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TRENDS IN COMPUTER ONDERSTEUND ONDERWIJS 

1. Inleiding 

Een overzicht van ontwikkelingen in COO 
in het Nederlands Hoger Onderwijs 

De SUNCOO (Stichting Universitair Computer Ondersteund Onderwijs) te Utrecht! 
geeft vrijwel jaarlijks een catalogus uit met daarin een inventarisatie en beschrijving van 
Computer Ondersteund Onderwijs (COO) zoals dat gebruikt en ontwikkeld wordt aan 
Nederlandse instellingen van Hoger Onderwijs. De catalogus· verschijnt in geschreven 
versie en daarbij als database in een software versie. De eerste catalogus verscheen in 
19872

, de tweede in 19883
, en de derde versie in 19894

, de laatste aIleen in software 
versies. Dit rapport presenteert een overzicht van de gegevens uit de catalogus van 
1989. Deze gegevens worden vergeleken met die uit de inventarisatie uit 1988 en soms 
ook met die uit de inventarisatie van 19876, 

In de Ie editie van de catalogus waren 132 COO-programma's opgenomen, de tweede 
editie bevat 232 COO-programma's, de derde editie bevat de beschrijvingen van 292 
programma's. Er is dus een duidelijke toename van het aantal COO programma's te 
zien. De toe name tussen de eerste versie van de catalogus en de tweede versie is specta
culairder dan van de tweede naar de derde. Dit kan echter waarschijn1ijk toegeschreven 
worden aan het feit dat de catalogus eerst enige bekendheid heeft moeten verkrijgen. Er 
bestaat nu duidelijk de indruk dat de catalogus algemeen bekend is en de gegevens in 
de derde editie een goed overzicht geven van de aanwezigheid van COO in het Hoger 
Onderwijs in Nederland. In de SUNCOO catalogus worden aIleen programma's opgeno
men die gevuld zijn met vakinhoud. 

Voor de 3e en de 2e editie is gebruik gemaakt van dezelfde inventarisatieformulieren als 
voor de Ie editie. Deze formulieren zijn ontwikkeld door A Pilot (UT) en H. Oosthoek 
(RUU). De inventarisatie is uitgevoerd zonder een kwaliteitsoordeel aan de program
ma's te verbinden. 

lHet adres van de SUNCOO is: SUNCOO, Postbus 19270, 35010G Utrecht. Tel. 030-334441. 
Hier is de catalogus ook te bestellen. 

20eze eerste catalogus werd verzorgd door de Universiteit Twente. Oe catalogus is verschenen 
onder redactie van A. Pilot (UT) en H. Oosthoek (RUU). 

Joe tweede editie van de catalogus werd verzorgd door de Technische Universiteit Eindhoven. 
Oe catalogus is verschenen onder redactie van T. de long, A. Pilot, en 1. van Andel. 

40e editie 1989 werd wederom verzorgd door de Technische Universiteit Eindhoven. 

SOe software versie is geschreven in dBASE III + en bestaat uit de database en een gebruikers
vriendelijk zoekprogramma. Oeze software versie is ontwikkeld door 1. van Andel en 1. Vermeijlen 
(TUE). 

60e gegevens zijn verzameJd met assistentie van H. van Rossum (TUE). 
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2. Gegevens in de database 

De SUN COO database bevat van elk daarin opgenomen programma vele gegevens. De 
belangrijkste daarvan zijn: 

1. Identifieatie. 
Dit deel bevat de naam van het programma, de naam van de makers en de naam 
en het adres van de contactpersoon. 

2. Vakinhoudelijke aspeeten. 
Hier worden het vakgebied, de studieriehting, het domein en een korte beschrijving 
van het onderwerp weergegeven. 

