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Voorwoord 

Belangrijk bij de studie Technische Bedrijfskunde is de praktische vaardigheid. Praktische 
vaardigheden zul je nooit opdoen uit boeken of door het volgen van colleges. Een goede 
mogelijkheid die geboden wordt is het uitvoeren van een opdracht bij de Bedrijfskundewinkel. 
Dit door studenten gerund adviesbureau biedt ondernemingen met weinig financiele draag
kracht de mogelijkheid om een professioneel advies te krijgen. 
Door de opdracht te combineren met het yak .. Aanvullende Component Marketing" wordt de 
opdracht bovendien begeleid door een vakdeskundige op het gebied van Marketing. Door een 
wetenschappelijke en professionele ondersteuning wordt de kwaliteit van de opdrachtuitvoe
ring aanzienlijk verhoogd. 

Bij deze bedank ik de medewerkers van de Bedrijfskundewinkel voor de mogelijkheid die zij 
bieden om praktische vaardigheid op te doen. Bovendien bedank ik hen voor de begeleiding 
die zij gegeven hebben en de continue ondersteuning. 
Ook gaat mijn dank uit naar de heer Wouters voor de professionele ondersteuning en de 
mogelijkheid om de Bedrijfskundewinkel-opdracht als studie-onderdeel aan te dragen. 
Tenslotte gaat mijn dank uit naar iedereen die verder bijgedragen heeft aan dit onderzoek. 
Hieronder vallen de mensen uit de uitgeverswereld en uit het onderwijs die tijd en moeite 
geinvesteerd hebben in het laten afnemen van interviews en in het beantwoorden van en
quetes. 

Eindhoven, juli 1996 
Michel Findhammer 
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Samenvatting 

De onzekerheid ten aanzien van de vraag naar CD-i/CD-rom vanuit het onderwijs. speelt de 
opdrachtgevers parten. De vraag is of er voldoende afzet haalbaar is om een bedrijf te begin
nen in de ontwikkeling en produktie van CD-i/CD-rom. Vanuit dit probleem kwam de op
drachtformulering tot stand. Gevraagd werd om te onderzoeken in hoeverre er vraag is naar 
CD-i/CD-rom vanuit het onderwijs. De interactieve toepassing van CD-i/CD-rom moest hierbij 
de boventoon voeren. 
Om aan de gestelde opdracht te voldoen is de markt onderzocht op 3 aspecten, te weten: 
1. Huidige en potentieie vraag 
2. Huidige en potentiele concurrentie 
3. Besluitvormings- en koopproces 
Bovendien richt het onderzoek zich op een aantal onderwijsniveaus te weten: 
1. Het basis onderwijs 
2. Het middelbaar onderwijs 
3. Het beroepsonderwijs. 

Met behulp van interviews en enquetes is het voornaamste deel van het onderzoek uitgevoerd. 
Bij het onderzoek naar de vraag kwam naar voren dat er in het basisonderwijs op zeer kleine 
schaal vrijwel uitsluitend van CD-i gebruik gemaakt werd. De potentiele vraag in het basis 
onderwijs zag er niet zeer florissant uit. Het grootste gebrek is het tekort aan geld. In het 
middelbaar onderwijs is er meer geld beschikbaar voor CD-i/CD-rom onderwijs hoewel de 
benodigde investering nog steeds zeer aanzienlijk is. De belangstelling gaat bier uit naar CD
rom in tegenstelling tot het basis onderwijs. Het grote gebrek bier is de verkrijgbaarheid van 
kwalitatief goede CD-rom titels. In het HBO onderwijs is voldoende geld bescbikbaar voor 
CD-i/CD-rom onderwijs. Ook hier gaat de voorkeur duidelijk uit naar CD-rom. Maar de 
verkrijgbaarheid van titels laat ook hier te wensen over. Op MBO en op Universitair niveau is 
de vraag naar CD-i/CD-rom op dit moment niet relevant te noemen. Wederom ligt het grote 
gebrek in de verkrijgbaarheid van titels. 
Vanuit de uitgevers bestaat er vraag naar een deel van de ontwikkeling en produktie van CD
i/CD-rom dat men wil uitbesteden. Hierbij vraagt men om specialisten. Logischerwijs is de 
hoeveelheid werk dat men uit wil besteden afhankelijk van de vraag vanuit het onderwijs. 

Qua concurrentie zijn er twee aspecten die belicht worden. Deze zijn de concurrentie-intensi
teit en de concurrentiekracht. De concurrentie-intensiteit geeft aan welke partijen en produk
ten er op de markt zijn die als concurrentie voor de vraag naar CD-i/CD-rom kunnen optre
den. Belangrijkste hierbij zijn de substituten die gebruikt kunnen worden in plaats van CD
i/CD-rom. De concurrentiekracht geeft aan wat de sterke en zwakke kanten van CD-i/CD-rom 
zijn. Bovendien komt hierbij tot uiting wat de kansen en bedreigingen zijn voor CD-i/CD-rom 
in de markt. Van deze punten is een opsomming te vinden in het verslag. 

Als laatste wordt behandeld hoe het besluitvormings - en koopproces er in de markt uitziet. 
Dit wordt zowel voor het onderwijs alswel voor de uitgevers gedaan. Omdat de markt zich nog 
in een pril stadium bevind is er niet veel bekend geworden over het besluitvormings- en het 
koopproces. Toch is er een zekere beschrijving van be ide process en gegeven voor het onder
wijs en de uitgevers. Deze beschrijving is weI generaliserend. 

De conclusies en aanbevelingen sluiten zeer nauw aan op de kansen zoals deze uit de concur
rentiekracht gebleken zijn. 
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CD-iICD-rom in het Onderwijs 

Inleiding 

CD-i en CD-rom zijn twee media die een steeds grotere aandacht krijgen in de markt. Beide 
produkten zijn zogenaamde multimedia. Dit betekent dat er een varieteit aan verschillende 
media in een produkt gebruikt wordt. Ben zeer belangrijk kenmerk van CD-i/CD-rom is de 
interactiviteit. Dit betekent dat de gebruiker feedback krijgt van wat hij of zij doet. De hierbo
ven aangehaalde aspecten zijn slechts een topje van de ijsberg met betrekking tot de mogelijk
heden en voordelen die deze produkten bieden. 

Het is duidelijk dat deze produkten een grote potentie hebben qua toepassingsmogelijkbeden 
in een grote varieteit aan markten. Maar voor welke markten en voor welke toepassingen deze 
potentie geldt blijft voorlopig de vraag. Met behulp van dit onderzoek is geprobeerd om de 
mogelijkbeden van CD-i/CD-rom, qua afzet, in het onderwijs in kaart te brengen. 

-1-
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Hoofdstuk 1 Probleem en opdracht 

In dit hoofdstuk zal uiteen gezet worden waarom het onderzoek uitgevoerd is. Dit betekend 
onder andere dat aangegeven zal worden wat de oorzaak van het onderzoek was en wat de 
opdracht precies inhield. 

1.1 Probleemomschrijving 

De opdrachtgevers willen een bedrijf beginnen in de zich nog ontwikkelende markt waarin 
CD-i/CD-rom als interactief medium gebruikt wordt of gebruikt kan worden. De hierbij 
optredende onzekerheid ten aanzien van de vraag speelt hen parten. Deze onzekerheid heeft 
tot de volgende probleemstelling geleid: 
"Is er voldoende afzet haalbaar met CD-i/CD-rom produkten om een bedrijf te beginnen in de 
ontwikkeling en produktie van CD-i/CD-rom?" 

1.2 Opdrachtformulering 

De opdrachtformulering is de volgende: 
"Onderzoek in hoeverre er markt is voor CD-i/CD-rom als lesmateriaal in het onderwijs. 
Hierbij dient duidelijk de nadruk te liggen op de interactieve toepassing. De markt dient 
hierbij onderzocht te worden op de volgende aspecten: 
• Huidige en potentiele vraag 
• Huidige en potentiele concurrentie 
• Besluitvormingsproces en koopproces van de afnemers 

1.3 Te onderzoeken markt 

De marktatbakening staat in nauw verband met de opdrachtformulering. Deze atbakening 
beperkt het onderzoek namelijk. 
De markt waar het onderzoek zich op richt wordt gesegmenteerd op basis van de volgende 
twee aspecten: 
1. Mnemer 
2. Geografische ligging 

Segmentatie op basis van afnemer heeft geleid tot onderzoek van het gebruik van CD-i/CD
rom in het onderwijs. Hierbij richt het onderzoek zich op de volgende niveaus in het onder
wijs; Basis onderwijs, Middelbaar onderwijs waaronder LBO, MA VO, HA VO en VWO, 
Beroepsonderwijs waaronder MBO, HBO en WOo 
Omdat de opdrachtgevers op regionaal niveau willen gaan opereren is er voor gekozen om het 
onderzoek ook op regionaal niveau uit te voeren. De markt waarop gedoeld wordt heeft als 
centrum Den Bosch. Ben aantal grote steden die, naast Den Bosch, in deze regio vallen zijn 
onder andere: Breda, Tilburg en Eindhoven. Het onderzoek richt zich op het geografische 
gebied zoals deze volgens de Cebuco-codering is vastgelegd in het databestand ''Marktselect
DMCD". In figuur 1.1 staat dit gebied aangegeven volgens de nummers 40 tot en met 43. De 
bedrijven en instellingen in dit segment zijn geordend volgens de SBI-codering zoals deze, 
eveneens, in het databestand "Marktselect-DMCD" zijn opgenomen. 
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Hoofdstuk 2 . . 

CD-iICD-rom in het Onderwijs 

Onderzoeksmelhode en onderzoeksverwerking 

2.1 Doelgroepen en onderzoeksgebieden 

Zoals bij de opdrachtformulering al vermeld is richt het onderzoek zich op de volgende 3 
aspecten: 
1. Huidige en potentitHe vraag 
2. Huidige en potentiele concurrentie 
3. Besluitvormings- en koopproces van de afnemers 

Hiernaast richt het onderzoek zich op educatieve uitgevers, d, en op het onderwijs met een 
opsplitsing zoals onder a, b en c vermeld is: 
a. Basis onderwijs 
b. Middelbaar onderwijs waaronder; LBO, MA VO, HA VO en VWO 
c. Beroepsonderwijs waaronder; MBO, HBO en WO 
d. Uitgevers 

Wat van groot belang is, is dat de vraag naar CD-i/CD-rom een afgeleide vraag is. De vraag 
wordt gei"nitieerd door de consument ofwel het onderwijs. Deze vraag gaat over een aantal 
schakels in de bedrijfskolom heen. Denk hierbij 
aan boekhandels, groothandels, distributeurs en 
uitgeverijen. De vraag waarmee het onderzoek ver
band houdt is die van de uitgevers en die van het 
onderwijs. De bedrijfskolom ziet er uit zoals in 
figuur 2.1 weergegeven is. 

Figuur 2.1 

Uitgevers 

Distrlbuteurs 

Groothandels 

De deelgebieden die onderzocht zijn, worden in figuur 2.2 weergegeven met een X. 

I I 
Huidige en- Huidige en poten- Besluitvormings- en 
potentiele vraag tiele concurrentie koopproces 

Basis onderwijs X X 

Middelbaar onderwijs X X 

Beroepsonderwijs X X 

Uitgevers X X X 
i :gu ur2.2 
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CD-iICD-rom in het Onde/Wijs 

2.2 Onderzoeksmethode 

Er zijn meerdere onderzoeksmethoden die bij dit onderzoek ter sprake zijn gekomen. Het 
onderzoek is opgebouwd uit een aantal fasen. De gebruikte onderzoeksmethoden kunnen 
opgesplitst worden naar de fase waarin het onderzoek zich beyond. Deze fasen zijn: orientatie 
fase, vooronderzoeksfase en onderzoeksfase. 
In de orientatie-fase is veel gebruik gemaakt van secundaire informatiebronnen (lit. verw. 6, 7 
en 8). Deze fase diende om een goed beeld te krijgen van het produkt CD-i/CD-rom. Hier
naast was in deze fase van groot be lang om in kaart te brengen hoe een marktonderzoek 
gedaan moet worden en welke relevante marketing theorie hierop van toepassing is (lit. verw. 
1, 2, 3, 4 en 5). Naast het gebruik van secundaire bronnen was het ook belangrijk om oren en 
ogen open te houden. Hiermee is dan ook een compleet beeld gevormd met betrekking tot 
het onderzoek. 

Tijdens de vooronderzoeksfase is gebruik gemaakt van het interview. Door de open structuur 
van het interview en de mogelijkheid tot conversatie kan veel waardevolle informatie naar 
boven komen. Bovendien is de verkregen informatie van dien aard dat een goed inzicht in de 
markt verkregen kan worden. Kortom, het interview was de beste onderzoeksmethode voor de 
vooronderzoeksfase. Hierbij is gekozen voor het telefonisch interview. Indien goed uitgevoerd 
hoeft de kwaliteit van een telefonisch interview niet onder te doen aan die van een persoonlijk 
interview. Het voordeel van het telefonisch interview is dat dit een aanzienlijke tijdsbesparing 
oplevert doordat er geen sprake is van reistijden. 
• Voor het onderwijs hield dit in dat er interviews afgenomen werden op meerdere niveaus. 

Dus een interview voor het basis onderwijs, het middelbaar onderwijs en het beroepsonder
wijs. Voor deze interviews zijn personen benaderd die nauw betrokken zijn bij de ontwikke
tingen van CD-i/CD-rom met betrekking tot het onderwijs. 

• Voor de uitgevers hield dit in dat interviews gehouden werden bij uitgevers die meerdere 
(zoveel mogdijk) onderwijsniveaus bedienen. Indien deze niet in de regio gevonden konden 
worden bestond er de mogelijkheid om hiervoor nationaal uit te wijken. 

In het kort leidt dit tot het overzicht van figuur 2.3. 

