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Sam en vatting 

Kinderen met moeilijkheden tijdens het leren lezen ontberen soms voldoende aandacht van 
hun leerkracht om deze moeilijkheden op te lossen. Aanvullende oefeningen door middel van 
automatische instructie is een van de oplossingen die een leerkracht hierbij kan ondersteunen. 
In de jaren 80 is op het IPO een computersysteem ontwikkeld dat in staat is om automatische 
instructie te bieden op het gebied van leren lezen. Dit systeem, dat bekend is geworden onder 
de naam 'Leesbord', is gebaseerd op oefeningen die zijn ontleend aan de leesmethode 'Veilig 
Leren Lezen'. 
Als gevolg van de technische vooruitgang is het inmiddels mogelijk om gebruik te maken van 
betere spraak en grafische mogelijkheden. Om het 'Leesbord' aantrekkelijker te maken voor de 
gebruiker en te voorzien van een adaptiever karakter is gekozen om het 'Leesbord' te 
integreren in het APPEAL-systeem. Het APPEAL systeem is een interactieve leeromgeving 
die gebruik maakt van multimediale toepassingen. Het 'Leesbord' kan hierin worden 
ge!ntegreerd door het ontwikkelen van een nieuwe domein expert die in staat is om oefeningen 
te generen die ook in het 'Leesbord' aan de orde kwamen. 
In dit afstudeerproject zijn twee doelstellingen aan de orde geweest, namelijk het im
plementeren van een nieuwe domein expert en het evalueren van het APPEAL-systeem als 
effectieve leeromgeving voor kinderen. 
De eerste doelstelling betrof het ontwikkelen van een nieuwe domein expert voor het 
aanvankelijk lezen. Bij het ontwikkelen van deze nieuwe domein expert werd uitgegaan van de 
veronderstelling dat een implementatie van een nieuwe domein expert mogelijk was zonder 
noemenswaardige aanpassingen aan de overige modules van het APPEAL-systeem. 
Uiteindelijk bleek dat de implenientatie van deze domein expert op redelijk korte termijn viel 
te realiseren. Daarnaast bleek dat er dat teveel tijd gemoeid was met de aanpassing van de 
overige modules. Met name het aanpassen van de interface heeft veel tijd gekost, meer tijd dan 
het ontwikkelen van de domein expert zelf. Aangezien de teaching expert ook moest worden 
aangepast kan geconcludeerd worden dat de onatbankelijkheid van de modules niet groot 
genoeg is om zonder problemen een nieuwe domein expert binnen het APPEAL-systeem te 
implementeren. 
De tweede doelstelling betrof het evalueren van de leeromgeving ten aanzien van het gebruik 
door kinderen. Verwacht werd dat kinderen met name moeite zouden hebben met de rijke 
interface van het APPEAL-systeem, die eigenlijk gericht is op volwassen gebruikers. Uit een 
experiment dat is uitgevoerd op een basisschool bleek dat kinderen inderdaad tegen een aantal 
problemen aanlopen tijdens het gebruik. Met name tijdens oefeningen waarbij de kinderen zelf 
initiatief moeten tonen blijkt dat zij regelmatig niet weten wat er precies van hen door het 
systeem wordt verwacht. Tevens lijkt het erop dat de leerlingen in sommige gevallen hun 
intenties niet om kunnen zetten in concrete handelingen bijvoorbeeld het afbreken van een 
verhaaltje. Ben multimediale leeromgeving als het APPEAL-systeem lijkt dan ook niet 
weggelegd voor toepassingen bestemd voor kinderen. 
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Hoof dstuk 1 lnleiding 

1.1 Algemene inleiding 

In onze informatie-maatschappij is kunnen lezen belangrijker dan ooit. Leren lezen is echter 
niet eenvoudig. Minstens 20% van de leerlingen op de basisscholen heeft na kennismaking 
met de eerste beginselen van het lezen aanvullende oefeningen nodig. Meer individuele 
begeleiding bij bepaalde onderdelen van het leesonderwijs zou dit leerproces kunnen 
vergemakkelijken. Helaas komt de leerkracht daar in de dagelijkse praktijk niet altijd aan toe. 
Met nieuwe interactieve leermiddelen kunnen we de leerlingen en leerkrachten in de toekomst 
misschien helpen. Een van die leermiddelen is het Leesbord. 

Het Leesbord is een prototype van een interactief leermiddel, ontwikkeld door het lnstituut 
van Perceptie Onderzoek (IPO) in Eindhoven. Het is een leeromgeving voor kinderen uit 
groep 3 van de basisschool waarin aanvullende en individuele oefeningen voor het 
aanvankelijk leesonderwijs worden geboden. De leerstof en de oefeningen zijn gebaseerd op 
de methode 'Veilig Leren Lezen' (Caesar, 1980). Het Leesbord is opgedeeld in een aantal 
modules, die elk een deelvaardigheid van het leren lezen bevatten. Een opvallend kenmerk 
van het Leesbord is dater gebruik wordt gemaakt van spraak. Het Leesbord geeft 'gesproken' 
feedback omdat dit met behulp van tekst niet mogelijk is (het kind kan nog niet goed genoeg 
lezen). Een ander belangrijk kenmerk van het Leesbord is dat het adaptief is, dat wil zeggen 
het Leesbord is in staat om het aanbod van de leerstof en oefeningen aan te passen aan de 
prestaties en de vorderingen van het kind. 