3. Onderwijskundige aspeeten. 
Bij onderwijskundige aspecten worden weergegeven het type coo (bv. drill & 
practice, tutorial enz.), het onderwijsonderdeel waarin het programma wordt ge
bruikt, de controle die de student en de gebruiker over het verloop van de interac
tie hebben, de informatie die de gebruiker en docent over de interactie met het 
programma kunnen verkrijgen de eventuele aanwezigheid van een handleiding voor 
de docent, of er schriftelijk studiemateriaal bij de cursus gebruikt wordt, de soort 
feedback die het programma geeft en het soort antwoord dat de student kan invoe
ren, het onderwijstype (WO of HBO) waar het programma geschikt voor is , de 
tijdsduur van het programma, het aantal studenten dat tot nu het programma ge
volgd heeft, en tot slot de datum van in gebruikneming van het programma. 

4.. Teehnisehe aspeeten. 
Bij technische aspecten wordt de taal of het systeem beschreven waarin het 
programma is geschreven, of er een demo en een listing beschikbaar zijn, of het 
programma wijzigbaar is, de omvang van het programma in Kb en het aantal Kb's 
dat nodig is om het programma te kunnen draaien, de apparatuur waar het 
programma op kan draaien en eventuele andere componenten (bv. beeldplaat) en 
benodigde extra's zoals een mathematische coprocessor. 

5. Toeliehting .. 
Hier wordt een verdere toelichting over de inhoudelijke en onderwijskundige as
pecten van het programma gegeven. 

3. Verdeling van de COO-programma's over de verschillende instellingen 

In de eerste editie van de SUNCOO catalogus werd geconstateerd dat de omvang van 
het gebruik van COO programma's in een beperkt aantal instellingen geconcentreerd 
was. Sommige van de universiteiten ontbraken zelfs geheel in het overzieht. In het over
zieht van 1988 waren deze verhoudingen wat recht getrokken. Tabel 1 geeft voor elke 
instelling een overzicht van het aantal programma's dat volgens de inventarisatie van 
1989 daar in gebruik is. Figuur 1 geeft daarbij een vergelijking met de cijfers uit 1988. 
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Tabel 1. Aantal COO-programma's per onderwijsinstelling (1~89). 

Instelling van Aantal Instellingvan Aantal 
Hoger Onderwijs programma's Hoger Onderwijs programma's 

Vrije Un. A'dam 17 T. Un. Delft 19 
Un. v. A'dam 8 T. Un. Eindhoven 25 
R. Un. Leiden 9 Un. Twente 21 
R. Un. Limburg . 15 Open Un. Heerlen 32 
R. Un. Groningen 13 Erasmus Un. R'dam 23 
R. Un; Utrecht 27 Lb. Un. Wageningen 7 
Kath. Un. Nijmegen 45 ' Consortium COO-HBO 20 
Kath. ,Un. Brabant 3 Overig 14 

coo- pro 9 r a mma I s per 0 n d e r wi j sin s tel I n 9 
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Aantal programma's per instelling (1988/1989). 

3 

Het totaal aantal programma's in Tabel 1 is meer dan 292 (nl. 298) wat is toe te 
schrijven aan het feit dat een aantal van de programma's aan meer dan een instelling 
wordt gebruikt. Zelfs wanneer een correctie vpor ge grootte van instellingen wordt aan
gebracht dan nog springen sonunige instellingen er uit door of vee 1 programma's,(KUN) 
of juist weinig programma's (KUB)., 
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Fignur 11aat zien dat bij vrijwel elke instelling het aantal in gebruik zijnde programma's 
(of aangemelde programma's) is toegenomen van 1988 naar 1989. Uitzonderingen zijn 
de RUL (teruggang) en de EUR (gelijk gebleven). Forse stijgingen zijn verder te consta
teren bij de Universiteit van Amsterdam en bij bet HBO. 

4. Vakgebieden en studierichtingen 

De inhoudsbeschrijvingen bij elk programma bestaan uit een vakgebied (het meest glo
bale nivo zoals bijvoorbeeld Letteren), een studierichting (bijvoorbeeld Engels), en een 
domein (bijvoorbeeld Syntaxis). Daamaast wordt een onderwerp aangegeven. Tabel 2 
geeft een verdeling van de programma's voor het meest globale nivo, het vakgebied, in 
absolute aantallen voor 1989. Wanneer bij een programma meer dan een vakgebied was 
aangegeven dan werd de eerste (en meest belangrijke) aangehouden. 

