversie en Neuroticisme. 

Uit onderzoek van van AsseR (1967) blijkt bijvoorbeeld een tendens dat een 
lagere score op de Extraversieschaal va.n .de A.B. V. samengaat met een betere 

< • •• • 

regelprestatie. Uit een studie van Hill (i975) blijkt de bevestiging van de 
theorie van Eysenck dat extraverte mensen meer variatie in gedrag vertonen 
da~ introverten. Introverten schijnen daarentegen beter in staat te zijn 
monotone taken uit te voeren. 
Uit andere studies blijkt dat naast de faktor Extraversie ook de faktor 
Neuroticisme een rol speelt in het aanleren van bepaalde taken (zie Allsop 
en Eysenck, 1975). 
Van Assen (1967) merkt op dat Neurotische mensen vaker een andere strategie 
nemen dan niet-neurotici. 
Bovenstaande probleemstellingen en overwegingen hebben geleid tot het na
volgende onderzoeksmodel: 

I INSTRUKTIE ;~-~-~i", r-~ c. 
I ,.,. - ... • ...... ... 

~ \ I 

I \ • -- REGELPRESTATIE 
,..1 IR ---..--- .. 

·- )-~/
1 

I ~·.LEREN. 
/ \ I f--------1 

I I OPLEIDING I 

/ \ : REGELGEDRAG 
I VOORSTELLING lt------r I \__1 P. 

onafhankelijke 
variabelen 

Figuur 8.1.: Onderzoekmodel: 
ti eve faktoren, 

afhankelijke 
variabelen 

De intermediërende variabelen zijn: C = cogni
p = persoonlijkheid. 
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We formuleren de volgende hypothesen met daarbij een korte motivatie. 
Zie voor uitgebreide informatie deel I. 

B.l. lèrsonen me~ procesinformatie vertonen een betere prestatie in een 

komplexe regeltaak dan personen zondèr procesinformatie. 

(Een betere prestatie uit zich in een lagere P-score; zie H. 9). Daar 
we aannemen dat het aanbieden.van procesinformatie meer inzicht ver-

. . 

schaft in het te regelen proces, is de persoon beter in staat een korn-
plex proces te règelen (zie 6.2. en 6.3.}. 

8.2. lèrsonen die beschikken over prodesinformatie vertonen een lee!Proces~ 

terui;j:l mensen die niet besàhikken over dèze infoiWiatie niet of nauwe

lijks· leren. 

(Een leereffekt uit zich door een afname van P over drie trials; zie 
H. 9). ·Doordat de personen met procesinformatie inzicht in het proces 
hebben, zullen zij de geleverde K.R. zinvol kunnen interpreteren. Zij 
weten wat er fout is gegaan en waarom dit zo is, in tegenstelling tot 
de mensen die niet over deze informatie beschikken. 

8.3. lèrsonen met een hogere technisch gerichte opleiding vertonen een 

betere prestatie dan personen met een láge~ teáhnisch gerichte op

leiding. 

We nemen aan dat mensen met een hogere technisch gerichte opleiding 
een beter inzicht hebben in komplexe relaties en zich beter een goed 
intern model kunnen vormen. Zij zijn in staat beter te abstraheren en 
samenhangen te ontdekken. 

8.4. lèrsonen met een hoog visueel voorstellingsvermogen vertonen een betere 

prestatie dan personen met een laag visueel voorstellingsvermogen. 

We nemen aan dat visueel voorstellingsvermogen mogelijkerwijs bijdraagt 
tot de vorming van een Interne Representatie. Een goede I.R. draagt bij 
tot een goede prestatie. 
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8.5. Iersonen die besahikken over proaesin[ormatie vertonen een betere 

prestatie in een transfertaak dan mensen die niet·over die proaes

in[ormatie besàhikken. 

(De prestatie in de transfertaak wordt gemeten met behulp van de 
G.score. Zie H. 9}. 
We nemen dit aan omdat we veronderstellen dat de persoon dankzij de 
procesinformatie een .strategie kan ontwikkelen en een betere IR heeft, 
zodat hij beter i:n staat· is een iets andere taak ook tot een goed 
ei~de te brengen~ 

In het nu volgende hoofdstuk gaan we in op de wijze waarop het onderzoek is 
opgezet en uitgevoerd. 
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Hooj'dstuk 9. Opzet van het tmderzoek 

9.1. aperationatisatie van de variabelen 

9.1.1. De onajhankelijke variabelen 

A. Instruktie: twee kondities: 
A1: Type-I-informatie 
A2: Type-U-informatie. 
Voor uitgebreide informatie omtrent de instruktie-vormen 
zie 9.2.6. 

B. Opleiding: twee kondities: 
s1: lagere t.echnisch gerichte opleiding (praktisch) 
s2: hogere technisch gerichte opleiding {theoretisch) 
Zie voor uitgebreide informatie omtrent de keuze van 
opleiding 9.3 .. 

C. Voorstellingsvermogen: twee kondities: 
c1: hoog visueel voorstellingsvermogen 
c2: laag visueel voorstellingsvermpgen 
Zie.voor informatie over het bepalen van dit vermogen 
9.3. 

9.1.2. De ajhankelijke variabelen 

1. De regelprestatie: hieronder verstaan we de mate waarin iemand erin 
slaagt het gestelde doel te bereiken. 
In ons experiment is het doel: de waarden van 
twee variabelen XB en YT naar een voorgeschreven 
normwaarde brengen. We onderscheiden daarbij twee 
prestat i ernaten: 

a. De absolute score P: dit is de gewogen som van de afwijkingsinte
gralen van de waarden van X(B) en Y(T) ten 
opzichte van de normwaarde; in formule: 



waarin: lex(B)= de absolute afwijking van variabele X(B) 
ley(T)= de absolute afwijking van variabele Y(T) 
dt = de toename over de tijd 

Dus naarmate P kleiner is, wordt de prestatie beter. 
b. De gemiddelde score G: dit is de som van de absolute gemiddelde afwij

king van de variabelen XB en YT van de normwaarde (N), gedeeld door 
het aantal variabelen (n)*. In formule: 

waarin: GXB = gemiddelde waarde van XB 
GYT =gemiddelde waarde van YT (met max. YT=200; zie 11.5., blz. 100) 
N = Normwaarde 
n = aantal variabelen (is hier gelijk aan 2). 

Ook hier geldt een betere prestatie naarmate G kleiner is . 

. 
2. Het regelgedrag: als maat voor het regelgedrag werd na iedere trial een 

aantal grootheden bekeken. Dit gebeurde per ingreepvaria
bele. Een overzicht hiervan vindt U in paragraaf 9.2.5. 
In ons onderzoek hebben wij ons beperkt tot de volgende 
scores: 
a. het aantal malen dat iemand via een ingreepvariabele 

heeft ingegrepen (per ingreepvariabele en in totaal). 
b. de gemiddelde hoevèelheid ingreep per ingreepvariabele 

en in totaal. 
Voor een uitvoerige omschrijving van deze twee scores 
zie 9.2.5. 

3. Leren: Dat er leren heeft plaatsgevonden kunnen we konstateren door het 
gedrag op tijdstip t 1 te vergelijken met het gedrag op een later 
tijdstip t 2 (zie 7.1.). 
Zo kunnen we van leren spreken indien het volgende geldt: 

pt > pt > pt 
1 2 3 

(Immers: naarmate P kleiner is, wordt de prestatie beter.) 

*)Delen door n is overbodig. 
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9.1.3. IntermediOrende variahelen 

1. Cognitieve faktoren: we hebben de volgende faktoren gemeten: 
a. Verbale aanleg: het aantal goede items op de V-schaal van de 

G.A.T.8. 
b. Waarneming van geschreven materiaal: het aantal goede items op 

de Q-schaal van de G.A.T.8. 
· c. Ruimtelijk Inzicht: het aantal goede items op de S-schaal van 

de G.A.T.8. 

2. Persoonlijkheidsfaktoren: 
a. Neuroticisme: hoe hoger men scoort op de N-schaal van de A8V, 

hoe neurotischer men is 
b. Extraversie: hoe hoger op de E-schaal van de A8V, hoe extra

verter. 

9.1.4. Subjektieve ervaring 

Na het experiment werd aan iedere proefpersoon een vragenlijst voorge
legd met daarin een aantal vragen over de wijze waarop hij het experi
ment had ervaren en hoe hij te werk was gegaan. Deze vragenlijst 
diende ervoor wat extra informatie te krijgen over de wijze waarop hij 
het hele experiment had ervaren en om eventuele onverklaarbare 
uitschieters in gedragingen te kunnen begrijpen. De vragenlijst vindt 
U in bijlage IV 
Dit alles heeft geleid tot onderstaand variantie analytisch design: 
(voor verklaring zie tekst). 

OPLEIDING 81 82 

VOORSTELLING c1 c2 cl c2 

Al P/G P/G P/G P/G 
INSTRUKTIE 

A2 P/G. P/G . P/G P/G 
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9.2. opstelling, apparatuur en materiaal 

9.2.1. De simulator 

Teneinde de bovenstaande hypotheses te toetsen, werd gebruik gemaakt 
van-:een door een POP 11/40 gesimuleerde bestaande destillatiekolom met 
bijbehorend bedieningspaneel van DSM . 

.. Deze simulator bevindt zich in het laboratorium van de afdeling der 
·,sedrijf~ku~de aan de Technische Hogeschool te Eindhoven. 

Een béstaande kolom van DSM is op een DEC POP 11/40 minicomputer met 
32k-kerngeheugen·onder een RT 11F/B eperating system gesimuleerd. Het 
lo~ende simulatieprogramma inklusief de interaktie van de proefleider 
alswel het CRT-display eisen~ 10 k geheugenruimte. 
Voor een uitgebreide beschrijving van de ontwikkeling van het simula
tiemodel en de real-time implementatie ervan op de POPverwijzen wenaar 
Hafmans (1974) en Vrins (1975). 
De opstelling wordt weergegeven door onderstaand diagram: 

Diskcontrol POP 11/40 Decwri-
ter 

systeem- DATA· LA 36 

schijf schijf ------ LA 30 LPS proef-

I ADC 
1 ei ders 
paneel 

I 
I DAC I 

BEDIENINGSPANEEL 

Figuur 9.1.: Hardware-opstelling. 

9.2.2. Destille~n 

Destilleren is een proces waarbij een mengsel van twee (of meer) 
vlo~c::tofkomponenten wordt géschei_den. Dit gebeurt d.m.v. verdampen en 
kondenseren waarbij verdampte en daarna gekondenseerde vloeistof 
rijker wordt aan de komponent met het laagste kookpunt (lichte kompo-



-G2-

nent) en de achterblijvende vloeistof rijker wordt aan de komponent 
met het hoogste kookpunt (zware komponent). Dit proces wordt net zo
lang herhaald tot de gewenste zuiverneid is verkregen. Op industriële 
schaal gebeurt dit in een destillatiekolom waarbij op een aantal boven 
elkaar geplaatste schotels de opeenvolgende stappen van verdampen en 
kondenseren plaatsvinden. Het te scheiden vloeistofmengsel wordt op 
een qua samenstelling identieke schotel toegevoerd. Boven uit de 
kolom komt de lichte komponent (topprodukt) en onder uit de kolom de 
zware komponent tbodemprodukt). Het proces wordt ingesteld op de ge
wenste zuiverheid ·van beide produktstromen d.m.v. regelkringen voor 
de hoeveelheid toegevoerde warmte in de bodem van de kolom (tempera
tuurregeling) en de hoeveelheid toegevoerde koude in de top van de 
kolom (refluxregeling}. 
De voornaamste kenmerken van het destillatieproces wordt weergegeven 
in het onderstaande procesdiagram: 

Refl ux 

FL 

Voeding FF 
XF 

Tl5S f------
Tl5 

Stoom
TOPAFVOER 
FD, XD 

hoevee 1 he i r~------1 x.1--....,..__,.. 
vs 

BODEMAFVOER ,__ _________ ..,. FB, XB 

Figuur 9.2.: Schema van de destillatiekolom (procesdiagram) 

Men kan de kolom beschouwen als een systeem met input grootheden, 
oujput grootheden en ingPeepmogelijkheden. 
De input grootheden zijn: 
De voedingshoeveelheid, afgekort FF in kg/uur. 
De voedingskoncentratie, afgekort XF, in procenten lichte komponent 
in de voeding. 
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De output gPootheden zijn: 
De hoeveelheid topafvoer FD in kg/uur. 
De topkoncentratie XD in %-age lichte komponent (= Y; zie paneel, 
bijlage V): 
De hoeveelheid bodemafvoer FB. 
De bodemkoncentratiè !B, ook in %-age lichte komponent (= X; zie 
b U 1 a ge V ) . 
De ingreepmogelijkheden zijn: 
De refluxhoeveelheid FL (meter R; zie bijlage 'v·). 

De refluxtemperatuur TL. 
De temperatuur van plaat 15, T15 (meter T; zie ·bijlage V) 

De stoomhoeveelheid VS. 

De twee laatstgenoemde zijn opgenomen in een zogenaamde "kaskade 
regeling 11

: de instelling van temperatuur van plaat 15 bepaalt automa
tisch de waarde van de hoeveelheid stoom. 

9.2.3. De meet- en PegelkarneP en pPDejJeidersPUimte. 

In de nagebootste meet- en regelkamer staat een eveneens nagebootst 
bedieningspaneel. Voor een beschrijving van het paneel zie 9.2.4. De 
meet- en regelkamer bestaat uit een geluidsisolerende kabine. 
Bij te verwachten externe lawaaibronnen kan het geluidsniveau binnen 
de kabine voldoen aan de Noise rating Curve 40. De kabine is voorzien 
van· regelbare verlichting (kontinu- 0-1750 lux), ventilatie, air
conditioning (temperatuur) en luchtbevochtiging. 
Tijdens de experimenten werden de volgende waarden gehandhaafd: licht 
1750 lux, (Lichtkleur Philips,33) temperatuur 18-20°C, R.V. 50-60%. 
De proefpersoon heeft via een interkom-installatie verbinding met de 
proefleider, die zich in een aangrenz.ende ruimte bevindt. 
Aan één zijde van de kabine bevinden zich twee donker getinte ramen 
die afhankelijk van het verschil in verlichtingssterkte binnen en 
buiten de kabine als eenzijdig doorlaatbaar scherm kunnen funktioneren. 
Bij een niveau van 1750 lux is dit scherm van buiten naar binnen door
zichtig, de pp. ziet dan een spiegel. 
In de kabine bevinden zich een klok, telefoon, bord, wasbak, kraan, 
een tafel met enige stoelen. 
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Figuur 9.3. geeft een overzicht van de kabine-indeling {zie ook foto 

9.1.). 

Naast deze kabine bevindt zich de z.g. proefleidersruimte. In deze 
ruimte wordt de proefpersoon geïnstrueerd. 
Daar bevindt zich ook een video-cassette-afspeler en een T.V.-ont
vanger {zie figuur 9.3.). 

Afmetingen van Ueet- en Regelkamer: 5,00 x 3,75,x 2~50 m. 

'· ·'raam 

~-:::". I . ,ft 
t'elefoon tafel 1ntercom 

I deur 
proefleider~ 
-paneel El 

stoel~ vi~ 
deur I tatel I --

proefleidersruimte 

~mone wav screens'lill1{ 

telefoo~ 
bord -c:r- -"0' klok-[ -

o[ 
.. 

tafel[ 

I - ....0.. -D---

deur 

stoel!J 

;· "Pöiiiüë: paneel I o 

meet-en regelkamer 

o I 
,_ oy~r,:'l~o;ï 

intercom___.{ 

Q--•itoonditioning 

wasbak 

D foto dsm 
l . 

Figuur 9.3.: Een overzicht van de meet- en regelkamer en de proef-
1 ei ders ruimte. 

Door commando's in te typen op de daar opgestelde decwriter is de 
proefleider in staat het experiment te stoppen, opnieuw te starten, 
te initialiseren en het verloop van het experiment te volgen. Boven
dien kan hij met de pp. kommuniceren via een intercom. Voor de experi
mentenprogrammatuur verwij zen we naar 9.2.5~software). 
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Foto 9.1.: Een overzicht van de meet- en regelkamer. 

9.2.4. Het paneel 

Op een vertikaal paneel, dat de proefpersoon staande moet bedienen, 
zijn een aantal aanwijzende en registrerende meetinstrumenten aan
gebracht, alsmede de bedieningsknoppen waarmee setpoints van regel
kringen ingesteld kunnen worden. De weergegeven variabelen en de 
daarvoor gehanteerde indeling op het paneel zijn vrijwel identiek 
met de werkelijkheid gekozen. Een gedetailleerd overzicht van de 
variabelen, de paneelindeling en de afmetingen staan in bijlage V . 

9.2.5. De sof~a~e 

a. De systeemsoftware en experimenteerprogramma's 
Het systeem opereert onder een RT11-F/B-operating-system. 
De real-time digitale simulatie van de destilleerkolom is in de 
assembleertaal van de PDP-11 geschreven. Assistentie-programma's 
die tijdens de experimenten gebruikt worden zijn ook in Assembler 
geschreven (zie Haffmans, 1974; Vrins, 1975; Verhagen, 1975). 
De ingreepanalyse-programma's zijn in BASIC geschreven. Zij maken 
gebruik van de mogelijkheid de disks als "virtual-memory" te ge
bruiken, waardoor het programma met grote data-bestanden kan werken 
(zie ook Verhagen, 1975). 
Voor wat betreft de experimenteerprogramma's beperken we ons tot een 
korte vermelding ervan: 
1. Het startprogramma LVEXP: start de simulatie. Voor een aanpassing 

aan ons eksperiment zie Bijlage Vc.(JSKOL1 en JSKOL2). 
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2. Het exp.-initialiseringsprograll1Jia LVINIT: initialiseert een aan
tal variabelen. 

