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Samenvatting. 

Er is de laatste tijd een steeds duidelijker wordende tendens waarneembaar 

om ook in het onderwijs de computer in te zetten. Daarbij moet vooral gedacht 

worden aan het gebruik van de computer als instructiemiddel tijdens het leer

proces. Opvallend hierbij is dat het zwaartepunt van de controle over het leer

proces voornamelijk bij de computer ligt. ook in die gevallen waar het gebruik 

van zogenaamde 'Intelligente Tutors' het menu van opties enorm heeft verruimd. 

In deze rapportage wordt eerst verslag gedaan van enkele binnenlandse en 

buitenlandse projecten waarbij de student tijdens de inzet van de computer in 

het onderwijs volledige controle heeft over het leerproces. Gesproken wordt 

dan van de integratie van de computer in het leerproces ( "Computer Integrated 

Learning"). Aangegeven wordt in dit verslag dat deze computertoepassingen tot 

doel hebben studenten 'te leren' onuekende kennisdnmeinen te exploreren op een 

wijze zoals dat in de wetenschap gebeurt. Het bevorderen van de competentie van 

de student als wetenschappelijk probleemoplosser staat hierbij centraal. 

Op basis van voorbeelden wordt daarna nagegaan welke leerprocessen met de 

computer kunnen worden ondersteund. Vervolgens wordt nader ingegaan op de 

didactische effecten van computersimulaties voor het leren oplossen van pro

blemen. 

Na een overzicht van de leerdoelen die met "Computer Integrated Learning" 

kunnen worden gerealiseerd. is een poging gedaan vorm en inhoud van instrumenten 

te beschrijven om deze leerdoelen te toetsen. Het verslag eindigt met een voor

stel voor empirisch onderzoek naar de effecten van "Computer Integrated Learning". 



' •••••.••• perhaps the most moving and impressive show 

I have seen is a simulation of the universe, and 

it is still in my eyes. A random population of 

uniform bodies obeying Newton's law was injected 

in a simulated space. Then in a few seconds, 

right in front of me, the moving bodies in 

apparently random motion acquired shape. It 

was thrilling to see spiral, nebular. globular 

galaxies appear in completely unexpected fashion. 

I did not truly realize that the shape of the 

universe was defined in its gross morphology by 

Newton's law alone'. 

(Van Eugene G. Fubini. uit Computers in Education, 1975, pag. 465). 
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INLEIDING. 

Plaatsbepaling van het onderzoeksproject "COMPUTER 

INTEGRATED LEARNING". 

In 1985 werd in de Groep Onderwijsresearch van de afdeling Maatschappij

wetenschappen en Wijsbegeerte van de Technische Hogeschool Eindhoven het 

onderzoeksproject "COMPUTER INTEGRATED LEARNING" uitgevoerd. Dit verslag 

geeft de resultaten hiervan weer. 

De studie die in dit project is uitgevoerd heeft onder andere betrekking 

op een inventarisatie en analyse van een aantal Nederlandse en buitenlandse 

projecten, waarbij de computer in het leerproces wordt geintegreerd (Computer 

Integrated Learning). Voorts bevat dit verslag enkele richtlijnen om 

Computer Integrated Learning te realiseren. 

Het onderzoeksproject "COMPUTER INTEGRATED LEARNING" is een uitbreiding 

van het project "Computer en Onderwijs" dat in 1983 van start ging .:.ls een 

samenwerkingsproject van de vakgroep Fundamentele Werktuigbouw van de afdeling 

der Werktuigbouwkunde en de Groep Onderwijsresearch van de afdeling Maat

schappijwetenschappen en Wijsbegeerte. 

In het project "Computer en Onderwijs" wordt computerprogrammatuur ontwikkeld 

waarmee studenten kunnen ingrijpen in de gepresenteerde leerstof (Computer 

Integrated Learning). Deze toepassing van informatietechnologie verschilt 

met computertoepassingen zoals "Computer Assisted Instruction" en "Computer 

Managed Instruction". Bij deze laatste toepassingen wordt de leerstof in 

principe ongemoeid gelaten. De computer heeft in deze gevallen meer de rol 

van een medium, een rol die ook een docent zelf kan vervullen. 

Het doel van het project "Computer en Onderwijs" is een dusdanige inzet van 

de computer te realiseren dat studenten beter en sneller inzicht in de leer

stof en/of probleemstelling krijgen waardoor zij in staat zullen zijn vak

inhoudelijke problemen beter en efficienter op te lossen. De controle over 

het leerproces verschuift in dit soort toepassingen van de computer naar 

de student. 

De ontwikkeling en aanpassing van softwareis in dit project in handen van 

de vakgroep Fundamentele Werktuigbouw, terwijl de onderwijspsychologische 

begeleiding van dit project bij de Groep Onderwijsresearch ligt. 
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Door een subsidie van de Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs kon 

voor het jaar 1985 een onderzoeker worden aangetrokken die gedurende dat 

jaar middels voorliggendeevaluatiestudie een bijdrage lever de aan dit 

project. 

1.2 Doel en taken van het onderzoeksproject "COMPUTER 

INTEGRATED LEARNING". 

Het doel van het onderzoeksproject "COMPUTER INTEGRATED LEARNING" zoals 

omschreven in het onderzoeksvoor~tel (Vaags. Venselaar, De Jong 1984) was 

als voIgt aangegeven: "Een uitbreiding van het project "Computer en OnderwijsH 

met een onderzoekskant zou veel waardevolle gegevens over de mogelijkheden 

en voorwaarden van Computer Integrated Learning op kunnen leveren. Deze 

gegevens kunnen dan worden gebruikt om een afgewogen en efficiente inzet 

van de computer mogelijk te maken". 

Voorvloeiend uit dit doel werden de volgende onderzoekstaken geformuleerd: 

a. Bet inventarisereJI van Nederlandse en buitenldodse projec en W23rin 

van een geintegreerde inzet van de computer gesproken kan worden. 

h. Het in onderwijspsychologische termen formuleren van leerdoelen die 

met een geintegreerde inzet van de computer in het Technisch Hoger 

Onderwijs bereikt kunnen worden. 

c. Bet geven van een aanzet voor de ontwikkeling van meetinstrumenten 

waarmee deze leer doe len gemeten kunnen worden. Bij de ontwikkeling 

van nieuwe onderwijstechnologieen zullen ook nieuwe technieken voor 

de evaluatie hiervan ontwikkeld moeten worden. De organisatie van 

kennis in het geheugen bijvoorbeeld wordt niet optimaal gemeten met 

klassieke tentamens in de vorm van vraagstukken. 

d. Het formuleren van onderzoek waarbij de effecten van het geintegreerd 

inzetten van de computer in het Technisch Hoger Onderwijs worden 

geevalueerd. Bij deze onderzoeksformulering zal gebruik worden gemaakt 

van de resultaten van de onder a, b, en c genoemde activiteiten. 

1.3 Indeling van het rapport. 

De resultaten van de genoemde taken worden als voIgt in dit rapport weer

gegeven: 
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In paragraaf 2 komen eerst de resultaten van de inventarisatie aan de orde. 

vervolgens wordt in paragraaf 3 een evaluatie van deze projecten gegeven. 

Hier wordt ingegaan op de probleemoplossingsprocessen die door Computer 

Integrated Learning worden geinduceerd. In paragraaf 4 worden daarna de 

leerdoelen geformuleerd. De evaluatieproblematiek en de mogelijkheden om 

Computer Integrated Learning te evalueren wordt in paragraaf 5 besproken. 

en tenslotte wordt in paragraaf 6 onderzoek geformuleerd waarbij de effecten 

van het geintegreerd inzetten van de computer in het Technisch Hoger Onderwijs 

geevalueerd kunnen worden. 

• 
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2. INVENTARISATIE. 

2.1 Werkhypothese. 

Om tot een verantwoorde inventarisatie van projecten te komen, werd allereerst 

een werkdefinitie van Computer Integrated Learning geformuleerd. Deze 

werkdefinitie had betrekking op: a. De wijze waarop de interactie tussen 

de student en de computer tot stand komt. 

b. De wijze waarop deze interactie vervol-

gens uitgevoerd wordt. 

In tegenstelling tot "Computer Assisted Instruction" en "Computer Managed 

Instruction" waar het leerproces voornamelijk door de computer geleid wordt, 

ligt het initiatief van de interactie en de wijze waarop de gevoerd wordt 

bij Computer Integrated Learning geheel bij de student. 

Daar het leerproces is onder te verdelen in een aantal fasen, namelijk in 

een kennisverwervings- en in een probleemoplossingsproces (toepassen van 

geleerde kennis) is de volgende werkdefinitie van Computer Integraled Learning 

met betrekking tot de inventarisatie van projecten geformuleerd: "Computer 

Integrated Learning heeft betrekking op a1 die projecten waarbij de student 

volledige controle heeft over het leerproces. De nadruk ligt daarbij op 

het kennisverwervingsproces of op het probleemoplossingsproces of op beide". 

Aan de hand van deze werkdefinitie is vervolgens in de literatuur gezocht 

naar projecten die hieraan voldoen. Uit verschillende vakgebieden, zowel 

uit binnen- en buitenland zijn in dit verslag projecten opgenomen waarin 

de computer in het leerproces van de student wordt geintegreerd. 

2.2 Resultaten van de inventarisatie van projecten 

. waarbij de computer in het leerproces wordt geintegreerd. 

Deze inventarisatie heeft betrekking op een kwalitatieve weergave van projecten 

die voldoen aan de in de vorige paragraaf gegeven werkdefinitie. 

Aangegeven wordt eerst waar het in essentie bij de onderscheiden projecten 

om gaat. Aan het einde van elke subparagraaf worden projecten genoemd die 

aan de kwalitatieve omschrijving voldoen en wordt een korte beschrijving 

van de inhoud van het desbetreffende project gegeven. 
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Projecten waarbij de nadruk op het kennis

verwervingsproces ligt. 

Bij deze projecten wordt gebruik gemaakt van wat men in de literatuur een 

computersimulatie noemt (Hinton, 1980; Laurillard,1983; Simon, 1980). 

Hiermee kan de student een systeem (een afgebakend kennisdomein) dat in de 

vorm van een model op de computer is weergegeven exploreren door: 

een aantal waarden toe te kennen aan de parameters van het model 

(input) die de computer vervolgens uitrekent (output in de vorm van 

tabellen en/of grafieken) ; 

de resultaten van de output te analyseren en op grond daarvan een 

andere varia tie van de parameters uit te voeren. 

Door systematisch de parameters van het model te varieren kan de student 

nu het gesimuleerde kennisdomein exploreren. 

Hot in de computer opgeRlagen mode] waaraAn de student kan experimenteren 

bezit meestal een hoge validiteit. Dat wi! zeggen dat de relaties en 

organisatorische principes van de concepten die in het model vertegenwoordigd 

zijn,theoretisch of experimenteel zijn vastgelegd. Meestal worden deze 

relaties en principes niet voor de volle honderd procent in het model weer

gegeven. Bepaalde niet-essentiele onderdelen, zoals temperatuurschommelingen 

en dergelijke worden er met opzet uitgelaten, omdat het model anders te 

complex zou worden om exploratie ervan mogelijk te maken. Voistaan wordt met 

een model dat een zo groot mogelijke analogie (overeenkomst) vertoont met 

experimentele of theoretische gegevens. 

Bij het gebruik van simulatiepakketten hebben de studenten meestal nog geen 

kennis van en/of beheersen zij nog niet een aantal wiskundige procedures 

om bepaalde vakspecifieke problemen op te lossen waarin een aantal fundamentele 

concepten een rol spelen. Doel van deze pakketten is studenten te helpen 

inzicht te verkrijgen in deze concept en en in de samenhang tussen deze 

concepten. 

Simulatiepakketten dienen daar waar zij in het onderwijs voorkomen vaak als 

een soort "adjunct" naast hoor- en werkcolleges. Meestal is v~~r het gebruik 

van deze pakketten enige kennis van een programmeertaal vereist (BASIC, 
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FORTRAN), maar er zijn ook pakketten ontwikkeld die zeer gebruikers

vriendelijk zijn. 

Hieronder voIgt een drietal projecten dat van een computersimulatie 

gebruik maakt. Dit overzicht is natuurlijk niet compleet te noemen. maar 

geeft weI een indicatie van het gebruik van deze toepassing van de informatie

technologie. 

Deze projecten zijn: 

a. Een project aan het "Institut fur Hochenergiephysik" aan de Universi

teit van Heidelberg (West-DuitsIand). Hier wordt het simuIatiepakket 

"DeeItjes en Velden" gebruikt om de studenten inzicht te 

geven in een aantaI natuurkundige fenomenen. 

b. Een project aan het "Conservatoire National des Arts et Metiers" 

in Parijs, waar de nadruk ligt op het inzichtelijk maken van een 

aantaI formeIe mathematische begrippen met een computersimulatie. 

c. Het project "Computer en Onderwijs" aan de Technische Hogeschool 

Eindhoven waar computersimulaties worden aangewend om studenten 

werktuigbouw inzicht te verschaffen in een aantal fundamentele be

grippen die in hun vakgebied aan de or de komen. 

ad a. Het project aan de Universiteit van Heidelberg. 

Met het simulatiepakket "Deeltjes en Velden" kunnen eerstejaars 

natuurkundestudenten de trajecten die electrisch of magnetisch 

geladen deeltjes binnen velden afleggen. bestuderen. Deze af te leggen 

trajecten kunnen driedimensionaal worden gevisualiseerd. Onderzocht 

kan worden hoe de deeltjes wederzijds interacteren. welke invloed 

bepaalde electrische of magnetische velden op het gedrag van de 

deeltjes uitoefenen en wat de invloed van de zwaartekracht hierbij is. 

Resultaten evaluatie: Deze zijn zoals dat bij de meeste van deze 
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projecten het geval is, zeer summier. Aangegeven wordt slechts dat 

het programma niet aan aIle eerstejaars studenten is aangeboden, 

maar dat zij, die eraan deelnamen een verhoogde motivatie vertoonden. 

ad b. Het interactief grafisch gebruik van de computer aan het Conservatoire 

National des Arts et Metiers. 

De meeste studenten die aan dit project deelnamen waren uit de hoogste 

klassen van de middelbare school afkomstig of waren eerste- of 

tweedejaars studenten van de betreffende universiteit. 

Via een aantal beeldterminals, die verbonden waren met een minicomputer 

konden de studenten in bijvoorbeeld een van de programma-onderdelen 

zien wat het resultaat is van een doorsnijding van een driedimensionaal 

lichaam.. (ellips, parabool, hyperbool). 

Via de docent konden de studenten de parameters van het model zoals 

de helling van de doorsnijding varieren en zo de invloed bestuderen 

die dit op de vorm van d~ Joorsni]diug uitoefende. 

Resultaten evaluatie: Gemeld wordt dat de studenten na deze cursus 

een veel concretere voorstelling hadden van een aantal formele 

mathematische begrippen. 

ad c'4 Het project "Computer en Onderwijs" aan de Technische Hogeschool 

Eindhoven. 

In dit project worden ondermeer gedempte massa-veersystemen gesimu

leerd. 

In hethoorcollege (eerste studiejaar van de studie werktuigbouwkunde) 

worden de begrippen die bij deze massa-veersystemen een rol spelen 

behandeld. 

Doelstelling van het practicum aan de computer is de verdieping van 

kennis te bevorderen en studenten inzicht te doen verwerven in de 

relaties die tussen de verschillende concepten bestaan. 

In bijlage 1 is hiervan een uitgebreid voorbeeld opgenomen. 
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Resultaten evaluatie: Die yond plaats in de vorm van een retentie

toets om na te gaan wat er nog bekend was van de begrippen en 

relaties die tijdens het practicum aan de orde waren geweest. De 

toets werd + zes maanden na het practicum gegeven en werd aan vier 

van de vijf instructiegroepen voorgelegd. In totaal waren dit 

90 studenten. De maximale score die een student kon halen bedroeg 

20 punten; 28 studenten behaalden 12 of meer punt en wat als een 

voldoende werd beschouwd (Van der EIst, 1985). 

Projecten waarbij de nadruk ligt op het 

probleemoplossingsproces. 