IPopulatie 

Onderwijs 
-Basis onderwijs 
-Middelbaar onderwijs 
-Beroepsonderwijs 

Uitgevers 

Aantal afgenomen i 

1 
1 
1 

3 

Tijdens de onderzoeksfase zelf is gebruik gemaakt van enquetes. Deze enquetes waren kwali
tatief van aard wat wit zeggen dat de vragen opinierend waren. Op deze manier kon een goed 
inzicht in de markt verkregen worden. De enquete is bovendien een geschikte onderzoeksmet
hode omdat het een snelle methode is waarmee een grote doelgroep bereikt kan worden. 
Bovendien is deze onderzoeksmethode gemakkelijk te verwerken. 

-5-
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Om een hoge respons te halen is gebruik gemaakt van de telefonische enquete. Een nadeel 
hietvan is de bereikbaarheid van de te enqueteren populatie. Tijdens het onderzoek zijn hier 
echter geen problemen mee geweest. 

Omdat er sprake is van een kwalitatief onderzoek is het niet mogelijk om op een wiskundige 
manier de steekproefgrootte te bepalen. Daarnaast is de populatie te klein voor zowel de 
uitgevers als voor het onderwijs. Een' alternatief is om de gehele populatie te enqueteren. 
Tijdens het enqueteren bleek dat de antwoorden zeer homogeen waren. Daarom is besloten 
om voor zowel het onderwijs als voor de uitgevers een gedeelte van de populatie te enquete
ren. 

In figuur 2.4 staat vermeld hoeveel mensen er uit elke populatie geenqueteerd zijn. 

Populatie Aantal geenqueteer-
de mensen 

Basis onderwijs 40 

Middelbaar onderwijs 
-LBO/MA VO school 20 
-MA VO/HA VO/VWO school 20 
-HA VO/VWO school 20 

Beroepsonderwijs 
-MBO 20 
-RBO 20 
-WO 2 

Uitgevers 65 
ur2.4 

2.3 Kwalitatieve resultaten en opinie-onderzoek 

Omdat er sprake is van een opinie-onderzoek kunnen de enquetes kwalitatief genoemd 
worden. Onder kwalitatief kan verstaan worden dat een mening ofwel opinie, gevraagd wordt. 
Doordat een kwalitatief onderzoek gedaan is zijn de uitkomsten van de enquetes op een 
nominaal niveau. Er kunnen slechts zeer eenvoudige berekeningen op los gelaten worden. 
Denk hierbij aan het bepalen van frequentieverdelingen. 
Bij de verwerking van de gegevens uit de secundaire informatiebronnen, intetviews en en
quetes zullen dan ook geen statistische bewerkingen of conclusies getrokken worden. De 
verwerking zal een beschrijvend overzicht geven van de markt. In de hierna volgende hoofd
stukken worden de te onderzoeken aspecten over de verschillende doelgroepen behandeld. 

-6-
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Hoofdstuk 3 . . Huidige en potentiele Vratlg 

Een analyse van de vraag houdt in dat onderzocht wordt 'wat' er gevraagd wordt, door 'wie' 
dat gevraagd wordt en 'hoeveel' er gevraagd wordt. Er wordt wat de vraag betreft niet aIleen 
gekeken naar de huidige vraag maar tevens naar de potentitHe vraag. Dit is belangrijk omdat 
het produkt CD-i/CD-rom sterk in opkomst is en dus een sterke vraagverandering heeft. 
In dit hoofdstuk wordt voor aIle onderwijsniveaus weergegeven wat de vraag naar CD-i/CD
rom is. De informatie voor deze beschrijving komt uit de gehouden interviews en enquetes. 
In dit hoofdstuk wordt tenslotte behandeld wat de vraag vanuit de uitgevers is. Dit is geen 
vraag naar het volledige produkt CD-i/CD-rom maar een vraag naar een deel van de produk
tie van CD-i/CD-rom die uitbesteed wordt. Logischerwijs is deze vraag naar uitbesteding 
afhankelijk van de vraag uit het onderwijs naar CD-i/CD-rom. 

3.1 Vraag in het onderwijs 

De vraag in het onderwijs naar CD-i/CD-rom is opgebouwd uit vraag vanuit het basis onder
wijs, vraag vanuit het middelbaar onderwijs en vraag vanuit het beroepsonderwijs. Onder 
middelbaar onderwijs worden alle instellingen verstaan die LBO, MA VO, HA VO en VWO 
onderwijs verzorgen. Onder beroepsonderwijs worden alle instellingen verstaan die MBO, 
HBO en WO onderwijs verzorgen. 
Bij de bespreking van de vraag zullen uit de enquetes de meest relevante vragen in een 
frequentie verdeling of een andere vergelijkende schaal weergegeven worden. De overige 
verkregen informatie zal beschrijvenderwijs gegeven worden. 

Zaken die bij elk onderwijsniveau ter sprake komen zijn het huidige gebruik, toepassingen en 
bruikbaarheid, verkrijgbaarheid, benodigde investeringen en financiele ondersteuning en waar 
het toekomstig gebruik van afhankelijk is. 

3.1.1 Basis onderwijs 

In het basis onderwijs is er 1 school geinterviewd en zijn er 40 scholen geenqutheerd. 

Huidig gebruik: 
In de nevenstaande figuur 3.1 is de verdeling van de 
huidige vraag in het onderwijs te zien. 
Zoals wei blijkt wordt CD-i/CD-rom in het basis on
derwijs zeer weinig gebruikt. Wei blijkt dat het ge
bruik van CD-i hoger is dan die van CD-rom. Een 
enkele school die zowel CD-i als CD-rom gebruikt is 
een duidelijke koploper. 

-7-
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Toepassingen en de bruikbaarheid: 
CD·i wordt in het basis onderwijs vooral toegepast bij projecten of practica waarbij met 
meerdere leerlingen tegelijk aan een CD-i speier gewerkt kan worden. Van deze projecten of 
practica moet men zich niet te veel voorstellen. De gebruikte programma's zijn over het 
algemeen edutainment titels. Dit houdt in dat ze over het algemeen voor de consumenten
markt geproduceerd zijn. De didactische kwaliteit laat wat dat betreft te wensen over. Echter 
voor het basis onderwijs is dit niet bezwaarlijk omdat het er hier vooral om gaat dat leerlingen 
vertrouwd raken met de mogelijkheden van CD-i. 
In principe is CD·i (en CD-rom) voor alle vakken toepasbaar. In de praktijk komt het er in 
het basis onderwijs op neer dat het slechts voor enkele vakken gebruikt worden. Vakken die 
zich op dit moment uitstekend lenen voor CD-i zijn aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. 
Bij dit soort vakken zijn ook goed groepsprojecten of individuele projecten uit te voeren. 
Indien men voor CD-rom zou kiezen dan zou dit voornamelijk zijn als naslagwerk. Er zijn dan 
ook maar zeer weinig computers nodig. 
Zeer opvallend was dat iedereen er van overtuigd was dat CD-i/CD-rom voor alle intelligen
tieniveaus goed bruikbaar is. Er zit wei een zekere grens aan de leeftijd waarbij het toegepast 
wordt. In het basis onderwijs is de toe passing of zou de toepassing overwegend voor de 
bovenbouw, 8 tot 13 jaar, zijn. 

Opvallend is dat er meer vraag is naar CD-i's dan naar CD-rom's. Hier zijn een aantal verkla
ringen voor. Allereerst is CD-i een stuk gebruikersvriendelijker dan CD-rom. Om een CD-i te 
bedienen hoef je niets van computers af te weten in 
tegenstelling tot CD-rom. Met het gemakkelijke be
dieningspaneel en de afstandsbediening kan niemand 
veel problemen hebben. Bovendien lopen de pro
gramma's op CD-i nooit vast en geven nooit proble
men. Bij een computer is hier nogal eens sprake van. 
Bovendien is de aanschaf van een CD-i speIer ten 
opzichte van een computer met CD-rom gering. Vaak 
zijn er wei televisies op school die gebruikt kunnen 
worden voor CD-i. 

Didactisch gezien vindt men de titels heel goed bruik 
baar. Dit viel onder andere af te leiden uit de ant
woorden op vraag 7 (bijL 5) zoals deze in boven

1\2,5%_ 

Bruikbaarheid 

5% Slocht 

17,5% Zoe. good 

Figuur 3.2 

staande figuur 3.2 verwerkt zijn. Hierbij dient voor aIle duidelijkheid wei opgemerkt te worden 
dat het om titels gaat die bruikbaar zijn voor het basis onderwijs. 

Verkrijgbaarheid: 
Over de verkrijgbaarheid van titels is men redelijk tevreden. Men is in zoverre tevreden dat de 
titels niet aan hoge eisen hoeven te voldoen. "Als men op Ierende wijze vertrouwd raakt met 
de apparatuur", is een opmerking die herhaaldelijk viel. Uit deze opmerking is af te leiden dat 
men CD-i/CD·rom in het onderwijs niet als een duidelijke bron onderkent waar men harde 
kennis uithaalt. Wei dient opgemerkt te worden dat de toekomst laat zien dat er veel meer 
gebruik gemaakt gaat worden van CD-i/CD-rom. De titels moeten echter nog sterk afgestemd 
moeten worden op de eisen en wensen die het Basis onderwijs heeft. Ben ontwikkeling in die 
richting laat nog weI even op zich wachten. 
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OpvaIlend is dat men zowel een sterke uitbreiding in het assortiment als in de kwaliteit van 
titels verwacht. Over het algemeen baseerde men dit op het feit dat de studiemethode van 
CD-i/CD-rom een grote toekomst heeft en uit het feit dat men daarover signalen uit de markt 
ontvangt. 
Wat bij het overgrote deel van de geenqueteerden echter opviel was dat men slecht inzicht 
had in de verkrijgbaarheid van titels. Dit is logisch omdat namelijk 80% geen gebruik maakt 
van CD-i of CD-rom. 

Investeringen en financiele ondersteuning: 
De benodigde investeringen die tot nu toe gedaan zijn in het Basis onderwijs zjjn als klein te 
classificeren. De scholen die zich al bezig houden met CD-i/CD-rom onderwijs hebben slechts 
een of een aantal apparaten in de orde van 4 as. Daarbij heeft men over het algemeen aIleen 
CD-i apparaten die een stuk goedkoper zijn dan computers met CD-rom. Voor het gebruik 
van CD-i's hebben de docenten geen training nodig. Het aIleen zelf een keer doorlopen van 
een programma is over het algemeen voldoende. 
Wit men in de toekomst echter op grotere schaal gebruik gaan maken van CD-i's of van CD
rom dan is de investering behoorlijk groot. De voornaamste investering betreft dan de 
hardware. De software zal evenals een eventueel aan te leggen netwerk, relatief gezien niet 
zo'n grote investering bedragen. 
De financiele middelen die ter beschikking staan in laten sterk te wensen over. De middelen 
die zij krijgen zijn vooral van de overheid afkomstig. Een subsidie voor een CD-i/CD-rom 
vorm van onderwijs hoeft men voorlopig ook niet te verwachten. Er wordt tot nu toe alleen 
nog maar gesnoeid in het onderwijs. 

Waarvan is toekomstig gebruik afhankelijk· 
Om na te kunnen gaan waarvan het toekomstig gebruik afbankelijk is heb ik vraag 12 (bijl. 5) 
gesteld. In deze vraag komt tot uiting waarvan het toekomstige gebruik van CD-i/CD-rom 
afbankelijk is en in welke mate. De gevonden gegevens zijn in de onderstaande tabel, figuur 
3.3, verwerkt. In deze tabel staat per factor het aantal keren dat een bepaald antwoord 
gegeven is. De factor "beschikbaarheid van software" vonden 2 geenqueteerden heel erg 
belangrijk, 12 vonden dit belangrijk, 17 vonden dit gemiddeld belangrjjk, 9 vonden het niet 
belangrijk en niemand yond het helemaal niet belangrijk. Voor de andere factoren werkt deze 
tabel hetzelfde. 

Factoren #1 #2 #3 #4 #5 

Beschikbaarheid van software 0 9 17 12 2 

Benodigde investering 0 0 6 16 18 

Maatschappelijke gedwongenheid 12 7 13 7 1 

Bereidheid van docenten 0 5 31 4 0 

Wit vanuit de directie 0 5 11 14 10 
i :gu ur 3.3 
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Wat bijzonder opvalt is de scheve verdeling bij de benodigde investering. Voor het basis 
onderwijs kan geconcludeerd worden dat de benodigde investering de zwaarste drempel is om 
op grotere schaal CD-i of CD-rom onderwijs te gaan geven. 

Een andere vraag die het inzicht in toekomstig gebruik vergroot is vraag 13 (bijl. 5). In deze 
vraag komt tot uiting wat de kans is dat men in de toekomst CD-i of CD-rom onderwijs gaat 
gebruiken. Deze vraag kan goed gecombineerd worden met vraag 16: in welke mate wordt er 
voor CD-i danwel voor CD-rom gekozen. 
In onderstaande figuren 3.4 en 3.5 komt dit grafisch tot uiting. 

Kans Op CD-i/CD-rom CD-i of CD-rom 

2 

3 

Figuur 3.4 Figuur 3.5 

Uit figuur 3.4 kan men aflezen dat het 30% van de geenqueteerden laat zien dat de kans op 
het gebruik van CD-i/CD-rom onder de 40% ligt. 45% schat hun kans op het gebruik van CD
i/CD-rom tussen de 40 en 60%. 25 % denkt dat hun kansen boven de 60% ligt. Uit deze 
gegevens kan geconcludeerd worden dat het gebruik van CD-i in het basis onderwijs nog zeer 
onzeker is. 
In figuur 3.5 staat de voorkeur voor CD-i en CD-rom weergegeven. Er is hierbij een schaal
verdeling van 5 gebruikt. Met het ene uiterste, de 1, kan de voorkeur voor CD-i kenbaar 
gemaakt worden. Met het andere uiterste, de 5, kan de voorkeur voor CD-rom kenbaar 
gemaakt worden. Dus bij het antwoord 3 heeft men geen voorkeur voor CD-i of CD-rom. 
In figuur 3.5 is heel duidelijk te zien dat de voorkeur in het basis onderwijs uitgaat naar het 
gebruik van CD-i apparatuur. Bijna driekwart van de oppervlakte wordt ingenomen door de 
voorkeur voor CD-i (nl. de twee lichtste vlakken). Zoals al eerder aangegeven is deze appara
tuur goedkoper dan CD-rom. Dit sluit goed aan op het feit dat er een hoge prioriteit ligt bij 
de benodigde investering zoals in de tabel van figuur 3.3 bleek. De gebruikersvriendelijkheid 
van CD-i is ook een stuk groter. Dit is vooral voor het basis onderwijs, waar de leerlingen nog 
vrij jong zijn, belangrijk. In figuur 3.5 kun je zien dat de voorkeur duidelijk naar CD-i uit gaat. 