Tabel 2. Aantal programma's per vakgebied (1989). 

Vakgebied Aantal 
programma's 

Algemeen 7 
Diergeneeskunde 10 
Economie 11 
Geneeskunde 76 
Landbouwwetenschappen 7 
Letteren 17 
Rechten 14 
Sociale Wetenschappen 26 
Technische Wetenschappen 42 
Wiskunde & N atuurwetenschappen 80 
Niet vermeld 2 

Totaal 292 

Fignur 2 geeft een vergelijking tussen de jaren 1988 en 1989 waarbij geen absolute aan
tallen worden gegeven maar percentages ten opzichte van het· totaal aantal per jaar. 
Opvallend is de hoge positie van Geneeskunde en Wiskunde & Natuurwetenschappen. 
Bij de Technische wetenschappen is een percentuele teruggang te constateren. 

5. Type COO 

In de literatuur worden verschillende vormen van COO onderscheiden. Volgens de long 
& Gerritsen van der Hoop (1988) zijn er in principe drie mogelijkbeden: 
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Figuur 2. Verdeling van programma's over de vakgebieden, percentages van het totam. 

1. Het programma presenteert leerstof: tekst die de student moet doorlezen, plaat
jes, schema's, figuren die hij moet bekijken, etc. De leerstof hoeft niet statisch te 
zijn, maar kan ook dynamisch zijn: een plaatje' beweegt, een figuur wordt stap 
voor ,stap opgebouwd, etc. 

2. Het programma presenteert vragen, die de student moet beantwoorden. . 
3. Het programma presenteert een model (simulatie) van een situatie ofverschijn

sel, waarbij, de student voor bepaalde parameters of variabelen waarden, moet 
invoeren, model-keuzes moet maken, etc. .. 

Op basis hiervan is een hoofdindeling van COO mogelijk in drill and practice, tutorial, en 
simulatie. ' 

a. Drill en practice , 
Drill en practicevindt haar oorsprong in de behavioristische teaching machines 
(Skinner, 1968), er wordt beoogd het leren te bevorderen door het ''belonen'' van 
een correcte associatie, tussen vraag enantwoord. In drill·en practice krijgt de 
student vragen, hij geeft antwoord en ontvangt' feedback. Moonen en Gastkemper 
(1983) omschrijven het als voIgt: "herhaling van opgaven, eventueel metvariaties of 
opklimmendin moeilijkheid tot een bepaald antwoordcriterium is bereikt (biz. 23)". 
Taken die hiervoor geschikt zijn, zijn bijvoorbeeld het leren van de betekenis van 
woorden uit een andere taal, of het leren van definities, historische feiten etc. 
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Drill en practice wordt vaak als iets negatiefs gezien, dit boeft bet ecbter geenszins 
te zijn. Drill en practice betreft bet inslijpen van kennis die al eerder werd aange
bracbt. Arons (1986) noemt een aantal gebieden waar drill binnen de exacte weten
scbappen een belangrijke rol kan spelen. Als voorbeelden noemt bij onder andere: 

• drill over definities van sinus, cosinus en tangens. 
• drill over bet berekenen van numerieke waarden van torsie. 
• drill over fundamentele electromagnetiscbe verscbijnselen. 

Ook boeft drill en practice zicb niet te beperken tot eenvoudige feitelijke (declara
tieve) kennis, maar kunnen ook andere vormen van kennis zoals kennis van een 
probleemoplosstrategie, onderwerp van drill en practice programma's zijn. Voor 
een overzicbt van aIle kenmerken van drill en practice programma's verwijzen we 
naar Alessi & Trollip (1985). 

b. Tutorial 
Tutorial-prQgramma's ontstonden pas geruime tijd na de eerste drill en practice 
programma's. Ook in een tutorial programma worden vragen gesteld, maar veelal 
gekoppeld aan de presentatie van leerstof in de vorm van tekst, plaatjes, scbema's, 
etc. De manier waarop op de antwoorden van de student wordt gereageerd is in 
een tutorial programma ook veelal natuurlijker en uitgebreider dan in een drill en 
practice programma. 