Dit prototype bestaat nu reeds een aantal jaren en is op een aantal punten verouderd. Met name 
op het gebied van grafische presentatie en het weergeven van spraak is de techniek inmiddels 
sterk vooruitgegaan. Uitgangspunten voor een verbeterde versie van een prototype zijn: 

• Het prototype moet geschikt zijn om in een multimediale omgeving te kunnen werken, bij
voorbeeld in een CD-I omgeving. 
• De mate van adaptiviteit moet worden verbeterd. 
• lnhoudelijk moet het prototype worden aangepast aan de inmiddels verbeterde leesmethode. 

Daarom is gekozen om het Leesbord te integreren binnen het APPEAL-systeem (A Personal 
& Pleasant Environment for Adaptive Leaming). APPEAL is een prototype van een ITS 
(Intelligent Tutoring System). Met behulp van dit systeem is het op dit moment mogelijk 
gebruikers op een interactieve en op maat gesneden manier onderwijs te bieden in een tweede 
taal, in dit geval Nederlands voor buitenlanders. 
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APPEAL is op te splitsen in drie modules: 

• teaching expert: Deze module bepaalt de volgorde van de oefeningen, de mate van feed
back, de moeilijkheidsgraad en de 'locus of control'. 

• domein expert: Deze module bevat de feitelijke 'kennis', construeert de oefeningen in 
opdracht van de teaching expert en evalueert de antwoorden van de 
gebruiker. 

• interface manager: Deze module verzorgt de daadwerkelijke interactie met de gebruiker. 

Een belangrijk gegeven hierbij is dat de teaching expert en de interface manager in principe 
domein-onathankelijk zijn, met andere woorden dat zij niets te maken hebben met de stof die 
wordt onderwezen binnen het systeem. Het is dus mogelijk om een nieuwe domein expert 
voor het Leesbord te schrijven en die te integreren binnen het APPEAL-systeem, zonder veel 
aanpassingen aan de overige modules. Op deze manier wordt de eerst stap gezet naar een 
nieuwe versie van een prototype van het Leesbord. 

1.2 Doelstellingen 

1. Het ontwikkelen van een prototype van bet Leesbord binnen bet APPEAL-systeem door bet scbrijven 
van een nieuwe domein expert. 

Dit prototype zal de oefeningen 'Woord' en 'Spel' van de eerste versie van het Leesbord in 
grote lijnen ovememen. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van de verbeterde mogelijkheden 
ten aanzien van het gebruik van plaatjes en spraak. Met de integratie van het Leesbord in het 
APPEAL-systeem wordt ervoor gezorgd dat het Leesbord in een multimediale omgeving 
wordt geplaatst. Het is daarmee mogelijk geworden om in een later stadium het Leesbord 
bijvoorbeeld op CD-I te zetten. 

De adaptiviteit van het systeem, een van de kenmerken van het Leesbord, wordt binnen 
APPEAL verzorgd door de teaching expert. Deze is dus verantwoordelijk voor de volgorde 
van de oefeningen en oefenstof. Door integratie van het Leesbord binnen APPEAL wordt ook 
de adaptatie-strategie van het APPEAL-systeem overgenomen. Ook de mate waarin de 
gebruiker controle over het systeem heeft zal nu worden beinvloed. De teaching expert is in 
staat bij slechte prestaties van de gebruiker de controle over te nemen om zo te proberen de 
gebruiker weer op het juiste spoor te krijgen. Ook op deze manier wordt de mate van 
adaptiviteit verbeterd. 

Belangrijk bij de ontwikkeling voor een nieuwe domein expert is de veronderstelling dat 
daarbij de overige modules niet wezenlijk hoeven worden aangepast. Deze veronderstelling 
was een van de uitgangspunten bij het opzetten van het APPEAL-systeem. De ontwikkeling 
van een nieuwe domein expert zal uitwijzen in welke mate men daarin is geslaagd. 

Tenslotte is het de bedoeling dat binnen het Leesbord de nieuwe oefenstof wordt gebruikt. De 
methode 'Veilig Leren Lezen' is 2 jaar geleden inhoudelijk aangepast en deze nieuwe 
oefenstof wordt gebruikt in het nieuwe prototype. 

2. Evaluatie van de gebruikersvriendelijkheid voor kinderen van bet Leesbord in een multimediale omge· 
ving. 

De doelgroep van het Leesbord zijn kinderen tussen de 6 en 8 jaar en het is de vraag in 
hoeverre zij in staat zijn om te kunnen omgaan met een user-interface die is afgestemd op 
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volwassenen. Met name de vele mogelijkheden van de interface en de scherm-layout worden 
als potentiele knelpunten gezien. De vele mogelijkheden, bijvoorbeeld bet opzoeken van 
onderwerpen in woordenboeken of bet vragen van hulp, zouden ertoe kunnen leiden dat 
kinderen niet weten wat er van hun wordt verwacht en dat zij een te passieve houding aan gaan 
nemen. Verder kan de schermlayout een probleem geven omdat er gebruik wordt gemaakt van 
diverse windows die afwisselend actief zijn. 