3.1.2 Middelbaar onderwijs 

In het middelbaar onderwijs is er 1 school geinterviewd en zijn er 60 scholen geenqueteerd. 
De bespreking van de resultaten zullen analoog lopen aan die van het basis onderwijs. 
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Huidige gebruik 

% pin CO·VCO·rom 

Figuur 3.6 

Huidig gebruik: 
De verdeling van de huidige vraag naar CD-i/CD-rom 
staat in onderstaande figuur 3.6 weergegeven. Uit de 
figuur blijkt dat op dit moment zo'n 80% van de mid
delbare scholen geen gebruik maakt van CD-i of CD
rom. Van de scholen die weI gebruik maken van de 
media valt op dat het grootste deel hiervan CD-rom ge
bruikt. Dit is een duidelijk verschil met het basis onder
wijs waar vooral CD-i gebruikt wordt (voor zover als het 
gebruikt wordt). Dat CD-rom veel meer gebruikt wordt 
is makkelijk te verklaren. In het middelbaar onderwijs 
zijn er over het algemeen weI computers aanwezig. Hier 
is op veel middelbare scholen ook budget voor. De 
overstap naar een computer met CD-rom is dan niet 
zo'n grote stap meer. Het gebruik van zowel CD-i als 
CD-rom werd in het geheel niet aangetroffen. 

Belangrijk is het te weten dat in deze figuur niet tot uitdrukking komt op welke scholen men 
over het algemeen weI en niet gebruik maakt van CD-i/CD-rom. 
Hierover kan gezegd worden dat het vooral de grotere stedelijke scholen zijn die gebruik 
maken van CD-i of CD-rom. Deze scholen bevinden zich in de grotere steden van het onder
zoeksgebied (zie fig. 1.1.). Deze steden zijn Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Deze grotere 
scholen omvatten zowel MA VO, HA VO als VWO. 

Toepassingen en bruikbaarheid: 
Op dit moment kan duidelijk gesteid worden dat CD-rom in het middelbaar onderwijs toege
past wordt als een naslagwerk. Denk hierbij aan CD-rom's met woordenboeken of encyclope
dieen. Het gebruik als naslagwerk bleek sterk uit de antwoorden op vraag 2. Ben enkele 
school die al ver gevorderd was met de toepassing van CD-rom gebruikte het inmiddels ook 
als individuele lesmethode, al dan niet ondersteund door boeken. Individueel betekend in dit 
verband dat een leerling aIleen achter de CD-rom zit. 
In de toekomst zal men op deze individuele manier bij veel scholen gaan werken. Dat bleek 
uit de antwoorden op vraag 10 (bijl. 5). Hierbij merkte het overgrote deel op dat de toekomst 
niet erg dichtbij ligt. maar meer in de termen van 10 jaar zijn. Er is toch een flinke uitbreiding 

45% Sle<bt 

van het computerpark noodzakelijk om leerlingen indi-
Bruikbaarheid vidueel aan computers te kunnen laten werken. 

Figuur 3.7 

Wat betreft de bruikbaarheid van CD-i/CD-rom voor 
het onderwijs was ruim 70% redelijk tot heel erg te 
spreken (zie vraag 21, bijl. 5). Er bestaan vele voord
elen die het gebruik ervan onderbouwen. Voordelen 
zijn onder andere: individuele studiemethode, zorgt 

6,1% Redolljk voor hoge concentratie, interactief en eigen leertempo. 
Voor een compleet overzicht van de voordelen en na
delen van CD-i/CD-rom zie hoofdstuk 4. 
Ook bij het middelbaar onderwijs was men er van 
overtuigd dat CD-i/CD-rom absoluut niet afhankelijk is 
van intelligentieniveau (zie vraag 19, bijl. 5). 95% was 
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het hier mee eens. Ook hier brengt men een duidelijk onderscheid aan ten aanzien van de 
leeftijdscategorie die er mee zou moeten werken. Het overgrote dee I zou CD-i/CD-rom als 
lesmethode voor de bovenbouw gebruiken. Dit is de leeftijdscategorie van 15 tot 20 jaar (zie 
vraag 18, bijl. 5). 

Verkrijgbaarheid: 
Wat betreft de kwaliteit van de verkrijgbare titels is men in het middelbaar onderwijs niet erg 
tevreden. Hierbij moet opgemerkt worden dat het vooral de scholen zijn die al bezig zijn met 
CD-i/CD-rom onderwijs, die inzicht in de verkrijgbaarheid van titels hadden. Dit blijkt ook uit 
figuur 3.7. Zo'n 85% vindt de kwaliteit van de titels onder de maat. Zoals in paragraaf 3.1.1 al 
vermeld is zijn de verkrijgbare titels vooral edutainment titels. Hoewel deze titels goed bruik
baar zijn voor het basis onderwijs zijn ze niet goed bruikbaar voor het middelbaar onderwijs. 
Er is een groot gebrek aan professionele onderwijstitels. Als deze er al zijn komen ze veelal 
uit het buitenland. 
Qua kwantiteit is men ook niet erg tevreden. Dit bleek uit de antwoorden op vraag 5 en 6 
(bijL5). De verkrijgbaarheid van geschikte titels voor de verschiUende vakgebieden heeft niet 
een keer boven het gemiddelde (hoger dan een 3) gescoord. 

Ook in het middelbaar onderwijs verwacht men een sterke uitbreiding van het aantal titels in 
kwantiteit en kwaliteit. Dit baseert men uit bewegingen in de markt en uit het feit dat men er 
van overtuigd is dat de onderwijs methode van CD-i/CD-rom een grote toekomst te wachten 
staat. 

Investeringen en financiele ondersteunmg: 
De investeringen in het middelbaar onderwijs zijn als redelijk groot te classificeren. Het aantal 
computers met CD-rom als databestand is niet erg groot. Vaak zijn dit er een paar tot een 
stuk of 10. Er moeten dus nog flink wat computers aangeschaft worden voor grootschalige 
toepassing. Zoals al eerder opgemerkt moet er een behoorlijke investering gedaan worden om 
CD-rom onderwijs op grote en individuele schaal toe te passen. De grootste investeringen in 
dit kader zijn de aanschaf van hardware. Dan die van de software. De investeringen in netwer
ken zijn niet aanzienlijk evenals die in trainingen en opleidingen van docenten of in andere 
faciliteiten. 

Interessant is het feit dat cen van de scholen een sponsor gevonden had in CD-i apparatuur 
en bijbehorende software. Deze sponsor was het "NJAM". Zij zijn bezig met een project in 
samenwerking met Philips. Dit project, "School 2000", heeft als doel de bevordering van 
interactief onderwijs met behulp van CD-i. 

In de toekomst zal men grote investeringen moe ten doen in hardware. Voor de grotere 
middelbare scholen is zo'n investering wei op te brengen, maar niet erg gemakkelijk. In het 
middelbaar onderwijs geld ook dat er voorlopig aileen maar gesnoeid wordt. Voor de kleinere 
scholen zal dit een probleem zijn. 

In het middelbaar onderwijs denkt men aan meerdere mogelijkheden om CD-i/CD-rom 
onderwijs te bekostigen. Naast geld vanuit de overheid bouwt men in de loop der jaren budget 
op. Ook het geleidelijk aan investeren maakt de totale investering draagbaarder. Hiernaast 
zijn er een aantal scholen die denken aan het invoeren van een ouderlijke bijdrage. 
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Van een subsidie had nog niet een school gehoord. Of er in de toekomst een subsidie zou 
komen betwijfelde men zeer. 

WaaIVan is toekomstig gebntik afhankelijk: 
Om toekomstig gebruik na te gaan zijn ook hier de antwoorden op vraag 12 (bijl. 5) hulp
zaam. In onderstaande tabel, figuur 3.8, staan de gegevens uit deze vraag verwerkt. 
De uitleg van deze tabel staat in de vorige paragraaf. 

n #1 #2 

Beschikbaarheid van software 0 1 

Benodigde investering 1 5 14 16 22 

Maatschappelijke gedwongenheid 4 17 23 6 10 

Bereidheid van docenten 0 4 5 25 26 

Wit vanuit de directie 0 8 22 15 15 
iguur . 

Opvallend is dat hier veel meer de nadruk ligt op de beschikbaarheid van software dan in het 
basis onderwijs. Zoals al eerder in dit hoofdstuk vermeld is, zijn de edutainment tite1s voor het 
middelbaar onderwijs niet geschikt. Hier heeft men behoefte aan veel professioneler tite1s. 
Ook hier weegt de investering redelijk zwaar mee, alleen minder zwaar dan in het basis 
onderwijs. Dit valt af te Ieiden uit de ruimere verdeling van de geenqueteerden over de 
mogelijke antwoordcategorien. 
Vele scholen vinden het belangrijk dat het onderwijs voorop loopt met ontwikkelingen in de 
maatschappij. Dit is echter niet de belangrijkste overweging om over te gaan tot CD-i/CD
rom onderwijs. 
De bereidheid van docenten uit zich vooral in het feit dat zij er mee zullen moeten werken. 
Omdat docenten nogal eens hun eigen methoden erop na houden zullen zij niet de laatste 

stem hebben. De directie is natuurlijk weI een belangrijke stem. Vaak echter komt de wil om 
met CD-i/CD-rom of een andere onderwijsmethode te werken vanuit mensen die daar energie 
in steken. Dit zijn docenten of medewerkers. De directie stemt in zo'n geval vaak toe a1s de 
mensen die daar mee bezig zijn overtuigd zijn van het nut van de nieuwe onderwijsmethode. 

Andere vragen die het inzicht in toekomstig gebruik vergroten zijn de vragen 13 en 16. De 
antwoorden hierop zijn in de figuren 3.9 en 3.10 op de volgende pagina verwerkt. 
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Kans op CD-i/CD-rom CD-i of CD-rom 

28,3%1:a .. 

Figuur 3.9 Figuur 3.10 

De kans dat CD-rom gebruikt gaat worden schat meer dan 70% van de geenqueteerden boven 
de 60%. Hieruit mag geconcludeerd worden dat CD-i/CD-rom inderdaad grote potentie heeft 
voor het middelbaar onderwijs. Het middelbaar onderwijs geeft duidelijk de voorkeur aan het 
gebruik van CD-rom. Zoals al eerder vermeld zijn er vaak al computers aanwezig op school. 
Bovendien zijn computers natuurlijk nog voor veel meer dingen te gebruiken dan aIleen CD
rom. Op middelbare scholen hebben de leerlingen ook een leeftijd waarbij men redelijk goed 
kan omgaan met computers. 

3.1.3 Beroepsondenvijs 

Ten slotte wordt de vraag in het beroepsonderwijs behandeld. 
In het beroepsonderwijs is er 1 interview afgenomen en zijn er 20 MBO, 20 HBO en 2 WO 
scholen geenqueteerd. In het beroepsonderwijs is een duidelijke parallel te trekken met het 
middelbaar onderwijs. Daarom zullen dan ook voornamelijk de verschillen met het middelbaar 
onderwijs besproken worden. 

Huidig gebruik: 
Ten aanzien van het huidige gebruik is er een zekere concentratie van gebruik. Het MBO 
onderwijs vertoont een matig gebruik. Dit gebruik is zelfs lager dan die van het middelbaar 
onderwijs. In het HBO is het gebruik duidelijk groter dan die in het middelbaar onderwijs. 
Redenen hiervoor zijn dat er vaak veel meer geld beschikbaar is en leerlingen veel zelfstandi
ger kunnen studeren. In het WO is men zich wei bewust van de mogelijkheden van CD-i/CD
rom maar is de toepassing ervan een ''ver van mijn bed show". In principe is er genoeg geld 
voor. Er zijn vaak ook genoeg computers aanwezig. Het grote gebrek ligt hier in de verkrijg
baarheid van titels met voldoende diepgang voor wetenschappelijk onderwijs. 

Vanwege het bovenstaande onderscheid in MBO, HBO en WO richt de bespreking zich aIleen 
op het HBO. Voor de HBO's in de onderzochte regio staat in figuur 3.11 een overzicht. Heel 
opvallend was dat er in het HBO niet een school was die gebruik maakte van CD-i. De figuur 
laat ook zien dat het gebruik in het HBO vrij groot is te noemen, 40% tegenover 2,5% in het 
middelbaar onderwijs. Hierbij moet wei de kanttekening worden gemaakt dat ook hier het 
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Huidig gebruik HBO 

60%N;.u 

Figuur 3.11 

Toepassingen en bntikbaarheid: 

CD-i/CD-rom in het Onderwijs 

gebruik zich nog in een zeer vroeg stadium bevindt. 

Naast bovengenoemde redenen is het grote gebruik te 
danken aan het feit dat er over het algemeen veel com
puters aanwezig zijn in het HBO. Het gebruik van CD
rom vind vooral plaats op HBO studies die technisch of 
economisch zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Elektro
techniek, Informatica, Bedrijfskunde en Communicatie 
wetenschappen. 
Bovendien bleek dat er in elke grote stad weI een aan
tal stu die richtingen zijn die bezig waren met CD-rom 
onderwijs. 