Centraal bij deze projecten staat het uitrekenen door de computer van een 

model, dat door de gebruiker naar aanleiding van een probleemsituatie is 

ontwikkeld. Dit model wordt in mathematische lermen (uiffer~ntiaal

vergelijkingen) uitgedrukt. Deze mathematische vergelijkingen zijn als 

commando's te beschouwen die meestal via een programmeertaal (FORTRAN, PASCAL 

of BASIC) aan de computer worden doorgegeven. Bet is echter ook mogelijk dat 

aan het programma een gebruikersvriendelijke interface is toegevoegd. De student 

kan dan na een korte inwerkperiode zonder kennis van een specifieke 

programmeertaal, deze mathematische vergelijkingen direct op het toetsenbord 

intikken. De computer rekent vervolgens het model uit. De resultaten hiervan 

kunnen zowel in tabelvorm als grafisch worden weergegeven. De gebruiker 

van het programma is dan in staat om de validiteit van het model 

te controleren door na te gaan of de gegenereerde gegevens van het model 

overeenstemmen'met de gegevens die hij heeft over de probleemsituatie. Ook 

kan hij de gegevens die door het model zijn voortgebracht vergelijken met 

de gegevens die theoretisch worden voorspeld. 

Bet omzetten van een probleemsituatie in een mathematisch model wordt 

"mathematical modelling" genoemd. De typen oplossingen die de computer 

genereert, worden in tegenstelling tot de analytische oplossingswijze 

numerieke oplossingen genoemd. 

Bij dit soort oplossingen is de student in staat de probleemsituatie te 
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analyseren door het model te exploreren. Dat wil zeggen dat de student de 

parameters van het model kan varieren, maar ook in staat is het model zonodig 

te veranderen. Deze projecten worden dan ook vaak onder de rubriek "Modelling 

and Simulation" weergegeven (Hinton, Simon, 1980). Bij modelling wordt een re

latie gelegd tussen de probleemsituatie en het model; simulatie verwijst naar 

experimentatie met een model. 

Doel van deze projecten is het verkrijgen van (meer) inzicht in de fundamentele 

concepten en hun samenhang en interacties die in de probleemsituatie een 

rol spelen. In bijlage 2: "De berekening van een magnetisch veld dat door een 

wisselstroom is ontstaan", wordt gedetailleerd aangegeven hoe men via nume

rieke oplossingen • die door de computer worden gegenereerd inzicht kan ver

krijgen in een probleemsituatie. Kennis van een aantal noodzakelijke wiskun

dige procedures is hierbij, zoals uit blijlage 2 blijkt, uiteraard vereist. 

Een tweetal projecten die dit gebied karakteriseren is: 

a. Een project aan de Uni.v~rsiteit van Surrey Guilford in het Vereni 

Koninkrijk voor eerstejaars studenten in de Waterbouwkunde. 

b. Een project aan de Universiteit van Freiburg in de Bondsrepubliek 

bij de faculteit Biologie waarmee chemische reactie-mechanismen op 

de computer gemodelleerd kunnen worden. 

ad a. Het project aan de Universiteit van Surrey Guilford. 

In dit project worden verschillende in de research ontwikkelde pakket

ten voor onderwijsdoeleinden aangewend. Een van deze pakketten is het 

"Surge Shaft" pakket, waarmee het gedrag van een'aantal hydraulische" 

systemen gemodelleerd kan worden. 

Het probleem betreft ondermeer het bepalen van de krachten die in een 

hydraulisch systeem een rol spelen als gevolg van het opengaan van 

een klep waardoor een turbine wordt aangedrev,~'1 l\,fpt IJf,hu'!.r ~i t 

pakket kunnen studenten deze verschillende krachten per tijdseenheid 

die zij in een aantal differentiaalvergelijkingen hebben opgesteld 

door de computer laten uitrekenen. 

De resultaten hiervan kunnen zowel numeriek als grafisch worden weer-
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gegeven. Bierdoor is de student in staat de probleemsituatie aan een 

nauwkeurig onderzoek te onderwerpen. Doel is dus het verkrijgen van 

inzicht in hydraulische systemen. 

Resultaten evaluatie: Gemeld wordt dat men nog geen specifieke evaluatie

technieken heeft ontwikkeld om de leerresultaten van dit soort toe

passingen te evalueren. 

ad b. Bet project aan de Universiteit van Freiburg. 

2.2.3 

Bier maakt men gebruik van het interactief pakket KISS (Kinetic 

Simulation System). Met dit pakket kunnen een aantal chemische reacties 

die de student formuleert in de vorm van differentiaalvergelijkingen 

door de computer worden uitgerekend. De numerieke oplossingen stellen 

de (eerstejaars) studenten in staat de chemische situatie te analyseren. 
Zie bijlage 3: "Een voorbeeld van het gebruik van KISS in de chemie." 

Resultaten evaluatie: niet bekend. 

Projecten waarbij de nadruk zowel op het kennis

verwervings- alsook op het probleemoplossingsproces 

ligt. 

Bij deze projecten wordt zowel aandacht besteed aan de kwalitatieve alsook 

aan de kwantitatieve relaties. 

Een tweetal projecten op dit gebied is: 

a. Bet a1 in paragraaf 2.2.1 genoemde project "Computer en Onderwijs" 

aan d~ ~,:,,''''ni ,::r:-he Hogeschool Eind"l)ven (tTl7.et vl'In tie computer in het 

eerste en het tweede studiejaar werktuigbouwkunde). 

b. Een project aan de Universiteit van Leuven in Be1gie, waarbij de 

computer gedurende het eerste studiejaar van de studie Natuurkunde 

wordt gebruikt. 
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ad a. Het project "Computer en Onderwijs aan de Technische Hogeschool Eindhoven. 

Eerder werd al aangegeven dat men in dit project met behulp van 

computersimulaties studenten inzicht tracht te geven in een aantal 

fundamentele concepten. Daarnaast wordt in dit project ook nadruk 

gelegd op de afleiding van kwantitatieve betrekkingen. Gesproken wordt 

dan van de integratie van de computer in het werktuigkundig curricu

lum (Van der Elst, 1985). 

Opzet van deze integratie is studenten eerst vertrouwd te maken met 

het middel, vervolgens het aanbrengen van een goede orlenteringsbasis 

(zie Mettes & Pilot, 1980), daarna aandacht te bested en aan de 

verdieping van kennis (nadruk op concepten en de relaties tussen deze 

concepten, zie practicum massa-veersystemen bijlage 1). 

Deze fasen in het kennisverwervingsproces worden in een aantal 

vakken gedurende het eerste studiejaar ondergebracht en met computer

simulaties gerealiseerd. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de overgang 

van kwalitatieve relaties naar kwantitatieve betrekkingen. 

Tenslotte dienen de studenten de instrumentele technieken die zij 

geleerd hebben, toe te passen op een aantal vakspecifieke problemen 

en moe ten zij de validiteit van de gebruikte modellen controleren. 

In bijlage 4 wordt uitgebreid verslag gedaan van deze integratie. 

Resultaten evaluatie: Van de cursusonderdelen zijn verschillende 

tussentijdse evaluaties uitgevoerd in de vorm van vragenlijsten, waarin 

aan de studenten werd gevraagd hoe zinvol zij de inzet van de computer 

hadden gevonden en wat zij ervan hadden geleerd. 

De resultaten tonen aan dat de studenten de programma-onderdelen 

waarin de computer de door de student opgestelde differentiaal

vergelijking uitrekent (probleemoplossingsfase), als zeer nuttig hebben 

ervaren. Men had meer inzicht gekregen in een aantal belangrijke 

begrippen die in de probleemsituatie een rol speelden. Ten aanzien van 

de overige programma-onderdelen (meer in de sfeer van kennisverwerving) 

waren de meningen van de studenten verdeeld. Zo werd het practicum 

massa-veersystemen door sommige instructiegroepen als nuttig ervaren, 

andere groepen waren hier minder positief over. Het verschil tussen 

de groepen kan wellicht worden verklaard door organisatorische 
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problemen tijdens de aanvangsfase van de cursus. 

ad b. Ret project aan de Universiteit van Leuven. 

2.2.4 

In dit project wordt in eerste instantie een experimenteel onderwerp 

uit de Natuurkunde geanalyseerd. De bedoeling hiervan is studenten 

de werking van een aantal belangrijke parameters te tonen. 

Vervolgens worden de kwalitatieve relaties tussen deze parameters 

onderzocht. Daarna wordt de nadruk gelegd op de overgang van deze 

relaties naar kwantitatieve betrekkingen (Natuurkundige wetten). De 

volgende fase in het project is het opstellen door studenten van een 

model waarin deze wetten worden weergegeven. Aandacht wordt besteed aan 

de mate waarin dit model geldig is, door student en te confronteren met 

de predicties ervan met experimentele gegevens. Van belang is verder 

de plaats die een gevalideerd model binnen een coherente algemene 

theorie inneemt. Tenslotte wordt het model gebruikt om vakspecifieke 

problernen op te lossen en Villdt er een lntre:aLlctie plaats in het 

construeren van modellen met de computer. 

Resultaten evaluatie: Ret leerproces was in het begin erg langzaam, 

maar in de loop van de cursus nam de motivatie bij de studenten 

gestadig toe en ook het tempo van het leerproces, wat onder andere 

bleek uit de wederzijdse belangstelling voor elkaars werk. 

Overige projecten. 

In deze rubriek wordt een project behandeld dat weliswaar onder de vorige 

categorie geplaatst had kunnen worden, maar om verschillende hieronder te 

vermelden redenen, daar niet is ingedeeld. 

Ret betreft een project aan de Universiteit van Tubingen waar studenten 

zonder wiskundige voorkennis en zonder kennis van een specifieke programeer

taal, modellen van continue dynamische systemen kunnen ontwikkelen. 

In tegenstelling tot de twee voorgaande projecten waar het kennisverwervings

en het probleemoplossingsproces in tijd gescheiden is, vall en beide processen 

hier samen. 

Een andere reden om dit project niet in de vorige paragraaf te plaatsen, 
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heeft verder te maken met het feit dat het hier niet zo zeer gaat om het 

verwerven van specifieke vakkennis of om het oplossen van een bepaald 

probleem. maar om het aanleren van een algemene strategie of methode om 

kennis te verwerven, c.q. problemen op te lossen. 

Bet project aan de Universiteit van Tubingen. 

In dit project wordt gebruik gemaakt van het systeem GRIPS dat door Hedetz 

aan de genoemde Universiteit is ontwikkeld voor economische en ecologische 

studies. GRIPS staat v~~r Graphic Interactive Programming System. Met dit 

programma kunnen systemen in de vorm van blokdiagrammen worden weergegeven. 

Deze diagrammen kunnen door de gebruiker op het scherm op interactieve 

wijze worden gedefinieerd. De computer interpreteert deze blokdiagrammen 

als een stel differentiaalvergelijkingen die zonder verdere tussenstappen 

direct worden uitgerekend. In bijlage 5 wordt een illustratie van het 

Bysteem GRIPS gegeven. Met dit computersysteem worden aan de Universiteit 

van Tubingen interdisciplinaire cursussen in modeiconstructie gegeven. 

Het doel van deze cursussen is: 

1. Studenten inzicht te verschaffen in de beginselen van modeicon

structie als een wetenschappelijke methode. 

2. Het introduceren en oefenen van de methode van modelconstructie 

door studenten practische oefeningen hierin te geven en hun de 

validiteit van deze modellen te laten nagaan. 

3. Studenten een overzicht te bieden van de verschillende toepassingen 

van de "modelmethode" voor economische en ecologische studies. 

Het aanbod aan cursussen bestond uit twee gedeelten: een theoretisch seminar 

betreffende de principes van modelconstructie en een practisch gedeelte 

waarin studenten zelf modellen kunnen ontwikkelen met behulp van de computer. 

Resultaten evaluatie: Die tonen aan dat studenten in vrij korte tijd met het 

syteem GRIPS in staat waren modellen te construeren, wat hun motivatie ver

hoogde om zelf modellen te ontwikkelen. 
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3. COMPUTER INTEGRATED LEARNING NADER GEANALYSEERD. 

3.1 Inleiding. 

In de vorige paragraaf werd een onderscheid gemaakt tussen projecten waarbij 

de nadruk lag op het kennisverwervingsproces of op het probleemoplossings

proces of op beide. 

Bij de eerste categorie was te zien op welke wijze de student met behulp 

van een valide simulatiemodel inzicht kan verkrijgen in een aantal funda

mentele concepten uit zijn vakgebied. 

Bij de tweede categorie was het de bedoeling dat de student van een 'reele si

tuatie' met behulp van de computer een model construeert. 

Ret uiteindelijk doel van de derde categorie (projecten waarbij de nadruk zo

weI op het kennisverwervingsproces-als op het probleemoplossingsproces lag) 

was ook hierop gericht. Bij deze projecten besteedde men in tegenstelling 

tot de vorige categorie echter ook nog aandRcht Aan een aantal wiskundige 

procedures die de student moet beheersen om een model van een situatie te 

kunnen opstellen. 

Een uitzondering vormde het project aan de Universiteit van Tubingen, waar 

het niet zozeer ging om het verwerven van specifieke vakkennis, maar vooral 

om het aanleren van de beginselen van modelconstructie in het algemeen. 

In de komende paragrafen wordt nader ingegaan op dit leerproces. Aan de orde 

komen ondermeer de cognitieve probleemoplossingsprocessen die hierdoor wor

den gestimuleerd en ook wordt aangegeven op welke wijze zij zich vGltrekken 

tijdens de analyse van een reeds ontwikkeld en gevalideerd model. 

3.1 Modelconstructie. 

Over het consrueren van een model zegt Simon (1980)het volgende: 

"Modelling means the creation, adaptation or choice of a model to correspond 

with a natural phenomenon, or a man made system. Simulation then means the 

purpose-oriented work with a model of a system. 

Modelling and simulation is a special scientific method to study natural 

phenomenon, to develop, to create and test a new theory. In an idealized 

case, the scientist studies a natural phenomenon by observing it in realitiy; 

he performs experiments in real life or in the laboratory. For better 
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understanding and communication to other scientists he forms a model of the 

studied real system. This formulation of the model is seldom done in one 

step. In most cases the scientist has to undergo a long, hard construction 

process with many revision cycles. In case the scientist has described his 

model in computerlanguage, he will run it on the computer and study its 

behaviour in simulation. The revision of the model could be influenced by 

either the outcomes of real life and laboratory experiments or by the simulation 

texperimentt". (pag. 24) 

Hoe verloopt dit proces nu precies? 

Bij het construeren van een model formuleert de constructeur vanuit zijn 

vakgebied een aantal verwachtingen (hypothesen) over het gedrag van het 

systeem of fenomeen dat hij bestudeert en vertaalt deze in metingen. 

Via de perceptie neemt hij het systeem en de resultaten van de metingen 

waar en bouwt met behulp van die waarnemingen een probleemrepresentatie op. 

Deze bevat ook een directe bijdrage van de kennis van de constructeur, terwijl 

de percept:i.e enigszins gestuurd word:.. door zijn kcnnis en vervachtingen. 

Op grond van de probleemrepresentatie wordt nu een mentaal model geconstrueerd, 

waarbij informatie die in de gegeven situatie niet terzake doende is, wordt 

weggelaten. De relevante informatie wordt geidealiseerd dat wil zeggen ten be

hveve van de overzichtelijkheid en/of de berekenbcarheid. Dit mentaal mode] wordt 

met behulp van kennis afgebeeld in een materieel model; dit kan een maquette 

zijn of een afbeelding of een computer programma of een stel berekenings

voorschriften die het gedrag van het systeem beschrijven. 

Deze eerste poging wordt nu geevalueerd: bepaalde invloeden worden losge

laten op het systeem en de resultaten daarvan of afgebeeld of uitgerekend. 

De resultaten worden dan getoetst aan de kennis en aan de probleemrepresen-

tatie, waarbij' eventueel nieuwe metingen nodig zijn. Er wordt specifiek 

aandacht besteed aan de grenzen van het systeem: na oneindig lange tijd, 

etc., etc •••••• 

Indien bet resultaat niet bevredigend is, keert men terug naar de probleem

representatie. Het hieruit voortvloeiende mentale model moet dan worden 

bijgesteld, waarna bet proces wordt herhaald. 