Deze evaluatie zal worden uitgevoerd door middel van een experiment op basisscholen met 
kinderen uit groep 3. Voor dit experiment zal een altematieve interface worden ontwikkeld, 
die: 

• een vereenvoudigde layout zal hebben 
• geen extra mogelijkheden als woordenboek en dergelijke zal hebben. De 'gewone' interface 
van APPEAL geeft de gebruiker relatief veel vrijheid tijdens zijn handelingen. Deze interface 
zal alleen de mogelijkheid hebben om antwoorden te geven op de gestelde vragen vanuit bet 
presentatie-scherm. 

Door kinderen te laten werken met bet APPEAL-systeem wordt verwacht inzicht te krijgen in 
de mogelijkheden om APPEAL te gebruiken in het onderwijs en om aanbevelingen te kunnen 
doen over aanpassingen aan de multimediale interface voor dit doel. 

1.3 Het Instituut voor Perceptie Onderzoek 

De stichting Instituut voor Perceptie Onderzoek bestaat sinds 1957 als samenwerking tussen 
de Technische Universiteit Eindhoven (TUE) en Philips Research Laboratories, Eindhoven. 
Binnen Philips Research Laboratories maakt IPO deel uit Information & Software Technology 
(IST). Binnen de TUE valt bet instituut onder de vakgroep Perceptieleer van de faculteit 
Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen. Er zijn ongeveer 100 mensen werkzaam op het 
IPO. 

Er zijn zes (elkaar overlappende) hoofdstromen binnen het IPO: horen en spraak, zien, taal, 
cognitie en communicatie, informatie-ergonomie en communicatie-resources. Onderzoek op 
bet gebied van interactieve leersystemen vindt plaats binnen de stroom cognitie en 
communicatie. Het onderzoek binnen deze stroom is met name gericht op cognitieve 
informatie-verwerking en communicatie van mensen die interageren met flexibele informatie
systemen. 

1.4 Opbouw van bet verslag 

Allereerst zal in bet tweede hoofdstuk bet Leesbord-project worden beschreven. Zo zullen kort 
de binnen bet Leesbord geYmplementeerde oefeningen worden besproken. In bet derde 
hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan het APPEAL-systeem. Van bet huidig prototype 
zullen alle drie modules worden toegelicht, waarbij vooral extra aandacht zal worden besteed 
aan de toepassing van agents in de teaching expert. In bet vierde hoof dstuk zal een 
beschrijving volgen van de implementatie van een nieuwe domein expert voor bet 
aanvankelijk lezen. Hierbij zal worden ingegaan op de moeilijkheden die zijn ontstaan voor de 
teaching expert en de interface manager bij bet ontwikkelen van een nieuw domein. In het 
vijfde hoofdstuk zal bet experiment worden beschreven wat is uitgevoerd ter evaluatie van de 
toepassing van een multimediale leeromgeving voor het onderwijs. Hoofdstuk zes bevat de 
conclusies en aanbevelingen. 
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Hoofdstuk 2 Het Leesbord 

2.1 Inleiding 

K.inderen die moeten leren lezen staan voor een moeilijke opgave. Ze moeten hoe dan ook leren 
lezen want een achterstand op het gebied van lezen betekent vaak een grotere achterstand op 
andere gebieden, zoals rekenen en schrijven. Een slechte leesvaardigheid leidt bij kinderen vaak 
tot desinteresse ten aanzien van lezen waardoor zij achter op raken in hun ontwikkeling. Een 
achterstand die vaak niet meer valt weg te werken. Vele pogingen zijn in de loop der jaren 
ondemomen om het proces van aanvankelijk lezen te verklaren vanuit de literatuur over het 
leesproces (Resnick & Weaver, 1979; Aukermann, 1984). Daarbij is vooral geprobeerd om de 
onderliggende processen van het leren lezen aan het licht te brengen. Deze kennis zou dan 
gebruikt moeten worden bij het ontwikkelen en verbeteren van leesonderwijs. Onderzoek heeft 
echter uitgewezen dat het niet mogelijk is om methoden voor leesonderwijs te ontwikkelen die 
direct gebaseerd zijn op kennis omtrent het leesproces (Atkinson and Paulson, 1972). 

Toch bestaan er methoden om kinderen te leren lezen. Deze methoden bestaan eigenlijk alleen 
maar uit een aantal oefeningen die het leren lezen ondersteunen. Deze oefeningen richten zich 
vooral op de herkenning van letters en de synthese van woorden vanuit deze letters. Het doel 
van deze oefeningen tijdens het leren lezen is dat leerlingen uiteindelijk in staat zijn om losse 
woorden te kunnen lezen. Het oefenen van deze woordherkenning is belangrijk omdat deze 
vaardigheid essentieel is om een begin te kunnen maken met begrijpend lezen. 