In het HBO wordt CD-rom tevens voornamelijk ge 
bruikt als naslagwerk. Maar in tegenstelling tot het middelbaar onderwijs wordt er ook gebruik 
gemaakt van de interactieve toepassing van CD-rom. Deze toepassing is ook individueel. Hier 
is het echter vaker dat er geen boeken gebruikt worden ter ondersteuning van de CD-rom. In 
de toekomst zal het gebruik van CD-rom ook als individuele studiemethode zijn. 

Wat betreft de bruikbaarheid van CD-rom deelt men nagenoeg dezelfde mening als in het 
middelbaar onderwijs. Er wordt echter geen onderscheid gemaakt naar de bruikbaarheid qua 
leeftijdsniveau. Ook in het HBO is men niet erg te spreken over de verkrijgbaarheid van titels 
qua kwaliteit en kwantiteit. Hier ligt dus een grote potentie. Ben sterke uitbreiding wordt 
verwacht en hier wacht men eigenlijk ook op voordat verdere implementatie zal plaatsvinden. 

Investeringen en financiele ondersteuning: 
Zoals al een paar keer opgemerkt is, is er veel geld aanwezig dat aangewend kan worden voor 
de aanschaf van computers. Vaak zijn er al veel computers aanwezig. Het enige is dat deze 
nog niet allemaal over een CD-rom beschikken. De investering voor het HBO is dus niet erg 
groot. Ben investering die in het middelbaar onderwijs vaak uitblijft is het aanleggen van een 
netwerk. In het HBO ligt deze er vaak at of moest deze er sowieso komen. 

Ter bekostiging van het CD-i/CD-rom onderwijs is geen subsidie verkrijgbaar voor het HBO. 
Ook bier moet men vanuit eigen budget werken. De post voor investeringen in computer 
ondersteund onderwijs is hier aIleen een stuk groter dan in het middelbaar onderwijs. 

WaalVan is toekomstig gebntik afhankelijk' 
Om toekomstig gebruik na te gaan volgen wederom de antwoorden op vraag 12 (bijl. 5). In de 
tabel van figuur 3.12 op de volgende pagina zijn de gegevens weergegeven. 

Hierbij valt heel erg op dat men veel waarde hecht aan de beschikbaarheid van software. 
Zoals al eerder gezegd wacht men eigenlijk op een groter aanbod om CD-rom onderwijs 
verder in te voeren. De investering wordt laag tot gemiddeld ingeschat. Over de maatschappe
lijke gedwongenheid lopen de meningen nogal uiteen evenals de bereidheid van docenten en 
de wil vanuit de directie. 
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Benodigde investering 

Maatschappelijke gedwongenheid 

Bereidheid van docenten 0 2 7 8 3 

Wil vanuit de directie 1 6 6 6 1 
iguur . 

Ter vergroting van het inzicht volgen in figuur 3.13 de antwoorden op vraag 13 (bijI5). 
De kans ligt duidelijk boven de 50% dat CD-rom onderwijs gebruikt zal gaan worden. Er 
liggen in het HBO dus redelijk grote potenties voor CD-rom onderwijs. 

Kans Op CD-i/CD-rom 

Figuur 3.13 

Zoals bij de vorige paragrafen weI de figuur van "CD-i of CD-rom" gegeven is, is dit hier niet 
zinnig. In het HBO is men namelijk duidelijk overwegend gelnteresseerd in CD-rom onderwijs 
en niet in CD-i onderwijs. 

3.2 Vraag bij uitgevers 

De vraag bij uitgevers he eft be trekking op een heel ander gebied, namelijk op dat deel wat de 
uitgevers uitbesteden. 
Het ontwikkelen van een CD-i/CD-rom verloopt volgens een aantal fasen. Hieronder voIgt 
een beknopte opsomming van deze fasen: 
• Zorg er voor dat je weet of en waar je de benodigde data vandaan kunt halen. 
• Stel op aan welke doelstellingen het eindprodukt moet voldoen. 
• Ga na waar de kernactiviteiten van het bedrijf liggen. Ofwel: wat kun je goed en wat kun je 

slecht. 
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• Ga na in hoeverre de ontwikkeling betaalbaar is. 
• Schrijven van een script. 
• Ontwerpen van een user interface. 
• Schrijven van een storyboard. 
• Verzamel aJ je data en let hierbij op de gebruikersrechten. 
• Maak een functioneel ontwerp ten behoeve van het te schrijven programma. 
• Schrijf het softwareprogramma 
• Maak een demo en test deze. 
• De gegevens uit de testen moeten teruggekoppeld worden en de demo moet hiermee 

verbeterd worden. 
• Dit testen en terugkoppelen gebeurt net zolang totdat men tevreden is over het eindpro

dukt. 

Wat er over het algemeen uitbesteed wordt is de softwarematige kant van het verhaal, het 
testen en de feitelijke produktie. Het is dan ook dat de vraag naar deze zaken wat de vraag is 
vanuit de uitgevers. 

De vraag vanuit uitgevers is natuurlijk afhankelijk van het aantal uitgevers dat zich met CD
i/CD-rom onderwijs bezig houdt of dit in de toekomst wit gaan doen. Dit komt tot uitdrukking 
in figuur 4.3 van paragraaf 4.1.2. Hierin blijkt dat nog geen 10% zich hiermee bezig houdt. 
Bovendien is de vraag natuurlijk een directe afgeleide van de vraag vanuit het onderwijs. In 
het onderwijs is er veel potentieei maar op dit moment is de vraag nog niet zo erg groot. 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de vraag vanuit de uitgevers niet fantastisch groot is. 
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Hoo/dstuk 4 : Huidige en potentiiile concurrentie 

De bespreking van de huidige en potentiele concurrentie vindt plaats binnen het kader van 
twee modellen. Het ene model, het 5-krachten model van Porter, behandeld de concurrentie
intensiteit in de markt voor CD-i/CD-rom. Het andere model, de SWOT-analyse, geeft inzicht 
in de concurrentiekracht van het produkt CD-i/CD-rom. 
De gegevens voor deze analyses komen deels uit de interviews en enquetes en deels uit 
secundaire informatiebronnen. 

4.1 Concurrentie-intensiteit 

De concurrentie-intensiteit wordt met behulp van het 5-krachten model van Porter (lit. 2) in 
kaart gebracht. Hierbij worden 5 concurrerende krachten onderscheiden die weergegeven 
staan in figuur 4.1. Een belangrijk kenmerk van dit model is dat het verder gaat dan aIleen de 
concurrentie tussen huidige aanbie-
ders. In tegenstelling daartoe worden 
de 5, in het model weergegeven, con
currentie krachten weergegeven. Per 
concurrentiekracht wordt de markt 
behandeld voor CD-i/CD-rom. Er zal 
per kracht behandeld worden wat de 
factoren zijn die de concurrentie bepa
len. Vanwege de sterke fluctuatie in de 
markt wordt alleen in de tekst 
beschreven wie huidige of potentiele 
concurrenten zijn. 

4.1.1 Substituten 

Belangrijk hierbij is om te beseffen 
welke functie CD-i/CD-rom dient. An-
dere produkten kunnen deze functies 

Porter's 5-krachten model 

Onderhandleings
Dreiging van nleuwe 
toetreders 

macht leverancilef8-----'----

I I
' Conrorrentie op 

I Leverancle~ .. 
atzetmarkten 

i ConctUTentle tusse 
bestaande aanbied 

Kopers 

misschien beter of goedkoper vervul- Figuur 4.1 
len. In de enquetes voor het onderwijs 
zijn de vragen 3, 10, 26, 30 en 32 de vragen die dit inzicht vergroten. 

Basis ondenvijs: 
Zoals al eerder besproken is, is de huidige functie van CD-i in het basis onderwijs het werken 
voor projecten aan de CD-i. Dit kan individueel zijn of in groepjes. De toepassing is op dit 
moment maar zeer kleinschalig. 
Er moet echter een differentiatie gemaakt worden naar huidige en potentiele functies van CD
i/CD-rom. De potentiele functies van CD-i is dat het een ruimere toepassing zal vinden in het 
basis onderwijs. Dit betekent een uitbreiding van het aantal CD-i apparaten en het intensiever 
toepassen ervan. In het basis onderwijs zal de interactieve toepassing gericht blijven op 
practica-toepassingen voor vakken als biologie, geschiedenis en aardrijkskunde. 
De potenties in het basis onderwijs zijn echter niet erg groot. Er is over het algemeen geen 
geld. 
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CD-i kan volgens de antwoorden op vraag 24 (bij1. 5) in het basis onderwijs een vervanging 
zijn voor video~ film, dia en cassettebandjes. In navolging hierop betekend dit dat video, film 
etcetera ook een substituut kunnen zijn voor CO-i. Als interactieve toepassing zal het vooral 
een aanvulling zijn op boeken en werkboeken in het kader van projecten bij bepaalde vakken. 

Bij vraag 29 (bijL 5) kwam duidelijk naar voren dat de verkrijgbare titels voor prive gebruik 
zijn, de zogenaamde edutainment titels. Deze bleken voor het basis onderwijs voldoende 
educatief te zijn. Professionele titels zijn op dit moment dus geen bedreiging. Zouden er 
professionele titels voor het basis onderwijs verschijnen dan zouden dit aneen bedreigingen, 
substituten dus, zijn indien ze betaalbaar zijn. De verwachting is echter dat professionele titels 
nog lang zullen uitblijven vanwege de kleine vraag vanuit het basis onderwijs. 

Middelbaar- en beroepsonderwijs: 
De huidige functie van CD-rom in het middelbaar onderwijs is voornamelijk de toepassing als 
naslagwerk, evenals in het beroeps onderwijs. Deze functie heeft echter geen betrekking op de 
interactieve toepassing van CD-rom. In de toekomst zal de interactieve toepassing van CO
rom vooral gaan naar de individuele studiemethode al dan niet ondersteund door boeken. 
Zoals al opgemerkt is in hoofdstuk 3 zal een grootschalige toepassing nog weI een jaar of 10 
op zich laten wachten. 

Men ziet de studiemethode van CD-i/CD-rom, net als in het basis onderwijs, vooral als een 
vervanging voor video, film, dia en cassettebandjes. Ook hier is er sprake van een aanvulling 
op boeken en werkboeken. Belangrijk verschil met het basis onderwijs is dat de toepassing een 
veel groter impact zal hebben voor de huidige onderwijsvorm. Een veel groter deel van de 
huidige onderwijsmethode zal vervangen worden. 
Uiteindelijk zou het zelfs kunnen zijn dat de CD-rom's als volledige zelfstudiemethode gelden. 
Hiervoor is wei een bepaalde hoeveelheid zelfdiscipline nodig. Daarom zal dit aIleen in het 
hogere onderwijs, HBO en WO, ter sprake komen. 

Belangrijk is de constatering dat er op dit moment een duidelijk gebrek is aan professionele 
titeis. Daarom zal de huidige toepassing redelijk beperkt blijven tot naslagwerk. Indien het 
assortiment aan professionele titels sterk uitbreid is de verschuiving naar individuele studie
methode pas waarneembaar. In een figuur ziet de concurrentie intensiteit van CD-rom er uit 
als in figuur 4.2. In de figuur is niet aangegeven wie de aanbieders zijn van deze substituten. 

Conc:un-entie op 
afiletmarkten 

Conc:un-entie 11useo 
bestaande _L.,. -". 

," BBsJs onderwijs: 
Vervanging: Video, FUm, Dia, Cassette 
AanvuIHng: Boeken, Werkboeken, Project n 
Professionele titels Diet noodzak.elijk 

'-- MiddelbaaMO beroepsouderwijs 1 
• Vervanging : Video, FUm, Dia, Cassette 
Aaovulling : Boeken, Werkboeken, Project n 
Ais professionele titels in de marld, dan : 
Individuele studiemethode 
Bredere toenasSinll dan in bet basis onde., vij s 

Aanbleders 

Figuur 4.2 
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4.1.2 Huidige concurrentie tussen aanbieders 

Er is gebleken dat de markt van zowel CD-i als CD-rom in ontwikkeling is. Er zijn meerdere 
partijen die zich op dit vlak begeven. Hierbij was het niet mogelijk om een duidelijk onder
scheid te maken naar partijen die zich met CD-i en met CD-rom bezig houden. 
Het zogenaamde NIAM in Den Haag heeft een samenwerkingsverband met Philips om CD-i 
toegankelijker te maken voor het onderwijs. Hiertoe is het "School 2000" programma opge
start. Naast het opbouwen van een assortiment aan educatieve titels is men gericht op het 
opzetten van strategische distributiekanalen. Op deze manier wordt het onderwjjs makkelijker 
toegankelijk, om ontwikkelingen op CD-i gebied aan te prijzen. 
Aan het NIAM zijn kleinere uitgevers verbonden die CD-i's ontwikkelen. Door deze samen
werking plukken zij de voordelen van het collectief. Via het school 2000 programma kunnen 
zij hun produkten onder de aandacht van het onderwijs brengen. 
Vervolgens zijn er de grote nationale uitgeverijen (bijv. Wolters-Noordhoff of Educatieve 
Uitgevers Nederland) die bij hun eigen studiemateriaal CD's ontwikkelen. Naast nationale 
uitgeverijen bestaan er ook internationale uitgeverijen die de Nederlandse markt betreden. 
Naast uitgeverijen bestaan er natuurlijk de producenten van CD-i's voor de consumenten 
markt. Denk aan het feit dat het basis onderwijs met edutainment titels goed uit de voeten 
kan. 
Op CD-rom gebied komt hier nog bij dat de grote softwarefabrikanten ook educatieve interac
tieve CD-r~m's ontwikkelen. 