3. Het kriteriumprogramma LVKRIT: berekent een 4-tal prestatiematen; 
uit deze prestatiematen berekenen we de scores P en G. 

· 4. Het data-opslagprogramma LVDAT: slaat de ruwe data op. 
5 ~ Het sorteer"" en reduceerprogramma L VSORT: groepeert de ruwe data 

per variabele. 

b. Het ingreepanalyseprogrammà SINAPS:BAS 
Het ingreepanalyse-programma is een modifikatie van de programma's 
LVINGR.BAS en PIN.BAS. 
Het programma SINAPS .BAS :is .. door ons aangepast aan de data van .ons 
experiment. 
Dit programma analyseert het regelgedrag van de proefpersoon en 
geeft een aantal scores op bewerkingen. 
Voordat wi.i dit programma wat nader gaan beschrijve-n 1 ijkt het ons 
wenselijk allereerst een definitie te geven van een ingreep. Dit is 
noodzakelijk omdat de instelwaarden van T15 (= meter T) en FL (= 
meter R) een geringe schommeling vertonen t.g.v. de afrondingen in 
de konversie van de waarden van ·integer naar Floating Point. 
Deze drempelwaarde is gesteld op de volgende waarden: voor T: 0,01 
Oe; voor R: 5 kg/uur (Verhagen, 1975). 
Elke rekenslag (=elke 5 s·ekonden) wordt de verandering van R of T 
vergeleken met de drempelwaarde. Is deze verandering groter dan de 
drempelwaarde, dan wordt deze verandering als ingreep gerekend. 
Per run zijn de volgende bewerkingen toegepast (zie ook bijlage VI): 
1. - Overzicht van alle ingrepen, berekend volgens bovenstaande 

definitie (bijlage VI laat dit, voor 1 trail, van zowel T (= 

Tl5) als R (= FL) zien), waarbij voor elke ingreep wordt ver
meld: - nummer van de ingreep 

begintijd ingreep (de tijdseenheid is 4 sek.) 
- eiodtij9 ingreep 
- tijdsduur ingreep 
- grootte ingreep 

Daarna is berekend: 
2. - aantal ingrepen 
3. - gemiddelde grootte ingreep 
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4. - spreiding van de grootte 
5. - gemiddelde tijdsduur 
6. - spreiding in de tijdsduur 
7. - gemiddelde afstand in tijd tussen 2 ingrepen (gescheiden voor 

Tl5 en FL) 
8. - spreiding in afstand 
9. - 11 hoeveelheid ingreep 11 = ~ r ~rootte (j) x tijdsduur (ingreep)] 

j=l l 1ngreep 
met N = aantal ingrepen 

10. - totaal aan ingrijpen bestede tijd als percentage van de to
tale tijd~ .Bovendien geeft het prograrrma nog de volgende 
grootheden: 

11. - het totaal aantal ingrepen 
12. - de gem·idde 1 de afstand tussen de ingrepen 
13. - de "genormeerde hoeveelheid ingreep" voorT (T15) 
14. - de "genormeerde hoeveelheid ingreep" voor R (FL) 
15. - de "genormeerde hoeveelheid ingreep" in Totaal (in dit geval 

dus vanTen R samen). 

Het begrip "genormeerde hoeveelheid ingreep" verlangt enige nadere 
uitleg. Aangezien de hoeveelheid ingreep voor T uitgedrukt wordt in 
°C en de hoeveelheid ingreep voor R in kg/uur, zijn deze waarden 
moeilijk te vergelijken. 
Zoals boven te zien is, wordt de hoeveelheid ingreep gedefinieerd 
als een produkt van grootte en tijdsduur. Kijken we naar figuur 
9.4., dan zien we dat dit de oppervlakte van de rechthoek ABCD voor
stelt = grootte g~ • tijd ~t . 
In figuur 9.4. is het doen van een ingreep sterk overdreven weerge
geven: het ingrijpen duurt nl. een poosje {1 of meerdere reken
slagen}. 
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le ingreep 2e ingreep 

I 
I Ät 
I 

0~--~------~----~----~--~-------
tijdsas-

Figuur 9.4.: Illustratie van het begrip 11 hoeveelheid ingreep". 

Op deze wijze wordt er na b.v. 1 uur experimenteren de hoeveelheid 
ingreep voor T en R berekend. 
De maximale hoeveelheid ingreep is gelijk aan de gehele oppervlakte 
van het mogelijke regelgebied (dit is de totale tijd~ regelbereik). 
Het regelbereik van T is gelijk aan 5°C; het regelbereik van R is 
gelijk aan 4000 kg/uur. Wanneer we nu de oppervlakte van ABCD uit
drukken in het percentage van gehele regelgebied, dan hebben we een 
genormeerde score van de hoevee 1 hei d ·ingreep. 
(Het regelbereik wordt gedefinieerd in de regels 531 en 532 van het 
programma; zie bijlage VII). 

9.2.6. DeinstPUktie 

a. Het instruktiedoel: Het doel is de persoon kennis en vaardigheid 
bij te brengen zodat hij in staat is de sub
taak "stabiliseren en suboptimaliseren 11 uit te 
voeren. 

b. De instruktie inhoud: ~Je onderscheidden instruktie-kondities A1 en 
A2• In konditie A1 werd type I-informatie aan
geboden, in konditie A2 type II-informatie. 
Zoals we in 6.2. al hebben gezien bevat type 
I-informatie uitsluitend informatie over de 
richting, de hoeveelheid en de interaktie van 
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de verschillende regelvariabelen (zie figuur 4.4.}. Type I-infor
matie geeft dus geen enkele informatie over het proces zelf. We 

~ ~ 

noemen deze informatie daarom regèlinformatie. Type !I-informatie 
~~b~vat daarentegen naast regelinformatie ook nog informatie over het 
proces zelf; de proces:inforrilatie. Deze procesinformatie bestaat uit 
een uitvoerige bescbtiJving van destilleren in theorie en in de 

,q,' 

praktijk (industrie.)': 
c. Ins trukti èmethode/-vörrrr en~ ma ter i a a 1 

De regelinformatie werd aangeboden in de vorm van een videoband. 
Hierop werd door een "gespeeldeproefpersoon" voorgedaan hoe men 
met het paneel diende om te gaan. Allereerst probeerde hij de 
richting uit: hij draaide aan de knoppen T en R en men zag wat er 
met X en Y gebeurde. Vervolgens keek hij op dezelfde wijze naar de 
gevoeligheid en de traagbeid van de meters. Nadat er op deze wijze 
een "regelschema" was opgebouwd waarop de verschillende ingreepmo
gelijkheden en reaktie.s_ waren vermeld, gaf de proefleider de 
proefpersoon een opdracht. 
De proefpersoon maakte daarbij een paar belangrijke fouten (de 
meest voorkomende fouten) waarna hij zag dat zijn resultaat niet 
goed was. Dit werd met hem doorgesproken waarna hij het nog eens 
probeerde. Hij deed het toen veel beter. 
Tenslotte werd aan de hand van het "regelschema 11 nogmaals op de 
belangrijkste punten gewezen. Deze band kwam tot stand in samen
werking met de Audio-visuele Dienst van~ de Technische Hogeschool 
Eindhoven en met medewerking en adviezen van Ir. L. Verhagen. 
Zie voor de tekst van de videoband en het "regelschema" bijlage VIII. 
De procesinformatie werd aangeboden via een geprogrammeerde instruk
tie. Deze instruktie bevatte informatie over het destilleren in de 
theorie en in de praktijk (industrie). Het laatste hoofdstuk van 
deze instruktie oefende de lezer in het aflezen van de meters, zo
dat hij wat vaardigheid kreeg in het omrekenen van schaalwaarden. 
Voor een uitvoerige beschrijving van de. redenen voor de keuze van 
deze vorm van instrueren verwijs ik naar hoofdstuk 7. De instruktie 
vindt U als losse bijlage bij deze skriptie. 
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9.3. Deproetpersoon 

Bij het uitzoeken van de proefpersonen speelden de volgende overwe
gingen: 

9.3.1. VooropZeiding en Visueel vóórsteZZingsvèrmog~ 

Voor een hogere technisch gerichte vooropleiding werd aanvankelijk 
gekozen voor eerste jaars TH-studenten. Omdat we echter evenveel 
mensen met een hoog en een laag visueel voorstellingsvermogen nodig 
hadden, was een vooronderzoek naar deze variabele noodzakelijk. Het 
leek ons echter praktisch gezien onmogelijk een dergelijk vooronder
zoek bij TH-studenten af te nemen. Daarom werd gekozen voor leerlingen 
van de hoogste klassen van het VWO, die een uitgesproken B-pakket 
hadden. 
Voor een lagere technisch gerichte opleiding leverde een vooronderzoek 
minder problemen op. Daarvoor werd de medewerking gevraagd van de 
Philips Bedrijfsschool te Eindhoven. De leerlingen van deze school 
hadden allen minimaal LTS en volgen een praktijkgerichte Nijverheids-

. - . 

opleiding. Deze groep benadert qua vooropleiding. leerlinqen van oa 
bedrijfsopleidingen voor procesoperators. 

9.3.2. Het vooronderzoe~ 

Bij een groep van 93 leerlingen van zowel VWO (St. Joriscollege) als 
JNO {Philips Bedrijfsschool} werd een aantal tests afgenomen. 
a. Door middel van de "Levendigheid van Visuele Voorstellingen Vragen

lijst~(L.V.V.V.) werd het visueel voorstellingsvermogen bepaald. 
De L.V.V.V. is een door ons vertaalde versie van de'Vividness of 
Visual Imagery Questionnaire' (V.V.I.Q.) van Marks (1973}. Zie hier
voor bijlage III. 
De V.V.I.Q. is een korte vragenlijst van 16 items met een test
retest-betrouwbaarheid van .74 (n = 68) en een split-half betrouw
baarheid van .85 (n = 150). Personen die hoog scoren op deze vragen
lijst worden als sleèhte visuele voorstellers gezien, mensen die 
laag scoren hebben een hoog visueel voorstellingsvermogen. 
Of de betrouwbaarheid en validiteit van deze vragenlijst na de ver
taling ervan bewaard zijn gebleven is niet onderzocht. 

b. Verbale aanleg: gemeten m.b.v. de V-faktor van de G.A.T.B. 
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c. Ruimtelijk inzicht: gemeten m.b.v. deS-faktor van de G.A.T.B. 
d. Waarneming van geschreven materiaal: bepaald m.b.v. de Q-faktor van 

de G.A.T.B. 

Na het vooronderzoek werden er per vooropleiding twee groepen uitge-
. selekteerd, een groep van 8 personen met een hoog visueel voorstel
lingsvermogen en 8 personen met een laag visueel voorstellingsver
mogen. Deze·groepenwerden zo samengesteld dat de groepen van het VWO 
even visueel ofniet vfsueel waren als die van het JNO . . ··. ·. 

Zo ontstond een groep van 32 mannelijke proefpersonen van 16 à 17 jaar, 
at random toegewezen aan de 8 cellen van het variantie-analytisch 
design. 
(De testgegevens voor deze 32 ppn: vindt U in bijlage XI). 

9.4. De procedure 

Van de 32 proefpersonen werden er 16 aan konditie A1 en 16 aan kondi
tie A2 toegewezen. 
De proefpersonen werden een voor een in random volgorde opgeroepen. 
(Dit om eventuele proefleiderseffekten uit te schakelen.) Zij werden 
daarvan minimaal een week van te voren op de hoogte gesteld. 
De pp. werd 's morgen op zijn school opgehaald en was vervolgens een 
dag op dè T.H. aanwezig, beginnend onf ~!._8~15 uur. 
De procedures voor de twee kondities A1 en A1 verschillen iets van 
elkaar, doordat men in konditie A2 een langere tijd doorbracht met 
het bestuderen van de instruktie. 
De werkwijze was als volgt: 

9.4.1. De instruktie: 

In de A1-konditie ontving de pp. (proefpersoon) 'n 5 pagina's tel
lende en van foto's voorziene apparatuurbeschrijving(bijlage X). In 
de A2-konditie zat deze beschrijving in de geprogrammeerde instruktie 
verwerkt. Deze persoon begon dus met het doornemen van de geprogram
meerde instruktie (duur: tussen 1.15 uur en 2.45 uur). 

9.4.2. De videoban& 

Nadat de pp. de instruktie had doorgenomen, toonde de proefleider (pl) 
de videoband. 
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Deze band duurde~ 17 minuten. Vervolgens werd de pp. gevraagd weer 
te geven wat hij op de band had gezien. Nadat de pl. nogmaals de drie 
kernpunten (richting~ hoeveelheid en interaktie) had benadrukt~ werd 
nogmaals de band getoond. 

9. 4. 3. De opdrachten: : 

Na een pauze kreeg de pp. opdracht A: proberen de waarden van de 
variabelen X en Y op een voorgeschreven waarde te brengen en te hand
haven (zie bijlage IX). 
De pp. kon bovendien beschikken over de instruktie en het zg. 11 regel
schema11 Nadat de pp. de opdracht had:begrepen werd gestart met de 
eerste trial (duur: 1 uur). Na 1 uur werd gestopt en kreeg de pp. 
feedback over zijn behaalde eindwaarden en gemiddelden. Dit werd nog 
tweemaal herhaald (trial 2 en trial 3). 
Vervolgens kreeg de pp. opdracht C. Hij moest ervoor zorgen gemiddeld 
een voorgeschreven waarde te bereiken (zie bijlage IX). Dit werd 
slechts eenmaal gedaan (trial 4). 

9. 4. 4. De VPagenUjst: 

N.B. 

Nadat de pp. zijn laatste trial had uitgevoerd, werd hem gevraagd de 
vragenlijst te beantwoorden. 
Deze werd naderhand samen met hen doorgesproken en eventueel aangevuld. 
Dit was het einde van het experiment. 

Tussen de trials werd telkens al naar gelang de behoefte van de pp. 
gepauzeerd. 

Daar de ppn. in de Al-conditie niet over procesinfonnatie beschikten, diende 
deze informatie ook van het paneel te worden verwijderd. 
Bovendien moesten de metera die in de Al en A2 cond4tie geen funktie meer 
hadden ook automatisch in de nulstand worden gezet. 
Het verwijderen van de procesinformatie geschiedde met de hand; voor het 
al dan niet u~tschakelen van de niet te gebruiken meters zorgden de 
programma's JSKOLl en JSKOL2 (zie bijlage Vc). 
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Hoofdstuk 10. De ResuLtaten 

In dit hoofdstuk bespreken we de resultaten van ons onderzoek. Voor een 
uitvoerig overzicht van de individuele scores van de 32 proefpersonen en 
hun testgegevens {Neuroticisme, Extraversie, V-, Q- en S-faktor) verwijs 
ik naar de ·tabellen in bijlage XI. In deze tabellen hebben we voor de 
eerste 3 trials alleen de P-scores gegeven; voor trial 4 alleen de a
score. Dit ligt aan de aard van de opdracht die de proefpersoon kreeg: 
in tri al 1 tot en met. 3 moest de proefpersoon de absolute x-y-afwijkingen 

. . . 

minimaliseren en in trial 4 diende hij de gemiddelde afwijking van x en y 
te minimaliseren (zie opdrachten A en C in de bijlage). 

Allereerst geven we de resultaten met betrekking tot de relaties tussen 
de P-scores en de onafhankelijke en intermediërende variabelen weer 
(10.1). We gaan daarbij uit van de prestatie in trial 3, de P-S~score. 
Dit omdat we de eerste twee trials als leertrials beschouwen (zie ook 
Paternotte, 1976). Na toetsing van de in de inleiding gestelde hypotheses 
met betrekking tot de relaties tussen de onafhankelijke variabelen en de 
regelprestatie, onderzoeken we achtereenvolgens de relaties tussen instruk
tie en de G-scores {10.2), het eventuele leereffekt (10.3), de relaties 
tussen de testgegevens en het regelgedrag (10.4), en de resultaten van de 
vragenlijst (10.5). 

10.1 De P-3-saores 

10.1.1. 1Wantitatieve ordening: In tabel 10.1 vindt U de gemiddelde P-3-
scores per conditie (cel) weergegeven met het aantal proefpersonen per cel (n). 

Al 

A2 

B1 B2 

. Cl C2 Cl C2 

51,4 (tt) 39,3 38,9 23,.7 
n = 4 n = 4 n = 4 n = 4 
17,9 26,6 27,6 20,4 
n = 4 n = 4 n = 4 n = 4 

TABEL 10.1: Overzicht-van gemiddelde P-3-scores en 
aantal proefpersonen per conditie 

(t): gecorrigeerd voor homogeniteit (zie 10.1.2) 



P31 

0 

-74-

In figuur 10.1 vindt u een grafische weergave van de gemiddelde P3-
scores per onafhankelijke variabele, telkens berekend over 16 proefper
sonen. 
Bedenk hierbij wel dat de prestatie beter wordt wanneer, de ~-3-score 
] ager is 

50 n=l6 

P3~ 40 38,3 

30 

20 

10 

0 
Al A2 Bl 82 Cl C2 

. 
Figuur 10.1: De gemiddelde P-3-score per variabele (n=l6). 

In de figuren 10.2 en 10.3 vindt U een overzicht van de mogelijke 
interakties tussen de onafhankelijke variabelen A, Ben C met betrekking 
tot de P-3-scores. 