Ondanks uitgebreid onderzoek is er nog steeds geen overeenstemming over de vraag waarom 
bepaalde leesoefeningen wel goede resultaten afleveren en andere juist niet. Er is echter wel 
overeenstemming over de vraag welke oefeningen werken en welke niet. Je zou kunnen zeggen 
dat men wel weet hoe je moet leren lezen, maar niet weet wat er geleerd wordt. Automatische 
instructie stelt ons in staat om een aantal aspecten van het leesonderwijs te bestuderen. Er 
bestaan echter geen theorieen voor het ontwerpen van automatische instructie voor aanvankelijk 
lezen. Een manier om deze automatische instructie te bestuderen is een systeem te bouwen dat 
automatische instructie geeft en dit systeem te evalueren. Deze evaluaties moeten leiden tot 
verbeteringen in dat systeem waardoor uiteindelijk een gewenst resultaat bereikt kan worden. 
Het IPO is een aantal jaren geleden gestart met het ontwikkelen van het Leesbord. Het Leesbord 
is een computersysteem dat automatische instructie geeft in het leren lezen. 

In dit hoofdstuk wordt eerst aangegeven welke leesmethode voor dit systeem is gebruikt. 
Daama volgt het tot nu toe gevolgde traject in de ontwikkeling van het Leesbord. Tenslotte zal 
worden beschreven wat de toekomst van het Leesbord is en wat dit betekent voor dit 
afstudeerproject. 
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2.2 Veilig Leren Lezen 

De methode, die ten grondslag ligt aan de leesoefeningen in het Leesbord, is de methode Veilig 
Leren Lezen (Caesar, 1980). Deze methode is gekozen om een aantal redenen. Ten eerste is het 
belangrijk dat deze leesmethode het onderwijs uniform maakt, terwijl er geen reden is om het 
heterogeen te maken (Ellerman, 1991). Verder biedt deze methode een goed compromis voor 
een aantal elkaar tegensprekende theorieen over leren lezen bijvoorbeeld de methode "Lees nu 
maar" en de methode van Hoogeveen en Alderts (1964). 

Veilig Leren Lezen onderscheidt drie fasen. De eerste fase wordt de fase van het pseudo-lezen 
genoemd. Kinderen die zich in deze fase bevinden kunnen een klein aantal woorden lezen 
zonder dat zij in staat zijn om deze woorden te decoderen in losse grafemen. Graf emen zijn de 
geschreven representaties van letterklanken. Deze woorden worden herkend aan de hand van 
andere kenmerken zoals de contouren van het woord, de grootte of soms de eerste letter. Bekend 
voorbeeld is dat kinderen het woord "MARS" kunnen lezen in de vorm zoals het op de 
verpakking van de chocoladereep staat. Schrijven we het echter in een ander lettertype, dan 
kunnen ze het niet meer lezen. Het woord "MARK" op de originele manier geschreven, zal door 
deze kinderen weer als "MARS" worden herkend. Van daadwerkelijk lezen is dus eigenlijk 
geen sprake, slechts van herkenning van een beperkt aantal vormen (Ehri, 1991). Om te kunnen 
leren lezen moeten de kinderen zich bewust worden van het feit dat een gesproken woord is 
samengesteld uit een aantal fonemen of spraakklanken. Zij moeten een fonemisch bewustzijn 
ontwikkelen. Dit fonemisch bewustzijn ondersteunt het kind bij het decoderen van woorden in 
de juiste grafemen. Oefeningen in deze fase richten zich dus vooral op de structuur van woorden 
en op het ontwikkelen van fonemisch bewustzijn. 

De tweede f ase is die van de elementaire leeshandeling. In deze f ase leren de kinderen de 
techniek om geschreven, klankzuivere, eenlettergrepige woorden te ontsleutelen door de 
grafemen achtereenvolgens te verklanken en de fonemen samen te voegen tot een woord, met 
andere woorden het spellend decoderen van een woord. Deze visuele analyse houdt onder meer 
in dat het kind ziet dat het woord 'muis' niet uit vier maar uit drie grafemen bestaat. De grafemen 
worden daama afzonderlijk verklankt. Deze klanken moeten vervolgens worden 
samengevoegd. Dit samenvoegen: noemt men auditieve synthese (zie figuur 1). 

geschreven 
woo rd 

mu is 

visuele 
analyse 

m ui s 

verklanken 

Im/ luil Isl 

klanken 
samenvoegen 

lmuisl 

Figuur 1: schema van de elementaire leeshandeling 

De grootste moeilijkheden bij het leren lezen bestaan uit de volgende twee punten: 

• De verbinding van grafeem en foneem is nog niet zo hecht dat het verklinken van een 
grafeem moeiteloos verloopt. 

• De kinderen zijn vaak niet in staat om de losse klanken aan elkaar te reigen tot woorden 
(auditieve synthese). 

De oefeningen moeten dus worden afgestemd op deze problemen. Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van structureerwoorden. Deze structureerwoorden zijn bedoeld om de structuur van 
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het schriftsysteem te helpen ontdekken. Oefeningen rond deze structureerwoorden zijn 
bijvoorbeeld de analyse van de beginklank van een woord en het afleiden van andere woorden 
uit de structureerwoorden door een grafeem weg te laten. Voorbeeld hiervan is het 
structureerwoord 'maan' waarvan de 'm' kan worden weggelaten waarna het woordje 'aan' 
ontstaat. Deze structureerwoorden zijn opgesplitst in zes kernen. Elke kern behandelt 5 of 6 
structureerwoorden. Bij elk structureerwoord wordt tevens verwezen naar een bepaald grafeem. 
Voor een overzicht van deze structureerwoorden en grafemen wordt verwezen naar bijlage A. 