Als de resultaten van bet materieel model bevredigend zijn beeft men 

een geaccepteerd model , dat aan de kennis van de constructeur kan worden 

toegevoegd. 
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De methode van 'Modelling & Simulation' kan ook door studenten worden be

oefend om specifieke vakkennis te verwerven. Simon (1980)geeft de noodzaak 

van deze werkwijze als voIgt weer: "Students always learn facts and results 

out of the work of famous researchers. Very seldom they are also taught 

about the difficult problemsolving process these researchers had to go through 

for finding results. Students do not learn much of asking scientific questions. 

developing hypotheses and test them". (pag. 23) 

Het verkrijgen van specifieke vakkennis door middel van 'Modelling & 
Simulation' is aan een aantal beperkingen onderhevig. Hinton (1980): "Modelling 

and Simulation in the physical sciences is severely limited by the existence 

of well established and precise laws. If the student does not know the law 

(model) then it it is unlikely that the student will be unable to discover 

the law through modelling and simulation. If the student knows the law. then 

there is limited benefit in modelling a system which violates the law. However 

in the biological sciences and other disciplines for which there are few 

precise laws, then modelling can be a valuable exercise". (pag. 10) 

In bijlage 6 wordt een voorbeeld gegeven van 'Modelling & Simulation' in de 

Biologie. Indien men dit voorbeeld vergelijkt met de numerieke oplossingswijze 

(zie bijlage 2) dan is duidelijk te zien dat de student. in situaties waarin 

met minder 'vaste wetten' wordt gewerkt, meer mogelijkheden heeft een op de 

computer weergegeven model te veranderen. Hierdoor kan hij allerlei fictieve 

situaties analyseren en inzicht trachten te verkrijgen in de verschillende 

processen die in de betreffende situatie een rol spelen. 

'Modelling & Simulation' is een zeer complex proces dat een grote flexibiliteit 

van het denken vereist. Deze zeer actieve fase van het 'ontdekkend leren' 

kan niet zonder enige voorbereiding in het onderwijs worden ingevoerd. Het 

analyseren vaneen valide simulatiemodel (het product van 'Modelling & 
Simulation') kan wellicht hiertoe een aanzet zijn. 

3.3 De didactische waarden van een computer

simulatie. 

Hille (1980) noemt een aantal karakteristieke eigenschappen van een simulatie

model dat van grote didactische waarde kan zijn. 
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Deze zijn: 

a. Het abstracte karakter van een simulatiemodel. Hierdoor kunnen complexe 

kennisdomeinen goed worden belicht, en kan men goed inspelen op de 

beperkte informatieverwerkingscapaciteit van de mens. 

b. De afbeeldingsfunctie van een simulatiemodel. Vanwege het abstracte 

karakter zijn simulatiemodellen een afbeelding van een afgegrensd 

realiteitsdomein, waarmee de essentiele betrekkingen van het betreffende 

domein aanschouwelijk gemaakt kunnen worden. 

c. Het transparante karakter van een simulatiemodel. Simulatiemodellen 

van geringe complexiteit kunnen bewerkt of geanalyseerd worden. 

d. De vele bewerkingsmogelijkheden van een simulatiemodel. Simulatie

modellen kunnen op verschillende wijzen worden onderzocht of geanalyseerd. 

ad a. Het abstracte karakt~r van een simulatiemodel. 

Een simulatiemodel is het product van een modelconstructie. Hierin 

zijn de essentiele relaties van een realiteitsdomein weergegeven en 

zijn de niet-essentiele betrekkingen verwaarloosd. Van belang hierbij 

is de kwaliteit of deugdelijkheid van de analogie tussen de betrekkingen 

van het model en die van het realiteitsdomein. 

Het analyseren van een val ide simulatiemodel, waarin kennis over een 

afgegrensd domein is weergegeven, is van grote didactische waarde 

omdat de student zich hiermee sneller een beeld kan vormen van de 

verschillende samenhangen in een complex domein. 

adb. De afbeeldingsfunctie van een simulatiemodel. 

Een complex realiteitsdomein wordt in abstractie in zijn essentiele 

delen afgebeeld. Het abstracte model is dan ook een afbeelding van 

een stuk onoverzichtelijk realiteitsgebied. Volgens Hille is het 

daarmee aanschouwelijk in de zin dat het een gereduceerd beeld van het 

origineel is: "Door de eigenschap, de essentiele betrekkingen of 

relaties naar voren te halen of te beaccentueren, is een model een 
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abstracte karakter die deze betrekkingen aanschouwelijk maakt; het 

kan geanalyseerd worden". (pag 44) 

ad c. Ret transparante karakter van een simulatiemodel. 

Simulatiemodellen van geringe complexiteit kunnen op grond van 

systematische input- en outputanalyses van 'een black- tot een white 

box' worden gemaakt. De aan het model ten grondslag liggende functio

nele samenhangen kunnen op grond van toenemend inzicht worden 

begrepen en verklaard. 

ad d. De vele bewerkingsmogelijkheden van een simulatiemodel. 

Simulatiemodellen laten per parameter een overvloed aan schattings

pogingen toe. Dit is een van de meest kenmerkende eigenschappen van 

een simulatiemodel. Rierdoor kunnen aIle aspecten van en voorwaarden 

voor de structurele samenhangen van het model door de student worden 

onderzocht. 

Resumerend kan gesteld worden dat een valide simulatiemodel een aantal 

karakteristieke eigenschappen bezit, die het verwerven van specifieke 

vakkennis vergemakkelijkt. 

'Modelling & Simulation' is een methode om een nog niet onderzocht domein 

te analyseren. In een val ide simulatiemodel wordt deze vergaarde kennis 

in abstracte vorm weergegeven. Om aan te geven dat het analyseren van 

een val ide simulatiemodel beschouwd kan worden als een introductie in het 

modelconstructieproces wordt nu gedetailleerd ingegaan op de verschillende 

cognitieve prohleemoplossingsprocessen die tijdens deze twee ogenschijnlijk 

verschillende methoden worden gestimuleerd. 

Bij deze bespreking wordt uitgegaan van de analyse van Hille (1980) die 

deze processen op een overzichtelijke wijze heeft beschreven. 
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De cognitieve probleemoplossingsprocessen tijdens 

de analyse van een valide simulatiemodel. 

Hypothesevorming. 

De beslissende fase van een probleemoplossingsproces waarin aan het zoek

proces met betrekking tot het doel richting wordt gegeven, is het zoeken 

naar en het formuleren van hypothesen. Deze fase heeft aldus Hille een 

heuristisch karakter en hangt nauw samen met de interpretatie van data 

en grafieken. 

In het proces van toenemend inzicht Ieidt de data-interpretatie tot steeds 

preciezere hypothesen die verworpen of geacc:epteerd: 'Worden. De kwaliteit van 

de nieuwe hypothese is afhankeIijk van de deugdeIijkheid van de data

interpretatie en de moeilijkheidsanalysen (zie moeilijkheidsanalyses ). 

Hypothesevorming, of anders gezegd: het vormen van aannamen over het model

gebeuren, onderscheidt zich bij modeianalyse van het natuur-technisch 

wetenschappeIijk experiment. Bij het experiment resuiteert de hypothese 

uit observaties en omvangrijke vooronderstellingen. Door bevestiging/ver

werping van een of meerdere hypothese(n) is het proces afgesioten. Bij de 

analyse van een valide simuiatiemodel is dit anders: aan de "eigenIijke" 

modelanalyse gaat aIIereerst een beknopt hypothesevormings- en data

interpretatieproces vooraf. Deze hypothesevorming bepaalt de volgorde van 

de operatie, de strategie van het denken. Een hypothese is een gegrond 

vermoeden met anticipatie op de gevolgen. Door het interpreteren van de data 

(het feiteIijk modelgebeuren) wordt de juistheid van deze anticipatie nage

gaan. 

Lukt het de student relatief snel tot relevante hypothesen te komen, dan 

voIgt hij een strategie die het hem mogelijk maakt steeds preciezere. doel

gcricht:ert: en 51 sU::lfiatischCl' \\ohiende handelwi izen te vertonen ( de 

ontwikkeling van een cognitieve strategie). De als negatief bevestigde 

hypothesen stimuleren tot een verder zoeken naar adequate hypothesen over 

de feitelijke modelsamenhangen. Zij hebben dit heuristisch effect aIleen 
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dan, wanneer de oorzaken van het verwerpen intensief worden geanalyseerd. 

Het ontwikkelen van cognitieve strategieen is dan gebonden aan de 

kwaliteit van de hypothesevorming. 

3.4.2. Conflict- of moeilijkheidsanalyse. 

Cognitieve probleemoplossingsprocessen worden gekenmerkt door moeilijkheids

analyses' Deze bemiddelen tussen de data-interpretatie en de hypothese

vorming. In feite zijn deze cognitieve processen deel van beide fa sen 

en niet van hen te scheiden. 

Menselijke probleemoplossingsprocessen worden gekenmerkt door moeilijkheids

of conflictanalysen. Hille haalt Duncker (1963) en Muller (1970) aan om 

aan te geven dat de dynamiek van cognitieve processen wordt beinvloed door 

heuristische technieken. die het zoekproces leiden en effectueren. 

"De heuristische basismethodiek wordt op aIle probleemstellingen betrokken, 

want zij wordt afge~eid van de bestanddelen van de algemene definitie van 

wat een probleem is. Er is een probleem wanneer een individu een bepaald 

doel wil bereiken (doelanalyse) maar niet weet doe hij dat doel kan 

bereiken (materiaalanalyse: het zoeken naar middelen v~~r realisering van het doel). 

Het individu ziet zich geconfronteerd met een hindernis, een moeilijkheid, 

die hij niet kan oplossen met de hem tot nu toe beschikbare middelen en 

maatregelen" , (pag.50). 

De conflictanalyses 1us doelgerichte analyse van moeilijkheden en 

tegenstrijdigheden (tegenspraken) is een centraal, constitutief bestand

deel van het menselijk probleemoplossingsproces. 

Moeilijkheden bij de hypothesevorming en data-interpretatie kunnen hun 

grond vinden in het ontbreken van abstracties van relevante en kritische 

data. 

Dit heeft tot gevolg dat foute en overbodige hypothesen niet systematisch 

worden uitgesloten. 

Daarom moet bij iedere hypothesevorming gemotiveerd worden, waarom de 

vermeende samenhang er z6 en niet anders uit moet zien (anticipatie op 

de gevolgen). Bij ongemotiveerde hypothesen is ook de data-interpretatie 

minder intensief en doelgericht. 
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In het belang van verdere en systematischere exploratie van het model dient 

de student voortdurend uit te leggen waarom hij op onregelmatigheden stoot, 

c.q. waarom er een tegenspraak bestaat tussen zijn vermoeden en de verkregen 

data. 

De bewuste reflexie van oorzaken van tegenspraken, c.q. het moe ten verwerpen 

van hypothesen, zou een wezenlijke fase zijn in de ontwikkeling van heuristieken 

die leiden tot effectuering van cognitieve processen bij de persoon. Het 

belang hiervan, aldus Hille, wordt door onderzoek van Kirchner (1971) bevestigd. 

Daarom zoeken goede probleemoplossers voortdurend naar de oorzaken van het 

niet-bevestigen van een vermoeden. Zij verkleinen voortdurend hun zoekruimte 

door analyse van moeilijkheden, en isoleren tegenstrijdigheden en oplossings

hinderende eigenschappen van het data-materiaal. Positief effect hiervan is het 

vermijden van niet tot de oplossing voerende hypothesen en een doelgerichte(re) 

handelwijze. 

3.4.3 Data- en grafiekinterpretatie. 

Hille geeft aan dat het te interpeteren modelgebeuren zich in de data manifes

teert. Daar moet -georienteerd aan de doelstelling en aan de meer of Minder 

precies geformuleerde hypothese- het "wezenlijke van het onwezenlijken worden 

gescheiden. De interpretatie van kritische data voert naar nieuwe, bruikbare 

hypothesen en effectueert het zoekproces. (Kritische data zouden bijvoorbeeld 

de karakteristieke curve-verlopen zijn die verdere gevolgtrekkingen toestaan). 

Het abstraheren van het wezenlijke door de heuristische methode heeft nog een 

voordeel: het beseffen van het kritische voert tot vermijding van omweghypothesen. 

Voorwaarde bij het interpreteren van de data is de analyse "deel/geheel, ding/ 

eigenschapn. Die maakt verder inzicht in de modelstructuur mogelijk door 

de student in staat te stellen vergelijkingen te maken tussen bekende in

houden en het te onderzoeken object. Vergelijken is in deze samenhang ~ 

wezenlijke cognitieve operatie. Hille: nZe is deel van de analyse van een 

cognitief onderwerp en bestaat in de vergelijking van geactualiseerde voor

lopige voorstellingen die uit het 'cognitief reservoir' komen, met het te 

onderzoeken, nog niet in zijn structuur aanwezige object~' (pag. 53). 

Het gehele analytisch/synthetisch proces van de.data-interpretatie ziet er 

als voIgt uit: 
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1. Componenten en eigenschappen van het model worden van elkaar losgemaakt. 

2. Bet -onder een bepaalde doelstelling- uit elkaar gehaalde wordt door 

de data- en grafiekinterpretatie in samenhang gebracht. 

3. Door het vergelijken worden verschillen en overeenkomsten samengevat: 

tussen de delen en eigenschappen van het model; 

tussen het voorlopig "beeld" van het model en analoge onderwerpen 

in de cognitieve structuur. 

4. Bet abstraheren voor het onderzoeksdoel of een bepaalde probleemstelling 

van het wezenlijke. 

Deze vier fasen van de analytisch-synthetische cognitieve vaardigheden zijn 

delen van een complex kennis- en inzichtsproces. Zij treden in bepaalde 

combinaties en volgordes op, en herhalen zich vaak op verschillende 

abstractie-niveaus. Tot zover Bille (1980). 

Met de toetsing van hypothesen over de modelsamenhangen verbetert stap 

VOln: stap het innerli l: !fiCl\lpJ van Jc prc;gl ~Lrkar. HierdL?T verkrijgt hij 

steeds meer inzicht in de verschillende samenhangen van het model. Inzicht 

betekent in dit verband dat er een relatief adeguaat innerlijk model ontstaat 

van een succesvol geanalyseerd "buitenmodel". 

3.5 De cognitieve probleemoplossingsprocessen 

tijdens modelconstructie. 

In paragraaf 3.2 werd het doel van modelconstructie als voIgt omschreven: 

Bet vinden van een geaccepteerd model dat een adequate beschrijving geeft 

van het gedrag van een systeem of een fenomeen dat bestudeerd wordt. 

Dit zoekproces bestaat uit twee belangrijke fasen: 

a. Modelabstractie: het zoeken naar en formuleren van hypothesen over 

het gedrag van het systeem om dit te vertalen in een voorlopig 

materieel model. 

S~uccessieve aanpassing van het voorlepig model aan het origineel 

( model validering ) • 

Er bestaat een nauwe samenhang tussen dit proces en het zojuist geschetste 
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probleemoplossingsproces. Zowel het analyseren van een valide 

simulatiemodel als het construeren van een dergelijk model wordt 

gekenmerkt door een voortdurende verbetering van het innerlijk model op grond 

van hypothesevorming. conflict- of moeilijkheidsanalyses en data- en grafiek

interpretatie. 

Bet proces van modelconstructie is echter aanzienlijk complexer van aard 

dan het ~nalyseproces van een reeds gevalideerd model. De overeen

komsten en de verschillen tussen beide kunnen wellicht het 

beste in de volgende figuur worden weergegeven. 

fig. 1 

Analyse van een gevalideerd model Constructie van een valide model 

Doel: het abstraheren van de essen- Doel: het construeren van een 

tiele samenhangen van het model. val ide simulatiemodel. 

a. Op grond van hypothesevorming ont- lao Op grond van hypothesevorming ontstaat 

staat er een voorlopig innerlijk I er een voorlopig innerlijk model van een 

model. afgebakend realiteitsdomein dat vertaald 

wordt in een voorlopig model op de computer. 

valide 

simulatie , ... innerlijk 
.... , 

model model 

afgebakend 

realiteitsdomein , ~ innerlijk 

model 

t 
voorlopig 

simulatiemode 

{Vervolgens observeert de per soon het 

gedrag van het simulatiemodel; interpre

teert de data en ervaart tegenstrijdigheder. 

tussen zijn hypothese en de data die 

door het model zijn voortgebracht. Daarna 

vergelijkt de persoon de data van het 



b. Door experimentatie aan het simu

latiemodel worden steeds preciezere 

hypothesen geformuleerd, data en 

grafieken geinterpreteerd en kan er 

een reductie van tegenstrijdig

heden plaatsvinden tussen het 

innerlijk- en het uiterlijk model 

waardoor het innerlijk model zich 

stap voor stap verbetert. 

totdat 

c. valide simu- innerlijk 
(; ) 

latiemodel model 

er een relatief adequaat innerlijk 
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I 

model met de data van het realiteits

domain en ervaart hier ook weer 

tegenstrijdigheden). 

f' Door experimentatie aan het voorlopig 

I 
c. 
I 

simulatiemodel worden steeds preciezere 

hypothesen geformuleerd, data en 

grafieken geinterpreteerd en kan er een 

reductie van tegenstrijdigheden plaats

vinden tussen: 

1. het innerlijk en het uiterlijk 

model (modelanalyse). 