50 (AxB} I 1 (AxC) 

82 I C2 I 

82 C2 
I 81 ,cl 
I 

Al A2 A A2 
Bl 82 Cl C2 

i 

Al 45,4 31,3 Al 45,2 31,5 

A2 22,3 . 23,9 A2 22,8 23,5 

Figuur 10.2: Mogelijke interakties tussen A, Ben C m.b.t. de P-3-scores. 
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(BxC) 

E2 

33,5 Al 

22,0 A2 

(AxBxC) 

B2C2 
. B2Cl 

·-----:~ BlC2 
I BlCl 

A1 A? 
Bl 

Cl C2 
51,4 39,3 

17,9 26,6 

B2 
Cl C2 

38,9 23,6 

27,6 20,4 

Figuur 10.3: Mogelijke interakties tussen A, Ben C m.b.t. de P-3-scores. 
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10.1.~ Statistisohe anaZyae 

a. Hypothesen: 
0. de in de inleiding gestelde hypothesen 8.1. 8.3 en 8.4 te kunnen 
toetsen, dienen we ze eerst in operationele vorm te herformuleren. 
De operationele formuleringen van die hypothesen luiden: 
Ho/8.1: Personen in conditie Al halen een ceven grote 

P-3-score als_ personen in conditie A2. 
In formule: P3 (Al) = P3 (A2) 

Ha/8.1: Personen in conditie Al halen een hoger P-3-score dan 
personen in conditie A2. 
In formule: P3 (Al) ;> P3 (A2) 

Ho/8.3: Personen in conditie Bl halen een even .. grote 
al~ personen in cond~tie B2 
In formule: P3 (Bl) = P3 (B2) 

Ha/8.3: Personen in conditie Bl halen een hogere P-3-score dan 
personen in conditie B2. 
In formule: P3 (Bl) > P3 (B2) 

Ho/8.4: Personen in conditie Cl halen een even grote 
al)~personen in conditie C2. 
In formule: P3 (Cl) =- P3 (C2) 

Ha/8.4: Personen in conditie Cl halen een lagere P-3-score dan 
personen in conditie C2. 
In formule: P3 (Cl) < P3 (C2) 

b. Toetsing: 
De door ons gehanteerde toetsingsgrootheid is F. Aan de vereisten voor 
het uitvoeren van een variantie-analyse is voor wat betreft de normaal
verdeling van de scores niet geheel voldaan. We nemen echter aan, dat 
een geringe afwijking hiervan weinig effekt heeft. 
Terwille van de homogeniteit is in één cel een korrektie aangebracht 
voor een uitschieter (zie tabel 10.1). 
Naast de hoofdeffekten en intarakties zijn eveneens de covarianties van 
de intermediërende variabelen onderzocht. Alleen de faktor Extraversie 
(ER) bleek invloed te hebben. 



0 ...... "T'J 0 

~ o ~ * * * o * * * A N A L y s I s 0 f V A R I 11 f\1 c F o o o * ~ * * * * o 
P3 P SCO~f TRiliL 3 

RY AAA Al~PFGF.L-11\JF=O A2:PI-lOCESJNfO=l 
Hf1R O~L Rl:JN0=0 82~VWO=l 
eer Cl:HOOG VISUffL=l C2:LAAG VISUEFL :n 

1•1 1 TH Fq EXTRAVFRSIE RUWF SCOPE 
* * * * * * * 0 * * 0 0 * * * 0 * * * * ~ * * * * ~ * * 0 * 0 * * * * * 0 * * * 

Cl) 0 0 Cl) . -s 
cT N < 
llJ -i llJ 
CT te ::l"' -s 
Cl) Cl) Cl) ...... __, Cl) llJ 

-1) (/) :::1 
VI cT 0 cT 

"'C 0 ...... 
-s c.. ...... Cl) 
Cl) Cl) llJ 1 
Cl) __, llJ 
7' "T'J :::1 
cT 1 (/) llJ 

~ 0 __, 
< llJ ...... Co<: 
0 llJ Cl) VI 

SU~ Of MEAN 'SIGNIF 
SOURCF OF VA~IATION SQUARES Of q)UARE F Of F 

0 -s ::s Cl) 
-s c.. 0 

Cl) Cl) ...... 
N ::s VI VI ...... 
0 < ;;:: 

MAIN EFFECTS 2479.767 3 82f..589 3~259 0.039 
AAA 1839.190 1 1839.190 7.251 0.013 
BAR 302.570 1 302.570 1.193 0.286 
eer. 338.006 1 33fl. 006 . 1.333 0.259 

::l"' 0 - ...... 
0 cT 
-s -te 

(/) Cl) 
c.. "'0 < 
Cl) (/) 0 

(/) Cl) ...... ,_., -s ::s .. c.. 
< 

COVAP I ft Tf S 1852.?29 1 1852.229 7.302 0.012 
ER 1852.232 1 1852.232 7.302 0.012 

__, 
N 3 

0 Cl) Cl) I 
Cl) cT -....! c.. Cl) -....! 
Cl) c.. CT I ::s ...... Cl) 

2-WAY INTfQ~CTIONS 237.684 3 79.228 0.312 0.999 
AAA RRB 2A.634 1 28.634 0.113 0.999 

cT ::l"' 
< ...... c:: 
llJ Cl) __, 
::s .. "'C 

AAA ccc 179.917 1 179.917 0.709 0.999 
BAR ccc 52.426 1 52.426 0.207 0.999 

)> ...... < .. \0 llJ 
aJ ""-J :::1 .. U'1 

- cr.rt .• 

3-WAY INTEPACTIONS 433.648 1 433.648 1.710 0.201 
AAA BBB eer. 433.649 1 433.649 1.710 0.201 

-

- .... en . (/) 
::s 0 cT 

:::1 llJ 
1'1'1 c.. cT 
:::0 Cl) ...... 

EXPLA I "lfD 5003.328 8 625.41f- 2.466 0.043 -s VI 
0 VI cT 

"'C cT ...... 
llJ 0 

RFSIOUAL t:;A33.922 23 253.649 
"'0 llJ llJ 
1 :::1 __, 

w c.. . Cl) 

TOT AL 10~37.250 31 349.589 "'0 
cT llJ 
llJ 0 
CT 7' 
Cl) llJ __, te 

Cl) 

TABEL. 10.2.:F-tabel voor de effekten van A,B,C en ER op P-3. 
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M IJ L T I Jj l E c l A s s I F 1 c A T I 0 N A 1\l A l y s I s 
P3 ~ SCORE TRIAL 3 

ny AAA Al: REGEL INF=O/A2tPROCESINFO=l 
BBR OPL Bl:JNO=O/B2:VW0=1 
ccc Cl:HOOG VI5UEFL=l/C2:LAA~ VISUEF.L =0 

11'1 TH F.P E)<TRAVERSIE RUWE SCORE 
* 0 {~ * * .. .. * 0 .. * .. .. .. .. .. 0 .. .. 0 * .. .. .. 0 ~L~ ..Jt -A.......JI:__ Ji . .. .. .. . il' 

GRANO MfAN = 30.72 AOJUSTED FOR 
AOJUSTFf' FOR I NOEPFNOft-ITS 

UNADJliSTt:D INOfPENPENTS + COVMHATES 
VARIAf-lLF + rATfGORY N OEV 1 N ETA DEV•N BETA OEV'~J RFTA 

AAA 
0 16 7.58 7.SR 6.03 
1 16 -7.58 -7.SR -6.03 

0.41 0.41 0.33 

t:;BFi 
0 16 3.07 3.07 4.6" 
) 16 -3 •. 07 -3.(\7 -4.66 

0.17 0.17 0.25 

ccc 
0 16 -3.25 -3.?5 -2.93 
1 16 3.25 3.?5 2.93 

O.lR 0.18 1'1.16 

MULTIPLE R $fJUAF<FD n.229 0.400 
MULTIPLE R (' .47A 0.612 

TABEL 10.3: Afwijkingen van de gemiddelde P-3-score per variabele, onge
korrigeerd en gekorrigeerd voor de invloed van de onafhankelijke 
en intermediërende variabelen. 

De F-tabel geeft echter alleen de significantie van de effekten aan. 
Indien het effekt van variabele A op P-3 significant is, betekent dit dat 
de gemiddelde P-waarde van {minstens) een kategorie van de variabele A (bijv. 
Al) verschilt van het algemene gemiddelde (='grand mean'), ook nadat deP
waarde is gekorrigeerd voor de invloed van andere onafhankelijke varia
belen en eventuele covarianties. 
Het SPSS-prograrnma geeft daarom behalve een F-tabel nog een 'Multiple 
Classification Analysis' (MCA) tabel. 
Deze MCA-tabel geeft voor elke variabele de afwijking van het algemene 
gemiddelde weer, allereerst ongekorrigeerd, daarna gekorrigeerd voor de 
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invloed van de andere onafhankelijke variabelen en eventuele covarianties. 
Daar voor ons design orthogonaliteit geldt, verandert een aanpassing voor 
de invloed van de andere onafhankelijke variabelen niets aan de afwijkingen. 
Naast de afwijkingen van het algemene gemiddelde geeft tabel 10.3 ook nog 
de gewone correlatie-ratio Eta, de partiële correlatie-ratio Beta en de 
Multiple correlatie-coëff1ciënt R. 
Uit tabel 10~1 en 10.3 blijkt het volgende: 
1. Met betrekking tot hypothese 8.1: 

Ho, P3 {Al} = P3 {A2} · mag worden verworpen en 
Ha, P3 {Al) ;> P3 {A2} mag derhalve worden aanvaard. 

2. Met betrekking tot hypothese 8~3: 
Ho, P3 (Bl) = P3 (B2) mag niet worden verworpen. 

3. Met betrekking tot hypothese 8.4: 
Ho, P3 {Cl) = P3 (C2) mag niet worden verworpen. 

In de F-tabel en de MCA-tabel zien we, dat de faktor Extraversie (ER} 
een significante invloed heeft op de P-3-score. Uit correlatie-onderzoek 
(zie 10.4 tabel 10.9) blijkt ER negatief 0,45 te correleren met P3, 
met een significantie van 0,01. 

Om na te gaan hoe de extraversie-faktor verdeeld is over de proefpersonen 
in de Al- en in de A2-conditie, geven we in figuur 10.4 de frequentie ... 
verdelingen voor deze variabelen over conditie Al en A2. Deze frequentie
verdel-ing is weergegeven in stanines. Het verschil tussen de gemiddelden 
is niet significant (t = 1,12}. 

t 
aan- 5 Al 5 5 A2 (n=l6} 
tal 
ppn. 3 3 2 2 2 

1 1 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -( stani nes) 
ruwe score stanine ruwe score stani ne 

yl= 53,50 4,56 y2= 59,19 5,25 

sl = 13,25 1,75 s2= 16,05 2,02 (t=l,l2- n.s.). 

s~= 175,47 3,.06 s2= 
2 237,63 4,07 

Figuur 10.4: Frequentie-verdelingen van de variabele ER over de condities Al en A2. 
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c. Konklustes: 
Personen met procestnformatie vertonen een significant {F = 7 ,25, <X = 0.013) 

betere prestatie in een komplexe regeltaak dan personen zonder procesinfor
matie. 
Het verschil in prestatie tussen personen met een hogere technisch gerichte 
opleiding en met een lagere technisch gerichte opleiding is wel in de voor~ 
spelde richting, doch niet significant. Het verschil in prestatie tussen 

" ·.· 

personen met een hoog e.n een' laag visueel voorstellingsvermogen is tegen-.. .. . 

gesteld aan de voorsp~lde rfchting: visuele personen neigen naar een 
slechtere prestatie dan niet visuele personen, doch dit is niet signifi
cant. Eveneens blijken er geen significante interakties. 
Tenslotte blijkt extraversie een significante positieve invloed te hebben 
op de prestatie {F = 7 ,302, 0< = 0,012). 
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10.2 De G-sao:r>es 

10.2.1: RJantitatievs ordening In tabel 10.4 vindt U de gemiddelde 
G-scores per conditie (cel) weergegeven met het aantal proef-

personen ( n). 

Al 

A2 

. I 
B1 B2 

Cl C2 Cl C2 
.. 

27,4 20,5 45,0 42,2 
n = 4 n = 4 · .·. n = 4 n = 4 
4,5 45,3 '22 ,6 43,6 
n = 4 n = 4 n = 4 n = 4 

TABEL 10.4: Overzicht van gemiddelde G-scores en 
aantal proefpersonen {n) per conditie 

In figuur 10.5 vindt U een ·grafische weergave van de gemiddelde 
G-scores per onafhankelijke variabele, berekend over 16 proefpersonen. 
Ook hier geldt hoe lager de G-score, hoe beter de prestatie. 

Al A2 Bl B2 Cl 

Figuur 10.5: de ~emiddelde G-scores per onafhankelijke variabele. 

In figuur 10.6 vindt U de mogelijke interakties weergegeven tussen 
de variabelen A, B en C met betrekking tot de -G -score. 
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~B) 
(AxC) 

40 

82 
30 I i 
20 

Bl I Bl 
I 

10 1 

0 

Al A2 Al A2 

Bl B2 Cl C2 

Al 23,9 43,6 Al 36,2 31,4 

A2 24,9 33,1 A2 13,6 44,5 

150 (BxC) B2Cl BlC2 (AxBxC) 

40 I B2C2 

30 c I 
BlCl 

' 
20 BlC2! · 

10 I 
I BlCl 

0 

Bl B2 Al A2 

BI 82 
Cl C2 î.1 r.? r:1 I r.? 

Bl 15,9 32,9 Al 27,4 20,5 45,0 42,2 

B2 33,8 42,9 A2 4,5 45,3 22,6 43,6 

Figuur 10.6: Mogelijke interakties tussen A,B en C met betrekking tot de 
G- scores. 

10.2.2: Statistische anaZya~ 

a. Hypothesen 
We trachten de hypothese met betrekking tot de transfer (8.5) 
(zie inleiding) te toetsen. 
Operationele hypothesen: 
Ho/8.5: Personen in conditie Al vertonen een even· grote 

G-scoreals personen in conditie A2. 
In formule: G (Al) = G (A2) 
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Ha/8.5: Personen in conditie Al vertonen een hogere G-score dan 
personen in conditie A2. 
In fonnule: G (Al} > G (A2} 

' b. Toetsing: De invloed van de ·variabelen A, B en C op de G-scores en de 
eventuele invloed van de intermed.iêrende variabelen hierop is door ons 
eveneens getoetst door middel van de F-toets~ Zie hiervoor tabél 10.6; 
tabel 10.7 geeft de bijbehorende Multiple Classification Analysis (MCA). 
Uit deze tabellen blijkt met betrekking tot hypothese 8.5. dat we 
Ho, G (Al) = G (A2l niet mogen verwerpen. 

Verder blijken de intermediërende variabelen nauwelijks van invloed. 
Om na te gaan in hoeverre de G-score voorspelbaar is uit de scores 
in de voorafgaande trials, is gekeken naar de correlatie tussen de 
P-scores in trial 1 tot en met 3 en de G-scores in trial 4. 
Zie tabel 10.5. 

G-score trial 

trial 1 r = 0·,20, niet significant 

P-score trial 2 r =0,14, niet significant 

trial 3 r = 0,10, niet significant 

Tabel 10.5: de correlatie-coëfficiënten en hun significantie, 
berekend over 32 personen. 



hY AAA 
>-\~P 

ccc 
l•i I Tl-1 t!Q 

ER 
VGR 
SGP 
(Jt;R 

A L Y S I S 0 F V A ~ I A N C F * * * * * * * * * * 
G Sf(Jf<F TRI 1\L 4 
Al 1--FGtL I~F:(J 112 PROCE5HJFO=l 
OPL Hl J~O=O 82 VWO=l 
Cl HOOG VIStlnL=1 C? LAAf; VT~UFFL :() 
N FtJ.KTC'k ll.HV 
EXTR~VFRSI~='" PLIWF SCOPE 
VGOFO FAKT r.~TB 
SGOF..D FAI<T GAT8 
QGOFD FAKT GATB 

* * * * * * * • * * • * * • * • • • * • * • * * * * • * * * * * * * * * * • * * 

su~-· or ,._.EAt-J . srr."'lf 
SOU~CE nF Vt.lo.'JATION S(JlJliRES DF SQUARE F OF F 

MAJI\i E.FFï:CTS 3086.531 3 l02P.844 0.919 O.Q99 
A All 180.500 1 lPO • 50'0 0.161 0.999 
1:3AH 1554.031 1 1554.031 1.388 0.252 
eer 1352.000 1 1352.000 1.208 0.28h 

COVARJATfS 4721.320 s 944.264 0.844 o.Q99 
NP 2270.334 1 2270.334 2.02A 0.16A 
fP 233.695 1 233.695 0.20Q O.Q99 
VGR 1723.507 1 1723.507 1.540 0.?28 
SG~ 202.659 1 202.659 0.181 0.999 
OGR 1?7.107 1 127.107 0.114 0.999 

2-WA't' INTERACTIOI\JS 4502.203 3 1500.734 1.341 0.2il1 
AAA BBB 320.537 1 32tl.537 0.286 0.999 
Af!, A ccc 1926.?23 1 1926.223 1.721 0.?03 
8HR ccc 1914.701 1 1914.701 1.710 0.?04 

3-WA't' JNTERACTIONS 430.344 1 430.344 0.384 O.Q9Q 
AAA BBB ccc 430.345 1 430.345 0.384 0.999 

EXPLAINED 12740.398 12 1061.700 0.948 0.999 

RESIOUAL 21269.551 19 1119.450 

TOT AL 34009.Y49 31 1097.095 

Tabel 10.6: F-tabel voor de effekten van A, B, C en de intermediërende variabelen op G. 