Concurrentie 

92%N"" 

Figuur 4.3 

Uit de enquetes bij uitgevers bleek dat er maar een klein 
percentage is die op dit moment georienteerd is op de 
markt voor CD-i/CD-rom. Dit bleek uit vraag 1 van de 
enquete bij uitgevers (bijl. 4). Een kanttekening hierbij is 
dat de enquete regionaal gehouden is, hetgeen betekent 
dat er voornamelijk kleine uitgeverijen geenqueteerd 
zijn. De paar echt grote uitgeverijen waren weI bezig met 
CD-i/CD-rom. In onderstaande figuur 4.3 staat weer

co- gegeven hoe de verhoudingen in de regio Den Bosch 
lagen over de 65 geenqueteerden. De 3% die zich bezig
houdt met zowel CD-i als CD-rom waren de twee groot
ste uitgevers van de onderzochte regio. De overige uitge
vers die of met CD-i of met CD-rom bezig zijn, zijn mid
delgrote ondernemingen met 10 tot 30 medewerkers. 

Zowel de grote als middelgrote ondernemingen waren al enige tijd op de uitgeversmarkt actief 
en hadden hiermee hun inzicht vergroot. Heel belangrijk is de opmerking dat aile uitgevers 
die zich met CD-i/CD-rom bezig hielden in een zeer vroeg stadium zaten. Wat ook opviel was 
dat niet een kleine uitgeverij, 1 tot 10 man, zich met CD-i/CD-rom bezig hield. 

Over het algemeen vindt de concurrentie op dit moment plaats op het niveau van het middel
baar onderwijs. Er wordt al onderkend dat er in het basis onderwijs niet veel vraag is. Op 
HBO en WO niveau zijn er veel te professionele titels nodig. Zo ver is men nog helemaal niet 
in de markt. 
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4.1.3 Potentiiile toetreders 

Er is niet een duidelijk onderscheid te maken tussen de huidige concurrentie en de potentiele 
concurrentie, ofwel potentiele toetreders. De reden hiervoor is dat de markt voor CD-i/CD
rom sterk in ontwikkeling is. De aanbieders die nu op de markt opereren zijn ook potentiele 
toetreders van bepaalde marktsegmenten. Zij zijn hun assortiment aan het uitbreiden en zijn 

Potentiele Concurrentie 

Ne. 
--~ 

Ja 

Figuur 4.3 

nieuwe markten aan het aanboren. Hiernaast zullen 
steeds meer educatieve uitgevers zich gaan concentre
ren op de markt voor CD-i/CD-rom. Het bleek echter 
dat men nog een afwachtende houding heeft. Het 
wachten is op de doorbraak in het onderwijs van inter
actief onderwijs. Zoals al eerder bleek is de verwach
ting in het onderwijs dat interactief onderwijs nog weI 
zo'n 10 jaar kan duren. 
De antwoorden op vraag 3 (bijl. 4) hebben figuur 4.3 
opgeleverd. Hieruit blijkt dat er maar een klein deel 
van de uitgevers zeker weet dat zij zich op de CD
i/CD-rom markt gaat begeven. Een vrij groot deel 
twijfelt en het grootste deel weet zeker dat zij die 
markt niet op willen. De uitgevers die nee antwoorden 
hadden over het algemeen het argument dat hun kern 
activiteiten niet op dat gebied lag en er geen interesse 
is. De twijfelaars voerden als argument vooral aan dat 

de ontwikkelingen op het gebied van CD-i/CD-rom bepalend zijn. Ook de potentiele concur
rentie richt zich vooral op het middelbaar onderwijs. 

4.1.4 Leveranciers en afnemers 

De afnemers van CD-i's en CD-rom's zijn distributeurs, groothandels, boekhandels en het 
onderwijs. Dit staat ook weergegeven in figuur 2.1 van paragraaf 2.1. Van deze marktpartijen 
hoeft geen concurrentie gevreesd worden op het gebied van de produktie of ontwikkeling van 
CD's. De belangrijkste onderhandelingsmacht die zij hebben zijn eisen met betrekking tot de 
prijs. Voor bepaalde delen van het onderwijs, basis en middelbaar, zijn de kosten zeer belang
rijk. Het zijn echter niet de kosten van de software die overwegend zijn. Het zijn veel meer de 
kosten van de hardware, CD-i apparaten of computers, die nekkend zijn. 

Aan de leverancierskant is de onderhandelingsmacht groter en concurrentie dreigender. 
Vanuit de leveranciers komen de machines waarmee de CD's geproduceerd kunnen worden. 
Ook de data waarop men programma's baseert moet aangeleverd worden. Het kan zijn dat 
men hier geen licentie over wil verlenen of dat men zelf de data wit gebruiken voor de ontwik
keling van CD's. Denk hierbij aan grote uitgevers die zelf al heel veel educatief materiaal 
geproduceerd hebben. 
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4.2 ConcurrenJiekracht 

De concurrentiekracht van CD-i/CD-rom kan heel makkelijk tot uiting worden gebracht met 
behulp van de SWOT analyse. In deze analyse komen de Sterkten, Zwaktes, Kansen en 
Bedreigingen van CD-i/CD-rom aan bod. Hieronder voigt een opsomming van hetgeen tijdens 
het onderzoek ontdekt is. Zoals wei blijkt is hiervan door het hele verslag al het een en ander 
ter sprake gekomen. 

Sterkten van CD-iICD-rom: 
• Interactief. 
• Bruikbaar voor zowel individueel als voor groepswerk. 
• Programma's kunnen op willekeurige wijze doorlopen worden. 
• Leerlingen kunnen hun eigen leertempo aanhouden en hun eigen leermethode zoe ken. Dit 

zoeken van een eigen leermethode wordt ook wei Remedial Tracking genoemd. In het 
huidige onderwijs bestaat er maar een leermethode. 

• Uitleg van leerstof is op meerdere manieren mogelijk en uitleg kan tot in den treure 
herhaald worden. 

• Men kan fIexibel leren. Dit betekent dat men kan leren op het moment dat men zelf wilt. 
Gecombineerd met de mogeUjkheid om uitleg te krijgen biedt dit grote tijdflexibiliteit. 

• Er kan met meerdere talen op cen CD gewerkt worden. 
• Zowel CD-i als CD-rom zijn gestandaardiseerd over de hele wereld. 
• De opslagcapaciteit is zeer groot 
• Niet atbankelijk van intelligentieniveau. 
• CD-rom kan gecombineerd worden met een reeds aanwezige computer. 
• De voordelen van een computer kunnen dan gebruikt worden. Denk hierbij aan het op-

slaan van gegevens, printen en gebruik van het toetsenbord. 
• Bij CD-i treden heel weinig problemen op. Het programma loopt nooit vast. 
• CD-i is zeer gebruikersvriendelijk. 
• De toepassingen zijn zeer breed. 
• De kosten van een CD-i-apparaat zijn relatief laag. 

Zwaktes van CD-iICD-rom: 
• Door het vrij wandelen door programma's kan men verdwaald raken. Bovendien gaat het 

leereffect er dan af. De kans bestaat dat men door een programma heen gaat zappen 
zonder werkelijk iets op te steken. 

• Op lagere onderwijsniveaus schiet het zelfstandig leren er bij in. 
• Het huidige gebruik en de potenties van CD-i zijn in het onderwijs niet breed. De doel-

groepen zijn het basis onderwijs en het middelbaar onderwijs in beperkte mate. 
• Er is een groot gebrek aan kwalitatieve goede titels voor het onderwijs. 
• Over het algemeen is de toepassing van CD-i/CD-rom nog te duur voor het onderwijs. 
• Met een CD-rom computer treden er nog wei eens problemen op. Denk hierbij aan het 

vastlopen van programma's. 
• CD-rom is niet erg gebruiksvriendelijk. Hierdoor is het minder toegankelijk voor het basis 

onderwijs. 
• CD-i mist de voordelen die je wei hebt met een CD-rom door het gebruik van een compu

ter. 
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Kansen voor CD-iICD-rom: 
• Er bestaat veel potentiele vraag in het onderwijs, met name voor CD-rom. De meeste 

vraagpotentie komt uit het middelbaar onderwijs en het HBO onderwijs. 
• Er is een grote behoefte aan educatief kwalitatieve professionele titels. Deze educatief 

kwalitatieve titels kan men ook weI professionele titels noemen. 
• Ben enkele kwalitatief goede titel komt uit het buitenland. Er is behoefte aan Nederland

stalige titels. 
• Door aansluiting te vinden bij grote marktpartijen worden de kanalen naar het onderwijs 

een stuk toegankelijker. 
• Van de afwachtende houding van veel uitgevers om de markt van CD-i/CD-rom voor het 

onderwijs te betreden, kan gebruik worden gemaakt door de markt eerder te betreden dan 
hen. 

• Het kan een vervanging zijn voor video, film, dia en cassette. 

Bedreigingen voor CD-iICD-rom: 
• Door de grote aandacht voor multimedia zullen meerdere partijen aangetrokken worden 

om zich in deze markt te gaan begeven. 
• De grote nationale en internationale uitgeverijen hebben veel ervaring met educatief 

lesmateriaal. Deze ervaring kunnen zij met relatief gezien weinig inspanning ornzetten in de 
ontwikkelingen van CD-i/CD-rom. 

• De concurrentie speelt zich af op nationaal en internationaal niveau. Op internationaal 
niveau zijn dit voornamelijk de grote softwarefabrikanten. Op nationaal niveau kan men 
denken aan de nationale uitgevers zoals Wolters-Noordhoff en Educatieve Uitgevers 
Nederland. 

• Gevormde collectieven of nog te vormen collectieven kunnen een zware concurrent zijn. 
• Philips heeft duidelijk het monopolie in handen met betrekking tot ontwikkelingen van CD

i apparaten en de afstemming van de programmatuur daarop. Philips is daarnaast zeer 
kapitaalkrachtig en heeft al een legio aan CD-i's op de markt gebracht. 

Met deze gegevens van de concurrentiekracht in het achterhoofd kan men zelf conclusies 
trekken ten aanzien van de aantrekkelijkheid van de markt en de te voeren strategie. 
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Hoofdstuk 5 : Besluitvormings- en kooproces 

In het besluitvormingsproces komt tot uiting op welke wijze in het onderwijs besloten wordt 
tot het overgaan op of het uitbreiden van CD-i/CD·rom onderwijs. Van een afname in gebruik 
wordt in dit onderzoek niet uitgegaan omdat er nog niet eens sprake is van toepassing van 
CD-i/CD-rom op redelijke schaal. 
In het koopproces komt tot uitdrukking op welke wijze de aankoop van a tot z verloopt. 

Tijdens het onderzoek is duidelijk geworden dat de markt voor CD-i/CD-rom in het onderwijs 
nog sterk in ontwikkeling is. Door deze ontwikkelingen bestaan er vaak geen vaste patronen 
waarop zaken gedaan worden. Dit kwam in beide processen duidelijk naar voren. Er is 
daarom ook niet erg veel bekend geworden over de besluitvorming en het koopproces. Toch is 
er een beschrijving van beide processen gegeven. Deze beschrijving generaliseert enigszins de 
kenmerken van de verschillende aspecten in het onderwijs en bij de uitgevers. 

5.1 In het onderwijs 

Besiuitvormingsproces: 
Vit de antwoorden op vraag 33 (bijI.5) bleek dat er zeer weinig projectgroepen of dergelijke 
organen belast waren met de invoering van CD-i/CD-rom in het onderwijs. 

In het basis onderwijs was daar helemaal geen sprake van. Vaak kwam het er daar op neer 
dat een docent of medewerker een zekere interesse heeft in CD-i. Als er geld beschikbaar was 
voor een CD-i apparaat en voor software, dan kon er eventueel iets aan gedaan worden. Hier 
is het dus de docent die de vraag initieert. Hiernaast gaat de directeur of penningmeester van 
de school over het budget. Vanuit hier komt de beslissing of er geld is. 
Vit vraag 34 blijkt welke partijen er druk uitoefenen. In het basis onderwijs waren de antwoor
den hierop zeer summier. De twee partijen die hierbij enigszins naar voren kwamen waren de 
docenten en het schoolbestuur. Bedenk nog eens dat het gebruik van CD-i/CD-rom in het 
basis onderwijs bijzonder klein is. 

In het middelbaar onderwijs zijn het eveneens de docenten met interesse in CD-i/CD-rom die 
zich hiermee bezig houden. Indien zij de ruimte krijgen kunnen zij experimenteren met deze 
wijze van onderwijs. Indien blijkt dat de onderwijsmethode goed is zullen meer leraren zich 
hierbij aansluiten. Als men op grotere schaal overtuigd raakt van het nut van CD-i/CD-rom 
zal men pas een commissie of een orgaan oprichten die hier continu mee belast is. Vaak hangt 
het van de grootte van een school af in hoeverre hier capaciteit voor vrij gemaakt kan worden. 
Vaak komt het er op neer dat de liefhebbers zich in zo'n commissie begeven. 
Bij het overgrote dee} bestonden geen commissies. Ben enkele school, die met recht een 
pionier genoemd kan worden, had een commissie. De druk om CD-i/CD-rom toe te gaan 
passen kwam dan vooral ook uit deze commissies. Hiernaast zijn het de producenten ofwel de 
markt die zijn steentje bijdraagt aan de push vanuit de markt. 
De uiteindelijke beslissing ligt vrijwel zonder uitzondering bij het schoolbestuur. In een later 
stadium zal het te gebruiken lesmateriaal hoofdzakelijk door docenten of vaksecties bepaald 
worden. 
Het beroepsonderwijs laat een ander beeld zien. Hier wordt de te gebruiken onderwijsmetho
de op een veel serieuzer manier benaderd. Er is in vee} gevallen sprake van een formele 
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functies. Vanuit deze functies houdt men zich part-time of full-time bezig met de mogelijkhe
den van CD-i/CD-rom onderwijs. Ook hier geld dat vanuit deze formele functies vooral druk 
opgebouwd wordt. De uiteindelijke beslissing ligt hier wederom bij het schoolbestuur evenals 
degene die het lesmateriaal bepaalt 

Knoproces: 
Over het koopproces is zeer weinig zinnigs bekend geworden. De wijze waarop het kooproces 
plaatsvindt is zeer voor de hand liggend in aile onderwijsniveaus. Op de boven beschreven 
methoden wordt intern de beslissing tot de koop afgewogen. Vanuit de commissies (of eventu
eel een docent met interesse) is er een afgevaardigde die de koop op zich neemt. Als op 
kleine schaal aankopen gedaan worden dan vindt dit vaak via een normale winkel plaats. Bij 
aankopen op grotere schaal wordt vaak een educatieve groothandel of computerfirma inge
schakeld. De grotere aankopen zjjn meestal terug te vinden in het middelbaar of HBO 
onderwijs. 