2. de data van het origineel (afgebakend 

realiteitsdomein) en de data van het 

voorliggend simulatiemodel (model

validering). waardoor het innerlijk

en het voorliggend simulatiemodel zich 

stap voor stap verbetert, 

n1et-essentJ.e.L J. 

essentiele 

relaties 

~:r-~-~T.; 
II II 

o:.:-~-l ,. =, 

1~ -r I I 

'I " I 'I L-_--=-_-_-.. J. 

totdat 

i< 

m 

val ide simu .. 

latiemodel 

men een geaccepteerd model heeft verkregen 



model ontstaat van een succesvol 

geanalyseerd buitenmodel. 
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waarin de prinicipiele betrekkingen van 

het realiteitsdomein geabstraheerd zijn 

en niet-essentiele relaties eruitgelaten 

zijn. Naarmate de analogie in betrekkingen 

tussen het simulatiemodel en het origineel 

toeneemt t des te meer validiteit bezit 

het model. 

Samengevat kan men stell en dat modelconstructie een inzichtsverwervings

en probleemoplossingsproces bij uitstek is. Zij bevordert hoge abstractie

prestaties. Moeilijkheids- oftewel conflictanalyses vinden hier in twee

voudige vorm plaats. 

Bet analyseren van een reeds gevalideerd model iS t zoals is gebleken uit de 

voorgaande bespreking. minder intensief van aard. De onderscheiden probleem

oplossingsprocessen worden hier in mindere mate gestimuleerd. Men zou dit 

proces dan ook kunnen beschouwen als een inleiding in of een-aanzet tot 

een actievere iase van het onLdekkend leren. Met dit laatste wordt hier 

uiteraard het proces van modelconstructie bedoeld. 

Tot slot van deze paragraaf wordt nog ingegaan op de verschillende kennis

soorten die tijdens het anulY5erer~ van een valide simulatiemodel en t:et 

construeren van een dergelijk model bij de student worden gestimuleerd. 

Een analyse hiervan biedt de mogelijkheid na te gaan welke kennissoorten 

een rol spelen bij het leren oplossen van problemen. 

Om tot een overzicht hiervan te komen wordt gebruik gemaakt van de indeling 

die De Jong en Ferguson (1982) hanteren, en van de herziene versie 

De Jong (1986). 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten kennis 

die van invloed zijn op het oplossen van problemen. 

Deze zijn: 

a. Declaratieve oftewel conceptuele kennis (beschrijvende kennis van 

een theorie); specifiek voor modelconstructie is dit de kennis van 

de wetmatigheden van een bepaald model. 
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b. Procedurele kennis, dat is kennis van de acties die in een bepaalde 

situatie zijn toegestaan; hier kennis van de manipulaties die op 

een aantal wetmatigheden van het specifiek model mogen worden uit

gevoerd. 

c.Situationele kennis: kennis van de momenten waarop bepaalde wet

matigheden en procedures gebruikt kunnen worden. 

d. Strategische kennis: kennis van de wijzen waarop bepaalde problemen 

aangepakt kunnen worden; hier kennis van een heuristische methode. 

Met het analyseren van een valide simulatiemodel kunnen worden onderzocht 

wetmatigheden (declaratieve kennis) van een specifieke probleemsituatie 

door middel van heuristische basismethodieken zoals hypothesevorming, conflict

of moeilijkheidsanalyse, data- en grafiekinterpretatie. (Deel van strategische 

kennis. N.B. Hier vinden conflictanalyses niet in tweevoudige vorm plaats). 

Aangezien deze wetmatigheden vertaaJd kunnen ,/Orden in een aantaJ mathematische 

formalismen is een val ide simulatiemodel een uitermate geschikt middel om 

studenten hiermee deze achterliggende concepten te leren. 

Voor modelconstructie geldt dat de student vla de heuristische methode 

(strategische kennis) analyses kan plegen van de wetmatigheden (declaratieve 

kennis) en de procedures van een specifieke probleemsituatie en van de 

momenten waarop deze wetmatigheden en procedures gelden (respectievelijk 

procedurele- en situationele kennis). 
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4. DOELSTELLINGEN VOOR COMPUTER INTEGRATED LEARNING. 

4.1 In1eiding. 

In deze paragraaf wordt een aanta1 doelstel1ingen, dat in de vorige paragraaf 

a1 min of meer aan de orde kwam. geexp1iciteerd. 

Deze doelstellingen worden eerst op a1gemeen niveau geformu1eerd, vervolgens 

worden zij steeds specifieker uitgewerkt met als resu1taat de formulering 

van leerdoelen in procestermen. 

Het formuleren van leerdoelen in gedragstermen, een eis die Mager (1977 ) 

stelt aan curriculumontwikkelaars, lijkt gezien de cognitieve vaardigheden 

(analyse en synthese) die hier in het geding zijn moeilijk uit te voeren. 

De betreffende cognitieve vaardigheden zijn namelijk geiso1eerd moeilijk 

te meten en bovendien voltrekken deze process en zich op verschillende 

abstractieniveaus. 

Het formuleren van leerdoelen in gedragstermen, voordat men meetinstrumenten 

heeft ontwikke1d om deze processen empirisch te toetsen, is mede daarom 

ook moeilijk te realiseren omdat gedragsdoelen gedefinieerd in concrete 

gedragingen niet aangeven: 

welke cognitieve competenties ten grondslag liggen aan datgene wat 

geleerd moet worden ; 

op welke \djze(n) de betreffende vaardi.t-;l ;;;~en bij de student gesti

muleerd kunnen worden. (zie Scandura, 1977 ) • 

Het formu1eren van leerdoelen in procestermen heeft hier dan ook als funetie 

het aanbieden van richt1ijnen v~~r het verder bepalen van de inhoud van het 

onderwijsprogramma en van de hulpmiddelen die hiervoor nodig zijn. (Zie 

paragraaf 5. een aanzet voor de ontwikkeling van meetinstrumenten). 

Het programma zal op deze wijze dan beter aan zijn doel ,gaan beantwoorden 

(zie Huber & Pilot, 1974). 

4.2 Algemene Doelstelling. 

Invoering van Computer Integrated Learning heeft tot doel: 

De student in staat te stellen op zelfstandige wijze van een technisch, 

natuurwetenschappelijk realiteitsdomein een model te construeren en dit 

door midde1 van eomputersimulaties te va1ideren. 
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Een uitwerking van deze algemene doelstelling wordt in de vorm van de 

volgende -meer specifieke- doelstellingen gegeven. 

4.3 Specifieke Doelstellingen. 

De student is in staat een afgebakend kennisdomein te explorer en , 

dat in de vorm van een model op de computer is weergegeven, door 

middel van parametervariaties. 

De student is in staat het gebruikte model op zijn validiteit te toetsen. 

De student is in staat in te grijpen in de modelstructuur door 

veranderingen aan het gebruikte model aan te brengen en zelf nieuwe 

modellen te ontwikkelen, en deze door middel van computersimulaties 

te valideren. 

Toelichting. 

Om tot een succesvolle invoering van Computer Integrated Learning te 

komen is het zinvol de student via het analyseren van een reeds gevalideerd 

model naar de actievere fase van ontdekkend leren (modelconstructie) te 

voeren. Het stimu14,r?n van i~lfstA.n::i~;hejd iient niet onverwachts en schoksgE'wijs 

te worden gefntroduceerd, maar geleidelijk opgevoerd te worden. 

4.4 Doelstellingen in termen van kennissoorten 

die gestimuleerd worden. 

De hierboven gedefinieerde doelstellingen worden als voIgt nader uitgewerkt: 

De student is in staat de wetmatigheden van een gevalideerd model te 

analyseren door middel van heuristische basismethodieken zoals 

hypothesevorming, conflict- of moeilijkheidsanalyse, data- en 

grafiekinterpretatie. 

De student is in staat de aan het model ten grondslag liggende 

mathematische vergelijkingen af te leiden (zie toelichting). 
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De student is in staat het in mathematische termen opgestelde model door 

middel van computersimulaties op zijn validiteit te controleren. 

De student is in staat door middel van heuristische methodieken de 

wetmatigheden en procedures van een gegeven systeem ,evenals de mo

momenten waarop deze wetmatigheden en procedures gelden, te onderzoeken. 

Toelichting. 

Het afleiden van de abstracte relaties die aan het model ten grondslag 

liggen, kan vergemakkelijkt worden indien men deze mathematische vergelijkingen 

-veelal differentiaalvergelijkingen- op hoorcolleges voorsuggereert. 

Deze doelstellingen worden in de vorm van de volgende procesdoelen gegeven. 

4.5 Doelstellingen op cognitief niveau. 

De student is in staat op grond van een voorlopige analyse, steeds 

preciezere hypothesen te formuleren over de samenhangen van het in 

het onderzoek betrokken model of systeem waarbij doel en middelen 

op elkaar worden afgestemd. 

Dit algemene procesdoel wordt als voIgt nader uitgewerkt: 

De student is in staat te analyseren: 

a. de eigenschappen, processen en betrekkingen van het model; 

b. de relaties die tussen deze process en en betrekkingen bestaan; 

c. de organisatorische principes die deze processen en betrekkingen 

in stand houden. 

De student is vervolgens in staat de essentiele samenhangen van het 

model te abstraheren door het maken van vergelijkingen tussen: 

a. delen en eigenschappen van het model; 

b. het voorlopig beeld van het model met analoge onderwerpen in de 

cognitieve structuur. 

De student is daarna in staat de validiteit van het model te controleren 
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door de data die door het model zijn voortgebracht te vergelijken 

met de data die door de theorie worden voorspeld. 

Bij modelconstructie geldt dat de student op grond van een voorlopige analyse 

een model construeert die hij door middel van een computersimulatie 

analyseert op overeenkomstige wijze zoals hierboven is beschreven. 

De student is dan in staat het voorliggend simulatiemodel bij te 

stellen (te valideren) door het maken van vergelijkingen tussen: 

a de data die door experimentatie aan het model zijn voortgebracht 

en de data van het te onderzoeken realiteitsdomein .; 

b de data van het model en de hypothese. 

Indien het resultaat van de bijstelling niet bevredigend is, keert de student 

terug naar de initiele probleemrepresentatie, stelt deze bij en abstraheert 

een ander voorlopig model waarna het gehele proces weer wordt herhaald. 

4.6 Voorwaarden voor de realisering van 

Computer Integrated Learning. 

Tot slot van deze paragraaf worden nog enige voorwaarden genoemd die van 

be lang zijn v~~r de realisatje van Corr.puter Integrate.J Learning. 

Het Wetenschappelijk Onderwijs dient geen reproductie van feitenkennis 

na te streven, maar erop gericht te zijn het 'probleemoplossend vermogen' 

van de student aan te spreken en deze natuurlijke capaciteiten in en 

door het aanbieden van probleemgeorienteerd onderwijs te bevorderen. 

Dit houdt in dat kennis van en over de principes van de modelmethode 

(hypothesevorming) in en door het oplossen van problemen bevorderd 

dient te worden. 

Voorkomen dient te worden dat studenten de inzet van interactieve 

grafische systemen in het onderwijs als geisoleerde onderwijseenheden 

ervaren; daarvoor is de heuristische waarde van de modelmethode te 

groot. Voorkomen dient daarom te worden dat de computer als een soort 
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verrijking van de leerstof wordt gebruikt naast hoor- en werkcolleges. 

Dit zou het geval kunnen zijn, indien kennis van de principes om tot 

modelvorming te komen niet expliciet als doel in het programma wordt 

geformuleerd. 

Het analyseren van een val ide simulatiemodel en het construeren van 

een dergelijk model zijn processen waarbij veel zelfwerkzaamheid 

van de student wordt verlangd en waarbij de kans op een succesvolle 

analyse, cq. constructie van een model, zonder begeleiding beperkt 

blijft. Hulp in de vorm van een tutor of begeleiding van een docent 

is daarom een noodzakelijke vereiste. Bij het eerste kan worden 

gedacht aan een tutor die de lacunes in voorkennis van een student 

diagnostiseert en aanvult. Kortom, van be lang is dat de tutor de 

oorzaken diagnostiseert waardoor de student niet tot de juiste abstrac

ties komt en hulp aanbiedt (zie de volgende paragraaf). 

Voar de verdere ontwi.kkeling en aanpassing van de ingevoerde systemen 

is kennis over de effecten van de inzet van Computer Integrated Learning 

van groot belang. Hierdoor wordt het mogelijk de tekorten van de in

gevoerde programma's bij te stellen (zie laatste paragraaf). 

V~~r een goede onderlinge afstemming van de verschillende vakken in 

het curriculum is het verder van belang om de betrokken onderwijsge

venden bij de invoering van Computer Integrated Learning te ~etrekken. 

Door het gebruik van de computer in het onderwijs is bovendien een 

verandering in rolopvatting van de betrokken docenten noodzakelijk. 
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5 EVALUATIE VAN DE COGNITIEVE PROBLEEMOPLOSSINGSPROCESSEN. 

5.1 Inleiding. 

In de vorige paragraaf werd aangegeven welke cognitieve probleemoplossings

processen door Computer Integrated Learning kunnen worden gestimuleerd. Deze 

paragraaf richt zich op de wijze waarop deze processen gemeten kunnen 

worden. De bedoeling is aan te geven op welke wijze de 'beoordeling' van 

de beoogde leerprocessen op basis van een expliciete en controleerbare 

systematiek mogeliik is. Lodewijks (1980) citeert Harris, die over evaluatie 

het volgende zegt:""Evaluation is the systematic attempt to gather evidence 

regarding chan2es in student behaviour that accompanies planned educational 

experiences" (pag 1). 

Het doel van evaluatie is het verkrijgen van informatie omtrent het verloop 

van het leerproces van de student. Deze informatie heeft dan betrekking op de 

mate van verandering die ten gevolge van instructie is opgetreden vanaf een 

bepaalde begintoestand tot aan een geplande eindtoestand. 

Met betrekking tot instructie zou het vol gens Glaser (1976) mogelijk moeten 

zijn studenten een algemene strategie te leren die hen op den duur in staat 

ste!t op autonome wijze te studeren, waardoor zij minder afhankelijk worden 

van instructie. Wilhelms (1967) merkt hierover op: "In some degree he has to 

be equipped to be his own diagno~t:cian; because ia the final analysis he 

will be his own diagnostician anyway - he is the person who is in control of 

his learning energies - and it is better that he does the job well" (pag. 4-5) 

5.2 Het Evaluatieproces. 

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen.de verschillende tijdstippen 

waarop evaluatie kan plaatsvinden. 

Deze momenten hebben be trekking op: 

a. De initfele evaluatie : Deze is vooral gericht op het vaststellen van de 

'begintoestand' van de student die aan het pro

gramma deelneemt. Er wordt getoetst in welke 

mate de student de te verwerven vaardig-

heden en kennisinhouden reeds bezit. Gegevens 



b. De formatieve evaluatie 

c. De summatieve evaluatie 
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hierover z~Jn noodzakelijk om in de summatieve 

(eind) evaluatie aan te kunnen geven in welke 

mate er een verandering is opgetreden ten gevolge 

van instructie. 

Bij deze vorm van eva1uatie wordt het in ontwikke

ling zijnde 1eerproces beoordee1d. Kennis van 

de wijze waarop het leerproces zich ontwikkelt. 

biedt de mogelijkheid instructiemidde1en te 

ontwikke1en om het leerproces in de gewenste 

richting te stimuleren. 

Deze wordt aan het einde van de cursus of het 

programma uitgevoerd en is bedoeld om de ge

wenste veranderingen in het leerproces van de 

student te meten, die men met instructie beoogd 

te bereiken. 