I 
00 
~ 
I 



* * * M IJ L l T p L E c L f" s s I F I ( ö T I (l N à N A L y s I s * * * 
c;4 b sroRF TRTAL 4 

ny t.àA 4l:t.>FGfL IN~=û/ft?:P~OC~SINFO=l 
PRI-l OPL Rl:JNO=O/R?:VwO=l 
ccc Cl: I-lOOG V I 51 !FFL= l/C2: LAAG VTSUFFL :0 

'''1 TH 1\IP N FAKTflf.< ABV 
f.R E.XTRliVFI"{SlE RUWF SCORE: 
V(;R V GOED Fbi<T r..AT8 
St;R SGOEfl FAKT t;AlB 
Qt;P f.~GOfO FAI<T t;ATB 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ~ * * * ·~ * 
GRAND t-AFAN = 31.3~ 

' 
ADJUSTEO FOR 

ADJUSTFP J=:O.R INOEPENDFNTS 
llNAOJUSTf:..O INDFPEI\IIîENTS. + COVAR!ATES 

VARIAAlf + CATEGORY N nEV•N ETA OEV•N BET/I. DEV'N RFTA 

AAA 
0 16 2.38 2.37 7.38 

I 

ffi ,. 
1 l6 -2.38 -2.3A -7.3A 

0.07 o.o7 0.23 

BBR 
0 16 -6.97 -6.97 0.27 
1 16 6.97 6.97 •0.27 

0.21 0.21 o.ol 

ccc 
0 )6 6.50 6.50 7.8r:; 
1 16 -6.50 -6.50 -7.85 

0.20 0.20 0.24 

Ml'L TIPLF R ~QUA RED n.091 0.230 
MULTIPLE R 0.301 0.479 

Tabel 10.7: MCA-tabel voor de effekten van A, R, C en de intermediërende variabelen op G. 
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c. Konklusies: 
Personen die bescbjk.ken over procesinfonnatie vertonen geen betere 
regelprestatie in een transfertaak dan mensen die niet over deze 
procesinformatie besch.ikken •.. 
Er bestaat echter wel een niet":"significante neiging voor mensen met 
een lagere technisch gerichte opleiding. om beter te scoren dan personen 
met een hogere technisch' gerichte oplei:ding. Eveneens bestaat er een 
niet-significante neiging voor visuele mensen om ditmaal een betere 
prestatie te leveren dan niet·visuele mensen·. 
Bovendien zijn de intermediërende variabelen nauwelijks van invloed 
en bestaan er geen significante interakties. 
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10.3. Het Zee~effekt. 

10. 3.1. 'Mantitatieve ordeni1JD: .In figuur 10.8 ,geven we U een overzicht 
van de P-scores over de drie trials, weergegeven per conditie en 
gemiddeld over vier proefpersonen. Voor een overzicht van de indi
viduele scores zie bijlage XI, tabel I. Omdat we volgens hypothese 
8.2 primair geïnteresseerd zijn in het verloop van P (over drie trials) 
in de condities Al en A2, hebben we dit in figuur 10.7 apart weergegeven. 

50~~-------------~ 

. 

Instruktie 

Totaal 

P-score 
t 

Al 

A2 

30 

20 

Tl 

39,33 

41;46 

40,40 

Tl T2 

TRIALS 

T2 

34,90 

30,61 

.34,35 

T3 

T3 

38,29 

23,14 

30,17 

37,23 

31,74 

•= Al 
•= A2 
•= Totaal 

. 

Figuur 10.7: De gemiddelde P-scores, weergegeven per trial 
voor de condities Al, A2 en in Totaal, in grafiek 
en in tabel. 

Indien er nu over drie trials leren heeft plaatsgevonden, moet het 
volgende gelden (indien we uitgàan van een ideale leercurve): 

P-score Trial 1 > P-score Trial 2 > P-score Trial 3 
Dus ook: P-score Trial 1 > P-score Trial 3. 
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Laag technisch (Bl) Hoog technisch (82) 

Visueel (Cl niet-vis.{C2) Visueel {Cl) niet-vis.{C2) 

50 V -

~ 
1"""1 

.___/ <( 

~ -
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~0 

tri a 1 2 3 1 2 ,3 1 2 3 1 2 3 

Pl: 48,0 Pl: 34,3 Pl: 33,5 Pl: 41,7 
P2: 38,6 P2: 32,4 P2: 36,6 P2: 28,8 
P3: 51,4 P3: 39,3 P3: 38.9 P3: 23,7 

50 -N 
<( -
1.1..1 

\_. ...... 
I-

~ 
0::: 
0 u... 
z .. ..... ...... -(/) 
1.1..1 
u 

n=4 n=4 n=4 n=4 0 
0::: 

0..0 

tri a• 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Pl: 27,7 Pl: 55,9 Pl: 39,8 Pl: 42,5 
P2: 40,2 P2: 37,3 P2: 25,2 P2: 19,7 
P3: 17,9 P3: 26,6 P3: 27,6 P3: 20,4 

.. 

Figuur 10.8: Overzicht van de P-scores over drie trials weergegeven. 
( n= het aantal ppn. per conditie). 
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Beschouwen we de faktor 11 Trial 11 als onafhankelijke variabele met drie 
nivo's, te weten: Trial 1, Trial 2 en Trial 3, en de faktor "Instruktie 11 

als onafhankelijke variabele met twee nivo's, Al en A2, dan verwachten we 
op grond van hypothese 8.2 een interaktie tussen de faktoren Trial en In
struktie met betrekking tot de P-score. We zullen dit trachten te toetsen. 

10. 3. 2·. Statistisahe analyse: 

a. Hypothese. 
In hypothese 8.2 voorspelden we een leereffekt voor personen in 
conditie A2. Dit betekent, dat <We verwachtten, dat het verschil 
tussen de P-scores over drie .trials in de A2-conditie groter is dan 
het verschil van de P-scores over drie trials in de Al-conditie. 
Dit duidt op een interaktie tussen de faktor trial en de faktor 
instruktie. 
We hebben de hypothese 8.2 dan ook als volgt operationeel geformuleerd: 
Ho/8.2: het verschil tussen de P-scores van trial 1 en trial 3 in 
conditie Al is gelijk aan het verschil in P-scores van trial 1 en 
trial 3 in conditie A2. In formule: 
P (Tl x Al) - P (T3 x Al) = P (Tl x A2) - P (T3 x A2). 

Ha/8.2: het verschil tussen de P-scores van trial 1 en trial 3 in 
conditie Al is kleiner dan het verschil in T-scores van trial 1 en 
trial 3 in conditie A2. In formule: 
P (Tl x Al) - P (T3 x Al)<: P (Tl x A2) - P (T3 x A2). 

b. Toetsing. 
Door middel van een variantie-analyse toetsten we het effekt van de 
volgende faktoren op de P-score: 
A: instruktie 
B: vooropleiding 
C: voorstelling 
T: tri al 
Als vijfde faktor diende de faktor ·~personen" meegenomen te worden, omdat 
deze faktor genest is binnen de faktoren A, B en C; elke proefpersoon 
doorliep immers alle drie de trials, zodat de faktor persoon voor elke 
trial gelijk was. 
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Utt deze varianten-analyse bleek, dat geen van de hoofdeffekten significant 
was. 
Eveneens bleek de interaktie tussen A enT niet significant (Fdf 2148 = 2,18). 

We mogen daarom Ho/8.2, P (Tl x Al) - P (T3 x Al) = P (Tl x A2} - P {T3 x A2), 
niet verwerpen •. 

c. Konklusie. 
Er trad over de drie trials in totaal geen significant leereffekt op. 
Ook hebben we niet kunnen aantonen, dat përson.en, die beschikken over 
procesinformatie, een leerproces vertonèn, ten/ijl mensen, die niet 
beschikken over deze informatie, niet of nauwelijks leren (hypothese 8.2). 
Er is echter wel een duidelijke trend in de voorspelde richting waarneembaar. 
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10.4. Test-variabeteni reietFr~at9tie en reget~drgg. 

10.4.1. De regetp;roestatie: \{e hebben de Pearson-correlaties berekend 
voor de P-scores van trial .1 tot en met 3 en de G-score van trial 4 
met de testvariabelen. Visueel voorstellingsvermogen (LR), Neuroticisme 
(NR), Extraversie (ER}~ Verbale begaafdheid {VGR), Ruimtelijk voorstel
lingsvermogen (SGR) en·waarneming van geschreven materiaal (QGR). 
Tabel 10.9 geeft hiervar(èe·n overzicht, berekend over 32 proef
personen. 

P1 P2 P3 G 

LR 0,04 -0,18 -0,11 0,20 

NR -0,15 0,14 -0,30 -0,20 

ER 0,10 0,09 -0,45 0,07 s = 0,01 
VGR 0,16 -0,23 0,01 0,29 

SGR -0,27 0,04 0,28 0,01 

QGR 0,34 -0,35 0,04 0,13 

Tabel 10.9: Overzicht van de Pearson-correlaties {SPSS) tussen de 
P- en G-scores en de testscores. 

Uit tabel 10,9 blijkt, dat alleen ER significant correleert met P3. 

10.4.2.Het regetgedra~ Door ons zijn de volgende grootheden op mogelijke 
correlaties met de testvariabelen LR tot en met GGR onderzocht,{voor 
de trials 3 en 4): 
1. Het aantal ingrepen per ingreepmogelijkheid en in totaal. 
2. De genormeerde hoeveelheid ingre~p.-.per ingreepmogelijkheid en in totaal. 
Daaruit bleek geen enkele correlatie significant te zijn. 
Daarnaast is nog gezocht naar correlaties tussen de testvariabelen en 
de gemiddelde ingreep-grootte, -duur en~fstand, doch ook daar vonden 
we geen significante correlaties. 
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10.5. De vr9aentijst. 

Zoals in hoofdstuk 9 reeds gezegd is, diende de vragenlijst ervoor wat 
meer inzicht te geven in de wijze waarop de proefpersonen het experiment 
hadden ervaren. 
We hebben getracht de antwoorden. van de open-end-vragen op een 5-puntsschaal 
te scoren (ja, redelijk, ?, nauwelijks, nee), waarna het aantal respondenten 
per schaalwaarde is geturfd. 
Het resultaat van deze analys~~vindtU in tabel IV van bijlage XI. 
Deze analyse gaf weinig opvallende verschilpunten tussen de diverse 
condities, zoals de tabel illustreert. 
We zullen echter toch een aantal belangrijke bevindingen noemen: 

10. 5.1 M.b.t. vraag 1: "Vond je dat je inziaht had in wat er gebeurde?" 

De personen in de Al-conditie vonden iets minder vaak, dat ze inzicht hadden 
in het gebeuren dan de personen in de A2-conditie. Indien de Al-proefpersonen 
vonden, dat ze inzicht hadden, was dat voornamelijk een inzicht in de relatie 
tussen oorzaak.~n gevolg. Ze vonden het over het algemeen een soort 11 logica
testen11. De A2-proefpersonen daarentegen zeiden, dat zij zich het proces 
goed konden voorstellen en dat beredeneren van reakties mogelijk was. 
Interessant daarbij is de opmerking van sommige A2-personen, dat ze moeite 
hadden met het zich voorstellen van de fabriek zèlf. d.w.z. de buizen, de 
kleppen enz. Wat tev~ns opvalt is, dat proefpersonen van het V.W.O. (B2) 
iets vaker vonden, dat ze inzicht hadden in het proces dan proefpersonen 
uit de BI-conditie. 

10. 5. 2. M.b.t. vraag 2: "Welke strat,egie gebruikte je?" 

Hierbij bleken de meeste personen (ongeacht de conditie} een of andere 
strategie te kunnen formuleren. De personen zonder procesinformatie (Al} 
beschreven hun strategie in termen van 11 T11

, "R 11 en 11waarde 50". 
Opvallend is echter, dat de mensen met procesinformatie (A2} dit nauwelijks 
anders deden: zij gebruikten bijna geen procestermen in hun strategie
beschrijving. 

10.5.3. M.b.t. vrogen 3 en 4: "Heb je ook naa.r> ande.r>e mete.r>s gekeken en wat 

had je aan deze info:rrmatie?" 



-93-

Door de A2-proefpersonen werd vaak naar de temperatuurprofiel-meter 
gekeken. De meeste personen bleken er volgens zeggen niet veel aan 
gehad te hebben. De meter was alleen interessan~omdat hij bewoog. 

10.5.4. M.b.t. vragen 5 en 6: "Heb je problemen gehad en heb je die naar 

jow.J mening goed op kunnen lossen?" 

Bijna iedereen had problemen gehad en had deze over het algemeen niet 
voldoende kunnen oplossen. De meeste problemen waren problemen met be
trekking tot het niet in de hand houden van de variabelen X en V. 

10. 5. 5. M.b.t. vraag 7: "Zou je meer willen weten over wat er ziah 

afspeelde in het proaes C:....t; jij bestuurde?" 

De personen in de Al-conditie hadden duidelijk behoefte aan meer 
informatie omtrent het te regelen proces. Zoals al uit de eerste 
vraag bleek, vonden zij het meer "logica-testen". Vaak werd de op
merking gehoord: 11 Je wordt voor een knopje gezet, maar je weet niet 
waarvoor het dient". 
De personen in de A2-conditie hadden wat minder behoefte aan meer 
informatie, waarbij dient te worden opgemerkt, dat het merendeel van 
die personen afkomstig was van het J.N.O. (Bl). 
Bovendien was deze behoefte aan extra-informatie meer gericht op 
punten als: hoe ziet de fabriek eruit; wat zijn de gevolgen nu precies 
wanneer er niet aan de norm wordt voldaan? 
Interessant is echter het volgende, wat uit gesprekken met de proef
personen naar voren kwam: proefpersonen met proceskennis dachten achteraf 
over het algemeen, dat ze aan het regelschema en de video-instruktie wel 
voldoende informatie ~uden hebben gehad om het proces even goed te kunnen 
regelen als dat ze nu hadden gedaan. r Bij ·de proefpersonen zonder proces
kennis gold het tegendeel. Nadat tijdens het napraten na het experiment 
hun het een en ander over het proces zelf werd verteld, kon men nu begrijpen 
waarom bepaalde akties verkeerd uitpakten. Op de vraag of zij het met deze 
procesinformatie beter gedaan zouden hebben, wist de meerderheid niet te 
antwoorden. 
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10. 5. 6. M.b.t. vragen 8 tot en met 10: "Vond je het e:x:periment leuk of prettig1 

saai" Vel'Velerid_, leerzaam of interessant?" 

Deze vragen leverden weinig verschillende resultaten op. 
Wel was het zo, dat men het saai vond lang in de meet- en 
regelkamer te moeten ve·rbl ijven. 
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Hoofdstuk 11 Diskussie. 

In dit hoofdstuk zullen we proberen aan de hand van het door ons gedane 
onderzoek antwoorden te"formuleren op de vragen die in de inleiding 
{hoofdstuk 8) zijn gesteld. 
Daarbij plaatsen we tevens enkele kanttekeningen. 

11.1 Heeft het tûeZ of niet aanbieden vmi p1'baesinfo:r.rrnatie invloed op de 

PegeZp1'estatie en zo ja, ve!'bete!'t dezeinfo:rmatie dan de PegeZprestatie? 

De resultaten van ons onderzoek wezen op een significant verschil in 
regelprestatie tussen personen, die naast regelinformatie ook nog 
procesinformatie ontvingen en personen, die uitsluitend regelinfor
matie ontvingen. Hierbij deed de groep met procesinformatie het 
significant beter. 

Onze bevindingen bevestigen de vermoedens van Brigham en Laios (1975) 
en zijn tegengesteld aan de bevindingen van Crossman en Cooke (1962) 
en Landeweerd (1968). 
Uiteraard hebben we getracht een reden voor dit verschil te vinden en 
hebben we deze gevonden in de complexiteit van het te regelen proces. 
De vermoedens van Brigham en Laios omtrent het nut van procesinformatie 
kwamen voort uit het onderzoek met een redelijk complex en traag 
reagerend proces. De bevindingen _yan Crossman en Cooke en Landeweerd 
kwamen voort uit onderzoek met betrekkelijk eenvoudige traag reagerende 
systemen. Nemen we het proces van Landeweerd als voorbeeld, dan zien 
we, dat hier sprake was van éên regelvariabele {regelklep voor koude 
lucht) en één outputvariabele (temperatuur van het luchtmengsel). 
Tussen regelvariabele en outputvariabele bestond een eenduidige 
relatie: een ingreep met behulp van de regelvariabele had een eenduidig 
effekt op de outputvariabele. Het regelproces van Crossman en Cooke 
was ongeveer gelijk. In deze processen was slechts éên vertragende 
faktor ingebouwd. Bij Brigham en Laios is het proces complexer: er 
bestaat interaktie tussen de verschillende onderdelen van het proces 
en er is sprake van drie verschillende traagheden, éên regelvariabele 
en één outputvariabele. 
Het in ons onderzoek gebruikte regelproces is nOg complexer. 
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Het is bovendien een redelijk reëel proces, omdat het bij ons gaat 
om een nagebootst bestaand industrieel proces, nl. een destillatie
proces. Het te regelen proces bevatte twee regelvariabelen en twee 
outputvariabelen. Beide regelvariabelen beïnvloedden de-beide output
variabelen, zij het met verschillende intensiteit en reaktiesnelheid. 
Bovendien beïnvloedde een van de regelvariabelen ook nog de andere 
regelvariabele (voor een uitgebreide beschrijving, zie hoofdstuk 9). 
De relatie tussen regelvariabele en outputvariabele is daarom verre 
van eenduidig: een bepaalde ingreep aan een bepaalde regelvariabele 
kan voor de ene outputvariabele op korte termijn een positief effekt 
hebben en tegel ijk voor de andere ou~putvariabele op langere termijn . 
een negatief effekt. 
We veronderstellen daarom, dat met name de complexiteit·van het 
(trage) proces een belangrijkere rol speelt dan werd vermoed. 
Zoals reeds gezegd blijken personen, die een dergelijk complex 
traag reagerend proces moeten regelen wel degelijk iets aan de 
extra procesinformatie te hebben. Ook hebben we gezien, dat een 
goede interne representatie (IR} bij kan dragen aan het goed kunnen 
regelen van een dergelijk proces. Het is wellicht denkbaar, dat een 
goede IR naast de informatie over input- output, overdrachten en 
traagheden, ook de informatie dient te bevatten, die deze relaties 
inzichtelijk en beredeneerbaar maakt, vooral omdat de relaties niet 
zo eenduidig zijn als in een simpel proces. Dit kunnen beredeneren 
van het proces geeft de operator de mogelijkheid zich een algemene 
strategie te vormen. 
In hoofdstuk 6 hebben we in dit verband onderscheid gemaakt tussen 
twee typen van informatie, type ~en type !I-informatie. 
We veronderstellen nu, dat type I-informatie misschien voldoende is 
om simpele traag reagerende processen te kunnen regelen. De relatie 
tussen regelvariabele en output·variabèle is eenduidig en type I-informatie 
is voldoende voor de vorming van een goede IR en een adekwate strategie. 
Deze IR schiet echter tekort in complexe traag reagerende systemen. 
De relaties tussen regelvariabele en outputvariabele zijn zonder extra 
proceskennis niet inzichtelijk te maken, ze zijn niet eenduidig genoeg 
en men komt niet tot de vorming van een goede strategie. In deze gevallen 
schiet type I-informatie tekort en is extra procesinformatie in de vorm 
van type !I-informatie noodzakelijk. 
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Het IR versenaft de persoon de mogelijkheid relaties te beredeneren en 
te begtijpen en alleen dan is nij in staat een adekwate strategie te 
ontwikkelen. 