c. Simulatie 
Bij simulaties krijgt de student een model gepresenteerd dat betrekking beeft op 
een constructie, ontwerp, proces etc. De student kan aan de parameters uit bet 
model waarden toekennen, een of andere onafhankelijke variabele een waarde 
geven en vervolgens (vaak ook grafiscb) op bet scberm zien wat de resultaten van 
zijn manipulaties op een of meerdere afhankelijke variabelenzijn. Een volgende 
stap kan zijn dat de student ze/f de parameters en bun onderlinge betrokkenheid 
kan bepaIen, met andere woorderi de student kan bet model ze/fbelnvloeden. VeeI
al worden professionele programma's gebruikt die niet speciaal voor onderwijsdoel
einden zijn ontworpen. Als dat weI bet geval is vinden we soms een mengvorm met 
een tutorial, namelijk als bet programma een uitleg geeft bij bet model; een visuele 
voorstelling presenteert van het model (vgl. Streibel et al., 1987), een toelicbting 
geeft op watde student moet invoeren, commentaar geeft op de uitkomst van de 
simulatie (vgl. Peterson et al., 1987), etc. 
Als aparte vorm naast simulatie wordt soms genoemd "gaming" (Alessi & Trollip, 
1985; Moonen & Gastkemper, 1983). Het betreft bier simulatie-programma's waar
bij verschillende "partijen" beslissingen kunnen invoeren, waama bet programma 
berekent wie ''wint'' of ''verliest'', of waarbij een gebruiker tegen de computer 
"speelt". 
Een uitgebreid overzicbt van allerlei aspecten aan bet gebruik van simulaties in een 
instructieomgeving wordt gegeven in de Jong (1989). 

Naast de bier genoemde vormen (drill en practice, tutorial, simulatie en gaming) worden 
in de SUN COO vragenlijst nog onderscbeiden remedierende oefening, problem solving, 
toets, database, en modelbouw. Remedierende oefeningen kunnen we in feite niet be-
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scbouwen als een aparte vorm van COO, bet zijn tutorials, drills e~c. die met een spe
cifiek doel worden ingezet: bet wegwerken van acbterstanden. Bij problem solving ligt 
de nadruk op een specifiek leerdoel: bet oplossen van problemen. Toetsen. spreekt voor
zicb (deze worden ecbter niet altijd tot COO gerekend), bij databases wordt de student 
een database aangeboden en kan bij daar zelf zijn iilformatie uitbalen, en wat betreft 
modelbouw is al een korte toelicbting gegeven onder bet kopje simulaties. 

Tabel 3 geeft een ·overzicbt van' de in de database opgenomen programma's voor bet 
jaar 1989. Naast de 'zuivere' vormen zijn bier ook de combinaties van vormen opgeno

. men. Ongeveer 30% van de programma's beef! een combinatie van twee of meetdere 
zuivere vormen van COO. 'Dit betekent dat een betrekkelijk boog percentage van de 
progrannna's slecbts betrekking beef top een vorm van COO. 

Tabel 3. Aantal COO-programma's per type COO (1989). 

Type COO 

Drill & Practice (a) 
Rem. Oef. (b) 
Tutorial (c) 
Simulatie (d) 
Gaming (e) 
Problem Solving (f) 
Toets (g) 
Database 
Modelbouw (i) 
Anders (j) 
a+b 
a+c 
a+d 
a+j 
b+c 
b+d 

Totaal 

Aantal 
programma's 

20 
17 
35 
78 
3 
8 
4 
4 
1 

12 
.1 
13 
13 
2 
8 
2 

Type COO 

c+d 
c+f 
c+j 
d+e 
d+f 
a+b+c 
a+c+d 
a+b+j 
b+c+d 
c+d+f 
c+d+i 
d+e+j 
a+c+d+e 
b+c+d+g 
niet vermeld 

. Aantal 
programma's 

25 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 

24 

292 

Figuur 3 geeft een vergelijking (in percentages) van de gegevens uit 1988 en 1989. De 
letters in deze figuur staan voor de verscbillende soorten COO zoals aangegevenin 
Tabel 3 waarbij de weinig voorkomende typen COO zijn weggelaten. 