Voordat aangegeven wordt op welke wijze de beoogde leerprocessen tijdens 

deze evaluatiemomenten gemeten kunnen worden, is een operationalisering 

van de tognitleve problecmoplossingsplJr~s2~n in p~ 0eet- en hant€~rbaar 

criterium noodzakelijk. 

5.3 Operationali~ering van de cognitieve 

probleemoplossingsprocessen. 

Simon (1980b) geeft aan dat er nog geen testen zijn ontwikkeld om de cognitieve 

probleemop1ossingsprocessen die tijdens de termina1sessies bij de studenten 
t 

worden gestimuleerd, empirisch toetsbaar te maken. "Wanneer de student in 

een dia100g met de computer mode11en ontwikkelt, hun doen en 1aten in simu1aties 

ana1yseert, en de modellen op grond hiervan modificeert, dan 1aten de betrokken 

vaardigheden zich niet in een 'paper and pencil test' uitdrukken", aldus 

Simon (pag. 36 ). 

Deze opmerking 1ijkt gezien de betreffende vaardigheden die hier in het geding 

zijn juist. Analytische en synthetische procesvaardigheden zijn geisoleerd 

moei1ijk te meten en bovendien vo1trekken deze processen zich op verschillende 
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abstractieniveaus. 

Toch be staat de mogelijkheid om deze ingewikkelde processen empirisch toets

baar te maken en informatie te verkrijgen over het in ontwikkeling zijnde 

leerproces. 

Ter toelichting wordt eraan herinnerd dat met het steeds preciezer formuleren 

van hypothesen, het reduceren van tegenstrijdigheden, data- en grafiekinter

pretatie, het innerlijk model stap v~~r stap verbetert totdat er een 

adequaat subjectief model is ontwikkeld dat grote overeenkomsten vertoont 

met het geanalyseerd uiterIijk model. 

Tijdens dit proces is elke poging van de student om iets te proberen 

of meer in het bijzonder om een bepaalde hypothese te toetsen, de uitkomst 

van een analytisch/synthetisch proces.Deze uitkomst is echter geen complete 

analyse geweest van aIle processen en wisselwerkingen die zich in het model 

of domein voordoen, maar heeft eerder betrekking gehad op enkele meer speci

fieke deelprocessen of -betrekkingen van het kennisdomein. De op cognitief 

niveau geformuleerde hypothese is dus een abstractie van een denkproces 

dat gericht is geweest op een deelgebied van het in het onderzoek betrok

ken model of domein. Dit abstractieproces kan zichtbaar gemaakt worden 

door de student letterlijk te vragen de verschillende op cognitief niveau 

geformuleerde hypothesen die ten aanzien van de verschillende deelgebie

den zijn geformuleerd, kenbaar te maken. 

Om een evaluatie van het in ontwikkeling zijnde leerproces mogelijk te 

maken, kan men de student verder ook nog vrasen bij elk geforTluleerde 

hypothese aan te geven met welk doel de toetsing is verricht en in te gaan 

op de redenen op grond waarvan de getoetste hypothese werd verworpen of 

aangenomen. Hierdoor kan de docent nagaan op welke wijze het leerpro-

ces zich voltrekt. Bovendien wordt,zoals in paragraaf 5.6 te zien is, zelf

evaluatie van het leerproces mogelijk. Door het expliciteren van de cogni

tieve handelingen wordt verder ook bereikt dat de student bewust wordt ge

maakt dat een systematische exploratie van het kennisdomein slechts te ver

wezenIijken is door een bewuste reflexie op de oorzaken van het weI of niet 

bevestigen van een vermoeden. (Zie paragraaf 3.4.1) 

Tijdens de beginfase van het leerproces zou uit de beschrijvingen van de 

student exploratief gedrag te zien kunnen zijn. Gaandeweg zou het mogelijk 

moe ten zijn te identificeren of de student uit de analyses van het kennis

domein in staat is steeds duideIijker aan te geven wat het doel van elke 

volgende toetsing is en wat de oorzaken zijn van het weI of niet bevestigen 

van een vermoeden. 

Informatie hierover biedt de docent de mogelijkheid te diagnostiseren om 
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welke redenen de student niet tot bet ere abstracties komt en instructie 

daarop af te stemmen. In dit verband geeft Hille (1980) een aantal oorzaken 

aan die betrekking hebben op het optreden van tegenstrijdigheden die het 

abstractieproces kunnen bemoeilijken. 

Deze verwijzen naar: 

a. Interpretatiemoeilijkheden die op grond van een ontoereikende theorie 

op kunnen treden. De oplossing ervan voert naar een paradigmaverande

ring, dat wil zeggen dat deze interpretatiemoeilijkheden radicaal 

moeten worden opgelost. 

b. Tegenstrijdigheden die hun oorsprong vinden in de grenzen van het 

model 

c. Moeilijkheden bij de reductie van een complex, oorspronkelijk systeem 

(modelabstractie). 

d. Interpretatiemoeilijkheden in het kader van modeltesten en -validering 

die optreden in de vergelijking tussen de data van het model met de 

data van het origineel. Deze moeilijkheden verwijzen naar de noodzaak 

van verandering van modelcomponenten. 

Gekeken zou dus moe ten worden of uit de geexpliciteerde handelwijzen deze 

moeilijkheden blijken en hoe instructie daarop afgestemd kan worden. Het is 

in het kader van deze studie niet mogelijk hierop nader in te gaan en precies 

aan te geven hoe deze instructie er uit zou moeten zien. De onderzoeksopdracht 

had hierop geen betrekking. 

Resumerend kan gesteld worden dat explicitering van de cognitieve handel

wijzen tot doel heeft het achterliggend leerproces zichtbaar te maken en 

facilitering hiervan mogelijk te maken. 

In de context van de formatieve evaluatie is het nu mogelijk het in ontwikkeling 

zijnde leerproces te 'beoordelen' en zodoende stappen te ondernemen om dit 

proces zonodig in de gewenste richting te beinvloeden. 

De mate waarin explicitering tot facilitatie van het leerproces leidt, dient 
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natuurlijk allereerst expliciet te worden onderzocht. Er bestaat een vermoe

den dat onderzoek hiernaar tot positieve resultaten zal leiden. Bijval hier

v~~r komt ondermeer van een studie van ShadIer en Pellegrino (zie Scandura 

'77). Zij leerden proefpersonen om tijdens het oplossen van problemen hun doel 

en strategie te verbaliseren. Gebleken is dat de kans op het vinden van een 

oplossing hierdoor werd vergroot. 

Uit het op te zetten onderzoek zou dus moe ten blijken in welke mate de te 

toetsen veronderstelling geldt. Men zou in dit onderzoek kunnen kijken of 

explicitering van de cognitieve handelingen een positief effect uitoefent 

op het vinden van de samenhangen van een kennisdomein. 

Een hoge correIa tie hiertussen zou dan een indicatie zijn van het voorspellend 

vermogen (predictieve validiteit) van het meetinstrument. Hierdoor wordt het 

mogelijk uitspraken te doen over de mate waarin het meetinstrument datgene 

meet wat het tracht te meten. Er kan dan antwoord worden gegeven op de vraag 

of een bewuste reflexie op de oorzaken van het verwerpen c.q. aanvaarden 

van een vermoeden op juiste wijze wordt geoperationaliseerd door het expli

citeren van de cognitieve strategie. 

5.4 Vorm en inhoud van het meetinstrument nader uitgewwerkt. 

Voordat nader wordt ingegaan op de initiele en de summatieve evaluatie is 

het van belang eerst gedetailleerd aan te geven op welke wijze het meet

instrument zijn definitieve gestalte kan krijgen. 

Wat betreft de vorm ervan kan gedacht worden aan een vragenlijst met open 

vragen die de, studenten tijdens hun werkzaamheden aan de terminal dienen te 

beantwoorden. Deze vragen hebben betrekking op het rapporteren van de 'cogni

tieve activiteiten' die de studenten tijdens de sessies verrichten. 

De vragenlijst bevat aan het begin een korte maar gedetailleerde instructie. 

Aangegeven wordt dat de student moet trachten zo systematisch mogelijk het 

domein te analyseren. Vermeld wordt dat een zorgvuldige analyse het toetsen 

van een bepaalde veronderstelling inhoudt, door verschillende data met elkaar 

te vergelijken en dat daarbij gerezen tegenstrijdigheden gereduceerd dienen te 

worden. {N.B. Men zou aan het begin van de cursus een discussieprogramma kun

nen inlassen, waarin van gedachten wordt gewisseld over de waarde van model

analyse c.q. modelconstructie v~~r de wetenschapsbeoefening en de beroeps-
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praktijk. Een dergeIijke discussie zou daarbij goed aansluiten). 

Na de inieiding wordt de student erop at tent gemaakt dat hij de inhoud dient 

te rapporteren van iedere hypothese die hij op grond van een zorgvuldige 

analyse wil toetsen. Hij wordt erop gewezen dat de hypothese zelf niet per se 

in mooie volzinnen hoeft te worden aangegeven, maar dat dit ook in formule

vorm kan; dit om zoveel mogelijk te voorkomen dat stilistische vaardigheden 

verdere analyse van het model of domein bemoeilijken. 

De student dient bij het rapporteren van hypothesen weI de nodige zorgvuldig

heid te betrachten. Hij wordt aangespoord de inhoud van de hypothese, daar 

waar het mogelijk is, zo zorgvuldig mogelijk w~er te geven. De student moet 

dan de redenen waarom hij een specifiek vermoeden wil toetsen, zo nauwkeurig 

mogelijk vermelden. 

Indien datgene wat de student wil toetsen voor hem zelf niet geheel duidelijk 

is dient de vragenIijst hiervoor ruimte te bieden. Gedacht kan worden aan 

een antwoordcategorie waarin de student een onduidelijk vermoeden met betrekking 

tot de vermeende deelsamenhangen tot uitdrukking kan brengen. 

Het toetsen van de hypothesen zelf hoeft niet te worden gerapporteerd; de 

uitkomst van de toetsing weI. Aangegeven moet worden waarom het vermoeden weI 

of juist niet klopt en op grond waarvan besloten wordt een andere hypothese 

te toetsen. 

5.5 De initiele en summatieve evaluatie. 

s.S.1 Inleiding. 

Voor de summatieve evaluatie is het van belang respectievelijk vast te stellen 

in welke mate de student de te Ieren vaardigheid reeds bezit en in welke mate 

ten gevolge van instructie hierin vooruitgang wordt geboekt. 

Uit de voorgaande paragrafen volgde dat explicitering van de cognitieve han

delwijzen tot doel had facilitatie van het Ieerproces. Deze facilitatie 

had betrekking op het bewust maken van de student dat het vinden van een 

oplossing bereikt wordt wanneer men systematisch zoekt naar de oorzaken van 

het verwerpen c.q. aanvaarden van een hypothese. Hierdoor wordt de zoekruimte 

verklcind en komt 'de·oplossing' steeds dichterbij. Het uiteindelijke doel 

hiervan is dat de student op den duur steeds doelgerichter gedrag ontwikkelt. 
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waardoor het zoekproces effectiever wordt georganiseerd. De mate waarin het 

begingedrag van de student meer of Minder doelgericht is en de mate waarin 

hier progressie optreedt na verloop van tijd als gevolg van instructie, 

geeft dan de vooruitgang in het leerproces van de student weer. V~~r de 

initiele en de summatieve evaluatie is het dus van belang aan te geven wat 

men onder het begrip doelgericht gedrag verstaat. 

5.5.2 Operationalisering van het begrip 'Doelgericht Gedrag'. 

In paragraaf 3.4.2 werd aangegeven dat goede probleemoplossers bij het analyse

seren van een valide simulatiemodel of bij het construeren van een model, te

genstrijdige en 'oplossingshinderende' eigenschappen van het datamateriaal iso

leren. Een positief effect daarbij was het vermijden van niet tot de oplossing 

voerende hypothesen. 

Ret vermijden van dergelijke hypothesen is niet altijd even gewensten ook mogelijk. 

De hypothesen die tijdens de toetsing worden verworpen, kunnen namelijk niet 

zonder meer worden gekwalificeerd als hypothesen die niet tot de oplossing 

zullen leiden. Ret is immers heel goed mogelijk dat juist het verwerpen van 

deze. achteraf door de student als'negatief' bestempelde hypothesen, hem op 

een gegeven moment doet constateren welk vermoeden hoogstwaarschijnlijk weI in 

een d::l.fl·opvolgende toetsing kan worden be\'~st:igd. 

Er kunnen ook hypothesen worden geformuleerd waarvan men mag aannemen dat deze 

zelden tot de 'oplossing van het gevraagde' zullen leiden. De student zou in 

dit geval op een verkeerd - of dood spoor zitten. Men kan hierbij denken aan 

hypothesen die het gevolg zijn van het optreden van tegenstrijdigheden tijdens 

het abstractieproces. (Zie de door Rille onderscheiden redenen die hypothese

vorming kunnen bemoeilijken in paragraaf 5.3). 

Lukt het de student een geformuleerd vermoeden ten aanzien van de (deel)samen

hangen van het model of domein in de toetsing bevestigd te krijgen, dan bete

kent dit dat hij nu veel doelgerichter kan gaan zoeken.De student is immers niet 

allen in staat 'niet aanvaarde hypothesen' te rapporteren, maar kan nu ook aan

geven welk specifiek vermoeden in de toetsing bevestigd is geworden. Rierdoor 

wordt de zoekruimte nog meer verkleind en wordt het mogelijk ~teeds preciezere 

hypothesen te formuleren die in de daaropvolgende toetsingen mogelijk aanvaard 

kunnen worden en kan de student (verdere) omweghypothesen vermijden. 
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De mate nu, waarin de student over een aantal sessies heen erin slaagt meer 

positief bevestigde hypothesen te verkrijgen, geeft dan aan in hoeverre het 

zoekproces doelgerichter is geworden. 

--------- positief bevestigde hypothesen 

niet aanvaarde hypo the sen 

" " 

1 

" " " 

2 

" " 

3 4 

aantal sessies 

"

" 

5 6 7 

figuur 2: Doelgericht gedrag bij het formuleren van hypothesen. 

In de initi;le evaluatie is het dan wenselijk om aan het begin van de cursus 

na de eerste sessie vast te stellen welk percentage van de geformuleerde 

hypothesen als negatief wordt bevestigd en welk percent~ge als positief wordt 
• aanvaard. 

Tijdens de summatieve eva!uatie (na een van te voren vastgeste!d aanta! sessies) 

kan worden gekeken of op vergelijkbare taken het percentage positief aanvaarde 

hypothesen stijgt ten gevolge van het expliciteren van de cognitieve handelingen 

en de diagnostische hulp die de docent tijdens de formatieve evaluatie aanbiedt. 

Tijdens de eerst sessie is het niet de bedoeling dat de docent diagnostische 

hulp aanbiedt. Ret ~taat de student tijcens de:ze sessie nu ook vrij ?ijn cog

nitieve handelingen we! of niet te expliciteren. Door dit laatste kunnen er 

differentiele leereffecten optreden omdat de ene student bewuster zoekt naar 

de oorzaken van het weI of niet bevestigen van een vermoeden dan de andere. 
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Toch hoeven die de resultaten van de summatieve evaluatie niet te vertroebelen, 

omdat het hier niet zozeer gaat om een vergelijking tussen studenten dan weI 

om een vergelijking binnen de student. 

5.6 Zelf - en continue evaluatie van het leerproces. 

In paragraaf 5.3 werd opgemerkt dat door het expliciteren van de cognitieve 

handelingen zelf-evaluatie van het leerproces mogelijk wordt, doordat de 

student uit de eigen gegeven beschrijvingen nagaat wat de oorzaken waren 

voor een succesvolle of minder succesvolle analyse of constructie van een 

model. 

De student zou in geva! de ~plossing van het gevraagde hem bekend is, de 

verschillende momenten uit het leerproces met elkaar kunnen vergelijken 

waarin hij weI en geen positief bevestigde hypothesen wist te verkrijgen, 

en kunnen nagaan waarom dit in het ene geval weI en in het andere niet lukte. 

In het begin zou de student 'deze diagnose' samen met de docent kunnen uit

voeren; langzamerhand zou hij deze taak aIleen dienen te verrichten. 