5.2 Bij uitgevers 

Besluitvormingsproces: 
De besluitvorming gaat hier natuurlijk over de beslissing tot het uitbesteden van een deel van 
de ontwikkeling van CD-i/CD-rom. Zoals al ter sprake kwam is het vooral de software matige 
kant, het testen en produceren dat uitbesteed wordt. Ben uitbestedingsbeslissing is over het 
algemeen van een aantal factoren afbankelijk. Hieronder valt een kostentechnisch plaatje. Is 
zelf doen goedkoper of duurder dan uitbesteden? Bovendien is er de vraag of de uit te 
besteden activiteiten tot de kernactiviteiten horen van het bedrijf. In het geval dit niet zo is 
ligt uitbesteden voor de hand. Met behuip van onder andere deze factoren wordt de uitbeste
dingsbeslissing genomen. 

Knopproces: 
Het kooproces houdt niet veel meer in dan het zoeken van een .feverancier. Over het alge
meen wordt dit gedaan op basis van aangevraagde offertes en de gestelde eisen aan de 
produkten. Dit is een contractueel verhaal. De beste wordt gekozen uit een reeks van alterna
tieven. 
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Hoofdstuk 6 . . Conciusies en aanbevelingen 

De conclusies en aanbevelingen sluiten zeer nauw aan op de gegevens die in de SWOT 
analyse naar boven zijn gekomen. Vooral de kansen hierin zijn belangrijk. 
Bovendien wordt een herhaling gegeven van conclusies die door de hoofdstukken heen 
getrokken zijn. Aan deze conclusies worden hier aanbevelingen gehangen. 

6.1 Huidige en potentiele vmag 

Basis onderwijs 
In het basisonderwijs wordt CD-i/CD-rom zeer weinig gebruikt. De voornaamste toepassing 
ligt bij CD-i en niet bij CD-rom. De toepassing van CD-i ligt vooral bij kleine projecten of 
practica. Men is over het algemeen tevreden over de verkrijgbare edutainment titels voor CD
i. De software hoeft niet aan hogere didactische eisen te voldoen dan de edutainment titels 
bieden. Wei onderkent men het feit dat CD-i/CD-rom als studiemethode een grote toekomst 
he eft. Voor het basis onderwijs hangt dit vooral af van de benodigde investering. Dit is 
duidelijk de grootste drempeI. 
De kans dat CD-i in het onderwijs gebruikt gaat worden is niet bijzonder hoog. Slechts 25% 
schat de kans op gebruik ervan in de verre toekomst boven de 60%. 

Kortom, men is redelijk tevreden over de verkrijgbare software, de vraag vanuit het basis 
onderwijs is op dit moment erg laag en wordt ook niet veel groter, bovendien zullen er per 
school nooit erg veel apparaten aangeschaft worden. De aanbeveling is dan ook om zich niet 
te rich ten op het basis onderwijs. 

Middelbaar onderwijs: 
Het huidige gebruik in het middelbaar onderwijs ligt vooral op het gebied van CD-rom. De 
verklaring hiervoor is het feit dat er al computers aanwezig zijn. Bovendien hebben computers 
nog veel andere gebruiksmogelijkheden. Op dit moment zijn het vooral de grotere middelbare 
scholen die gebruik maken van de CD-i/CD-rom onderwijsvorm. De toepassing van CD-rom is 
op dit moment vooral als naslagwerk. Gebruik als individuele lesmethode vindt een steeds 
ruimere toepassing. Het zal echter nog wei een jaar of 10 duren voordat het op grote schaal 
gebruikt wordt. Er is namelijk nog wei een grote uitbreiding van het computerpark nodig. Dit 
brengt ook een behoorlijke investering met zich mee. Over de bruikbaarheid als lesmateriaal 
was men zeer tevreden. Er bestaan vele voordelen. De verkrijgbaarheid van software titels die 
didactisch verantwoord zijn, is sterk onder de maat. Bij eventueel toekomstig gebruik ligt de 
nadruk dan ook vooral op de verkrijgbaarheid van de software. 
De kans dat men CD-i/CD-rom onderwijs gaat gebruiken wordt erg hoog geschat, namelijk 
70%. 

Er kan duidelijk geconcludeerd worden dat de potenties qua vraag behoorlijk groot zijn. Het 
voornaamste is dat men zich moet gaan richten op het aanbod van kwalitatief goede titels 
voor het middelbaar onderwijs. De aanbeveling hierbij is om de markt voor het middelbaar 
onderwijs te betreden met het aanbieden van zeer goed ontwikkelde CD-rom's. 
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Beroepsonderwijs: 
In het beroepsondelWijs is men ook zeer tevreden over de bruikbaarheid van CD-i/CD-rom. 
Ook bier gaat duidelijk de voorkeur uit naar CD-rom ondelWijs. In CD-i ondelWijs heeft men 
helemaal gUn interesse. Ret huidige gebruik ligt ook al op een vrij hoog peil, namelijk 40%. 
Ook de kans op toekomstig gebruik ligt erg hoog. 75% procent schat hun kansen boven de 
60%. In het RBO ondelWijs is er voldoende geld bescbikbaar. Bovendien zijn er vaak al veel 
computers aanwezig. De investering in het HBO is dan ook niet bijzonder groot. Ook hier is 
het toekomstig gebruik sterk afhankelijk van de verkrijgbaarheid van bruikbare titels. 

In het beroepsondelWijs is er nog meer potentie dan in het middelbaar onderwijs. Rier wordt 
dus nog sterker aanbevolen om de markt te betreden. Advies is hier om weer de aandacht te 
vestigen op de verkrijgbaarheid van titels. 

Uitgevers: 
De vraag bij van de uitgevers is een directe afgeleide van de vraag uit het ondelWijs. Vanuit 
het middelbaar ondelWijs en het RBO ondelWijs zijn er goede potenties. Er zijn maar weinig 
uitgevers die zich bezig houden met CD-i/CD-rom ondelWijs. Dit is maar 10%. 
Bij het uitbesteden gaat het om het deel van de ontwikkeling produktie van CD-i/CD-rom dat 
men uit wit besteden. Over het algemeen is dit programmeelWerk, testen en feitelijke produk
tie. Uitgevers vragen duidelijk om specialisme. 

De aanbeveling hier is dat indien men vindt fat het specialisme wat men in huis heeft in het 
verlengde ligt van wat de uitgevers uitbesteden het interessant is om de markt te betreden. 
Bedenk weI dat de vraag voorlopig niet erg groot is. Indien men zelf verder wil met de 
ontwikkeling van CD-i/CD-rom dan kan bier de nodige kennis opgedaan worden. 

6.2 Huidige en potentiifle concurrentie 

De concurrentie ligt vooral op het gebied van de substitueerbare produkten. De huidige 
produkten zijn vaak veel goedkoper dan CD-i of CD-rom. CD-i en CD-rom bieden echter een 
wereld van mogelijkheden en heel veel voordelen. Aileen de prijs is een groot euveL 
Ruidige concurrentie komt vooral van de grotere uitgevers. Deze uitgevers bevinden zich ook 
nog in een vroeg stadium met betrekking tot de CD-i/CD-rom markt. Omdat de markt sterk 
in ontwikkeling is kan weinig gezegd worden over de potentiele toetreders. Men heeft over het 
algemeen een afwachtende houding. 

De aanbeveling hier is om de markt vroeg te betreden om de concurrentie voor te blijven. 
Van groot belang is om zich te realiseren dat de concurrentie op nationaal en op internatio
naal niveau plaatsvindt. 

6.3 Besluitvormings en kooproces 

Omdat hier niet veel over bekend geworden is zijn bier moeilijk conclusies uit te trekken. Wat 
weI gezegd kan worden is dat voor het ondelWijs geldt dat mensen met een zekere interesse 
voor CD-i/CD-rom de vraag en behoefte naar CD-i/CD-rom initieren. Ret is dan ook verstan
dig om zulke mensen te benaderen om de besluitvorming een positieve wending te geven. 
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Gezien het koopproces zou het aan te bevelen zijn om je aan te sluiten bij het collectief. Op 
deze wijze wordt namelijk de gemakkelijkste toegang tot het onderwijs verschaft. 

Als afsluiting verwijs ik naar de kansen die in paragraaf 4.2 naar voren zijn gekomen. Men 
moet bij zichzelf afvragen in hoeverre men risico wit nemen met betrekking tot deze kansen. 
Deze kansen zijn in principe door het hele verslag terug te lezen. 
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Bijlage 2 : Interview Uitgevers 

Doelstellingen: 
• Welke rol spelen de uitgevers bij de produktie van CD-i/CD-rom en de marketing daarvan. 

Hoe uit deze rol zich in de huidige en potentitHe vraag. 
• Hoe speelt de besluitvorming en het koopproces zich af ten opzichte van CD-i/CD-rom. 
• Hoe ziet de concurrentie in de educatieve sector er uit ten aanzien van CD-i/CD-rom 

gezien vanuit het oogpunt van uitgevers. 

Bekendheid: Nodig om een interview af te kunnen nemen 
* Bent u bekend met de produkten CD-i/CD-rom? Weet u ook wat de gebruiksmogelijkhe

den zijn van deze produkten en kunt u deze noemen voor zowel CD-i als CD-rom? 
* Bent u op de hoogte waar in de markt vraag is of vraag zou kunnen zijn naar deze produk

ten? 

Geschiktheid: 
* Beschikken CD-i en CD-rom over voldoende kwaliteiten om het didactisch als verantwoord 

lesmateriaal te gebruiken? Wat zijn juist die kenmerken die dit verantwoorden of juist niet? 
* Zijn aIle onderwijs niveaus geschikt voor het gebruik van CD-i/CD-rom? (basisonderwijs tot 

en met universitair onderwijs) 
* Wat zijn substitueerbare produkten voor CD-i/CD-rom in het onderwijs? 
* Wat zijn volgens u de voordelen van het gebruik van CD-i/CD-rom? 
* Wat zijn volgens u de nadelen van het gebruik van CD-i/CD-rom? 
* Zijn er grote investeringen noodzakelijk om CD-i/CD-rom toe te gaan passen? 
* Is het voor de verschillende onderwijsinstellingen financieel haalbaar om CD-i of CD-rom 

te gaan gebruiken? 
* Bestaan er speciale financieringsprogramma's om het gebruik van CD-i/CD-rom als lesma

teriaal weI haalbaar te maken? 
* Op basis waarvan worden CD-i/CD-rom geproduceerd? Is dit op basis van bestaand lesma

teriaal of geheel onafhankelijk daarvan of op basis ergens anders van? 

Produktie: 
* Is het moeilijk of makkelijk om informatie geschikt te maken voor verwerking er van op 

CD-i/CD-rom? Waarom is dot moeilijk of juist makkelijk? 
* Zijn er grote investeringen noodzakelijk om CD-i/CD-rom te kunnen produceren? 
01< Wat voor soort know-how komt er in aanmerking om CD-i/CD-rom te kunnen ontwikkelen 

of te produceren? Is deze know-how makkelijk verkrijgbaar en beschikt uw bedrijf hier
over? 

* Kunt u in het kort omschrijven hoe de gehele ontwikkeling van CD-i/CD-rom in zijn werk 
gaat? 

01< Zijn er licenties of patenten benodigd om CD-i/CD-rom te kunnen produceren? 
01< Besteden jullie iets uit wat te maken heeft met de ontwikkeling of de produktie van CD

i/CD-rom? 

Huidig gebruik: 
01< Weet u wie de afnemers zijn van CD-i/CD-rom materiaal in het onderwijs en waarom juist 

deze? 
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* Welke onderwijs-niveaus maken op dit moment gebruik van CD-i/CD-rom? 
* Op welke wijze wordt er in het onderwijs gebruik gemaakt van CD-i/CD-rom? (ondersteu-

nend of stand alone lesmateriaal) 
* Welke eisen of wensen stellen de gebruikers ten aanzien van de produkten CD-i/CD-rom? 
* Kunt u aan al deze wensen of eisen voldoen? 
* Waarom kiest men voor het gebruik van CD-i/CD-rom als lesmateriaal in plaats van iets 

anders? 
* Welk probleem of welke oorzaak bestaat er in het onderwijs om te besluiten tot het over

gaan op het gebruik van CD-i/CD-rom? 
* Waarom kiest men voor CD-i in plaats van CD-rom of andersom? 

Potentieel gebruik: 
* Op welke doelgroepen als afnemer richt u zich in de toekomst met betrekking tot het 

gebruik van CD-i/CD-rom? 
* Op welke wijze zou er nog meer gebruik gemaakt kunnen worden van CD-i/CD-rom naast 

de huidige toepassingen? 
* Wordt de educatieve sector (door de technologische ontwikkelingen en het steeds bredere 

gebruik in het prive en beroepsleven) gedwongen om op den duur CD-i/CD-rom als 
lesmateriaal te gaan gebruiken? 

* Zou men dan eerder voor CD-i of eerder voor CD-rom kiezen? CD-rom biedt namelijk 
een betere aansluiting op de eventueel reeds aanwezige computers. 

* Wat zijn de kenmerken van CD-i/CD-rom die in de toekomst zouden leiden tot het weI of 
juist niet gebruiken van CD-i/CD-rom? 