11.2. Zijn personen die beschikken over procesinfo~atie in staat het proces 

te leren beheersen in tegenstelling tot personen die niet over deze informatie 

beschikken? 

U i t deze prob 1 eemste 11 i ng kwam de ,,vo 1 gënde hypothese voort: 
Personen die beschikken over procesinformatie vertonen een leerproces, 
terwijl personen die niet beschikken over deze informatie niet of 
nauwelijks leren. We dienen daarbij het volgende op te merken: 
De hypothese dekt niet geheel de probleemstelling. Het accent in onze 
hypothese ligt op het leereffekt (=een verbetering vande prestatie 
over drie trials). Het is daarbij niet reëel te veronderstellen, dat 
personen zonder procesinformatie niet zouden leren: zij leren altijd 
iets doordat ze met het proces bezig zijn. We zijn in onze vraagstelling 
echter geïnteresseerd in de mate van leren, hetgeen iets anders is 
dan het proces leren beheersen. 
Uit ons onderzoek bleek, dat personen met procesinformatie het proces 
aan het einde van het experiment beter hadden leren beheersen dan 
personen zonder procesinformatie: er bestond immers een significant 
verschil in de prestaties tussen de twee groepen. Met betrekking tot 
het leereffekt: kunnen we konkluderen, dat er geen significant leereffekt 
bestond tussen de groep met en de groep zonder procesinformatie. Er bestond 
echter wel een trend in de richting van een groter leereffekt voor de 
procesinformatiegroep. Een dergelijke trend is ook geloofwaardig daar 
leren alleen goed kan plaatsvinden bij een ontvangen van terugkoppeling·
Kennis van Resultaten (KR). Met name bij het zich kunnen aanleren van een 
strategie is deze KR zeer belangrijk. Alleen personen, die beschikken over 
procesinformatie, kunnen de gepresenteerde KR zinvol interpreteren: ze 
kunnen immers beredeneren waarom er iets goed of fout is gegaan. 
Uit gesprekken na elke trial met de proefpersonen bleek dit ook zo te zijn: 
personen met procesinformatie begrepen de hun gepresenteerde KR beter dan de 
personen zonder procesinformatie. Deze laatsten verwezen vaak naar het 
regelschema met de mededeling, dat ze het toch goed hadden gedaan. Het is denk
baar, dat bij een grotere steekproef en met meer trials wel een significant 
leereffekt wordt gevonden. Verder onderzoek zal dit mo·eten uitwijzen. 



.. ' 

-98-

11.3. Bestaat er een relatie tussen voorstellingsvermogen en regelprestatie? 

Leidt een beter voorstellingsvermogen ook tot een betere prestatie? 

In ons onderzoek vonden we geen significant verschil in regelprestatie 
tussen personen met een hoog visueel voorstellingsvermogen en personen 
met een laag visueel voorstellingsvermogen. We signaleerden echter wel 

-
een tendens in de richting van een betere prestatie van "niet-visuelen ... 
Bovenstaande probleemstelling·vloeide voort uit de bevindingen van 
Paivio (1971) die een onderscheid.heeft gemaakt tussen visueel voorstellende 
mensen en verbaal voorstellende mensen, waarbij de eerste groep vooral . 
in het voordeel is bij de uitvoering van zogenaamde konkrete taken en 
de tweede groep ·in zogenaamde abstrakte taken. 
We gaan ervan uit, dat de door ons gebruikte taak redelijk abstrakt is 
en dat het van belang is de relaties met behulp van type !I-informatie 
te kunnen beredeneren. Relaties worden omkleed met verbaliseringen 
over het hoe en waarom. Bij het· beredeneren van het proces {zo bleek uit 
de vragenlijsten en gesprekken met de proefpersonen) stelden de proef
personen zich het proces voor. Een hoog verbaal voorstellingsvermogen zou 
in deze best eens belangrijk kunnen zijn voor het kunnen regelen van ons 
(abstrakte) proces. 
In dit verband blijkt een .onderscheid (gemaakt door Landeweerd- zie 
hoofdstuk 6) in mentaal beeld en mentaal model relevant. Uit ons onderzoek 
blijkt namelijk, dat proefpersonen onderscheid maken tussen het zich voor
stellen van het proces enerzijds (mentaal beeld?) en het beredeneren en 
verbaliseren van de relaties tussen de variabelen van dit proces {mentaal 
model?) anderzijds. 
Mogelijkerwijs draagt het zich goed visueel kunnen voorstellen van het 
proces in mindere mate bij tot een goede regelprestatie dan het zich 
goed verbaal kunnen voorstellen van het proces daartoe bijdraagt. Ons 
onderzoek suggereert iets in die richting en verder onderzoek hiernaar 
lijkt ons daarom zinvol. 

Tenslotte nog enkele opmerkingen ten aanzien van de door ons gebruikte 
meetmethode voor het vaststellen van het visuele voorstellingsvermogen. 
We hebben daarvoor gebruik gemaakt van de L.V.V.V., een door ons vertaalde 
versie van de V.V.I.Q. van Marks, welke volgens hem meet of mensen goede 
of slechte visuele voorstellers zijn (zie voor de L.V.V.V. bijlage III). 
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Naast de L.v.v.v. hebben we nog een aantal andere variabelen gemeten: 
- verbale aanleg {V) 
- ruimtelijk inzicht {S) 
- waarneming van geschreven materiaal {Q) 
We hebben onderzocht in hoeverre visueel voorstellingsvermogen korreleert 
met verbale aanleg, ruimtelijk inzicht en waarneming van geschreven 
materiaal. Tabel 11.1 ge~ft hiervan een overzicht. 

Visueel V s Q 
voorstellingsvermogen 0,07 0,30 . 0,20ns ns ns 

Tabel 11.1: korrelaties met ... v.erbale aanleg (V)·, ruimtelijk inzicht {S) 
en waarneming van geschreven materiaal (Q) (n=32) 

Zoals we zien zijn de korrelaties gering. Met name blijkt visueel 
voorstellingsvermogen niet te korreleren met verbale aanleg. Blijkbaar 
is een verbaal voorstellingsvermogen iets anders dan verbale aanleg, 
gesteld natuurlijk, dat de L.V.V.V. even valide en betrouwbaar is als 
de V.V.I.Q. Verder onderzoek hternaar is daarom op zijn plaats, temeer 

··, 

daar de L.V.V.V. een eenvoudig af te nemen instrument is. 

11.4. Bestaat er een reLatie tussen voorZapLeiding en regeZprestatie? 

Uit ons onderzoek kunnen we niet konkluderen of personen met een hogere 
technisch gerichte opleiding een betere prestatie leveren dan personen 
met een lagere technisch gerichte opleiding. Er bestaat echter wel een 
tendens in die richting. 
Waarschijnlijk zijn mensen met een hogere technisch gerichte opleiding 
iets beter in staat abstrakte relaties te beredeneren en/of te begrijpen. 
Misschien hebben zij ook meer ervaring in het hanteren van dergelijke re
laties. 
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11.5. Leidt het al of niet aanbieden van proaesinformatie tot een 

versahil in de mate van transfer? 

.,_. 
s:: .,... 
Q) 
s.. 

Uit ons onderzoek bleek, da.t er geen verschil bestond in de mate 
van transfer van taak A naar taak C, tussen de groep met proces
informatie en de groep zonder procesinformatie. 
Daarbij dient het volgende te worden opgemerkt: 
a. De proefpersonen voerden taak C slechts éénmaal uit. Misschien 

dat de mate van transfer wel merkbaar was geweest indien zij 
ook taak C meerdere malen hadden uitgevoerd. 

b. In taak C werd gevraagd te regelen op een gemiddelde waarde: 
de pijlen X en V moesten evenveel boven als onder de norm zitten. 
Het probleem dat zich hierbij voordeed was de mogelijkheid dat 
de pijlen X en V 11 Uit de schaal 11 konden lopen: de pijl bleef dan 
op schaalwaarde 100 staan~ doch de werkelijke waarde van deze 
variabele kon wèl groter dan 100 worden. De peilen X en V konden 
echter nooit de waarde 0 bereiken. De proefpersoon had zo geen 
feedback meer over de waarde van deze variabele, zodat het moeilijk 
was voor deze uitschieters te korrigeren. Figuur 11.1 illustreert dit. 

iet op de schaal 
zichtbaar 

~ 100-r-----------~~~~--~----~~--~~~L---0 s.. 
Q) 
> • 

I 
I 

I 

~ , .. ··-. / norm.. ___ --./- :..:...- _ ...... _ 
.... , t I ........ ~; .. \ / 

',_.,.1' 

~ ---pijl(zichtbare 
waarde) 

' \ .' 

~ - ----.'~-..:-- --- - - -
'\ ,' , .. # 

' ' " ....... / . 
'· . .. ..._,.' 

0-J-----------------------------------------
-- tijdsas 

wel op de schaal 
zichtbaar 

Figuur 11.1: Het op verschillende wijzen uit de schaal lopen van een 
output-variabele. 
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De proefpersoon was tijdens de instruktie wel gewaarschuwd 
voor het uit de schaal lopen van de outputvariabelen. Proef
personen met procesinformatie konden dit uitleggen in termen 
van: 11een veel te veel aan verontreiniging in top- of bodemprodukt 11

• 

Proefpersonen zonder procesinformatie hadden duidelijk meer moeite 
met het begrijpen hiervan. 

11.6. PePsoonZijkheid~ PegeZpres~atie en PegeZgedrag. 

Uit ons onderzoek bleek alleen de faktor Extraversie significant 
invloed te hebben op de regelprestatie~· Deze bevindingen komen overeen 
met die van Allsop en Eysenck {1975), weliswaar op een ander onderzoeks
terrein. 
Met betrekking tot het regelgedrag vonden wij geen enkele significante 
korrelatie. Hill (1975} bijvoorbeeld vond, dat extraverten meer variatie 
aanbrachten in de uitvoering van een monotone taak. 
Van Assen {1967) wijst op een tendens, dat neurotische mensen in regeltaken 
neigen naar een veelvuldig wisselen van strategie tijdens een trial. 
Misschien speelt ook hier de complexiteit van het te regelen proces een rol. 
Het complexe proces geeft minder gelegenheid om tijdens een trial vaak 
van strategie te veranderen. 

11.7. De instruktie 

Tenslotte nog enkele opmerkingen ten aanzien van de door ons gebruikte 
geprogrammeerde instruktie. Het is duidel.ijk, dat deze werkt: het al 
dan niet aanbieden van deze geprogrammeerde instruktie heeft geleid tot 
een verschil in regelprestatie. Bovendien bleek de instruktie geen problemen 
op te leveren voor proefpersonen met een verschillende vooropleiding. 
Alleen in doorname-tijd waren verschillen merkbaar: de personen met een 
hogere technisch gerichte oplèiding deden er gemiddeldluur en 25 min. over, 
de personen met een lagere technisch gerichte opleiding! uur en 45 minuten. 
Het bovenstaande geeft aan, dat deze instruktie een standaard-hoeveelheid 
informatie aanbiedt op een wijze, die door verschillende "soorten 11 

proefpersonen is te begrijpen. 
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Bijlage III 

De L. V. V. V. 

De 11 Levendigheid van Visuele Voorstellingen Vragenlijst ... 



-UZ-

LY.V.V. 

~~ ~:~~L~~N voor 1 etters: ............................................. . 
Adres : ~ ...................................................... · · . · 

Telefoon: ............................... . 
School/klas: ................................•... 
Geboortedatum: ........................... M/V 
Datum onderzoek: ........................ . 

~~INSTRUKTIE 

Zodadelijk vraag ik je om je bepaalde situaties, mensen of dingen voor te stellen. 
Wat ik daarbij wil weten is, hoe helder, hoe scherp, en hoe levendig die voor
stelling van jou is. 

Bijvoorbeeld: Denk eens aan een paard. Bekijk nauwkeurig het beeld 
dat je voor ogen komt. 
Hoe zie je nu de lijnen, vorm en kleuren van het 
paard? 

Het beeld van dat paard kan er op allerlei manie·ren uitzien: 
Het kan zijn dat je het paard zó helder, zó duidelijk, zó scherp en zó levendig 
voor je ziet alsof het net lijkt dat je het paard op dit ogenblik in levende 
lijve voor je ziet staan. Zo'n beeld dat jij dan hebt is dus volkomen helder, 
scherp, levendig enz. 
We zullen nu voortaan elk beeld dat er zo helder, scherp, levendig ~ uitziet 
kortweg "volkomen helder en levendig" noemen. 
Het is natuurlijk ook mogelijk dat jij je in het geheel gêên beeld van 'n paard 
kunt vormen, laat staan dat je de lijnen, vorm en kleuren kunt zien. Je weet 
wel dat je aan een paard zit te denken, maar je vormt je er geen~ van. Dit 
is het tegenoverges te 1 de van \'lat we net hadden. 
We noemen dergelijke beelden voortaan 11 totaal geen beeld". 

We hebben nu dus al twee antwoordmogelijkheden nl.: 

volkomen helder 
en levendig 

totaal geen 
beeld 
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Een andere mogelijkheid is, dat je wel een beeld hebt, maar dat dit beeld 
toch echt nog niet volkomen helder en levendig is. Het ligt eigenlijk pre
cies tussen "totaal geen beeld" en 11 volkomen helder en levendig 11 in. 

Dergelijke beelden noemen we voortaan "middelmatig helder en levendig". 

Dus zo: 

o~------------0---------------~ 

volkomen helder middelmatig hel- totaal geen 

en "levendig der en levendig bee td 

Tenslotte kan het ook nog zo zijn dat het beeld dat jij hebt tussen 11Volkomen 

helder en levendig 11 en 11midde lmatig helder en levendig" 'Of tussen 11midde lmatig 

helder en levendig 11 en "totaal geen beeld11 in zit. 
Dergelijke beelden noemen we dan voortaan "redelijk helder en levendig 11 

en 11 Vaag en naUJ.JUjks levendig" . . 

Dus zo: 

Je kunt 

(}----0 
1 

volkomen 
helder 
en leven
dig 

2 
redelijk 
helder 
en 
levendig 

nu jouw antwoord (1, 

0 
~ 

rmddel-
matig 
helder 
en 
levendig 

2' 3' 4 
daarboven zwart te maken; dus als je 
geef je dat zo aan: 

0 0 ·-0 
1 2 3 

0· 0 
4 5 

vaag en totaal 
naU11Je- geen 
Ujks beeld 
levendig 

of 5) aangeven, door het rondje 
voor antwoord nr. 4 kiest, dan 

• 0 
4 5 

We vragen je zodadelijk om je 16 keer iets voor te stellen. 
Elke keer beantwoord je zo'n vraag. 
Eerst doen we dit met de ogen open. Daarna nog eens met de ogen gesloten. 
Geef slechts éên antwoord per vraag en sla geen vragen over. 

Denk niet al te lang na; er zijn geen goede of foute antwoorden 
mogelijk. Het gaat erom hoe jij het beeld dat jou voor ogen komt 
ziet~ 

S L A N U D E 8 L A D Z I J D E 0 M E N B E G I N 
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B E A N T W 0 0 R D D E V 0 L G E N D E V R A G E N M E T D E 
0 G E N 0 P E N! 

Denk eens aan een familielid, kennis, vriend of vriendin, die je 
vaak ziet (maar die nu niet bij jou aanwezig is!) en bekijk nauw
keurig het beeld dat je voor ogen komt. 

Hoe zie je (met de ogen open): 

1. De exakte lijnen van gezicht, hoofd, schouders en lichaam? 

0 0· -o 0 
1 2 3 4 5 

volkomen redelijk rrridde vaag en totaal 
helder helder matig naUJ;)e- geen 
en en helder lijks beeld 
levendig levendig en levendig 

levendig 

2 ... De voor hem of haar kenmerkende houding van hoofd, lichaam enz.? 

0 0 0 0 0 
1 2 3 4 5 

3. De precieze manier van lopen, grote of kleine stappen, enz.? 

0 0 0 0 0 
1 2 3 4 5 

4. De verschillende kleuren van kleren die hij of zij vaak aan heeft? 

* 

o~-· ----~o----tOI---10}----o 

1 2 3 4 5 

Stel je eens een opkomende zon voor. Bekijk nauwkeurig 
het beeld dat je voor ogen komt. 