Ook bestaat de mogelijkheid om continu het leerproces te meten. Zowel de 

docent als de student kan dan een lijst bijhouden van de gemaakte vorderingen 

waarin aangegeveI' wordt in welke \ili!'.:'.~ h(>t pi.0!rc~;1i posHle£ rt?vestigde 

hypo the sen per sessie is gestegen. Bij afwezigheid van vooruitgang hierin, 

kan de docent in de formatieve evaluatie hierop inspelen en nagaan wat hier

van de redenen zijn. 

In eerste instantie is het de bedoeling dat de student samen met de docent 

deze oorzaken diagnostiseert; uiteindelijk dient de student zich hierin zelf 

te bekwamen en na te gaan wat de oorzaken zijn van een gebrek san vooruit

gang. 
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Een voorstel v~~r empirisch onderzoek naar de effecten 
van Computer Integrated Learning. 

Inleiding. 

Tot slot van deze studie wordt onderzoek geformuleerd waardoor de 

effecten van het g~integreerd inzetten van de computer in het Technisch 

Hoger Onderwijs geevalueerd kunnen worden. 

In de voorgaande paragrafen is gebleken dat een succesvolle analyse c.q. 

constructie van een model inhoudt dat de student voortdurend zoekt naar de 

oorzaken van het weI of niet bevestigen van een vermoeden. 

Deze bewuste reflexie op de oorzaken van het verwerpen en/of aanvaarden 

van hypothesen werd in paragraaf 5.3 geoperationaliseerd door de student 

te vragen: 

de op cognitief niveau geformuleerde hypothesen schriftelijk weer 

te geven; 

het doel van iedere toetsing op te schrijven; 

aan te geven wat de oorzkaen zijn van het weI of niet bevestigen 

van een zojuist getoetste hypothese. 

In dit op te zetten onderzoek wordt nagegaan of explicitering tot bevorde

ring leidt van de door Computer Integrated Learning gestimuleerde cognitie

ve i'!.:>cessen en daal;ne(~ <3i:1rr,-,mhangend tot het ontdC!kken van de :qanlcnhangen 

in een kennisdomein. Dit kennisdomein kan een valide simulatiemodel zijn. 

maar kan ook betrekking hebben op een reele situatie waarvoor de student nog 

een valide model moet ontwikkelen. 

In de komende paragrafen wordt nader ingegaan op de wijze waarop het effect 

van explicitering middels onderzoek kan worden vastgesteld. 

6.2 Afbakening van het onderzoek. 

In de paragrafen 3.4 en 3.5 is gebleken dat zowel bij het construeren van 

een valide simulatiemodel als bij het analyseren van een reeds ontwikkeld 

en gevalideerd model dezelfde cognitieve probleemoplossingsprocessen zijn 

betrokken. Bij modelconstructie doen deze processen zich echter in versterkte 

mate voor (zie conflictanalyses). 

Doordat in beide gevallen dezelfde processen worden gestimuleerd,beperkt 

dit onderzoek zich tot het vaststellen van de grootte van het effect dat 

explicitering heeft op het ontdekken van de samenhangen van een voorliggend 

simulatiemodel. 
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Indien uit dit onderzoek mocht blijken dat explicitering niet tot bevordering 

van het leerproces leidt, is verder onderzoek naar deze effecten met betrekking 

tot modelconstructie niet zinvol. 

De onderzoekshypothese luidt dan als voIgt: "Het expliciteren van de op 

cognitief niveau geformuleerde hypothesen vergroot de kans dat de student 

de samenhangen van een valide simulatiemodel ontdektu • 

6.3 Onderzoeksopzet. 

Voor het toetsen van de onderzoekshypothese kan men gebruik maken van een 

experimentele- en een controlegroep. Ter voorkoming van de onvergelijkbaar

heid van de groepen worden de proefpersonen 'at random', dat wi! zeggen 

op toevalsbasis aan de beide groepen toegewezen. 

De onderzoekspopulatie bestaat uit eerstejaars T.H. studenten uit de Technisch

Natuurwetenschappelijke studierichtingen. 

Beide groepen proefpersonen krijgen dezelfde vraagstukken om op te lossen. 

Voor het oplossen van deze vraagstukken dienen de proefpersonen een op de 

computer voorliggend valide simulatiemodel te analyseren. 

De instructie is voor beide groepen verschillend. 

De experimentele groep krijgt de instructie het probleem schriftelijk te be

schrij",en . en duidelijk aan te geven wat men telkens met de computer wi! 

onderzoeken. De proef,ersoon cn~rd.: hier'J; j /~o nauwkeur:.~ mogel.ijk hel doel 

van iedere toetsing te vermelden en na elke toetsing te rapporteren of de 

hypothese bevestigd werd of niet. Ook dient de proefpersoon zo gedetailleerd 

mogelijk aan te geven wat volgens hem de oorzaken zijn van het verwerpen 

c.q. aanvaarden van de zojuist getoetste hypothese. 

Indien de proefpersoon niet in staat is een specifiek vermoeden te formuleren 

met betrekking tot het optreden van bepaalde modelgebeurtenissen dient hij 

toch zo veel mogelijk te beschrijven wat de aard van zijn werkzaamheden dan 

weI was. 

De controlegroep is van deze explicitering vrijgesteld. 

Ben significant positief verschil in het aantal opgeloste vraagstukken ten 

gunste van de experimentele groep geeft aan dat de onderzoekshypothese kan 

worden aanvaard. 
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6.4 De controle van relevante subjectvariabelen. 

In de vorige paragraaf was te zien dat de controlegroep niet verplicht werd 

het toetsen van hypothesen te rapporteren. Het is deze proefpersonen dus 

niet verb6den hun vermoedens op papier te zetten en deze uit te werken. Er 

dient namelijk voorkomen te worden dat de proefpersonen uit de contro1egroep 

anders te werk gaan dan zij vo1gens hun norma1e studiegewoonten gewend zijn. 

Om de vergelijkbaarheid van de onderscheiden groepen a1snog te bevorderen 

en een aantal be1angrijke subjectvariabe1en onder contro1e te houden, wordt 

de proefpersonen van de contro1egroep gevraagd na het beeindigen van het 

experiment midde1s een korte vragen1ijst hun aanpakstrategie te beschrijven. 

Het is immers heel goed moge1ijk dat een aantal van deze proefpersonen de 

van de experimente1e groep ver1angde strategie, in meer of mindere mate 

reeds beheerst en deze dus ook heeft uitgevoerd. Deze strategie heeft, 

zoals in het begin van deze paragraaf a1 is verme1d, betrekking op een bewuste 

ref1exie op de oorzaken van het verwerpen c.q. aanvaarden van zojuist 

getoetste hypothesen. 

De proefpersonen uit de contro1egroep wordt daarom gevraagd aan te geven 

op welke wijze zij het simulatiemodel hebben geanalyseerd. Zij dienen dan zo 

gedetail1eerd moge1ijk te beschrijven wat zij precies hebben onderzocht en 

hoe zij hierbij te werk zijn gegaan. Verder wordt ook naar hun normRle 

studiegewoonten gevraagd en of deze verschilt van de zojuist gehanteerde 

aanpak en in welke mate dit eventueel het geva1 is. 

De proefpersonen van de experimente1e groep krijgen ook een korte vragen-

1ijst voorge1egd. Deze vragen1ijst dienen zij echter aan het begin van het 

experiment in te vu11en. 

Deze proefpersonen wordt slechts gevraagd hun norma1e studiebenadering 

en/of -strategie zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en aan te geven welke 

activiteiten zij hierbij gewoon1ijk verrichten. Het is hier name1ijk ook 

heel goed mogelijk dat een aanta1 van deze proefpersonen de ver1angde 

strategie a1 (enigszins) beheerst. 

Bij het analyseren van de resu1taten van dit experiment kunnen de gegevens 

uit de vragen1ijsten betrokken worden. Er kan dan worden gekeken in 

welke mate de proefpersonen uit beide groepen de verlangde strategie reeds 

beheersten en in welke mate de geformuleerde onderzoekshypothese juist is. 



- 44 -

6.5 De controle van relevante en potentieel storende factoren. 

Zoals reeds is aangegeven dienen de proefpersonen uit de experimentele groep 

hun vermoedens schriftelijk te expliciteren. 

Om het effect van storende factoren tegen te gaan die mogelijkerwijs van 

invloed kunnen zijn op de voortgang van de werkzaamheden van de experimentele 

groep, wordt deze proefpersonen gevraagd hun vermoedens bij voorkeur of 

in formulevorm of in volzinnen weer te geven. WeI dienen zij hierbij grote 

nauwkeurigheid te betrachten en de oorzaken van een niet of weI bevestigde 

vermoeden zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven en op duidelijke wijze 

aan te geven wat het doel van iedere toetsing is. Bij het rapporteren van 

oorzaak en gevolg redeneringen staat het de proefpersoon ook vrij deze 

redeneringen of in formulevorm of in volzinnen ~eer te geven. Er dient 

namelijk zo veel mogelijk voorkomen te worden dat stilistische- vaardigheden 

interfereren met de cognitieve activiteit van de individuele proefpersoon. 

Ter voorkoming van ruis in de gegevens is het van belang dat aIle proefperso

nen gebruik maken van dezelfde apparatuur. Een eventuele afwijking in de ge

bruikte apparatuur kan namelijk een verschillend effect uit oefenen op de 

prestaties van de individuele proefpersonen en hierdoor de resultaten van 

het experiment vertroebeleH. 

Een andere storende factor in dit onderzoek heeft betrekking op de samen

werking tussen proefpersonen. 

Het is in dit onderzoek geenszins de bedoeling na te gaan of samenwerking 

tussen personen tot bevordering leidt van de beoogde leerprocessen. Het is 

dan ook van groot belang dat elke proefpersoon aIleen aan een terminal werkt 

en de opgedragen werkzaamheden dus aIleen uitvoert. 

Een laatste nog te vermelden factor die effect kan uitoefen op de prestaties 

van de individuele proefpersonen betreft de ongelijke mate van geoefendheid 

in het gebruik van de computer. 

Proefpersonen die reeds eerder analytische werkzaamheden aan de terminal heb

ben verricht kunnen mogelijkerwijs een voorsprong bezitten op proefpersonen 

die hieraan voor het eerst deelnemen. 
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Er dient daarom te worden nagegaan welke proefpersonen uit de onderscheiden 

groepen reeds eerder met de computer hebben gewerkt, wat de aard van deze 

werkzaamheden was en hoe vaak zij deze activiteiten hebben uitgevoerd. 

Door middel van de in de vorige paragraaf aangeduide vragenlijst kan dit 

dan worden vastgesteld. 
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BIJLAGE 1. 

COMPUTERSlMULATIES. 

(Een voorbeeld uit het Werktuigkundig curriculum: practicum Massa-Veersystemen 1). 

In het eerste studiejaar van de studie tot werktuigkundig ingenieur aan de 

TH Eindhoven komt het onderwerp massa-veersystemen aan de orde in het 

3e semester bij het vak Inleiding Dynamica. 

Een voorbeeld van een massa-veersysteem is een massa welke is opgehangen 

aan een veer. Bij het uittrekken van de veer komt de massa in trilling. Het 

probleem is om de beweging van de massa te beschrijven en weer te geven in 

een bewegingsvergelijking. De uiteindelijke bedoeling is dat studenten inzicht 

krijgen in de begrippen eigenfrequentie en demping (trillingsgedrag van het 

mv systeem) op basis van een formele mathematische beschouwing en kunnen 

aangeven waar de grootte van de eigenfrequentie van afhangt. 

Voorafgaand aan het college Inleiding Dynamica heeft men in het Ie semester 

2 practica ingevoerd: Massa-veersystemen 1 en massa-veersystemen 2. Bij het 

eerste practicum komen massa-veersystemen met een massa, een veer en een 

demper aan d(~ ordp: in het t",,"eede practicum wordf'n massa-veersystemen met 

twee massa's, twee veren en twee dempers behandeld. 

We beperken ons tot het practicum M-V systemen 1. Dit practicum is gebaseerd 

op een simulatie van het m-v systeem. Bij dit practicum is het de bedoeling 

dat de bewegingsvergelijking niet op analytische wijze wordt opgelost. De 

formele mathematische beschrijving, probleemstelling, oplosprocedure en 

beschrijving komen in het 3e semester aan de orde. 

Het volgend onderwerp komt in het practicum (m-v systemen 1) aan de orde: 

Welke beweging loodrecht op het wegdek voert de carrosserie van een auto 

uit als functie van de tijd, indien de vorm van het wegdek gegeven is. Indien 

we er vanuit gaan dat de carrosserie zelf star is (dat is natuurlijk niet 

juist) en de vering van aIle vier wielen hetzelfde is, hoeven we slechts 

een kwart van de auto beschouwen. 

Het probleem wordt weergegeven door het volgend model (zie figuur 1). 
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y 

carrosserie 

massa wiel 

Figuur 1. 

Als de auto met een constante snelheid over het wegdek rijdt dan kunnen we 

u als functie van de tijd beschrijven door u = f (t). Hierbij wordt het 

functievoorschrift f bepaald door de vorm van het wegdek. In het practicum 

massa-veersystemen wordt met 2 functievoorschriften gewerkt. 

- een stapfunctie: 

u = ° t<O 

u = S t>O (S = staphoogte) 

- een sinusfunctie: 

u = A sin 21[ft (A = amplitudo 

f = frequentie) 

De probleemstelling is nu als voIgt vereenvoudigd: Indien van het massa

veersysteem in fig. 1 de verplaatsing u als functie van de tijd is gegeven, 

bepaal dan y als functie van de tijd. 

Vraag: op welke wijze kunnen we het model nog meer vereenvoudigen. Bij het 

practicum m-v systemen wordt dit gedaan door de instructeur. Bij het yak 

Inleiding Dynamica moeten de studenten ditzelfde doen. 

Een manier. i Y2 

I ID2 I tttt------massa auto 

k2TIb2 

Figuur 2. 

~~ k1n b1 
------'---'----I u 

massa band + gedeelte as 

u = A sin (2T[ft) 
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k2 en b2 worden bepaald door de dempingsfactor van de gebruikte schokdemper 

en band. 

kI en bI Z1Jn resp. veerconstante en dempingsfactor t.g.v. de luchtband. 

Het bovenstaande massa-veersysteem bestaat dus uit 2 massa's, 2 veren en 

2 dempers. 

Om met dit model te kunnen werken dient de student de onderstaande begrippen 

te kennen: 

f = frequentie 

A = amplitudo 

k = veerconstante of veerstijfheid 

Aan deze begrippen wordt tijdens het practicum de nodige aandacht besteed. 

Bovendien vindt er ook een verdieping van het inzicht in deze begrippen 

plaats doordat de student zoals uit het vervolg blijkt, ermee gaat werken. 

Het model wordt door de computer doorgerekend. De studenten kunnen voor mI , 

m2, kIt k2' bI , b2 A en f waarden invoeren. 

Door b:,t" computerprogramma kunneu de onderstaandE' re18ties grafisch worden 

gegeven (4 tegelijk): 

u = fl (t) r l 
YI = f2 (t) A= f3 (f) 

Y2 = fS (t) r 2 F = f6 (t) A= f4 (f) 

De grafische voorstellingen die worden aangeboden dienenvervolgensgeinter

preteerd te worden waardoor het begrip "eigenfrequentie" voor de student 

betekenis krijgt (nl. de relatie tussen de beweging van de auto zelf en de 

structuur van het wegdek t.g.v. de beweging van de auto; het gaat dus om 

het soort van bewegingenf dat t.g.v. het rijden van de auto ontstaat, nl. 

het trillingsgedrag (zie figuur 3). 

In eerste instantie (tijdens het practicum massa-veersystemen 1) wordt aIleen 

maar YI beschouwd. De student voert dan v~~r m2 een massa gelijk 0 in. 
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Amplitudov~ouding :1. 
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BIJLAGE 2. 

EEN VOORBEELD VAN EEN NUMERIEKE OPLOSSINGSWIJZE: De berekening van een 

magnetisch veld dat doar een wisselstroom is ontstaan (Hinton,1980) 

Let us consider it problem that is outside normal analytical techniques: the ca1cI' 
lation of the magnetic field due to it current loop. The standard case is the cal· 
culation of the field on the axis of the current loop. The analysis is simplified 
by the symmetry of the problem but it is not usual for a textbook to comment that 
the reason the field off-axiS is not to be considered is that it car ·ot be calcu
lated analytically. even though for many practical applications the lil!ld off
Ixis must be known. However the computer enables the student to solve the problem 
by numerically carrying out the line integral. 