Opvallend blijft de boge positie van 'simulaties (d) als gebruikte vorm van COO maar 
ook dat bet aandeel van simulaties kleineds geworden. Het aandeel van drill & practice 
programma's (a) is daarentegen iets gestegen. 
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6. Vakgebieden en typen COO 

Het is interessant eens te kijken naar het voorkomen van verschillende typen COO in 
verschillende vakgebieden. Tabel 4 geeft een overzicht voor de meest voorkomende 
typen en combinaties van typen COO per vakgebied. 

De tabel bevat percentages die aangeven hoeveel programma's binnen een bepaald 
vakgebied van een bepaald type COO zijn (bv. binnen de TechnischeWetenschappen 
wordt 10% van de programma's als drill gekenmerkt). Dit is alleen aangegeven voor de 
meest voorkomende types en combinaties van types COO. 

Vit de tabel kan gelezen worden dat met name bij Wis- en Natuurwetenschappen, 
Geneeskunde en de Technische Wetenschappen simulaties en combinaties met simula
ties populair zijn. Opvallend is de combinatie van drills en simulaties bij Geneeskunde 
(13%). Wellicht dat het hier een specifiek soort simulaties betreft (zoals arts-patient 
gesprekken) waarbij geen interactie met een onderliggend model plaats vindt, maar 
waar in feite een normatieve procedure wordt aangeleerd(zie ook de Jong, 1989). Bij 
Economie en Letteren licht de nadruk op drills. 
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Tabel 4 Typen COO zoals gebruikt in verschillende vakgebieden, percentages van het totaal 
aantal programma s in een vakgebied. 

Drill Tutorial Simulatie Drill + Drill + Tutorial + 
Tutorial Simulatie Simulatie 

Algemeen 0 0 29 14 0 14 
Techn. W. 10 0 26 0 2 21 
Dierg 0 10 10 0 0 0 
Landb. W. 0 14 14 0 0 14 
Wisk\Nat. 3 21 31 . 4 0 11 
Socio. W. 8 19 15 8 4 0 
Geneesk. 8 11 42 4 13 3 
Economie 27 0 9 0 9 0 
Letteren 12 6 0 6 0 0 
Rechten 7 14 7 21 0 21 

7. Controle over het programma 

Een belangrijks aspect van COO-programma's is de mate van controle die over het 
verloop van het programma kan worden. uitgeoefend door de student of door het 
programma. Een uiterste vorm van controle is een programma waarin de volgorde vol
Ie dig door de ontwerper is vastgelegd (flontwerper-controletl). Het andere uiterste zou 
zijn dat de student op elk moment kan doorgaan met elk onderdeel uit het programma. 
Een veel voorkomende tussenvorm is die waarbij de student op bepaalde plaatsen in het 
programma kan kiezen (bijvoorbeeld via menu's) tussen meerdere vervolgmogelijkhe
den. Het kan hier gaan om keuzes tussen verschillende onderwerpen, maar ook bijvoor
beeld om het al dan niet gepresenteerd krijgen van (extra) oefenvragen, extra uitleg, 
verklarende woordenlijsten, etc. Vaak is er ook een fladviestraject" waarvan de student in 
mind ere of meerdere mate kan afwijken. Ben aspect van controle is ook, of de student 
het programma kan verlaten en later weer op het zelfde punt kan doorgaan. Tabel 5 
geeft een overzicht van verschillende 'learner control' mogelijkheden zoals opgenomen 
in de in de catalogus voorkomende programma's. In 54 programma's heeft de student 
geen enkele mogelijkheid tot sturing. In betrekkelijk veel programma's kan de student 
via een menu bepaalde keuzes in het programma maken. Omdat verschillende vormen 
van controle in hetzelfde programma voor kunnen komen is het totaal aantal hoger dan 
het totaal aantal programma's. 
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Tabel 5. Leamer control in de COO·programma's (1989). 