G A N A A R U l v u L G E N D E B L A D Z I J D E. 

3 
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*Hoe zie je (met de ogen open): 

* 

5. Een zon die aan de horizon verschijnt, in een nevelige lucht? 

0· 0- 0· 0 0 
1 2 3 4 5 

voZ.komen redeZijk rrrîddeZ.- vaag en totaal. geen 
heZ.der en heZ.der matig nauwe- beeZ.d 
Z.evendig en heZ.der Ujks 

Z.evendig en Z.evendig 
Z.evendig 

6. De lucht wordt .helder en omgeeft de zon met een hemelsblauw? 

7. 

o~-----o----------0------o-------o 
1 2 3 4 5 

Wol ken. Een storm steekt op, het bliksemt? 

0 0 0 0 
1 2 3 4 5 

8. Een regenboog verschijnt? 

0 0 0 0 0 
1 2 3 4 5 

Denk eens aan de voorkant van een winkel waar je vaak komt. 
Bekijk nauwkeurig het beeld dat je voor ogen komt. 

G A N A A R 0 E V 0 L G E N 0 E B L A 0 Z I J 0 E. ~ 

4 

t 
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* 

09. Oe algemene indruk van de winkel, gezien vanaf de overkant van de 
straat? 

0 0 0 0 0 
1 2 3 4 5 

voZkomen :rode Zijk middeZ- vaag en totaaZ 
heZder> heZder> , .. matig naUl;)e- geen 
en en heZder Zijks beeZd 
Zevendig levendig en Zevendig 

"Levendig 

10. Een etalage met daarin kleuren, vormen en details van bepaalde koopwaar? 

u---·---t~-------D------0------·0 
1 2 3 4 5 

11. Je staat voor de ingang; de kleur, vorm en details van de deur? 

o------4r-------IO------o------o 
1 2 3 4 5 

12. Je gaat de winkel binnen en gaat naar de toonbank. 
oe winkelbediende achter de toonbaank helpt je. 
Er wordt geld betaald? 

0·---il------o----·0---0 
1 2 3 4 5 

Denk tenslotte eens aan een landschap met bomen, bergen en· 
een meer. 
Bekijk het beeld dat je voor ogen komt. 

G A N A A R D E V 0 L G E N D E B L A D Z I J D E. 
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* Hoe zie je (met de ogen open}: 

13. De 1 ij nen (contouren} van het landschap? 

0· 0 0 0 0 
1 2 3 4 5 

volkomen rede Zijk middel- vaag en totaal 
helder helder matig na?.Me- geen 
en en helder lijks beeld 
levendig l-evendig en levendig 

levendig 

14. Kleur en vorm van de bomen? 

0 0 0 0 0 
1 2 3 4 5 

15. Kleur en vorm van het meer? 

0. 0 0 0 0 
1 2 3 4 5 

16. Een stevige wind blaast door de bomen en veroorzaakt golven op het 
meer? 

0 0 0 0 0 
1 2 3 4 5 

G A N A A R D E V 0 L G E N D E B L A D Z I J D E. 
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B E A N T W 0 0 R D D E V 0 L G E N D E V R A G E N M E T D E 
0 G E N G E S L 0 T E N! 

Denk eens aan een familielid, kennis, vriend of vriendin, die je vaak 
ziet (maar die nu niet bij jou aanwezig ts!) en bekijk nauwkeurig 
het beeld gat je voqr ogen komt. 

*Hoe zie je (met de ogen gesloten): 

17.De exakte Zijnen van gezicht, hoofd. schouders en lichaam? 

o~------;o 01----o o 
1 2 3 4 5 

voZ.komen r>edel.i.fk middeZ.ma- vaag en totaal. 
heZ.der> heZ.der> tig hel.- nauwe- geen 
en en der> en Z.ijks beeZ.d 
l-evendig Z.evendig l-evendig Z.evendig 

18.De voor hem of haar kenmerkende houding van hoofd, lichaam enz~? 

0 0 0 0 0 
1 2 3 4 5 

19 .De precieze manier> van lopen, grote of kleine stappen, enz.? 

0 0 0 0 0 
1 2 3 4 5 

20.0e verschillende kZ.eur>en van kleren die hij of zij vaak aan heeft? 

* 

o-·--~o~--~~~~ 
1 2 3 4 5 

Stel je eens een opkomende zon voor. Bekijk nauwkeurig het beeld 
dat je voor ogen komt. 

G A N A A R D E V 0 L G E N D E B L A 0 Z I J D E. 

7 
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~Hoe zie je (met de ogen gesloten): 

21. Een zon die aan de horizon verschijnt, in een nevelige lucht? 

0 -Q 0 0 0 
1 2 • 3. 4 5 

volkomen redeZijk midcJR].- vaag totaaZ 
heZder heZder matig en nauwe- geen 
en en heZder Zijks beeZd 
Zevendig Zevendig en Zevendig 

Zevendig 

22~ De lucht wordt helder en omgeeft de zon met een hemelsblauw? 

o------~o-------o------o------0 
1 2 3 4 5 

23. Wolken. Een storm steekt op, het blik~emt? 

o~----o-------D~----o------o 
1 2 3 4 5 

24. Een regenboog verschijnt? 

Or-----'"'"01------Q:-----0------10 
1 2 3 4 5 

Denk eens aan de voorkant van een winkel waar je vaak komt. 
Bekijk nauwkeurig het beeld dat je voor ogen komt. 

GA N A A R D E V 0 l G E N D E B l A D Z I J D E. 

8 
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~Hoe zie je (met de ogen gesloten): 

25. De algemenejndruk van de winkel, gezien vanaf de overkant van de straat? 

0 {)- 0 o-----0 
1 2 3 4 5 

volkomen rede "lijk middel- vaag totaal 
helder helder matig en geen 
en en helder nauwe- beeld 
'levendig 'levendig en Ujks 

'levendig 'levendig 

26. Een etalage met daarin kleuren, vormen en details van bepaalde koopwaar? 

0-------0-----u----0------------{) 
1 2 3 4 5 

27. Je staat voor de ingang; de kleur, vorm en details van de deur? 

o~-

1 
o---
2 

o---o---o 
3 4 5 

28. Je gaat de winkel binnen en gaat ~aar de toonbank. 
De winkelbediende achter de toonbank helpt je. 
Er wordt geld betaald? 

0 
1 
---o-------o----~o-----o 

2 3 4 5 

Denk tenslotte eens aan een landschap met bomen, bergen en 
een meer. 
Bekijk het beeld dat je voor ogen komt. 

G A N A A R D E V 0 L G E N D E B L A D Z I J D E. 
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*Hoe zie je (met de ogen gesloten) : 

29. De lijnen (contouren) van het landschap? 

0 0----0---0 0 
1 2 3 4 5 

volkomen redelijk middel- vaag totaal 
helder helder matig en geen 
en en helder naUZJe- beeld 
levendig levendig en Ujks 

levendig levendig 

30. Kleur en vorm van de bomen? 

0 0 0 0 0 
1 2 3 4 5 

31. Kleur en vorm van het meer? 

0 0 0 0 0 
1 2 3 4 5 

32. Een stevige wi~d blaast door de bomen en veroorzaakt golven op het meer? 

0 0 0 0 0 
1 2 3 4 5 
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Vul eerst even in: Bijlage IV 

Naam: ........................................ . 

Adres: ..........................•............. 

School en klas: .............................. . 
Geboortedatum: ................ Man/vrouw 
Datum van dit onderzoek: .......•...........•.. 

Je hebt nu het experiment achter de rug. 
Tot slot zou ik je willen vragen of je nu nog even de hieronder gestelde vragen 
wilt beantwoorden. 
GeP.f een zo duidelijk mogelijk antwoord. ~Janneer je niet genoeg ruimte hebt, 
ga dan op de achterkant verder. Vermeld echter wel duidelijk het nummer van de 
vraag waarbij dit antwoord hoort. 

Yraag 1: Vond je dat je inzicht had in wat er gebeurde ? 

Vraag 2: Welke algemene strategie gebruikte je bij het uitvoeren van je op
dracht? D.w.z.: waar heb je speciaal op gelet:; welke taktiek ~e
bruikte je ? 

...................................................................... ' ............ . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vraag 3: Heb je ook naar andere meters dan de XV-meter, de T-meter en de R-meter 
gekeken ? Naar Welke ? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
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Vraag 4: Gaven deze andere meters je nuttige informatie om je opdracht te ver
vullen? Waarom? 

.... " .... " ...................................................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' .... 

Vraag 5: Zijn er bepaalde problemen geweest ? Zo ja, welke waren dat dan ? 

Vraag 6:Heb je de in vraag 5 genoemde problemen naar jouw idee goed kunnen op
lossen ? 

Vraa~ 7: Zou je meer willen weten over wat er zich afspeelde in het proces dat 
jij bestuurde ? 

Vraag 8: Vond je het leuk of prettig om mee te doen aan dit experiment ? 

Vraag 9 Vond je het een saai experiment ? Heb je je vaak verveeld ? 

Vraag 10: Vond je het een leerzaam of interessant experiment ? 
...... 

. . .. . . . 

Bedankt voor je medewerking. 
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Bijlage V a 

Paneelindeling. 

108 cm ; (-) ongebruikt 
a..~ - --- - - -- ___ , 

l ~~-tl.-. a-1-is_e_r-in_g_s _o_T_,,------.:::1 =_==-=:-1-i-n t]rcom 

lampjes voor l o FRC J201 
o R 

T 
,---- 11 

~ËI 
0 

1=01 ~ ILIC 1 l 22021 

0 0 

-~BB lrRcl ~i (-) (-) LIC 

122041 2201 

0 0 

L 

-~ 
FRC 

2.204 
FR 

2205 

0 

JPcRl 
1~~6 l .ILR l 
12202 

0 

~-1 
FR 
202 
FR 

11102 

J 
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R:m.ee Zinde Ung 

Informatieverschaffer 
TRC 2202: registratie temperatuur en setpoint plaat 15 (T) 
FIC 2202: indikatie stoomflow 
PRC 2206: registratie topdruk 
LR 2202: registratie niveau refluxvat 
FRC 2201: registratie voedingsflow (is tevens setpoint) 
FR 2205: registratie topafvoerflow 
TRC 2204: registratie en setpoint refluxtemperatuur 
LIC 2201: 
FR 2202: 
(PCG) 

indicatie niveau bodemvat 
registratie bodemafvoerflow 
kontinu registratie van Y(T) en X(B) 

TR 2201: registratie van 6 temperaturen in kolom 
LIC 2202: indicatie niveau refluxvat 
FRC 2204: registratie refluxflow (is tevens setpoint) 
FR 1102: registratie stoomflow 

De letterkode heeft de volgende betekenis: 
T temperatuur 
R = registratie 
C = regelaar (control) 
F produktstroom (flow) 

I = indikatie 
P = druk (pressure) 
L =niveau (level) 
(PCG) = procesgaschromatograaf 

Bijlage V b 

Schaalbereik 
108-112°C 
600-6500 kg/h 
0-100 llJil Hg 
0-10 m (2 m3 ) 

6000-7000 kg/uur 
4000-8000 kg/h 
40-60°C 
0-10 m (5 m3) 
0-1500 kg/uur 
YT 0-0,1% en 
XB 0-10% 
50-150°C 
zie LR 2202 
16000-20000 kg/uur. 
zie FIC 2202 

Oe transportsnelheden van de registratierollen waren als volgt: 
trial 1 t/m 4: 6 cm/h 

Als bedieningsmiddelen werden de setpoint van temperatuur plaat 15 en reflux
flow geregeld m.b.v. een rechtsonder de meter geplaatste ronde knop (0 30 mm) 
gemonteerd op de as van een lO-slagen potentiometer. Hiermee was het hele be
reik van de meterschaal (vertikaal 0-100% in 50 schaaldelen) instelbaar. 
Onder de meters was een plaatje bevestigd waarop was aangegeven welk bereik 
van een variabele door de meterschaal werd gepresenteerd. 



-126-

Bijlage Vc 

Ten behoeve van ons onderzoek is door Ir L Verhagen het startprogramma 
alsvolgt aangepast: 

JSKOL1: Alle meters werken; alle ingreepmogelijkheden zijn uitgeschakeld, 
behalve T en R. 

JSKOL2: Alle meters en igreepmogelijkheden uitgeschakeld en op nul gesteld. 
Alleen de meters XV, T enRR werken. 

De starwaarden voor opdracht A: 

De startwaarden voor opdracht e: 

FF 5363,00 
FL 18757.18 
T15S 107.73 
XD 0.99969 
XB 0.031 
opslag: 4 
rekenslagen: 

FF 6562.00 
FL 18123.34 
T15S 108.32 
XD 0,99969 
XB 0,081 
opslag: 4 
rekenslagen: 

kg/uur 
kg/uur 
oe 

720 

kg/uur 
kg/uur 
oe 

960 



:I ~"i :1. 

HUN 

SINAPS 27-JAN-77 BASIC VOl-05 

t.~ELKE FILE !' 

ï'DI\1. :GF'l02~~.SHT 
NUMMER [lEG IN 

:1. El 
'') 
~- 4:3 
;·3 9rl .:.. 

.<') :1.2:1. 
~5 :1. ~;;El 
6 :1.6~i 

7 1'72 
NUMMER BEGIN 

:L 20 
) b7 ,: .. 

;5 :1.06 
4 1.23 
1::· 
d 134 
ö 156 
1 1.61 
{'> ,:} 169 

SP1023,SP1023=27-JAN-77 

INGREEPANALYSE T15 

I!~(.':INTAL Is 
· GEMIDDFLDE GROOTTE IS 

SPREIDING IN GROOTTE IS 
lOTALE INGF~EEPDUUR IS 
GEMIDDELDE INGREEPDUUR IS 
SPREIDING IN INGREEPDUUR IS 
GEMIDDELDE AFSTAND INGR. IS 
SPREIDING IN AFSTAND IS 
HOI.::VEELHEID INGI\LEP IS 

INGREEPANALYSE FL 

~:~ANT f.~L :rs 
GEl'HüiiELDJ::: GI~ODTTE IS 
SPREIDING IN GROOTTE IS 
TOTtd ... E l Nf-mEEPDUUR Ir~ 

GEMIDDELDE INGREEPDUUR IS 
SPREIDING INGREEPDUUR IS 

. GEMIDUELDE AFSTAND INGR. IS 
SPREIDING IN AFSTAND IS 
HOE~EELHEID INGREEP IS 

INGREfPANALYSE lOTAAL: 

EIND 
10 
44 
94 
1~~2 
1.~)9 

:L6'7 
1'74 

EIND 
22 
68 
:1.08 
124 
1:35 
15'7 
162 
170 

10:57: Ol> 

7 
.268401 
.162951 
220 
31.4286 
10.690:5 
~H-1, 286 
343.492 
60.3171 

8 
l.l2 .405 
77.:H41 
200 

9.2582 
450 
316.228 
36180.5 

IUfAAL AANTAL INGREPEN IS 
GFMILII.Ii:LDE AFSTAND INGR. IS 
GLNORMEERDE HOEVEELH. INGR. T15 IS 
t:il. NllnMI Fl;:nE HUEVEEUi. INGR. FL. 
TrlfAIE: GENDHM, HOEVEELH. INCH<. IS 

I c~ ,;} 

.Bijlage VI 

DUUI~ 
2 
1 
2 
l. 
1 
2 
2 

DUUR 
2 
:1. 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

GRADEN C 
GRADEN C 

GROOTTE 
-.3?5763 
-.082962 

.131. '76 
• 3952'79 
• 263~'i:t. 9 
• :1. 2200::~ 

.50'7523 
GROOTTE 

175.824 
·-261. '781 

253.96'7 
-89.8652 
-11'7.215 

70.3301 
-156.287 
.. -253. 967 

SEC.; IS IN X 6.11111 
SEC. 
SEC. 
SEC. 
SEC. 
SEC.*GRAAD C 

KG/UUR 
KG/UUR 
SEC.; IS IN X 5.55556 
SEC. 
SEC. 
SEC,. 
SEC. 
SEC. *KG/UW~ · 

15 
240 SEC • 
• 335095 x 
.251254 x 
.586349 x 

Een voorbeeld van een uitdraai van het programma SINAPS.BAS. 
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N = 0 
j - 1 

·~-tj+l 
~ A(j)- V(j+l)-V(j) 

I N 

N 

·J----·_~-· -----

F(N)=l 
E(N)=j+l 
G(N)=A(j) 
P•l 

D(N)=j 

-~----

Bijl a ge VII -1 
' 

Blokschema van het ingreepanalyseprogramma SINAPS.BAS ( naar Verhagen,l975) 

V(j) =waarde van de variabele (T15 of FL) op· tijdstip j. 
x = d rerupe l waarde 
N = nummer van de ingreep 

G(N} = grootte, D(N) = begin, E(N)= einde, F(N)= duur van de ingreep. 