Marktpartijen: 
* Wie zijn over het algemeen betrokken bij het aanbieden van CD-i/CD-rom aan de educa

tieve sector? 
* Wie ontwikkelen er lesmateriaal dat bruikbaar is voor CD-i/CD-rom? 
* Wie produceren de programma's die op de CD's gedrukt worden en wie produceren de 

CD's? 
* Bestaan er verder nog marktpartijen die betrokken zijn in het proces van het aanbieden 

van de CD/-i/CD-rom aan het onderwijs? 
* Zijn er grote investeringen noodzakelijk om CD-i/CD-rom te kunnen ontwikkelen als 

Iesmateriaal? 

Strategie: 
* Op welke wijze speelt de overheid een rol in de toepassing van CD-i/CD-rom in het 

onderwijs? Heeft u weI eens gehoord van ADION (onderwijsbeIeid), DION (onderwijs 
praktijk), het register op onderwijsregelgeving, het register op wetten of AMVB's en andere 
regelingen. 

* Is er sprake van een zekere push strategie met be trekking tot het gebruik van CD-i/CD
rom in het onderwijs? Wie pushen er en op wie richt deze push zich? 

* Richt deze push zich louter op de afnemers of ook op de producenten van de CD's? 
* Is er vanuit PHILIPS een hulpcentrum die de produktie en het gebruik van CD-i/CD-rom 

bevordert? 
* Is er sprake van enige vorm van pull door de educatieve sector en hoe ziet die er uit? 
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* Bestaat er een zekere wetgeving met betrekking tot de produktie, het gebruik of de marke
ting van CD-i/CD-rom? 

* Denkt u dat er op de lange termijn voldoende afzet haalbaar is om CD-i/CD-rom te gaan 
produceren? 

Besluitvorming: 
* Wie zitten er in de DMU met be trekking tot de beslissing tot het overgaan op de ontwik

keling van CD-i/CD-rom? 
* Wie vervullen de rollen: gebruiker, beinvloeder, koper. Beslisser, gatekeeper? 
* Hoe vindt het hele besluitvormingsproces plaats dat heeft geleid tot de wijze waarop nu de 

ontwikkeling van CD-i/CD-rom plaatsvindt? 
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Bijlage 3 

Doelstellingen: 

. . Interview onderwijs 

Hoe ziet de huidige en potentiele vraag naar CD-i/CD-rom er uit? 
Hoe speelt het besluitvormingsproces en het koopproces zich af ten aanzien van CD
i/CD-rom? 

Bekendheid: Nodig om interview af te kunnen nemen. 
Vertrouwdheid met CD-i/CD-rom: Toepassingsmogelijkheden, Voordelen, Nadelen. 
Momenteel in gebruik zijn van CD-i/CD-rom op de betreffende onderwijsinstelling. 

Geschiktheid 
* Is CD-i/CD-rom didactisch gezien verantwoord lesmateriaal? 
* Waarom is het weI/niet didactisch verantwoord? 
* Wat zijn de voordelen van het gebruik van CD·ilCD-rom? 
* Wat zijn de nadelen van het gebruik van CD-i/CD-rom? 
* Voor welke leeftijdscategorieen is CD-i/CD-rom geschikt? 
* Is CD-ilCD·rom voor bepaalde leeftijdscategorieen meer of minder geschikt? En waarom is dit 

zo? 
* Voor welke intelligentieniveaus is CD-i/CD-rom geschikt? 
* Is het eveneens vanuit de ogen van de docenten geschikt lesmateriaal? 
* Is het complex om CD-i/CD-rom onderwijs in te voeren? Dit dan qua faciliteiten, financien, 

materiaal, docenten? 
* Hebben docenten cen of andere opleiding of training nodig om CD-i/CD-rom onderwijs te 

runnen geven? 
* Hebben docenten er moeite mee om dit soort onderwijs te geven en waarom? 
* Voor welke onderwijs soorten wordt CD-ilCD-rom over het algemeen gebruikt? (practica, 

instructies, theorie) 
* Wordt CD-i/CD-rom als ondersteunend of als stand-alone lesmateriaal gebruikt? 
* Voor welke vakken zou CD-i/CD-rom allemaal gebruikt runnen worden? 
* Welke vakken lenen zich hier slecht of helemaal niet voor? 
* Is er een grote investering noodzakelijk geweest om CD-i/CD-rom onderwijs toe te gaan 

passen? 
* Is er nog een grote investering noodzakelijk om CD-i/CD-rom onderwijs op grotere schaal te 

gaan gebruiken? 
* Waarin moet geinvesteerd worden? 
* Waarom wordt er juist voor CD-i danwel voor CD·rom gekozen? 

Huidig gebruik: 
* Welk probleem was er of welke situatie deed zich voor in het onderwijs dat er de keuze is 

gemaakt om over te gaan op CD-i/CD-rom onderwijs? 
* Bij welke onderwijsvormen wordt op dit moment gebruik gemaakt van CD-i/CD-rom? 
* Bij welke vakken wordt op dit moment gebruik gemaakt van CD-i/CD-rom? 
* Op welke onderwijsniveaus (qua intelligentie: ook binnen de scholen) wordt er op dit moment 

gebruik gemaakt van CD-i/CD-rom? 
* Op welke leeftijdscategorieen richt het CD-i/CD-rom onderwijs zich op dit moment? 

-33-



1"·ItDIUJPSK.tJNOlt 
pvv ink & I CD-iICD-rom in het Onderwijs 

* Wat zijn de redenen om te kiezen voor CD-i/CD-rom onderwijs? (meegaan met ontwikkelingen, 
verkiezen ervan boven ander lesmateriaal, didactische kwaliteit ervan) 

* Kent U andere scholen waar van CD-i/CD-rom onderwijs gebruik gemaakt wordt en welke 
scholen zijn dat? 

* Zijn er voldoende titels verkrijgbaar? Aan welke titels of wat voor soort titels ontbreekt het? 
* Hoe staat het met de kwaliteit van de titels? 

Potentieel gebruik: 
* Van welke factoren is het atbankelijk of er in de toekomst meer gebruik gemaakt gaat worden 

van CD-i/CD-rom? 
* Aan welke eisen en wensen moet nog worden voldaan of waar moet nog aan tegemoet gekomen 

worden om CD-i/CD-rom onderwijs te gaan toepassen? 
* Welke andere gebruiksmogelijkbeden zijn er in de toekomst ten aanzien van CD-i/CD-rom? 

(onderwijsniveaus, leeftijden, vakken, toepassingsvormen) 
* Zal men in de toekomst gedwongen worden tot het gebruik van CD-i/CD-rom in verb and met 

de technologische ontwikkelingen of door andere redenen? 
* Is er een sterke uitbreiding van het assortiment titels te verwachten in kwaliteit en in kwaliteit? 
* Hoe ziet het toekomstige financiele plaatje eruit met betrekking tot deze onderwijsvorm? 
* Kiest u in de toekomst voor CD-i of voor CD-rom en waarom (op basis van welke kenmer

ken)? 
* Denkt u dat CD-i/CD-rom onderwijs de toekomst heeft ofwel of het op grote schaal gebruikt 

gaat worden? 

Marktpartijen: 
* Wie bepaalt er welke onderwijsvorm gehanteerd gaat worden? 
* Wie zijn de aanbieders van CD-i/CD-rom aan het onderwijs? (uitgevers, boekbandels, produ

centen, ..... ) 
* Door wie wordt/werd de vraag naar CD-ilCD-rom geinitieerd? 
* Is er sprake van een zekere Push-strategie en door wie wordt die push veroorzaakt? (uitgevers, 

overheid, ouders, ..... ) 
* Is er sprake van een Pull-strategie door het onderwijs en wie is daar voor verantwoordelijk? 
* Wie ontwikkelen de CD-i's/CD-roms? 
* Hoe staat het met het onderwijsbeleid ten aanzien van CD-i/CD-rom-onderwijs? 
* Om een totaal overzicht te krijgen: Wie zijn er allemaal betrokken bij het CD-i/CD-rom 

onderwijs? 

Besluitvorming: 
* Wie zitten er allemaal in de Decision Making Unit met betrekking tot de beslissing tot het 

overgaan op CD-i/CD-rom onderwijs en de verdere implementatie en uitbreiding ervan? 
* Wie vervullen er de rollen: gebruiker, beinvloeder, koper, beslisser, gatekeeper. 
* Hoe heeft het hele besluitvormingsproces plaatsgevonden? 
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Bijlage 4 Enqrdte uitgevers 

1 Houdt uw bedrijf zich bezig met de produktie van CD's voor CD-i of CD-rom gericht op 
het onderwijs? 
1. Beide (ga naar 5 ) 
2. CD-i (ga naar 5) 
3. CD-rom (ga naar 5) 
4. Geen van beide (aileen 2, 3 en 4 beantwoorden) 

2. Is men in uw bedrijf georienteerd op de markt voor CD-i/CD-rom in het onderwijs? 
1. Ja 
2. Nee 

3 Willen jullie je in de nabije toekomst gaan richten op de produktie van CD's geschikt voor 
CD-i/CD-rom? 
1. Ja 
2. Nee 

4 Waarvan is het voornamelijk afhankelijk of jullie je in de toekomst gaan richten op de 
produktie van CD's voor het onderwijs? 
1. Investering 
2. Benodigde know how 
3. Ontwikkelingen in de vraag vanuit het onderwijs 
4. Kernactiviteiten van het bedrijf 
5. Interesse 

5 Worden de CD's die jullie produceren in het onderwijs gebruikt als: 
1. Naslagwerk 
2. Manier van lesgeven voor docenten (klassikaal bijv. m.b.v. een projector) 
3. Toepassing waarbij een hele klas tegelijk interactief met een CD bezig kunnen zijn 
4. Toepassing waarbij er in groepjes aan een CD gewerkt kan worden 
5. Individuele studiemethode ondersteund door boeken 
6. Individuele stand-alone studiemethode 
7. Toepassing voor projecten of practica 
8. Andere toepassingen, nl... ..... . 

6 Produceren jullie CD's bruikbaar voor het? Op welke van deze onderwijsniveaus gaan jullie 
je in de toekomst nog meer richten? 
1. Basis onderwijs : Nu / Potentieel 
2. MA VO / LBO : Nu / Potentieel 
3. HA VO / VWO : Nu / Potentieel 
4. HBO : Nu / Potentieel 
5. WO : Nu / Potentieel 
6. Avond onderwijs : Nu / Potentieel 
7. Anders, nl....... : Nu / Potentieel 

7 Vanuit welke onderwijsniveaus ondervinden jullie nu een vraag naar CD's? 
Kunt u een rangorde aangeven in waar de meeste en minste vraag vandaan komt? 
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Van waaruit verwachten jullie in de toekomst een vraag naar CD's? 
1. Nergens van : Nu I Potentieel 
2. Basis onderwijs : Nu I Potentieel 
3. MA VO I LBO : Nu I Potentieel 
4. HA VO I VWO : Nu I Potentieel 
5. HBO : Nu I Potentieel 
6. WO : Nu I Potentieel 
7. Avond onderwijs : Nu I Potentieel 
8. Anders, nL..... : Nu I Potentieel 

8 Op welk vakgebied richten jullie nu de CD's die jullie produceren en waarop in de toe
komst nog meer? 
1. Talen : Nu I Potentieel 
2. Exacte vakken : Nu I Potentieel 
3. Economische vakken : Nu I Potentieel 
4. Aardrijkskunde I Geschiedenis : Nu I Potentieel 
5. Techniek I Informatica : Nu I Potentieel 
6. Praktische vakken : Nu I Potentieel 
7. Anders, nI........ : Nu I Potentieel 

9 Wat vindt u van de verkrijgbaarheid van CD's die goed bruikbaar zijn voor het onderwijs? 
1 (slecht)-2-3-4-5(goed) 

10 In welke mate zijn er voor het onderwijs geschikte titels te krijgen voor de volgende 

11 

12 

13 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 
3. 
4. 

vakgebieden en in welke mate? 
Talen : 1-2-3-4-5 
Exacte vakken : 1-2-3-4-5 
Economische vakken : 1-2-3-4-5 
Aardrijkskunde I Geschiedenis : 1-2-3-4-5 
Techniek I Informatica : 1-2-3-4-5 
Praktische vakken : 1-2-3-4-5 
Anders, nl....... : 1-2-3-4-5 
Hoe was de investering om CD's te kunnen produceren te classificeren? 
Zeer klein 
Klein 
Normaal 
Groot 
Zeer groot 
Welke financiele middelen, naast gerealiseerde omzet, staan u ter beschikking voor 
de produktie van CD's voor het onderwijs? 
Subsidies 
Sponsoring (Philips) 
Verlenen van faciliteiten (testcentra) 
Anders, nl... ... 
Op een schaal van 1 tot 5, zou u kiezen voor de produktie van CD-i of die van CD
rom gezien de bruikbaarheid in het onderwijs? 

1 (CD-i)-2-3-4-5 (CD-rom) 
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14 Wie zijn de doelgroepen die u benaderd om de CD's aan de man te brengen? 
L Docenten 
2. Schooldirectie 
3. Ouderraad 
4. Leerlingen 
5. Ouders (prive) 

15 Wat zijn de kernactiviteiten van uw bedrijf met be trekking tot de produktie van CD's 
voor het onderwijs en welke activiteiten besteden jullie uit? 
Welke activiteiten vergen in welke mate een investering? 

L Schrijven van een script : zelf / uitbesteed 1-2-3-4-5 
2. Interface ontwerpen : zelf / uitbesteed 1-2-3-4-5 
3. Ontwerpen van een storyboard : zelf / uitbesteed 1-2-3-4-5 
4. Functioneel ontwerpen : zelf / uitbesteed 1-2-3-4-5 
5. Programmeren : zelf / uitbesteed 1-2-3-4-5 
6. Testen : zelf / uitbesteed 1-2-3-4-5 
7. Produktie : zelf / uitbesteed 1-2-3-4-5 
8. Verkoop en Marketing : zelf / uitbesteed 1-2-3-4-5 

16 Wie neemt de beslissing tot het uitbesteden van zekere delen van de ontwikkeling 
van CD's? 
Wie zoekt naar een bedrUf voor de uitbesteding? 