Soort Leamer Control Aantal 

De student doorloopt bet programma 
via een menu (a) 216 
De student kan kiezen voor de vorm van 
feedback (bijv oefening of voorbeeld) (b) 19 
De student be eft vrijwel geen mogelijkheid 
tot sturing (c) 54 
De student kan terugbladeren (d) 130 
De student kan bet programma op een willekeu-
rig punt verlaten en de volgende keer op dat 
punt weer doorgaan (e) 82 

lear ner Cont r 01 in de COO- pr ogr amma' s. 
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Leamer control (vergelijldng 1988/1989). 

Figuur 4 geeft een overzicbt van learner control voor de inventarisaties van 1988 en 
1989. De percentages geven telkens bet percentage programma's voor dat jaar dat een 
bepaalde vorm van learner control vertoont. Figuur 4 laat zien dat het percentage pro
gramma's waarin de student geen enkele vorm van controle be eft gelijk is gebleven. 
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Echter, er is een duidelijke toename te zien van de mogelijkbeden tot controle voor 
studenten zoals die in de programma's aanwezig is. Dit kan een aanwijzing zijn voor het 
ontstaan van meer geavanceerde vormen van courseware. 

Tabel 6 geeft een overzicht van de andere vorm van controle, nl. de controle zoals die 
door het programma wordt uitgeoefend. De tabel laat zien dat er in 42 programma's 
(14%) geen enkele controle door het programma wordt uitgeoefend. De meest VOOf

komende vorm van controle is het geven van feedback. Hier is bedoeld feedback die 
duidelijk gericht is op een antwoord van de student en dus niet feedback in de vorm van 
uitkomsten van berekeningen zoals dat bij simulaties vaak wordt gegeven. Ondanks dat 
dit de meest voorkomende vorm van controle is, kunnen we wellicht stell en dat dit 'aan
tal (53%) toch nog laag is. Duidelijke stu ring door de route van het programma vindt 
plaats door terugspringen in het programma in 54 programma's en door het kiezen van 
een leerroute bij 52 programma's7. 

Tabel 6. Program control in de COO-programma's (1989). 

Soort Programma Controle 

Programma kent aIleen meer of minder uitge
breide feedback (a) 
Programma kan terugspringen naar eerder les
gedeeJte bij fout van de student (b) 
Programma kiest leerroute nav. antwoorden 
(fouten) van de student (c) 
Programma oefent geen controle uit (d) 

Aantal 

156 

54 

52 
42 

Figuur 5 geeft een vergelijking voor de programma controle voor de jaren 1988/1989. 
Opvallend is dat in de vragenlijst een lichte stijging is te zien van het aantal program
ma's waarin een of andere vorm van programma controle wordt aangeven, maar ook 
van het aantal programma's waarvan gezegd wordt dat er geen controle plaats vindt. 

70pgemerkt moet worden clat altematief c in feite een breder altematief is dan alternatief b en 
een aantal programma's op basis van kenmerk b, ook bij kenmerk c is terecht gekomen. In deze 
rapportage worden echter de altematieven weergegeven zoals ze in de SUNCOO database voorko
men. In een komende versie van de catalogus za1 aan verbetering van de daarin opgenomen vragen 
aandacht moeten worden besteed. 
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Figuur 5. Vonnen van program control (vergelijldng 1988/1989). 

8. Gebruikte tools 

Een belangrijk aspect bij het ontwikkelen van COO is de tool die voor de ontwikkeling 
gebruikt wordt. Tabel 7 geeft een overzicht van de meest gebruikte tools. De tabel laat 
zien dat voor het ontwikkelen van de programma's ongeveer even vaak een beroep 
wordt gedaan op algemene programmeertalen (Basic, Pascal, Fortran) als op meer spe
cifieke tools (auteurstalen en -systemen als TAIGA, CAWP, TenCore en PILOT). 
CALOP en PILOT zijn in dit overzicht samen genomen orndat deze in de praktijk vaak 
sarnen gebruikt worden. 