F~FADY 
-129-

LIST 

10 REM -INGREEPANALYSE,AANTAL,GROOTTE, DUUR, AFSTAND 
11 REM -GEMIDDELDE EN SPREIDING HIERIN 
12 REM -INGREEPOVERZICHT DOOR REGEL 351 TE SCHRAPPEN 
13 REM HOEVEELHEID INGREEP EN TOTAALOVERZICHT AANTAL EN 

BUl age Vll-2 

14 REM GEMIDDELDE AFSTAND +GENORMEERDE HOEVEELHEID INGREEP 
15 PRINT "WELKE FILE ?• 
:L6 PFUNT 
:1.'1 INPUT A$ 
18 OPEN AS FOR INPUT AS FILE VF2%<300) 
:L lJ I. ET B=VF2 ( 251.1 > \C=VF2 < 2::'ifJ) \CLOSE VF2 
20 REM B=AANTALrC=OPSLAGINTERVAL 
J2 RCM BS=NAAM FILErCS=DATUMrDS=TIJD 
36 OPEN A$ FOR INPUT AS FILE 11 
J8 INPUl tl:BirCS,D$\CLDSE •1 
·:H> IWE.N M; FCIR INPUT AS FILE VFl(l.OOOO> 
42 D~VF1<131)\REM D=VERSNELLINGSFAKTOR 
50 UIM F<~0),[(50>,D<50),G(50),A(3),N(2) 
55 DIM VC2),X(2),S1<2>,S2(2),S3(2),U(2) 
56 DIM S4(2),S5<2>,S6(2),S7(2),T1(2),T2<2> 
~5~~ DIM ~)8 ( 2) 
60 V< :1.) ""'256+4*B 
6:~ V(2)::::V( l. >+B 
64 ,)( <:1.) '"'. 0 l. 

68 ACO)z0\A(1)=0\A(2)=0\A(3)=0 
70 FOR W=1 TO 2 STEP 1\REM NEXT W OP REGEL 720 
71 Sl<W>=O\S2<W>=O\S3<W>=O\S4<W>=O\S5<W>=O\S6<W>=O 
72 S7CW)=0\SB<W>=O\T1<W>=O\T2<W>=O 
T5 Y::::I,.J ( W) 
GO C .I :::0 
95 FOR I=V<W> TO V<W>+<B-2> STEP 1 
:L 00 ,J:::: I"" y ·f-1 
102 A(3)::::A(2) 
:1. ().t~ r~i < 2 > '"'A ( 1 ) 
l Oó A ( 1 ) :.::A ( 0) 
110 A<O>=VFlCitl>-VFlCI> 
120 IF ABSCA<O>>>=XCW> THEN 230 
:uo ,~, ( 0) ::::0 
13~ •. ~ r·.JEX T I 
l ó CU TO 3!50 
1. "' ü r: J • c :1. + 1 
l /1 :.; L < C 1 ;. '"' ,.J t-1 
t.:•o F<Cl):":L 
l,l}'() [1([;1)::::,.) 

:~oo G(CJ.)::-"A<O> 
210 p:::1 
:::?0 t·lP Tf"i :L~~!:.'i 

210 JF A<l>=O THEN 250 
235 IF SGNfA<l>>=SGN<A<O>> THEN 310 
:~:,~ .. 40 E (Cl> -:::,J 

:::1.4~'i C:JO TCJ :1.60 
250 If J~1 THEN 160 
255 IF A<2>=0 THEN 160 
256 REM OORSPRONKELIJK STOND IN 255 IPV 160 
25/ REM 280. IN 280 WORDT NOG EEN STAP 
. :·,~.1 l~Er1 f EHUG GEI\E:I\:EN 

265 IF SGN<AC2>>=SGN(A(0)) THE:N 310 
:2:70 E < C 1. ) ::::~I ·-1 
O:l~:; nn Hl 160 



280 IF J=2 THEN 160 
285 IF A<J>=O THEN 160 
~:-~90 F'::::3 
300 IF SGNCAC3>>=SGN<A<O>> 
305 E<Cl>=J-2\GO TO 160 
3:1.0 FCC1>=FCC1>tP 
:520 ECC1 >=Jt1 
330 G<Cl>=GCCl>tACO> 
335 f·'=:l. 
:~40 GO TO 135 
·.:-::;o ucw:.~::c:J. 

-130-

Tl-iEN 310 

-~55 rRINT "NUMMER"r"BEGIN"r"EIND"r"DUUR","GROOTTE" 
360 FOR Z=1 TO Cl STEP 1 
370 PRINT ZrD<Z>rECZ>rFCZ>rGCZ> 
JBO NEXT Z 
417 IF C1=0 THEN 720 
420 FOR Z=l TO Cl STEP 1 

Bi.îlaqe Vll-3 

430 Sl<W>=SlCW>+ABSCGCZ>>\REM BEREKENING GEMIDDELDE GROOTTE 
440 S2CW>=S2CW>+F<Z>\REM BEREKENING TOTALE INGREEPDUUR 
450 Tl<W>=Tl<W>+F<Z>*ADSCGCZ>>\REM HOEVEELHEID INGREEP 
460 IF Z=Cl THEN 480 
465 57CW>=S7CW>+D<Z+1>-E<Z>\REM GEMIDDELDE AFSTAND INGREPEN 
470 NE:XT Z 
4HO S1<W>=S1CW)/C1\REM GEMIDDELDE GROOTTE 
490 S5CW)=S2CW)/C1\REM GEMIDDELDE INGREEPDUUR 
500 S3CW>=S2CW>*100/B\REM INGREEPDUUR ALS ~ 
505 S7CW>=S7(W)/CC1-1>\REM GEMIDDELDE AFSTAND 
~.:'.iJ() FDI;: Z::::J. TO C:l. STEP :1. 
51S REM SPREIDING GROOTTE 
~20 S4<W>=S4CW>+<ABSCGCZ>>-S1CW>>*CABSCGCZ>>-S1CW>> 
5.50 S6(W)=S6CW>+<F<Z>-SS<W>>*<F<Z>-S5(W))\REM SPREIDING DUUR 
!.5;:z, l N ( 1 > =5 
~:d2 N C 2 > ==4000 
540 IF Z=C1 THEN 561 
~45 REM SPREIDING AFSTAND 
550 SB<W>=SB<W>+<D<Z+1>-ECZ>-S7<W>>*<DCZ+1>-E<Z>-S7CW>> 
!)60 NEXT Z 
56:1. 12CW>=T1CW)/CB*N<W>>\REM GENORMEERDE HOEVEELHEID INGREEP 
570 IF C1=1 THEN 600 
580 S4CW)=SORCS4<W>I<C:L-1>>\REM SPREIDING GROOTTE 
590 S6CW>=BQRCS6CW)/CC1-1))\REM SPREIDING INGR.DUUR 
600 IF C1=2 THEN 120 
610 SB<W>=SQR(S8CW)/CC1-2))\REM SPREIDING AFSTAND 
T20 NEXT W 
/2::; E.==C:tt10/D 
726 Y=U<1>tUC2)\REM TOTAAL AANTAL INGR. 
727 PRINT DlrBSrCS\PRINT 
130 PRINT "INGREEPANALYSE T15 8 

7J~:; PF<INT 
)'·1•.> PHINT "AANTAL IS" "t.J<U 
7~0 PRINT "GEMIDDELDE GROOTTE rs•,Sl(l)r"GRADEN c• 
/55 PRINT "SPREIDING IN GROOTTE IS"r84(1)r•GRADEN c• 
760 PRINT "TOTALE INGREEPDUUR IS"rS2<1>*Er"SEC.~ IS IN X",S3C1) 
770 PRINT "GEMIDDELDE INGREEPDUUR rs•rS5C1>*Er"SEC." 
780 PRINT "SPREIDING IN INGREEPDUUR IS•rS6(1)*Er"SEC." 
790 PRINT "GEMIDDELDE AFSTAND INGR. IS"rB*E/U(1),•SEC.• 
800 PRINT "SPREIDING IN AFSTAND IS"rS8(1)*Er•SEC.• 
810 PRINT "HOEVEELHEID INGREEP IS",T1Cl>*Er 1 SEC.*GRAAD c• 
::!20 Pf<INT 
880 PRINT "INGREEPANALYSE FL• 
BE::~; PRINT 
H90 PRINT "AANTAL IS"rrUC2) 
900 PRINT "GEMIDDELDE GROOTTE IS"rS1C2)r"KG/UUR• 
?05 PRINT "SPREIDING IN GROOTTE IS"rS4(2)r"KG/UUR• 
Y10 PRINT "TOTALE INGREEPDUUR IS",S2C2>*Er"SEC.; IS IN x•rS3(2) 
9~0 PRINT "GEMIDDELDE INGREEPDUUR zs•,s5C2>*Er•SEC.• 



930 
940 
950 
951 
953 
955 
956 
957 
958 
960 
961 
962 
964 
970 

PRINT 
PRINT 
PRINT 
PRINT 
PRINT 
PRINT 
PRINT 
PRINT 
PRINT 
PRINT 
PRINT 
PRINT 
PRINT 
END 

READY 

-131-

•sPREIDING INGREEPDUUR rs•rS6C2>*Er 1 SEC.• 
"GEMIDDELDE AFSTAND INGR. IS"rB*EIU<2>rnSEC." 
"SPREIDING IN AFSTAND IS"rS8C2>*Er 1 SEC." 
"HOEVEELHEID INGREEP IS"rT1<2>*E,•SEC.*KG/UUR" 

"lNGREEPANALYSE TOTAALI" 

'TOTAAL AANTAL INGREPEN Is•,,y 
"GEMIDDELDE AFSTAND INGR. IS"rrB*E/Yr"SEC." 

BijlaQe Vll-4 

"GENORMEERDE HOEVEELH. INGR. T15 1S 1 rT2<1>*100r"%" 
"GENORMEERDE HOEVEELH. INGR. FL IS 1 rT2<2>*100r"%" 
•TOTALE GENORM. HOEVEELH. INGR. IS•rCT2<1>tT2<2>>*100r•x• 
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Bijlage VIII -1 

Videoband tekst "Instrûktiè Simulator" 

De nuvolgende beelden laten zien hoe we een chemisch proces in een denk
beeldige fabriek kunnen besturen. 
We doen dit met behulp van een simulator. 

Deze simulator bestaat uit een computer, die de rol van fabriek vervult, 
en een nagebootst bedieningspaneel. 

Nadat de proefleider het proces in gang heeft gezet, kan hij vanuit een 
aparte ruimte het eigenlijke experiment leiden. Hij krijgt hier de beno
digde informatie over het verloop van het experiment, en kan via een 
intercom met de proefpersoon spreken. 
Hoe gaan we nu met dit paneel om? 

Allereerst de richting! 

Laten we eens kijken wat er met X en Y gebeurt als de proefpersoon de 
pijltjes van de T- of de R meter omhoog of omlaag draait. 
Je ziet hier de proefpersoon T omhoog draaien. 

Zodadelijk gaan we eens kijken wat voor gevolgen dit heeft voor de pijlen 
·X en Y. 

Wanneer je goed kijkt, zie je dat de pijl X daalt en de pijl Y stijgt. 

Laten we eens aan de hand van dit schema bekijken wat er gebeurd is. 
We zien, dat wanneer we T omhoog draaien, de pijl X daalt en de pijl Y 
stijgt. 

Draait de proefpersoon Tweernaar beneden, dan zal X moeten stijgen en Y 
dalen. 

We zien dat inderdaad X stijgt en Y daalt. 
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X doet daarintegen nog niets. 

R doet ook nog iets anders: hij beïnvloeát ook 'de·~aarde van T, ongeacht 
hoe T met het setpoint ingesteld is. 
Je ziet dat de linkerpijl van T gaat stijgen. ft. 

\1 ' 

Na 8 minuten bemerken we pas goed het effect ván.qè ingreep aan R op de 
XV -meter. · ~·· 

Pijl V staat al bijna op 100. 
1, 

We gaan eens kijken wat het effect na een uur js. 
Het proces wordt daarom weer versneld. 
We zien dat X nu langzaam daalt tot bijna 20, en dat V boven in de schaal 
blijft staan. 

De proefpersoon krijgt nu een opdracht. 

Hij moet met behulp van de knoppen T en R de ·pi,JJ'en X en V in het midden 
van de schaal proberen te krijgen. 
Laten we eens kijken of dit lukt: 

Hij draait R een stuk omlaag. 

Kijken we nu naar de XV-meter, dan zien•we dat d~ze handeling niet zo gun
stig uitpakt; X gaat dalen in plaats van'st/jg~~ ierijl V gaat stijgen in 
plaats van dalen. Bovendien loopt V nu al. uit de schaal. 

We zullen daarom maar even stoppen. 

Wat heeft hij fout gedaan? 
Allereerst draaide hij knop R in de verkeerd~ richting. Had hij knop R in . ; 

·~· 

tegenovergestelde richting gedraaid, dan was X gaan stijgen en V gaan dalen, 
zoals we op ons schema kunnen zien. 

-:·. lt ~ 

Een veel grotere fout is, dat hij de knop, R veel te ver 1 inksom heeft ge-
draaid waardoor de R-pijl te ver is gezäkt nl. 10· ~enheden, terwijl 6 een-

·•: ·-: 

heden al voldoende was. 
•· . 14~~ 

~-.; ' 

;; . 

·, ··::.. 
,c· 
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Op ons schema zien we wat er gebeurt als we T in een bepaalde richting 
draaien. 

Wat gebeurt er als we met R hetzelfde gaan doen? 
De proefpersoon draait R naar boven. 

Bekijken we de XV-meter, dan zien we dat X stijgt en V daalt. Dit is dus 
precies het tegenovergestelde van het omhoogdraaien van T. 

De proefpersoon zal nu de R-meter omlaag draaien. 

Zoals je misschien al verwachtte: X daalt en V stijgt. 

Wat we zagen was dat de R-meter precies tegenovergesteld aan de T-meter 
reageert. 
Kijk maar eens naar het schema. 

We zien dat bij het omhoog draaien van R, de X-pijl stijgt en de V-pijl 
daalt. 
Hetzelfde gebeurt als we de Tomlaag draaien: dan stijgt X en daalt V. 

Een tweede punt is de gevoeligheid van de meters T en R. 

De pijlen X en V staan mooi in het midden van de schaal, beiden op 50. 

De proefpersoon draait nu T 6 eenheden omhoog. 
Als gevolg van deze handeling zien we X van 50 naar 30 dalen en V van 50 
stijgen naar 80. Een uitslag van ruim 20 eenheden. 

Nadat de proefleider de pijlen X en V weer op 50 heeft gezet, zal de proef
persoon laten zien hoe gevoelig de R-meter is. 
Hij draait R 6 eenheden omlaag. 
Het resultaat is dat X van 50 zakt naar 0 en V stijgt van 50 naar 100. Een 
uitslag van bijna 50. 

We kunnen hieruit afleiden dat R tweemaal gevoeliger is dan T. 
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We hebben nu gezien in welke richting we moeten draaien en wat de gevoelig
heid van T en R is. 

De tijdsduur tussen het reageren van XV op de ingreep aan T of R noemen we 
dynamika T of R. 

De proefpersoon draait T weer 6 eenheden omhoog. 
Zoals je al hebt gelezen is Teen regelaar die je eerst moet instellen 
waarna het even duurt voordat de ingestelde waarde bereikt is. 
Dit geeft de linker pijl aan. 

De XV meter reageert natuurlijk nog niet. DaarweT zojuist pas ingesteld 
hebben, moeten we wachten totdat de linkerpijl van T de waarde van de rech
ter instelpijl bereikt heeft. Deze instelpijl noemen we setpoint. Kijken we 
na 2 minuten op de T-m~ter dan zien we dat de linkerpijl geleidelijk naar 
de setpointwaarde toeloopt. 
Op de XV-meter gebeurt nog niets. 

Kijken we nu 5 minuten na de ingreep aan T, naar de T-meter, dan zien we 
dat de waarde van T overeen komt met de setpoint-waarde. 

Nu begint de ingreep aan T pas invloed te hebben op XV. 

Een kwartier na de ingreep aan T zien we dat de pijlen X en Y nu pas goed 
beginnen te reageren. X daalt en Y stijgt. 

De proefleider gaat nu het proces versnellen, en we gaan eens kijken wat het 
resultaat van de ingreep na een uur is. 

We zien dat X naar 30 daalt en V naar 80 stijgt. 

Laten we hetzelfde ook eens gaan bekijken voor R. 

De proefpersoon draait R 6 eenheden omlaag. 
R gedraagt zich als een kraan die je open of dicht k.unt draaien. 
Daarom zien we dat het effect van R vrij snel te zien is op V. 
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De proefpersoon zal het nu nog eens proberen. 

Hij kiest nu de T meter, en draait deze een beetje omlaag. 

We weten dat dit hetzelfde effect heeft als R omhoog draaien. 

Na 45 minuten zien we dat deze ingreep goede resultaten geeft. 
De X en de Y passeren echter de 50. Dit dient gecorrigeerd te worden. De 
proefpersoon doet dit door aan knop R te draaien. 
Hij draait R een klein beetje omlaag, omdat hij weet dat hij zo de werking 
van T kan tegengaan. 

Een kwartier na deze ingreep aan R zien we dat het zo de goede kant op 
gaat. Beide pijlen gaan langzaam naar de 50 toe. 

Tot slot enkele belangrijke punten. 

Allereerst hebben we de richting bekeken. 

T en R werken elkaar in richting tegen. 
Draaien we Tomhoog door de knop rechtsom te draaien, dan gaat X omlaag en 
Y omhoog. 
Draaien we T omlaag door de knop linksom te draaien, dan gaat X omhoog en 
Y omlaag. 
Draaien we R op dezelfde wijze omhoog en omlaag, dan gebeurt er precies het 
omgekeerde. 

Als tweede hebben we gezien hoe gevoelig de meters waren. 

We zagen daarbij dat een kleine verandering van 6 eenheden van T als resul
taat had een verandering van 20 tot 30 eenheden van X en Y. Bijna 4 maal zo 
veel. 
We zagen ook dat een evengrote verandering van R als resultaat had een ver
andering van 40 tot 50 eenheden voor X en Y. Dat is dus bijna 8 maal zo veel! 
R is 2 maal zo gevoelig dan T. 
Bovendien zagen we dat R de waarde van T kon beïnvloeden. 
Wees dus voorzichtig met de R meter. 
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Als derde hebben we gezien dat we na elke ingreep ongeveer 5 tot 10 
minuten moeten wachten voordat het resultaat van deze ingreep op de XV
meter te zien is. 
Grijp daarom niet te vaak achtereen in, via de knoppen T en R. Neem daar
voor rustig de tijd. 