De derde fase van deze methode is het automatiseren van de woordherkenning. In deze f ase 
gaan de kinderen niet meer spellenderwijs te werk. In langere woorden worden deelstructuren 
herkend, waardoor de herkenning aanzienlijk wordt versneld en het korte termijn geheugen 
wordt ontlast. Het kind kan nu een begin maken met begrijpend lezen. 

2.3 Ontwikkeling van bet Leesbord 

In het eerste stadium van het leren lezen speelt het verklanken van letters en woorden een 
belangrijke rol. Om deze vaardigheid goed onder te knie te krijgen is het noodzakelijk om veel 
te oefenen. Dit geldt met name voor kinderen die moeite hebben met dit verklanken. Een docent 
zal echter lang niet altijd in staat zijn om hier extra aandacht aan te besteden. Individuele 
aandacht voor kinderen met grote leesproblemen is dus moeilijk te geven. Het ontwikkelen van 
een computersysteem dat aanvullende oefeningen kan geven zou een oplossing voor dit 
probleem kunnen bieden. Tussen 1984 en 1988 is een project-groep van het IPO bezig geweest 
met het ontwikkelen van een dergelijk systeem onder de naam: "Ontwikkeling van een 
elektronisch leeshulpmiddel met spraak naar keuze, in het aanvankelijk lezen", ook wel het 
Leesbord-project genoemd. In dit Leesbord-project zijn een aantal gecomputeriseerde 
leesoefeningen ontwikkeld waarbij een woord of plaatje herkend moest worden en 
leesoefeningen waarbij het ontleden van de woorden in samenstellende letters of lettergroepjes 
centraal staan. Aan het Leesbord werden vooraf de volgende eisen gesteld: 

• De kinderen moeten geheel zelfstandig met het systeem om kunnen gaan. 
• De instructies en commentaren die voor de oefeningen nodig zijn, moeten in gesproken 

vorm aanwezig zijn. De kinderen die met het systeem gaan werken kunnen immers nog 
niet lezen waardoor geschreven instructie geen nut heeft. 

• De kinderen moeten actief met het materiaal bezig zijn. Dit houdt onder meer in dat de 
oefeningen niet te makkelijk en niet te moeilijk mogen zijn. Ook de manier van 
antwoorden door de leerling is hier een punt van aandacht. 

Bij het aanbieden van oefeningen wordt verder gelet op een aantal aspecten die mede 
voortvloeien uit deze eisen. Ten eerste moeten de letters worden weergegeven door een groot 
en herkenbaar lettertype. Verder is de beschikbaarheid van goed verstaanbare spraak op dit 
gebied vanzelfsprekend van groot belang. Hoewel computerspraak inmiddels vergevorderd is, 
blijkt de verstaanbaarheid voor leren lezen te wensen over te laten. Omdat zelfs de kleinste 
verschillen tussen letterklanken belangrijk zijn en in beginnende oefeningen vaak losse 
woorden aan de orde komen, dienen aan de spraakkwaliteit hoge eisen te worden gesteld. Een 
derde aspect betreft de manier waarop een leerling interageert met het systeem. Spraak
herkenning staat hiervoor nog in de kinderschoenen. Een toetsenbord is niet geschikt voor 
kinderen die de taal nog niet goed beheersen. Een aanraakscherm of een muis blijken in de 
praktijk het beste te voldoen, waarbij uiteindelijk de keuze op de muis is gevallen omdat 
aanraakschermen vermoeiend blijken te zijn bij !anger gebruik. 
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Het Leesbord is in staat een drietal verschillende oefenvormen aan te bieden: 
• beginoefeningen voor structurering van woorden en letters 
• klank-kennisoefeningen met losse woorden 
• oefeningen op zin- of tekstniveau 

Klank-kennisoefeningen zijn oefeningen die gericht zijn op het ontwikkelen van het fonemisch 
bewustzijn. Deze oefenvormen zijn ge'implementeerd in een aantal programma's, die samen het 
Leesbord vormen. Deze programma's zijn zelfstandig te gebruiken. Deze programma's zijn: 

Spel 

In het programma 'Spel' komen de relaties tussen losse letters (grafemen) en de daarbij 
behorende klanken (fonemen) aan de orde. In het programma worden een aantal grafemen uit 
een bepaalde leerkem op het scherm gezet. De combinatie en de plaats van de letters wisselt 
telkens. 

Structuur 

Het programma 'Structuur' heeft tot doel om kinderen de woord-samenstellende letters auditief 
te leren herkennen. Daartoe wordt de doelletter aangeboden in een zgn. globaalwoord. 
Globaalwoorden zijn eenvoudige woorden die in de eerste fase van het leren lezen proces aan 
kinderen worden aangeboden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen visuele en auditieve 
oefeningen. 

Plaatje 

Het programma 'Plaatje' richt zich op het oefenen van klank-woord koppeling en klank-plaatje 
koppeling. Nadat een doelwoord is uitgesproken, moet het kind het bijbehorende woord of 
plaatje aanwijzen. Naast dit doelwoord staan er ook een aantal altematieve woorden en/of 
bijbehorende plaatjes op het scherm. 