The Biot-Savart law can be expressed as 

(a) 

~here dB is the element of magnetic induction at a point P due to the element of 
wire dZ carrying current I distance ~ from point P. as illustrated in Figure 5. 
The total field at point P can be obtained by carrying out the line integral of 
equation (8). Numerically this approximates to a summation. The essential steps in 
the algorithm are establishing the relationship between the components of the 
vector quantities involved. Thus the line element at can be written as three com
ponents: 

6t = O. az : - at sin e. at = aZ cos e z Y z 
(9) 

where aZ is the length of the element at and is given by 

aZ .. ace (10) 

where a is the radius of the loop. 

The radius vector ~ can be written as the difference between coordinates of point 
P(X;;,Y2,Z2) and the element 6Z(Xl,Y),zl)' Thus 

(11) 

The cross product cSt x r can thus be readily evaluated in terms of its components 
and hence the element of magnetic field expressed in components. for example 

POI 
6B ,. --( Z r - Z ~ ) 

.:r 4n~2 Y a 2 y 
(12) 

figure 5 
Magnetic Field Que to Current loop 
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T~uSlbY usin~ three components for each vector the operations are reduced to 
slmp e numerlcal computations. 

Hence the resultant field components are 

B =T.6B, 
Y Y 

B = I6B z z (13 ) 

the summation being carried out for e = 0 to e = 2w. The resultant field is then 

B = [B2 + B2 + B2 Jr 
:r: y z (14) 

H?weve~ du~ to the symmetry of the coil about the :r:-axis B O. Hence the field dlrectlon IS given by z 

• = arctan (ByIB:r:) (15) 

~~~:~t~ is ~he angl~ in. the :r:-y plane. A BASIC program to calculate the magnetic 
.10n a. any.poln~ ln the :r:-y plane is listed in Appendix 7. The program was 

uShsed 1~ cOF~Junctlon wlth a plotting facility to generate the maQnetic field map own 1n 19ure 6. . 

The student solving such a complex problem using the computer gains insight into 
the basic physical concepts and operations involved such as a vector field, a cross 
product, line integration, etc. This is an example in which the computer has en
larged the range of a problem that can be solved and provided an alternative to 
analytical methods for conveying understanding. 

This type of problem solving involves considerable more time than conventional pro
blem solving so that to keep a balance between analytical techniques and numerical 
techniques only a few such problems can be tackled by undergraduates during their 
course. However, this activity lends itself to project type work where there is 
time available to discuss the work as it is in progress with both other students 
and tutors. Suitable material for complex problem solving will be found in books 
by Peckham [8], Merrill [9], Ehrlich [10J and Huggins [11]. 

,- ..... s ... " ~. s\ 9\ ,\ 9' 91 9 r ~ T f 1 f T fT 'II fl 1/1/1/11 
L- .... ...... -r... 4\ .\ .\ 9\ ,1 s t s r , 1 f T 2 I 2/'1/2/,/,1 , / , / 
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0- a- D-.. e\ 8\ .'7\ '7' 6 t 6 1 , T • 1 • I ./s/s/z/z/z/z/z/,/ 

lAo KI. ro.. Ib. 8\ 9\ e1 '7 T s1 6 T ,I·./4/lI/s/s/z/z/z/z/l/ 

&.9.. til. I~ I~ u\ 10\ 9 t 8 1 7 1 61 6/5/,/,/s/s/2/2/2/%/2/ 

16- JIi.. Ib.. I~ "\ ,,1 ul 101 8 1 '7 I ~/5/,/.I./,/s/z/z/z/2/ 
U. H.. tb. I~ 17\ 151 ,,1 111 101 8/ 7/6/5/'/'/S/S/2/2/2/2/ 

~ 28.. ~ ~ 221 197 161 131 III 9 I e/'7/6/5/4/S/S/S/Z/2/2~ 
:.. 51. sb. :rz\ 291 291 191 161 19/ 11/9/7/6/'5/'/'/S/S~2~Z~2~ 

:;:1.. So 5i\ .9' 961 291 ~I 10/ 15/ 12/ 10/ B / '7 /5/5'" / S ~ S ,. 2 ~ 2 ~ 2,. 

lIJ- Db.. '7.\ !1ST 46T 9:.1 27/ '111 1"1/ 19/ 11/9/ '7 / 6 ~ 5 ~. ~ 9,. S ,. S /2/2/ 

&liD ,~ 110 811 !lSI 4'/ 92/ 24/ "/J5/n/9/B/6~5"4"'/S/9/Z/2~ 

ZiI 26? '" 1m 74/ 521 sa/ 29/21/16/ IS/ IO~B~; /5,.4/4 /S ~9 .... 2 ..... 2 .... 

W4 .si 24" 147 81/ 62/ '3/ 31/ 23~ 17~ IS,. II/ & /' .... 6 .... 5 .......... 9 _9 _% _2_ 

29!110 azf 91a1 I"IY . IDlY" '71 / .9/ 34,. 25/ 19,0 14 .... 11 .... 9 .... 7 .... 6 .... '5 .... 4 _ 9 .... 8 .... 2 .... 2 _ 

J~6B'-"' .... ro:v I~ 79/ 53/ 37,0 27~ 20 .... 15_12_9 _7 .... 6 _5 ...;. 4 .... 9 .... 9 _2 _2 _ 

..... 62Q...oS7Vm..-195-"&5_57_S9 .... ~_2O_1'5_12_11 _, _6 _5 _4 .... 9 _9 _S _2 .... 

1I!IL..592-983.-023Z-0142.-089..-59 ..... 0_29_21_16_12_9 _& _6 .... 5 _4 _9 _8 _8·_2_ 

1&"l.....~98t....23&....,14t....91_60_41_29_ZI_16_'Z_10_& _6 _5 _. _'I _II _S _2_ 

Figure 6 

Magnetic Field Map in .the x-y plane 
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BIJLAGE 3. 

EEN VOORBEELD VAN HET GEBRUIK VAN KISS IN DE CHEMIE. 
(Gottwald, 1980) 

TYPICAL EXAMPLE 

KISS may be used for all types of coupled chemical reactions. expressed as a set 
of chemical equations with their respective reaction rate constant(s). As oscil
lating chemical systems are of growing interest a reaction scheme of this type is 
used here as an example for the use of KISS: 

One of the most challenging problems in the simulation of chemical kinetics is the 
Oregonator. a scheme of chemical reactions proposed by Field and Noyes [5] to ex
plain the famous Belousov-Zhabotinskii reaction: 

1) A + Y 
kl 

----> X 

k 
2) X + Y 

__ i1_> 
P 

3) B + X 
k3 

----> 2 X + Z 

4) 2 X 
k4 

----> Q 

5) Z 
kS ----> f Y 

Here X stands for HBrOz. Y stands for Br-. Z stands for Ce(IV). and A and B stand 
for Br03 . As this is an open system where the concentration of Br03 is kept con
stant. the reactions 1 and 3 have to be replaced by 

1) 
klA 

Y -----> X 

3) 
K3B 

X -----> 2 X + Z 

A typical dialogue for the simulation of the Oregonator with KISS is shown in 
fig. 2 . Here lines starting with • denote the user's input. After the input of 
tend KISS starts the computation: 
During the run-time phase KISS prints the resulting concentrations of the first 
four substances in a table with equispaced time intervals independent of the inter
nal integration step-size. As these values are storeo during the calculation, sub
sequently tacles for all other substances as well as ~rint-plot diagrams (or gra
phics, if a suitable terminal or a plotter is avail.able) can be displayed. An 
example is given in fig. 3. where the concentration of Y is plotted logarithmically 
vs. time. showing the very stiff character of this Oregonator system especially in 
the neighbourhood of t = 49.2 • - Finally the user may re-run the same or a dif
ferent set of reactions with new initial conditions. 

KISS has been tested with different reaction schemes of oscillating systems. ana
logous examples from population dynamics (Lotka-Volterra systems). and a mechanism 
from plant physiology (phytochrome receptor interaction) which previously has been 
used as a test example for a more general blOCk-oriented simulation system by Gott
wald (6). A comparison with other simulation systems for chemical kinetics like 
those published by Curtis and Chance [71. Edsberg [8]. Edelson (91. Curtis [10], 
Ridler [11], and Roman and Garfinkel [12] with respect to computing time ;s diffi
cult as they all are implemented on different computers. 

CONCLUSION 

KISS has been developped on the UNIVAC 1100/81 computer of the University of Frei
burg. As it is written completely in SIMULA according to the standards defined in 
the Common Base. it took less than half a man-hour to transfer KISS to CDC (Techni
cal University of Aachen). DEC (Technical University of Stockholm). and IBM (Nor
wegian Computing Centre. Oslo. and 80nn University) computers. 

The main advantage of KISS is that with respect to its robust interactive version 
it enables the user (researcher or stUdent) to tackle his chemical kinetics problem 
without knowing anything about either the underlying SIMULA program or the problems 
of numerical integration. 
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to. ~y AFJlCTICH> ? 

• '5 
INPl1l' Of' AFJlCTION NO.1 'I 
• Y > X 
K • ? 
• ".ORI'I4 
INPUT Of' RF'.AC"I'ION NO.2? 
... X + Y > p 
K .. 'I 
• 1.f'i&+9 
INPl1l' OF RF'ACTION NO. 3 'I 
... X > 2 )( + Z 
K = 'I 
* 4 Rill 
INPl1l' OF Rf;A("'l'ION NO.4? 

• 2 X > 0 
K = 'I 
• 4&+7 
INPl1l' Of' REAM'ION NO.5? 
• Z > y 
K .. ? 
• 
REAC"I'ION SCHD1F: 

1) ¥»( 
K • 8.040&-:'2 

2) x+y>p 
K .. 1.600'+09 

3) X)2X+Z 
K = 4.800&+ilI2 

4) 2)(>0 
K • 4. 'lAIl&+01 

5) Z>Y 
K • 1. 01'10'+A~ 

00 YOIl WI\N'1' 'ro CHIINGF; 'T'III': RF.AC"I'ION SOID1F: 'I ( Y I ~ ) 
• N 

INITIAL CONCP.N'l'AATION OF 
• ),-1 
INI'!'IAL C'OtrrnrRATION OF 
• 1.5075'-11-1 
INITIAL CONCfNT'AATION OF 
... III 
INITIAL CONCEN'1'AATION OF 
• 4.A24&-8 
INITIAL C()!\("fNT'RA'l'ION OF 
• 0 
TEtID .. ? 
* 61'1 

Y ? 

X ? 

P ? 

Z ? 

0 ? 

Figure 2 
Dialogue example for the simulation of the Oregonator with KISS 

(& here denotes the exponent sign) 

-l.2R +* ..... **-------------+----------~- + ... *****-+ 
I· ••••• I r • ····*1 
1* *fr.*. I I *. ... ... 

1* _.*. I I * I 
·1* *.*. 1 ... I 

1* I ••• * I * I 
1* I ••• ll' I ... I 
I· I **** I • I 
I· I ·*··*1 • I 
1* I •• ** • I 

-6.16 +*--------+----- • ••• *_. • ** t I ••• I 
** I 1 • 1 
• I I • I 
• I I • I 

* I I • I 
• I I • I 

* I I • I 
• I I • I 
• I I • I 

-Q.~5 *-------------------+------------------ • ._--+ 
0.AA&.AP 2.0"&+01 4.8111.....,1 6.10&+81 

Figure 3 
log(Y) ys. time for the Oregonator system 
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BIJLAGE 4. 

DE INTEGRATIE VAN DE COMPUTER IN HET WERKTUIGKUNDIG CURRICULUM. 

Inleiding 

De nu volgende rapportage vormt een samenvatting van een aantal verslag

leggingen over: De integratie van de computer in het onderwijs (Van der 

Eist 1985). 

Inzet van de computer bij de vakgroep Fundamentele Werktuigbouwkunde 

van de Technische Hogeschool Eindhoven is voornamelijk gerealiseerd bij 

de vakken: Discrete Mechanische Systemen, Massa-Veer Systemen 1 en 2, 

Inleiding Dynamica en Werktuigkundig Regelen 1. Deze vakken worden in 

het eerste en tweede studiejaar van de studie tot Werktuigkundig ingenieur 

gegeven. 

Opzet van het gebruik van de computer 

Het inzetten van de computer in het werktuigkundig curriculum heeft tot 

doel: 

- studenten eerst vertrouwd te maken met het medium (de computer) 

- het aanbrengen van een goede orienteringsbasis ; 

- aandacht te besteden aan de verdieping van kennis; interpretatie en 

evaluatie van resultaten spelen hier een belangrijke rol;, 

-vervolgens studenten te leren de instrumentele technieken te gebruiken 

die in het specifiek vakgebiec van toepassing zijn. 

Werkwijze 

a. DISCRETE MECHANISCHE SYSTEMEN (DMS) 

Het yak DMS wordt in het eerste trimester van het eerste studiejaar 

gegeven. 

De inhoud van het vak omvat de volgende begrippen: 

- kinematica en dynamica van een deeltje 

- begrippen arbeid, energie en vermogen;. 

constitutieve vergelijkingen; 

- beweging van een deeltje; 
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- eigenschap van een systeem met meer deeltjes 

- systematische aanpak van een lineair systeem. 

In het hoorcollege worden de bovengenoemde begrippen behandeld en in 

het practicum wordt met het maken van opgaven geoefend. De computer wordt 

ingezet voor het onderdeel 'systematische aanpak van een lineair systeem'. 

Voorafgaand aan dit practicum met de computer hadden de studenten reeds 

4 middagen ervaring opgedaan met het gebruik van de computer in het kader 

van het Werktuigkundig Fysisch Practicum. Men leerde tijdens deze 

sessies voornamelijk om te gaan met de commando structuur. 

Tijdens het terminalpracticum moesten studenten met behulp van de methode 

det eindige elementen (RUBSIC) eenvoudigelineaire vakwerken doorrekenen, 

waarbij getracht werd de student inzicht te geven in de achtergrond

begrippen van deze methode. (Bet probleem dat in dit practicum aan de 

orde kwam, was al in een voorgaande instruttie "met de hand" doorgerekend). 

Doel van dit practicum was het aanbrengen van een goede orienterings

basis. 

b. MASSA-VEER SYSTEMEN 1 EN 2 (M-V Systemen) 

Gedurende het eerste trimester worden ook de practica M-V systemen 1 en 2 

gegeven.Tijdens deze practica worden met behulp van een computer

systeem gedempte massa-veren gesimuleerd. 

In het hoorcollege worden de begrippen die bij massa-veersystemen een 

rol spelen behandeld. 

Doelstelling van het practicum M-V systemen is de verdieping van deze 

kennis met behulp van de computer te bevorderen. Getracht wordt studenten 

inzicht te doen verwerven in de relaties die tussen de verschillende 

begrippen in het M-V systeem een rol spelen. (Zie Bijlage 3). 

c. INLEIDING DYNAMICA 

Bet vak Inleiding Dynamica wordt gegeven in het derde trimester van het 

eerste studiejaar. Dit vak geeft een inleiding in het dynamisch gedrag 
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van een systeem. Een van de behande1de onderwerpen is het M-V systeem. 

Dit onderwerp is a1 aan de orde geweest tijdens het eerste trimester 

M-V systemen 1 en 2. 

Nu wordt kort ingegaan op de doe1ste11ing van het practicum M-V systemen 

1 en 2 zoa1s zij door de vakgroep zijn geformuleerd en op de doelstelling 

vanhet yak Inleiding Dynamica ten aanzien van het onderwerp M-V systemen. 

Doe!~!~!!!~~_E~~!!~~~_M-V-!ys!~~~~_!-!~~: 

Dit practicum beoogt een vergroting van het inzicht in het gedrag van 

een werktuigkundig systeem te bereiken. Verder tracht men studenten 

zo snel mogelijk bij aanvang van de studie een indruk te geven op welke 

wijze een modern werktuigkundig ingenieur functioneert.Er dient van 

deze practica een soort orienterende uitwerking uit te gaan met betrekking 

tot de gehele opleiding. 

Nadat er in het practicum M-V systemen 1 en 2 een verdieping van kennis 

in de verschillende relaties tussen de varia belen die in het M-V systeem 

een rol spelen heeft plaats gevonden, is het de bedoeling om in het 

yak Inleiding in de Dynamica de volgende doelstellingen te realiseren. 

Studenten moeten na het onderwijs: 

- de differentiaalvergelijking (dv) kunnen opstellen die de plaats van 

de massa als functie van de tijd beschrijft; 

- deze dv kunnen op1ossen; 

aangeven of het M-V systeem kritisch, onder-of bovenkritisch gedempt is 

- onderscheid kunnen maken tussen de vrije en gedwongen responsie van 

een gedempt M-V systeem; 

- kunnen aangeven hoe de grafieken van de amplitudoverhouding en 

faseverschil als functie van de frequentie veranderen ten gevolge van 

het veranderen van de grootte van de massa, veerconstante of de demping; 

- kunnen nagaan of een gegeven probleem zodanig te modelleren is dat 

het met behulp van de oplossingsprocedures die in het kader van dit 

vak zijn onderwezen, is op te lossen. 

In de hoorcolleges wordt de theorie over ongedempte en gedempte trillingen 

behande1d. Er wordt onderwezen hoe men van een mechanisch systeem een 

model kan maken, zodanig dat het gedrag van het systeem beschreven kan 
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worden door een of meerdere differentiaalvergelijkingen. Deze dv's 

worden afgeleid en opgelost. Tijdens de hoorcolleges worden de oplossingen 

geinterpreteerd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kritische. onder

kritische en boven-kritische gedempte systemen. De grafieken van de 

aplitudo-verhouding en faseverschil als functie van de frequentie worden 

besproken. 

Na deze colleges voIgt een practicum met de computer. 