17 Doen jullie zelf enig werk dat een uitbesteding is van een ander bedrijf met betrek
king tot de produktie van CD's voor CD-i/CD-rom voor het onderwijs? 

L Ja 
2. Nee 

18 Op basis van wat voor materiaal produceren jullie CD's? 
1. Bestaande lesboeken 
2. Bestaand audio visueel materiaal 
3. Bestaande CD's voor het onderwijs 
4. Bestaande CD's voor consumenten 
5. Niets, dus volle dig nieuwe ontwikkelingen 

19 Wat voor soort bedrijven zijn in welke mate uw concurrenten ten opzichte van het 
aanbieden van CD's voor CD-i/CD-rom aan het onderwijs? 

1. Overige kleine uitgeverijen die zich op CD-i/CD-rom richten : 1-2-3-4-5 
2. Boekhandels die agent zijn voor grote maatschappijen : 1-2-3-4-5 
3. Softwarefabrikanten zoals Microsoft / Novell : 1-2-3-4-5 
4. Grote uitgeverijen zoals Wolters Noordhoff / Kluwer : 1-2-3-4-5 

20 Aan wie leveren jullie de CD's? 
L Boekhandels 
2. Grote uitgeverijen 
3. Direct aan scholen 
4. Opdrachtgevers (degenen die uitbesteden) 

21 Vindt u de concurrentie op CD-i/CD-rom gebied gebonden aan regio's of vindt u dat 
alle organisaties die CD's produceren nationaal of internationaal opereren? 

1. Regionaal 
2. Nationaal 
3. Internationaal 
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22 Waaraan ontbreekt het in de markt ten aanzien van alles wat met het aanbieden van 
CD's voor CD-i/CD-rom in het onderwijs te maken heeft? 
Ofwel wat zijn de voornaamste tegenwerkende krachten? 

1. Kwaliteit van de titels : 1-2-3-4-5 
2. Voldoende vraag : 1-2-3-4-5 
3. Moeilijke toegankelijkheid van de markt : 1-2-3-4-5 
4. Motiverende krachten : 1-2-3-4-5 
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Bij/age 5 . . 
Inleidende vragen: 

Enquete ondenvijs 

,.. Wat is uw functie binnen de school en hoe is uw verhouding ten opzichte van CD
ilCD-rom onderwijs? 
Op welke van de volgende onderwijs niveaus wordt CD-ilCD-rom gebruikt (ter 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

beantwoording van mijzelt)? 
Basis Onderwijs 
LBO/MAVO 
HAVO 
VWO 
HBO 
WO 
Volwassenen onderwijs 

Huidige vraag: 
1 Wordt er op dit moment gebruik gemaakt van CD-i of CD-rom ten behoeve van het 

onderwijs? 
1. ja 
2. nee (ga naar 10) 

2 Wordt er dan alleen gebruik gemaakt van CD-i of alleen van CD-rom of van beide? 
1. CD-i 
2. CD-rom 
3. beide 

3 Kunt u bij elke van de methoden die ik opnoem aangeven of CD-i/CD-rom daarvoor 
wordt toegepast? 
1. als naslagwerk in de bibliotheek 
2. als een manier van lesgeven voor docenten (plenair) 
3. als toepassing waarbij de hele klas tegelijk met de CD-i/CD-rom werkt 
4. als individuele studiemethode ondersteund door boeken 
5. als individuele stand alone (zonder begeleidend materiaal) leermethode 
6. als toe passing bij projecten of practica met twee of meer leerlingen 
7. Anders, nl ........ . 

4 Voor welke van de volgende vakken wordt CD-i/CD-rom op dit moment gebruikt? 
1. Talen 
2. Exacte vakken 
3. Economische vakken 
4. Aardrijkskunde/Geschiedenis 
5. Techniek I Informatica 
6. Praktische vakken 
7. Anders, nl... ...... 

5 Wat vindt u op dit moment van de verkrijgbaarheid van titets voor CD-i/CD-rom? 
1. zeer slecht 
2. onvoldoende 
3. redelijk 
4. goed 
5. uitstekend 
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6 Voor welke van deze vakken zijn er nu voor het onderwijs geschikte titels te krijgen en in 
welke mate? 
1. Talen: 1-2-3-4-5 
2. Exacte vakken: 1-2-3-4-5 
3. Economische vakken: 1-2-3-4-5 
4. Aardrijkskunde 1-2-3-4-5 
5. Praktische vakken 1-2-3-4-5 

7 Wat vindt u van de kwaliteit van de verkrijgbare titels als bruikbaarheid voor het onder
wijs? 
1. Zeer slecht 
2. Slecht 
3. Redelijk 
4. Goed 
5. Zeer goed 

8 Waarin heeft de school moeten investeren om CD-i/CD-rom toe te gaan passen en III 

welke mate? 
1. Hardware : 1-2-3-4-5 
2. Software : 1-2-3-4-5 
3. Netwerken : 1-2-3-4-5 
4. Training en opleiding van docenten : 1-2-3-4-5 
5. Andere faciliteiten (lokaalruimte) : 1-2-3-4-5 

9 Hoe waren de gedane investeringen te classificeren? 
1. Erg groot 
2. Groot 
3. Normaal 
4. Klein 
5. Erg klein 

Potentiele vraag: Wil men CD-i/CD-rom meer gaan toepassen en in welke mate dan? 
10 Als u CD-i/CD-rom toe zou gaan passen bij u op school hoe zou dat dan zijn? 

1. als naslagwerk in de bibliotheek 
2. als een manier van lesgeven voor docenten (plenair) 
3. als toepassing waarbij de hele klas tegelijk aan de CD-i/CD-rom werkt 
4. als individuele studiemethode ondersteund door boeken 
5. als individuele stand alone (zonder begeleidend materiaal) leermethode 
6. als toepassing bij projecten of practica met twee of meer leerlingen 
7. niet 

11 Welke van de volgende vakken zouden in aanmerking komen voor CD-i/CD-rom 
onderwijs en welke niet? 

1. Talen: 
2. Exacte vakken 
3. Economische vakken 
4. Aardrijkskunde / Geschiedenis 
5. Praktische vakken 
6. Anders (Informatica), nl ..... . 

wel/ niet 
wel/ niet 
wel/ niet 
wel/ niet 
wel/ niet 
wel/ niet 
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12 

13 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Waarvan is het toekomstige gebruik van CD-i/CD-rom afhankelijk en kunt u aange
yen in welke mate dat voor uw school geldt? 
beschikbaarheid van software : 1-2-3-4-5 
de benodigde investering : 1-2-3-4-5 
de maatschappelijke gedwongenheid : 1-2-3-4-5 
de bereidheid van docenten : 1-2-3-4-5 
de wil vanuit de directie : 1-2-3-4-5 
Wat is de kans, in procenten uitgedrukt, dat in de nabije toekomst (binnen enkele 
jaren) CD-i/CD-rom toegepast gaat worden? 

1. 0-20 % 
2.20-40 % 
3.40-60 % 
4.60-80 % 
5.80-100 % 

14 Waarin moet geinvesteerd worden door school om CD-i/CD-rom toe te gaan passen 
en in welke mate? 

15 

16 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Hardware : 1-2-3-4-5 
Software : 1-2-3-4-5 
Netwerken : 1-2-3-4-5 
Training en opleiding van docenten : 1-2-3-4-5 
Overige faciliteiten zoals lokaalruimte : 1-2-3-4-5 
Wat vindt u van de hoogte van de investering die voor uw school gedaan moet 
worden om over te schakelen op het gebruik van CD-i/CD-rom als lesmethode? 
onoverkomelijk groot 
te groot 
redelijk groot 
overkomelijk 
geen probleem 
Op een schaal van 1 tot 5 zou u kiezen voor CD-i of voor CD-rom waarbij CD-i de 1 
vertegenwoordigd en CD-rom de 5? 

1-2-3-4-5 

A1gemeen 
17 In welke mate vindt u CD-i/CD-rom als lesmethode bruikbaar voor het onderwijs? 

1. helemaal niet 
2. matig 
3. gemiddeld 
4. redelijk 
5. heel erg 

18 Voor welke leeftijdscategorie vindt u CD-i/CD-rom het best bruikbaar als onderwij-
smethode? 

1. 5-10 2. 10-15 
3. 15-20 4. 20-25 
5. 25-30 6. 30-40 
7. >40 8. ABe categorieen 
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19 Vindt u dat het gebruik van CD-i/CD-rom afhankelijk is van intelligentie niveau? 
1. ja 
2. nee 

20 Op welk intelligentie niveau denkt u dat CD-i/CD-rom het best bruikbaar is? 
1. lager onderwijs 
2. middelbaar onderwijs 
3. hoger onder wijs 
4. wetenschappelijk onderwijs 
5. Op aIle niveaus 

21 In welke mate vindt u CD-i/CD-rom als (vervangende) leermethode didactisch gezien 
beter dan de conventionele methode? 

22 

23 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. ja 

veel slechter 
slechter 
even goed 
beter 
veel beter 
In welke mate zijn of waren de ontwikkelingen op computer gebied en de ontwikke
lingen in de maatschappij gedwongen om CD-i/CD-rom te gaan gebruiken in het 
onderwijs? 
helemaal niet 
matig 
gemiddeld 
redelijk 
heel erg 
Vindt u dat er meer gebruik gemaakt moet worden van CD-i/CD-rom om aansluiting 
te vinden op voorgaande opleidingen of vervolg opleidingen? 

2. nee 
24 Voor welke van de volgende studiemethoden ziet u CD-i/CD-rom als een vervanging? 

1. boeken (theorie) 
2. video/film 
3. dia's 
4. practica 
5. werkboeken 
6. cassettebandjes (taaluitspraak en luisteroefeningen) 

25 In welke mate staat de docenten open voor het lesgeven met CD-i/CD-rom? 
1-2-3-4-5 

26 Is er een uitbreiding van het assortiment van titels te verwachten? 
1. Ja 
2. Nee 

27 Is er een verbetering in de kwaliteit van de titels te verwachten? 
1. Ja 
2. Nee 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
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Bij welke van de volgende studiemethoden vindt u dat CD-i/CD-rom een aanvulling 
is? 
Boeken 
Video/film 
Dia's 
Practica 
Werkboeken 
Cassettebandjes (taaluitspraak en luisteroefeningen) 
Zijn de titels die verkrijgbaar zijn geschikt voor didactische toepassingen op school of 
slechts voor prive gebruik of voor beide? 

1. school 
2. prive 
3. be ide 

30 Zijn er signalen in de markt dat het aantal titels van CD-i of van CD-rom sterk 
uitbreidt? 

1. Alleen voor CD-i 
2. Alleen voor CD-rom 
3. Nee, voor geen van beide 
4. Voor zowel CD-i als CD-rom 

31 Hoe staat het met de verkrijgbaarheid van titels bij elk van de volgende vakgebieden? 
1. Talen : 1-2-3-4-5 
2. Exacte vakken : 1-2-3-4-5 
3. Economische vakken : 1-2-3-4-5 
4. Aardrijkskunde / Geschiedenis : 1-2-3-4-5 
5. Praktische vakken : 1-2-3-4-5 
6. Anders (Informatica), nl........ : 1-2-3-4-5 

32 Door welke van de nu genoemde financiele zaken wordt de lesmethode van CD-
ilCD-rom ondersteund? 

1. Subsidie 
2. Ouderbijdrage 
3. Fondsen 
4. Opgebouwd budget 
5. Sponsors 
6. Anders 

Besluitvorming 
33 Bestaan er projectgroepen of een dergelijke organen die belast zijn met het onder

zoek naar (gatekeeper) of de invoering van CD-i/CD-rom? 
1. Ja 
2. Nee 
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34 

35 
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Door wie wordt bij jullie op school de behoefte aan CD-i/CD-rom geinitieerd ofwel 
wie oefenen er druk uit tot het gebruik er van en in welke mate (ofwel wie zijn er 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

allemaal bij betrokken)? 
Docenten 
Schoolbestuur 
Ouderraad 
Projectgroep / Commissie 
Leerlingen 
Ouders 
Producenten 
Uitgevers 
Anders 

: 1-2-3-4-5 
: 1-2-3-4-5 
: 1-2-3-4-5 
: 1-2-3-4-5 
: 1-2-3-4-5 
: 1-2-3-4-5 
: 1-2-3-4-5 
: 1-2-3-4-5 
: 1-2-3-4-5 

Wie neemt (nemen) de uiteindelijke beslissing om CD-i/CD-rom aan te schaff en 
ofwel toe te gaan passen (ofwel wie beslist er welke onderwijsvorm gehanteerd gaat 
worden)? 

L Leraren 
2. Schoolbestuur 
3. Ouderraad 
4. Projectgroep / Commissie 
5. Regionale bestuursorganen 
6. Anders 

36 Door wie wordt (worden) het te gebruiken lesmateriaal bepaald? 
L Leraren 
2. Schoolbestuur 
3. Ouderraad 
4. Projectgroep / Commissie 
5. Sectie / Vakgroep 

Marktpartijen I Concurrentie: 
37 Waar wordt het lesmateriaal uitgezocht? 

1. Bij boekhandels 
2. Bij uitgeverijen 
3. In samenwerking met andere scholen 
4. Dit wordt opgelegd 
5. Anders 

38 Wie zijn de aanbieders van CD-i/CD-rom? 
1. Boekhandels 
2.Uitgeverijen 
3. Bedrijven die gespecialiseerde titels produceren 
4. Overig, nl... .... 
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39 In welke mate wordt de school regelmatig geconfronteerd met de mogelijkheid om 
met CD-i/CD-rom les te geven (door push vanuit de markt of doordat de school er 
zelf mee bezig is) ? 

1. Nooit 
2. Bijna nooit 
3. Af en toe 
4. Regelmatig 
5. Vaak 

40 Hoeveel scholen kent u die gebruik maken van CD-i/CD-rom onderwijs? 
1. 0 
2. 01-02 
3. 03-05 
4. 05-10 
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