Woo rd 
Het programma 'Woord' bestaat uit een aantal oefeningen waarin kinderen losse woorden 
kunnen leren lezen. Essentieel hierbij is dat dit leren lezen gebaseerd is op de gesproken vorm 
van woorden. 

Tekst 

Het programma 'Tekst' helpt de kinderen bij het leren lezen van teksten. Het programma 'leest' 
het verhaaltje voor, waarbij het programma in vier condities kan werken: 
1. mouse: het kind wijst een woord aan, waama de computer dat woord uitspreekt 
2. normal: de computer leest het verhaaltje voor 
3. text: het verhaaltje wordt getoond zodat het kind het verhaaltje zelf moet lezen 
4. pause: de computer leest het verhaaltje voor, en pauzeert voor een moeilijk woord. 

2.4 Monitor for Initial Reading 

Zoals al eerder is gesteld, ontbrak het bij de ontwikkeling van het Leesbord aan een theoretisch 
platform. De oefeningen die binnen het Leesbord werden gebruikt, waren gekozen omdat in de 
praktijk was gebleken dat die oefeningen de beste resultaten boekten. Om het Leesbord te 
optimaliseren was het wenselijk om tijdens oefensessies van kinderen te registreren en te 
evalueren, waardoor aanknopingspunten gevonden konden worden voor het verbeteren van het 
Leesbord. 
Na de ontwikkeling van deze losse programma's is men gaan werken aan het combineren van 
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deze programma's tot een compleet systeem, wat bekend is geworden onder de naam 'Monitor 
for Initial Reading' oftewel MIR. Vanaf 1987 is onder deze naam verder gewerkt aan een 
systeem voor automatische instructie voor het aanvankelijk lezen. De oefeningen vormden, net 
als in het Leesbord, de bouwstenen van dit systeem. Het onderzoek is zich vanaf dat moment 
gaan richten op het minimaliseren van de leertijd en het adaptief maken van de software aan de 
prestaties van de leerling. Hiervoor moest een 'geautomatiseerde leerkracht', een LeesTutor 
ontwikkeld worden. De LeesTutor kan gezien worden als een Intelligent Tutoring System 
(ITS), dat weet water onderwezen moet worden, aan wie het onderwezen moet worden en hoe 
datgene onderwezen moet worden. Aangezien een theorie over leren lezen ontbreekt kan een 
echte LeesTutor (nog) niet ontwikkeld worden. Een aanzet van een LeesTutor kan gemaakt 
worden door experimenten te doen met gecomputeriseerde versies van bestaande lees
oefeningen en de gegevens te registreren. Voor een uitvoerige beschrijving van MIR wordt 
verwezen naar hoofdstuk 4 van Ellerman (1991). 

2.5 Voortzetting van bet onderzoek 

lnmiddels in de behoefte ontstaan om het Leesbord op een betere manier te presenteren aan de 
gebruiker. De laatste jaren is er veel vooruitgang geboekt op het gebied van grafische mogelijk
heden, geheugenomvang en randapparatuur. Ook de ontwikkelingen op het gebied van multi
media bieden mogelijkheden om het Leesbord aantrekkelijker te maken. Het gebruik van betere 
plaatjes en beter geluid, het toepassen van bijvoorbeeld bewegend beeldmateriaal en andere 
multimediale toepassingen zouden moeten leiden tot een grotere interesse bij de gebruiker. Een 
hogere mate van motivatie en daardoor betere leer-resultaten liggen dan in het vooruitzicht. 

Om van deze mogelijkheden gebruik te kunnen maken zijn een aantal oefeningen uit het 
Leesbord overgezet naar het APPEAL-systeem. Het APPEAL-systeem is een multimediale 
leeromgeving voor diverse toepassingen. Dit systeem zal worden toegelicht in hoofdstuk 2. Het 
is nog maar de vraag of het APPEAL-systeem geschikt is als omgeving voor de lees
oefeningen. Bij de ontwikkeling van het systeem, en met name bij de ontwikkeling van de 
interface, is geen rekening gehouden met het feit dat kinderen van 6 of 7 jaar gebruikers van het 
systeem zouden worden. Deze kinderen kunnen misschien de hoeveelheid informatie in een 
drukke interface niet verwerken · waardoor het beoogde leereffect tegenvalt of uitblijft. In dit 
afstudeerproject zal daar speciaal aandacht aan worden besteed. 
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Hoofdstuk 3 Het APPEAL-systeem 

3.1 Inleiding 

In 1993 is binnen IPO het APPEAL-project (A Pleasant Personal Environment for Adaptive 
Learning) opgestart. Het betreft een interdisciplinair project waarbij mensen zijn betrokken met 
als achtergrond o.a. informatica, computerlinguistiek, psychologie en fonetica. Deze project
groep had tot taak een multimediale leeromgeving te ontwerpen en te creeren. Hiervan is 
inmiddels het eerste prototype voorhanden. Een van de doelstellingen van dit afstudeerproject 
is om een aantal oefeningen van het Leesbord te implementeren in het APPEAL-systeem. 
Alvorens deze implementatie te beschrijven, volgt in dit hoofdstuk een beschrijving van het 
eerste prototype van het APPEAL-systeem. 