Figuur 6 laat zien dat in de vergelijking 1988/1989 een toenemende belangstelling voor 
Pascal, TAIGA en PILOT blijkt te bestaan. Het aandeel van de andere meest voorko
mende tools is aan het afnemen. 
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Tabel 7. De meest gebruikte tools (1989). 

Tool 

BASIC 
CALOP & PILOT 
FORTRAN 
(turbo )PASCAL 
TAIGA 
TAIGA & PASCAL.· 
TenCORE 

Totaal 

Aantal 
Prog~amma's 

17 
42 
22 
72 
44 
17 
21 

235 
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Voor de ontwikkeling gebruikte tools (vergelijldng 1988/1989). 
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Tabel 8 geeft een overzicht van de meer specifieke toepassing van tools door weer te 
geven voor welke typen COO een specifieke ontwikkeltool gebruikt wordt. De cijfers in 
de tabel geven absolute aantallen programma's voor een type COO dat met een 
bepaalde ontwikkeltool is gemaakt. 

Tabe18. Voor de ontwikkeling van COO gebruikte toois, een indeling naar type COO. 

Drill Tutorial Simulatie Drill + Drill + Tutorial + 
Tutorial Simulatie Simulatie 

BASIC 0 1 9 0 4 0 
CALOP & PILOT 4 5 11 1 1 3 
FORTRAN 1 1 11 0 0 4 
Pascal4 4 5 22 1 4 8 
TAIGA 4 14 1 4 2 1 
TAIGA & Pascal 1 1 6 0 0 0 
TenCORE 0 1 5 1 0 7 

De tabel laat zien dat voor de ontwikkeling drills en tutorials een vrij groot beroep 
wordt gedaan op auteurstalen en -systemen, terwijl voor de ontwikkeling van simulaties 
of combinaties met simulaties vooral algemene programmeertalen gebruikt worden. Dit 
pleit voor de ontwikkeling van auteurstalen en -systemen die meer geschikt zijn voor de 
ontwikkeling van simulaties voor het onderwijs (zie ook Hijne & de Jong, 1989). 

9. Hardware 

Bij de gebruikte apparatuur is nog steeds een groot overwicht voor de mM compatible 
machines te herkennen. Dit wordt genhistreerd in Tabel 9 en Figuur 7 (het aantal 
programma's is groter dan 292 omdat een aantal programma's voor meerdere typen 
h~dware geschikt is. 

Tabel 9. Apparatuur en programma's (1989). 

Type machine 

mM & Compatibles 
Andere micro's 
Apple / MacIntosh 
Mini / Mainframe 
Ovenge 
Niet vermeld 

Aantal 
Programma's 

253 
24 
11 
27 
15 
4 
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Figuur 7. Benodigde hardware. VergeJijldng 1988/1989. 

10. Conclusie 

De voor de derde keer uitgevoerde inventarisatie van COO in het Nederlands Hoger 
Onderwijs uitgevoerd in opdracht van de SUNCOO laat op de eerste plaats zien dat de 
populariteit van COO stijgende is: Het aantal voor de catalogus aangemelde program
ma's is gestegen. Een deel van de stijging kan echter' ookveroorzaakt zijn door de toe
nemende bekendheid van de catalogus. 

COO programma's blijken voorai gebruikt te worden in deWiskunde en Natmirweten
schappell, de Geneeskunde en de Technische Wetenschappen. De veruit meest voor
komende vonn van COO is de simulatie, gevolgd door de tutorial. Een (lichte) trend 
lijkt te bestaan in het ontwikkelen van programma's waarin de student meer (vormen 
van) controle heeft. Voor de ontwikkeling van programma's wordt in ongeveer gelijke 
mate een beroep gedaan op aigemene programmeertalen als op auteurstalen en auteurs
sytemen. Het overgrote deel van de programma's wordt ontwikkeld voor MS-DOS om-
gevingen. . 
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