Tenslotte zagen we dat de proefpersoon zijn opdracht goed kon uitvoeren 
door een samenspel van de knoppen T en R. Je kunt met behulp van R de 
waarde van T beïnvloeden. 
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DENK AAN DE VOLGENDE PUNTEN: 

x y 

·T 1~ . l l 
T lttt Î l 
R tri i ~ l 
R ~~ ~' i 

LET OP: 
-Wees voorzichtig met de R-meter. 
-Draai per keer de R-meter niet meer dan 3 schaaldelen omhoog of omlaag. 
-Draai per keer de T-meter niet meer dau 6 schaaldelen omhoog of omlaag. 
-Grijp niet te vaak in. 
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Oodracht Al. Bij 1 a-ge I X -1 

De opdracht luidt alsvolgt: 

Zorg ervoor dat ·de waarde van XB (= de verontreiniging van het bodemprodukt met 
lichte komponent X) gelijk is aan 5 %. 

Zorg er tevens voor dat de waarde van YT (=verontreiniging van het topprodukt 
met zware komponent Y ) gelijk is aan 0,05 %. 

De waarden 5 % en 0,05 % noemen we de norm. 

Bekijken we de meter XY, dan zien we dat deze waarden van 5% en 0,05% overeenkomen 
met het midden van de schaa 1. 

10 mi nutent--• --

Dus: Staat de linkse pijl (X) op 50, dan komt dit overeen met 5 % XB. 

Staat de middelste pijl (Y) op 50 , dan komt dit overeen met 0,05% YT, 

Een afwijking van 1% XB is op de schaal gelijk aan een afwijking van 0,01 % YT . 
Deze afwijkingen wegen even zwaar : een afwijking van 0,01 %is dus even erg 
als een afwijking van 0,01 % YT. 
Verder geldt dat een afwijking onder de norm even zwaar telt als een afwijking 
boven de norm: 3% is dus even slecht als 7% ( bij een norm van 5%). 
Je mag uitsluitend draaien aan de knoppen van de meters T en R. 
Verder mag je alle informatie van de andere meters naar eigen inzicht en ervaring 
qebrui ken. 
We starten het exper·iment vanuit een ten opzichte van de norm (= voorqeschreven 
waarde) afwijkende situatie. 
Denk er wèl aan dat iedere afwijking van de norm ongewenst is, dus wanneer je de 
norm bereikt hebt, moet je ook zorgen dat het zo blijft! 
Je krijgt 1 uur oom deze opdracht uit te voeren. Veel succes. 
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Opdracht A2. 

De opdracht luidt alsvolgt: 

Bekijk de onderstaande meter: 

10 minuten------

Zorg ervoor dat de pijlen X en Y( dit z1jn de rode en de blauwe pijl) beide op 
50 komen te staan. Dit noemen we voortaan de normwaarde 

Je moet dit doen door uitsluitend aan de knoppen Ten R te draaien. 
Denk er wel aan dat knop R gevoeliger is dan knopT. Wees dus voorzichtig. 

We starten het eksperiment vanuit een t.o.v. de voorgeschreven waarde (+de norm 
afwijkende situatie. 

Denk er wel aan dat iedere afwijking van de norm ongewenst is, dus wanneer je 
de norm bereikt hebt, moet je ook zorgen dat het zo,blijft. 

Je krijgt êên uur om deze opdracht uit te voeren. 

Veel succes. 
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Opdracht C 1 en C2: 

We doen nu nogmaals hetzelfde als bij de vorige opdracht, met echter êên verschil. 
Tot nu toe heb je ervoor moeten zorgen dat je zo min mogelijk afweek van de norm. 
Nu moet je ervoor zorgen dat je gemiddeld zo min mogelijk afwijkt van de norm. 
Wat betekent dat nu precies. 
Ik zal proberen dit aan de hand van een voorbeeld uit te leggen. 

Stel dat je begint op 30. De voorgeschreven waarde is 50. 
Je zit dan dus 20 onder de norm. 
Om dtt nu te kompenseren zul je vervo 1 gens even 1 ang op 20 boven de norm moeten 
zitten. Dat is dus op 70. 
Kijk maar eens naar het volgende plaatje: 

Je ziet dat we zo mooi rondom de normwaarde van 50 schommelen. 
Gemiddeld zitten we dus op 50. 

We kunnen dat ook nog op een andere manier bereiken. b.v. zo: 

70 
60 

30 

we beginnen hier op 30. Dat is dus 20 onderde norm. Daarna zitten we twee keer 
zo lang op 60. Dat is 2 x 10 = 20 boven de norm. 
Vervolgens zitten we weer 10 onder en dan weer 10 boven de norm . 
Ook op deze manier halen we een mooHgemiddelde van 50. 
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Je krijgt hiervoor 1 uur en 20 minuten de tijd. 
Daarvan mag je de laatste 20 minuten niet meer aan de knoppen zitten!! 

Dit betekent dus dat je rekening moet houden met het effekt van je laatste 
regelakties op deze 20 minuten. 
De bedoeling hiervan is een zo groot mogelijke overeenkomst te krijgen 
tussen deze laboratoriumtaak en een echte regeltaak in de praktijk. 
Zo kun je je voorstellen dat het voor iemand die deze taak van jou moet overnemen 
(b.v. in ploegendienst) niet zoplezieriQiS om met grote afwijkingen zijn werk 
te beginnen 

Het gaat er dus niet alleen om dat je de opdracht in 1 uur uitvoert, 
maar dat je ook rekening houdt met de toekomst. 

Veel succes. 
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Instruktie proefpersoon. Bijlage X -1 

Binnen de afdeling der bedrijfskunde aan de Technische Hogeschool te 
Eindhoven wordt onderzoek gedaan naar mensen in min of meer geautomatiseerde 
produktieprocessen. 

In het laboratorium van de afdeling der bedrijfskunde is een in de 
industrie veel voorkomend produktieproces nagebootst {gesimuleerd). 
Een computer speelt hier voor 11 fabriek ... In een aparte ruimte staat een 
bedieningspaneel opgesteld, waarmee we onze 11 gesimuleerde 11 fabriek 
kunnen bedienen. Zie de figuren 1 en 2. 

Figuur 1 de computer speelt 
voor fabriek. 

Figuur 2 via het bedieningspaneel 
besturen we de fabriek. 

De nagebootste proces heeft de volgende belangrijkste kenmerken: 

1. Er wordt voortdurend iets geproduceerd :we noemen dit 11 kontinue produktie". 
2. In normale situaties hoeft de bedieningsman maar weinig in te grijpen 

het proces is tarnenlijk stabiel. 
3. Wanneer men ingrijpt duurt het lang voordat je enig effekt ziet van 

deze ingreep (in de orde van minuten). Bovendien duurt het zeer lang 
{enige uren) voordat de volledige invloed van de ingreep is uitgewerkt. 

We zeggen daarom dat het proces 11 lange looptijden " heeft. 
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Straks zal aan jou als proefpersoon gevraagd worden dit nagebootste 
proces te leren besturen. 

De bedoeling is daarbij na te gaan in welke mate je dit proces hebt leren 
beS: turen. 

Zodadelijk gaan we eerst een videQband bekijken, waarbij we kunnen zien 
hoe we met het bedieningspaneel dienen om te gaan. 

Van het bedieningspaneel gebruiken we alleen de meters XY,T en R. (zie figuur 3) 

Figuur 3 Het bedieningspaneel. We gebruiken alleen de knoppen XY,T en R. 

We zullen nu eerst even deze drie meters wat nader gaan bekijken. 
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- BLAUWE PIJL 

-RODE PIJL 

Figuur 4: De XV- meter. 

Deze meter is een z.g. 11 Schrijvende meter ... De pijlen X en V ( dit zijn 
de blauwe en de rode pijl) kunnen waarden aan\'tijzen tussen de 0 en 100. 
Tussen de 0 en 100 op de meter zitten echter maar 50 schaaldeeltjes. 
1 schaa 1 dee 1 = 2 eenheden. r1oeten we de meter dus 10 eenheden in 
waarde doen veranderen, dan komt dit overeen met 5 schaaldelen ! 

Dit geldt ook van de T en de R meter. 
Deze waarden tussen de 0 en de 100 worden door twee pennen, welke aan de pijlE 
pijlen vastzitten , op papier geschreven.Het papier draait langzaam over 
een rol voor het venster van de meter langs, zodat we op het papier het 
verloop van de pijlen X en V kunnen zien, in de vorm van een blauwe en een 
rode lijn. We kunnen zo goed zien wat we in het verleden hebben gedaan. 

De pijlen X en V kunnen we regelen door aan de knoppen van de meters T 
en R te draaien. Het effekt van dit draaien is echter pas na verloop van 

tijd zichtbaar op de XV-meter. 
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-RODE PIJL 

...__ 
BLAUWE PIJL 

~ 
INSTELKNOP 

Figuur 5: de T-meter. 

Dit is eveneens een .. schrijvende meter 11
• Met de zwarte instelknop 

kunnen we de rode pijl ( = de rechter pijl) op een bepaalde waarde 
instellen.Deze rode pijl noemen we het 11 Setpoint 11

• 

De blauwe oi.il(=de linker pijl ) neemt dan na verloop van enkele 
minuten deze ingestelde waarde aan. Dit duurt dus even. Waarom dat zo is 
zal ik trachten uit te leggen m.b.v. dit voorbeeld: 
je kunt deze meter het beste vergelijken met een elektische waterkoker. 
Stel je zet het kookapparaat op 11 koken 11 door de knop op de kookstand 
te draaien. Kookt het water dan ook meteen? Nee, het zal wel even 
duren voordat het water Wookt. Zetten we ons apparaat weer op stand 
nul, dan duurt het ook weer een tijdje voordat het apparaat weer koud is. 
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RODE PIJL 

INSTELKNOP 
Figuur 6: De R-meter. 

Tenslotte de R·meter. Dit is een ander soort meter dan de T- meter. 
Wanneer je deze insteld m.b.v. de rode pijl, dan zal de meter ook praktisch 
meteen reageren. Daarom is de blauwe pijl hier ook uitgeschakeld. 
Je kunt deze meter het beste vergelijken met een kraan die open 
en dicht kunt draaten. 
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Bijlage XI -1 

Lager technisch gerichte opleiding. (Bl) 
visueel (Cl) niet visueel (C2' ppnr 

I P1 P2 P3 G Pl P2 P3 G N 
/ 

68,3 49,6 59,6 75,5 22,2. 26,4 24,3 7,5 1 
Regel- 2i,2 29,2 28,6 4,0 47,3 46,5 68,1 32,5 2 
informatie (Al) 30,7 42,1 80,0 12,0 29,9 29,8 29,1 37,0 3 

65,7 33,4 37,2 18,0 37,7 26,8 35,5 5,0 4 

26,0 25,4 23,1 5,5 40,5 78,2 24,8 9,5 1 
Proces- 16,4 24,3 13,1 2,5 80,0 23,9 20,4 76,0 2 
informatie (A2) 38,9 80,0 12,4 8,5 23,3 28,8 41,1 76,5 3 

29,5 31,1 23,2 1,5 80,0 18,3 20,2 19,0 4 
Hogere technisch gerichte opleiding.(B2) 

visueel (Cl) niet visueel (C2) 
Pl P2 P3 G Pl P2 P3 G 

38,7 39,7 24,8 0,6 70,7 16,8 13,4 82,0 1 
Regel- 22,5 32,2 23,9 15,5 90,3 44,5 25,2 3,0 2 
informatie {Al) 26,3 26,4 26,7 82,0 32,6 35,0 36,4 78,5 3 

46,3 48,1 80,4 76,5 23,1 18,9 19,6 5,0 4 

28,4 29,1 44,0 2,5 21,1 23,6 12,2 81,5 1 
Proces- 19,7 14,9 15,2 ?~;s 41,1 25,5 46,1 8,0 2 
informatie {A2) 80,0 35,6 33,0 9,0 80,0 18,9 11,9 78,5 ':3 

31,1 21,2 18,3 76,5 27,6 10,9 11,2 6,5 4 

TABEL I: De individuele P en G scores. 



Bl 

Cl C2 

Pl P2 P3 G Pl P2 P3 G 

Al 48.0 38.6 51.4 27.4 34.3 32.4 39.3 20.5 

A2 27.7 40.2 17.9 4.5 55.9 37.3 26.6 45.3 

B2.' 

Cl C2 
Pl P2 P3 G Pl P2 P3 G 

Al 33.5 36.6 38.9 45.0 41.7 28.8 23.7 42.2 

A2 39.8 25.2 27.6 26.6 42.5 19.7 20.4 43.6 

Tabel 11: De gemiddelde P- en G-scores (berekend over vier proefpersonen) per trial weergegeven. 
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LAGER TECHNISCH GERICHTE OPLEIDING (Bl) 
Visueel (Cl) 

LVVV ABVN ABVE V s Q LVVV 

Regel- 1.25 40 63 16 26 49 2.81 
informatie 1.72 50 69 19 21 58 4.28 

(Al) 1.50 98 36 25 27 58 2.81 
1.16 67 46 33 32 79 3.75 

Proces- 1.66 36 76 19 29 44 2.84 
infonnatie 1.69 14 67 18 19 43 2.66 

(A2) 1.38_ 57 70 19 26 39 3.31 
1.59 80 61 29 29 65 2.91 

HOGER TECHNISCH GERICHTE OPLEIDING (B2) 
Visueel (Cl) 

Regel- 1.63 100 55 28 26 75 2.72 
infonnatie 1.22 37 51 23 24 55 3.91 

(Al) 1.28 57 52 30 21 57 2.84 
1.63 71 31 32 26 54 2.50 

Proces- 1.59 52 24 22 31 77 5.00 
infonnatie 1.38 25 73 28 22 58 2.69 

(A2) 1.63 59 49 31 20 67 3.50 
1.59 61 69 33 26 65 2.63 

Tabel 111: De individuele test-scores van het vooronderzoek. 

niet-visueel (C2) 
ABVN ABVE V 

81 36 15 
43 41 23 
78 55 12 
60 56 23 

63 66 16 

7 76 19 
42 67 25 
66 63 33 

niet-visueel (C2) 
44 81 31 
83 60 30 
70 64 31 
87 60 26 

54 27 35 

65 59 37 
33 59 36 
19 41 29 

s 
23 
27 
27 
19 

18 
21 
22 
25 

28 
21 
30 
24 

23 
24 
17 
27 

Q 

63 
76 
46 
51 

46 
63 
43 
61 

79 
67 
68 
68 
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75 
81 
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Antwoordschaal: 

1.Heb je inzicht ? 
2.Strategie gebruikt? 
3.Andere meters gebruikt? 
4.Nuttige informatie hiervan? 
5.Problemen? 
6.0p kunnen lossen? 
7.Meer achtergrondinformatie? 
8.Leuk? Al 
9.Prettig? 

10.Saai? 
11.Verveeld? 
12.Leerzaam? 
13. Interessant? 

1.Heb je inzicht? 
2.Strategie gebruikt? 
3.Andere meters gebruikt? 
4.Nuttige informatie hiervan? 
5.Problemen? 
6.0p kunnen lossen? 
?.Meer achtergrondinfonnatie? 
8.Leuk? A2 
9.Prettig? 

10.Saai? 

1l.Yerveeld? 
12.Leerzaam? 

13. Interessant? 

7 

13 
7 

0 

16 
4 

13 
12 
12 
2 

1 
10 
13 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

9 4 

15 0 

10 0 
2 0 

10 0 

6 1 
9 0 

15 1 
15 1 
2 1 

1 1 

11 3 

13 1 

2 

1 

2 

5 

0 

2 

0 

1 
1 

1 

2 

0 

0 

2 4 8 

0 1 13 
0 7 9 

0 11 2 

0 0 12 
0 10 3 
0 3 13 
1 2 Cl 13 
1 2 13 
0 13 2 

0 13 0 
1 4 9 

1 1 12 

2 0 1 
0 0 1 

0 1 5 
2 1 11 

0 0 6 

6 0 3 

0 0 7 

0 0 0 C2 
0 0 0 
0 1 12 

0 1 13 
1 0 1 

1 0 1 

8 

15 
8 

0 

14 
7 

9 

14 
14 

2 

1 

12 
14 

3 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 
0 

0 

4 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

2 

1 

0 

2 

0 

6 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

2 

0 

2 

5 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

2 
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1 

0 3 5 

0 1 15 
1 6 9 

1 111 2 

0 

0 

0 

0 

4 14 
6 7 

3 14 
1 B1 15 

0 1 15 
0 13: 1 

1 14 1 
1 2 9 
1 1 11 

2 2 11 

0 1 13 
0 6 8 

0 11 0 

0 2 12 
0 7 3 

0 7 8 

1 1 B2 12 
1 1 12 
1 12 3 

0 12 0 

0 3 12 
0 1 15 

4 2 

0 1 

0 1 

0 5 

0 0 
1 3 

0 0 

0 1 
0 1 

0 1 

0 1 

3 0 

2 0 

1 2 
1 0 
0 1 

0 2 

0 0 

0 5 

0 0 

1 0 

1 0 

1 0 

1 2 
1 1 

0 1 

2 3' 
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0 6 

0 9 

0 2 

0 5 
0 2 

0 0 

0 0 

1 13 
1 13 
1 3 

1 2 

0 2 

0 2 

1 6 
1 13 
0 4 

0 8 
0 8 
1 2 
1 2 
0 12 

0 13 
0 2 

0 0 

Schaalverdeling: 
1~ ... = ja 
2 = redelijk 
3 = ? 

4 = nauwelijks 
5 = nee 
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