3.2 ITS of CAI? 

Het grote probleem van traditionele Computer Aided Instruction-systemen (CAI) is dat zij niet 
in staat zijn om zich aan te passen aan het gedrag en de prestaties van de individuele student 
(Wenger, 1987). Als reactie hierop zijn niet Iang daarna de eerste Intelligent Tutoring Systems 
(ITS) ontwikkeld (Polson & Richardson, 1988). Deze systemen zouden in staat moeten zijn uit 
de antwoorden van de gebruiker diagnoses te stellen over deze gebruiker en op grond daarvan 
een individueel programma samen te stellen. Deze diagnose wordt gebaseerd op het student
model, een van de vaste onderdelen van een ITS. Over het algemeen kan gesteld worden dat een 
ITS bestaat uit drie onderdelen, die respectievelijk kennis bevatten over: 

- hoe er geleerd moet worden ( didactische kennis) 
- wat er geleerd moet worden (dome in kennis) 
- aan wie er iets geleerd moet worden (kennis over de student) 

In ITS-en wordt de student gemodelleerd in termen van de domein expert. Deze domein expert 
bevat alle kennis die in het systeem is opgeslagen. Het studentmodel bestaat uit de combinatie 
van een expert model en een verzameling van verschillen. Deze verschillen kunnen bestaan uit 
items die de student (nog) niet weet maar de expert wel (ontbrekende items) en uit items die de 
student wel weet maar de expert niet (verkeerde items). De expertmodule vervult dus een 
centrale rol in een ITS. 
Ondanks het toevoegen van een expertmodule aan leersystemen heeft dit niet geleid tot de 
adaptiviteit die nodig is voor leersystemen. Mas tho ff en Van Hoe ( 1994) analyseerden waarom 
de huidige generatie ITS-en er niet in zal slagen om het adaptatie-probleem op te lossen. Ten 
eerste is het niet eenduidig dat de representatie van de expertmodule overeenkomt met de 
cognitieve representatie van de student. Het modelleren van de student zou dus eigenlijk 
expliciet in termen van het cognitieve model van de student moeten gebeuren. Ten tweede gaan 
de meeste ITS-en voorbij aan de individuele behoeften ten aanzien van het leerproces van de 
studenten. De 'locus of control' is bijvoorbeeld een aspect dat zou moeten worden afgestemd 
op de individuele behoeften van de student (Gentner). 
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3.3 Minimale eisen voor een interactieve leer-omgevingen 

In deze paragraaf worden de minimale eisen voor een interactieve leeromgeving beschreven: 
• Interactiviteit: De interactie in een gecomputeriseerde leeromgeving kan worden be

schouwd als een dialoog tussen twee partners nl. het instructiesysteem en een student. 
• Adaptieve instructie: De instructie moet continu worden aangepast aan de prestaties van 

de individuele student. 
• Robuustheid: Het systeem moet in staat zijn om met alle mogelijke handelingen van de 

student om te gaan en mag dus niet stoppen door een onverwachte manoeuvre van de 
.student. 

• Op de voet volgen van het leerproces: Het doel van een leeromgeving is het ondersteunen 
en optimaliseren van het leerproces van de student. Dit betekent dat de acties van het 
systeem gebaseerd moeten zijn op een leermodel, waarmee de acties van de student 
kunnen worden geYnterpreteerd. 

• Evaluatie-onderzoek: Empirisch onderzoek staat centraal bij het ontwerpen van 
leeromgevingen (Norman & Draper, 1986). Aile fasen van het ontwerp van een interactief 
leer-systeem moeten zijn gebaseerd op 1) onderzoek naar het leerproces dat het systeem 
zal ondersteunen en 2) het testen van het prototype met gebruikers. Deze benadering 
wordt ook wel 'user-centered design of interactive-learning environments' genoemd. 

• Eenvoud: Een interactieve leeromgeving moet een simpele, doeltreffende structuur hebben. 

3.4 Het APPEAL-project 

Het doel van het APPEAL-project is het ontwerpen van een aantrekkelijke leeromgeving die 
aan de bovenstaande eisen voldoet. De interactiviteit van het systeem moet gevarieerd en 
flexibel zijn, met andere woorden in hoge mate adaptief zijn aan de prestaties van de student. 
Het eerste prototype is inmiddels voltooid. De architectuur hiervan is weergegeven in figuur 2. 

Domein 

~ 

lnstruct1e 
database ......... __,,, 

Teaching Expert 

Domein 
Expert 

Interface manager 

Student 

__ Student 
..!:!.istory_ 

Figuur 2: Architectuur van APPEAL-systeem 
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Het APPEAL systeem is een modulair, gedistribueerd systeem dat draait onder het UNIX 
operating system en maakt gebruik van X-windows. Als ontwikkel-omgeving wordt MOTIF 
gebruikt, een object-georienteerde toolkit gebaseerd op X-windows. 