~~~E~!~!S~~~!~: 

Het gedrag van een M-V systeem met 2 veren en 2 dempers wordt gesimuleerd. 

Vervolgens krijgen de studenten een aantal opgaven waarbij ze differen

tiaalvergelijkingen moeten opstellen. Deze dv's voeren ze in de computer 

om na te gaan of hun model met die van het gesimuleerd systeem overeenstemt. 

Tijden! bet werktuigxundig Fysisch Practicum hebt u in het 
eerste trimester gewerkt met een computerprogramma waarmee het 
gedrag van een massa-veer systeem met 2 veren,·2 dempers en 2 
massa's werd gesimuleerd. In principe passen een deel van de 
opgaven, die u gemaakt hebt in het model dat in dat programma 
werd gebruikt. In deze instructiegaan we ditzelfde programma 
gebruiken om opgave 9.21 uit het boek van HARRISON and 
NETTLETON te aaken. Bovendien willen we het gedrag van dit 
instrument m.b.v. het programma nader bestuderen. Als tweede 
opgave proberen we opgave 9.26. m.b.v. dit programma op te 
lossen. Omdat bet reeds enige tijd geleden is dat u met het 
programma gewerkt hebt is de commando structuur van het 
programma als bijlage bij deze bandleiding toegevoegd. 

Opdracbten. 

Zie opgave 9.21 uit het boek vah HARRISON and NETTLETON. 

Opdracht 1. 
Stel de differentiaalvergelijking op en ga na of deze 

differentiaalvergelijking past in:het model dat in hetbetref
fende computerprogla~ma wordt gebruikt. 

Opdracht 2. 
Veer de gegevens in van het betreffende probleem in het 

computerprogramma. Daarvoor moet u eerst contact makenmet het 
computersysteem. Djt doet u al~ voIgt: 
(datgenc wat onderstreept is moet u zeIt intikken) 
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OR, ):.OGIN W (RETURN) • met (RETURN) wordt bedoeld dat u de 
RETURN-teets meet indrukken • 

OR, R FX10 (RETURN) 
• ais reactie krijgt u dan * 

Vie bent u? JAN (RETURN) * hier moet u uw eigen naam invoeren. 
maar weI zonder spaties • 

Bent u nieuw hier?Y/N: Y (RETURN) 
• vervolgens start u het programma op t 

OR, RUN (RETURN) 
• het programma reageert dan met : t 

GRAF) 

Nu kunt u Jll.b.v. dE' commando's die in de bijIage velmeld stasn 
de gegevens invoeren. Ais u achter het )-teken op de RETURN
toet~ drukt krijgt u een overzicht van de commando's, die op 
dat moment mogelijk zijn. 

d. WERKTUIGKUNDIG REGELEN 1 

Het vak werktuigkundig regelen wordt in het tweede studiejaar van de 

opleiding tot werktuigkundig ingenieur gegeven. 

De algemene doelstelling van het vak is: 

- het toepassen van de systeemtheorie en de regeltechniek binnen het 

brede gebied van de werktuigbouwkunde; dit wordt uitgewerkt in de volgende 

onderwerpen die successievelijk in het college aan de orde komen zoals: 

systeem. ingangs- en uitgangssignaal.blokscherm; 

- omzetten van de fysische werkelijkheid naar een model dat het verband 

vastIegt tussen ingangssignaal en het uitgangssignaaI; 

relaties tu~sen ingangs- en uitgangssignaal v~~r Iineaire systemen 

enz. enz. (zie verslag Integratie van de computer in het onderwijs. 

Van der Elst 1985). 

Van belang is dat de student niet aIleen kennis en inzicht heeft in 

deze begrippen maar ook in staat is deze begrippen. relaties en oplossings

procedures te kunnen toepassen. (Hij moet o.a. regelsystemen kunnen 

analyseren en ontwerpen). 
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Tijdens het terminal practicum moeten studenten een aantal problemen 

oplossen waarbij ze van een computerprogramma gebruikmaken. Dit oplossen 

houdt in dat ze van een fysische werkelijkheid een model moeten maken 

en de gegevens van dit model moeten invoeren in het computerprogramma. 

Vervolgens kunnen ze een simulatie uitvoeren die resulteert in een 

tijdsresponsie, Bode of Nyquist-diagram. De grafische voorstellingen 

moeten de studenten interpreter en en zij dienen na te gaan of er sprake 

is van een stabiel of instabiel systeem. Eventueel moeten gegevens 

veranderd worden om van een instabie! een stabiel systeem te maken. 

Voorb •• ldop9Iye 

Om duidelijk te lat,n zi,n hoe het programma R£6£LEN werkt i. 
,en opgav, uitgewerkt. Alles wat u %.1f zou Moet.n intikken il 
onderstr'.pt. Het commentaat tet informatie is in de vorm van 
kl.in. letters tusI.n * aangegeven. D. b,do,ling is dat u deze 
uitwerking nale'lt.lndien U op dat moment de belchi~king he,ft 
ov.r een terminal kunt u ook de I.ssi. volledig nasp.l.n. In 
iedeT glval mo.ten de vragen die tUls.n de tekst staan schrif
t,lijk b.antwoord word,n. V,rvolg.ns tikt u d, gegevens in Yoor 
een soortgelijk probleem ,maar dan m.t andere g.talswalrden. 
Oeze getalswaard.n Itaan na deze voorbe.ldopgave g.g.v,n. H,t 
is belangrijker dat u aIle, begrijpt wat u doet, dan zoveel 
mogelijk t. doen. 

De voorbeeldopglve luidt al. voigt: 
fen luto rijdt over .en vllkk. w.g Met .en sn.lheid vet'. De 
stlnd vln het glspedaal p(t) i. .en maat voor de netto 
voortstuw.nde kracht Fet), wlarvan .en d.el moet worden 
g.bruikt om de luchtwaerstlnd Let' te overwinnen en het restant 
b.schikbaar il voor .nelheid,vermeerdering. 
Als modelhypothesen nemen we aan: 

FIt) is lin.air in ptt) volgen, F(t) • c * pltl 
- Let) i. lineair in vlt' volgen. Let) = k • vet) 

De massa van de auto bedr •• gt 700 kg, C = 1000 N/radiaal .n 
k=50 Ns/m. 

Gevraago worden: 
- De stap-response 
- het eOOE-dtlgr •• 
- het NYQUIST-diagram 
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BIJLAGE 5. 

EEN ILLUSTRATIE VAN MODELCONSTRUCTIE MET RET SYSTEEM GRIPS: Een voorbeeld 

uit de Bio!ogie (Simon. 1980). 

The Graphic Interactive Programming System {GRIPS} is such an easy to handle 
simulation system, we have used for modelling in science education at the Univer
sity of TUbingen. GRIPS reduces the prerequisites in mathematics, computer program
ming and EOP techniques to be mastered by the student to a minimum. It allows the 
student to concentrate on the problem fonnulatioll, t;,e O'I(;nelling and simulation 
process in a very prob lem-nriented manner. WEiJEKJI,D 91 ves a short deseri pt ion 
of GRIPS in this volume [21. The mastering of this system could be learned by 
students in a few hours without special prerequisites. As several courses we 
have given at the University of TUbingen during the last years have shown, GRIPS 
could ~ used with good results to let the student create and simulate models on 
a computer as if he would be a researcher [3]. 

GRIPS was designed by HUDETZ [4J for the purpose of economical and ecological 
studies. The system was implemented by WEDEKIND et a1. [5] on our PDP 11/40 
machine in a version USing Tektronix 4012 grapical displays. 

PREDATOR-PREY-SYSTEM 
Supposing we have an area of grassland with two 'populations living in it: 
Rabbits eating the grass and foxes eating the rabbits. The interaction between 
the variables of this predator-prey~system could be shown in the following diagram: 

Capacity of the 
Environment(Grass) 

Killed Rabbits 

Figure 3 

Foxes 

Interaction diagram of the predator-prey-system with foxes and rabbits 

This model could be mathematically expressed in the following set of differential 
equations. called LOTKA-VOLTERRA-equations: 

Rabbits 
dNR 1 -= bRNR - dRNRNF - K NR 

(Prey) dt 

Foxes 
dNF bFNFNR - dFNF 
_C 

(Predator) dt 

quantity of the population 

bi '" birth rate of the population i 

di c death rate of the population i 

K • carrying capacity of the environment 
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The definition of this model in GRIPS notation looks very similar to the above 
interaction model: 

Figure 4 
GRIPS notation. of the predator-prey model 

The simulation run shows with a special set of parameter values a rather stable 
oscillation of the two populations of rabbits and foxes caused by the predator
prey interaction of both populations. However. this behaviour is rather unrealistic. 
If we reduce, for example, the death rate of the foxes dF = .1. the simulation 
run will result in an ecological catastrophy for both populations(Figure 5 b.). 
The foxes grow so fast that after a short time all rabbits are eaten away by the 
faxes. But the foxes are dying too slowly by hunger after all rabbits are gone. 

N 

Rabbits 
10 O~ 10000 I 

0\,,,,, 
loco L'\ .'~ ,_ \.1 ...;.:"~,," _____ _ 1 000 

t 

Figure 5 
Simulation runs of the predator-prey model with different death rates dF 

A student modified the basic model in 

Figure 6 
Modified predator-prey model 

He defined the birth rate bF of the faxes to be independent of the number of rabbits 
and the death rate dF of the foxes to be influenced by the ratio of NF/NR (D1 means 
division function) effecting the population of foxes after a defined delay time 
(DE means delay function). 

The simulation run of this revised model shows also the characteriStic stable 
oscillations of the two populations under speCial parameter corditions. Under 
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catastrophic conditions we now find a rather abrupt dying away of the foxes' 
population after all rabbits are gone (Figure 7): 

Foxes 

$oc: ...--<..----
------------____ ~t 

a) stab;l oscillation 
situation 

N 

Figure 7 

Rabbits 

b) catastrophic 
situation 

Simulation run of the modified model 

Na~urally this revised model also has some unrealistic assumptions. With further 
modifications it could be improved step by step and be validated. 

This example only should demonstrate how easy it is to modify the model and test 
it using the GRIPS system. 
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BIJLAGE 6. 

MODELLING & SIMULATION IN DE BIOLOGIE: Een analyse. 

(Hinton. 1980) 

Modelling in the physical sciences is severely limited by the existence of well 
established and precise laws. If the student does not know the law (model) then it 
is unlikely that the student will be unable to discover the law through modelling 
and simulation. If the student knows the law then there ;s limited benefit in mod
elling a system which violates the law. However in the biological sciences and 
other discipl,ines for which there are few precise laws then modelling- can be a 
valuable exercise. 

An example of modelling in a biological science is provided by the changes in P?P
ulation of two species one a predator and one a prey. Here we have the opportunlty 
of allowing the student to specify characteristics of the predator-prey model and 
the computer to simulate the population changes with time. 

let us assume that initially there are Fl foxes and Pl pheasants. Then after a 
period of time the new populations will be FZ and PZ' Our task is to specify how 
Pz and FZ relate to PI and Fl i.e. how the new populations relate to the old pop
ulations. We can express the change in pheasant population if there are no foxes 
present: 

(16) 

The new population Pz is just the old population plus pheasants born (APl) less 
pheasants that have died (BP1Z). To calculate the number of pheasants at the end 
of the next period of time we just replace the old population by the new popula
tion. replace PI by P~, and repeat the calculation. Such a ~olution atgo~ leads 
to a familiar populatlon growth curve illustrated in figure 7 which reaches a max
imum population when the number of pheasants born is the same as the number dying 
in each period of time. Jf we introduce the foxes preying upon the pheasants then 
we assume that the number of pheasants killed depends upon the number of foxes 
(Fl) and also the ease with which they can be found. Assuming a simple proportion
ality we obtain the term -CF1Pl in the following equation: 

2 Pz = PI + API - BPI -CF1P1 (17) 

let us assume that the fox population consume mainly pheasants and that the more 
pheasants there are the more offspring are produced. Then we can represent the fox 
population by a 4olution atgo~: 

(18) 

If there are no pheasants then the foxes will quickly die out. If both pheasants 
and foxes coexist we can calculate how their popUlations will change. Thus for 
example a typical solution is shown in figure 8. Here we plot the population of 
foxes against the population of pheasants. Each pOint represents the two popula
tions at a particular time. As each period of time elapses a new set of popula
tions are calculated. In this particular example we see that over a long period of 
time (about Z5 periods) the populations vary through cycles in a repeatable way. 

This representation is very interesting; for example we can see the effect of say 
shooting 1000 pheasants (point A to B in figure 8). We have changed the balance 
between the two species. Neither population will ever grow as large again. On the 
other hand had we shot about 4000 pheasants we would not have altered the popula
tion cycle; just moved to a different point on the same cycle (point C) and thus 
not changed the balance between the species. There may be objection to certain of 
the assumptions made in the model. but it is very easy to change the model which 
is readily expressed through the solution algorithm. 

For example it is perhaps unreasonable to assume that each fox will always eat a 
fixed proportion of the pheasants. Surely there will be a saturation level (S) at 
~hich the foxes will stop eating. This condition is easy to introduce into the 
solution algorithm: 

IF CPI > S THEN PI IS REPlACED BY SIC 

Z P2 = PI + API - BPI ~ SFl 

F2 + Fl + DFIS/C - EFI 

(18) 

(19) 

ThiS leads to an interesting solution illustrated in figure 9 in which we see that 
the population of both foxes and pheasant can increase in expanding cycles towards 
the maximum (20.000) that can be supported by'the pheasants food supply. 
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Growth of Pheasants against time 
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l.S'BN---
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SBB 

l.BBBB 
7BBB l.3BBB 

Figure 8 

Stable cycles of population 

Such discussions are very interesting and can encourage the student to think in a 
constructive way. However let me return to ~'general argument. Here we have a 
topic in which the student can change the model in a meaningful way by changing 
terms in the simple 4olution atgo~. I would suggest to you that to execute 
these 4olution atgo~ does not require a very sophisticated level of fluency in 
a computer language such as BASIC. yet through it a student coutd gain much in
sight into the predator-prey problem. 

If we look into the literature we see that Volterra [IZ} in 1931 proposed a mathe
matical model for a predator-prey system. However his formulation which assumed 
continuous variables x and y for the population is indicated in the followung 
equations: 

~ .. Ax - Cxy (20) 

~ '" Dxy - Ey (21) 

These coupled differential equations have no explicit solution. To solve them we 
must resort to numerical methods using a computer. If we do that we will see that 
the 4olution atgo~ is similar, to the 4olution 4tgo~ we hav~ already de
rived. Thus if we intend to use numerical methods and a computer in the solution 
of our problem, we can simplify the process by defining our model by its 4olution 
4tgo~ and not in terms of differential equations which require a greater mathe
matical sophistication to handle. No loss of generality nor accuracy is involved 
because we can see from the discussion of the Predatory-Prey problem that the 
model used was not a precise description of reality. Thus any inexactness due to 
the simple 4otution also~hm is insignificant compared with the inexactness of 
the model. 

Pheasants 
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Expanding c. 
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