De instructie-database bevat een schematisch overzicht van het cursusmateriaal. Het is 
opgebouwd volgens een netwerk. De structuur van dit netwerk verschaft informatie over de 
moeilijkheidsgraad van de lessen en oefeningen die in betreffende cursus kunnen worden 
aangeboden. De 'student history' bevat de prestaties van de student in het verleden. De dialoog 
met de student wordt bepaald door de teaching expert. Dit onderdeel representeert de algemene 
didactische kennis van het systeem. Aangezien het hier algemene didactische kennis betreft, is 
de teaching expert niet afuankelijk van het gekozen domein. De teaching expert kan zowel 
gebruikt worden in toepassingen over het leren van taal als bij het leren van bijvoorbeeld 
wiskunde. Het domeinmodel bevat informatie over het domein. In het huidige prototype betreft 
dit het leren van de Nederlandse taal. De domein expert genereert oefeningen en voorbeelden 
in opdracht van de teaching expert, en evalueert de antwoorden die door de student worden 
gegeven. Deze module is dus verantwoordelijk voor de domeinafhankelijke kant van het 
systeem. De interface manager verzorgt de interface van het systeem voor de student. 

3.4.1 De teaching expert 

Bij conventionele ITS-en worden de prestaties van de student geYnterpreteerd binnen het model 
van de expert. De adaptiviteit van het systeem wordt dan bepaald door de mate waarin de 
student overeenkomt met de representatie van de expertmodule. Om de adaptiviteit van 
APPEAL-systeem te verbeteren is besloten af te stappen van deze benadering. Er is gekozen 
voor een benadering die uitgaat van het daadwerkelijke gedrag van de student in plaats van met 
regels over wat de student waarschijnlijk wel weet en niet weet. 
De teaching expert is verantwoordelijk voor de adaptiviteit van het systeem. Deze is geYmple
menteerd door gebruik te maken van 'agents' (Chapman, 1991; Masthoff & Van Hoe, 1994). 
Een agent kan worden omschreven als een entiteit die autonoom en continu functioneert in een 
omgeving waarin andere processen actief zijn en waarin andere processen bestaan (Shoham, 
1993). Verder kunnen zij worden omschreven aan de hand van de volgende onderwerpen: 

Situatie-afhankelijkheid (situatedness) 

De belangrijkste bron van informatie voor een agent om te bepalen wat deze moet doen is de 
situatie waarin hij zich op dat moment bevindt. Perceptie speelt hierbij een belangrijke rol 
omdat agents moeten weten wat er om hen heen gebeurd. Hierbij moet rekening gehouden 
worden met een aantal problemen. Aangezien situaties snel veranderen moet een agent snel op 
veranderingen kunnen reageren. Deze situaties zijn vaak heel onoverzichtelijk omdat lang niet 
alle aanwezige informatie relevant is voor de te ondememen actie. Verder is het soms moeilijk 
te voorspellen wat de gevolgen van een actie zullen zijn. Tenslotte is het moeilijk een compleet 
overzicht te krijgen van de gehele verzameling relevante informatie. 

Interactiviteit 

De activiteiten die ontstaan volgen direct uit de interactie tussen een agent en zijn omgeving in 
plaats van dat deze activiteiten eigenschappen zijn van een agent of zijn omgeving. In het 
algemeen kan gesteld worden dat de relatie tussen agents er een kan zijn van samenwerking 
waarbij zij samen een doel na kunnen streven, of een van competitie waarbij zij het bereiken 
van elkaars doelen tegenwerken. 
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Autonomie en zelf-organisatie 

Op micro-niveau ontplooien agents hun activiteiten vanuit zichzelf. Er is geen behoefte aan 
controle van buitenaf. Op macro-niveau kan gesteld worden dater geen centrale eenheid bestaat 
die het totaal aan interacties tussen agents coordineert. 

Cognitieve economie 

Een direct gevolg van de situatie-afhankelijkheid: Agents hanteren geen model van de reele 
wereld. Een model van deze wereld is niet nodig. Hoe complexer de representatie van de reele 
wereld, hoe minder efficient het systeem functioneert. Perceptie staat centraal voor het 
functioneren van een agent, waarmee zij de reele wereld direct waamemen. 

Parallellisme 

Agents werken continue en tegelijk in dezelf de omgeving met andere agents. 

Voorspelbaarheid 

De omgeving waarin agents functioneren is deels onvoorspelbaar. 

Gebaseerd op gedrag 

Agents worden beschreven in termen van hun gedrag als reactie op het gedrag van andere agents 
in hun omgeving. Zij worden niet beschreven in termen van hun 'kennis'. 

De agents van de teaching expert hebben als functie om de verschillende aspecten van het 
gedrag van een leraar te modelleren. Op deze manier wordt de leraar gedecomposeerd in een 
aantal kleinere en eenvoudigere delen. De volgende agents kunnen worden onderscheiden: 

• De navigatie-agent 

De leraar navigeert door het cursusmateriaal en bepaalt op welk moment welk onderwerp moet 
worden behandeld. Snelheid en volgorde hangen af van de prestaties van de student. Het gedrag 
van deze agent is gebaseerd op het principe van 'controlled complexity' (Wood, Wood & 
Middleton, 1978). Dit komt erop neer dat de agent zal proberen om een student te confronteren 
met stof die deze nog niet beheerst, maar waarvan de moeilijkheid niet zo groot is dat de student 
niet in staat zal zijn om een oplossing te vinden. De stof moet als het ware niet te gemakkelijk 
maar ook niet te moeilijk zijn. Een voorbeeld van een regel die deze agent gebruikt is: 'Als de 
student geen vooruitgang meer vertoont en de prestaties zijn voldoende, ga dan verder met een 
moeilijkere oefening.' Deze agent navigeert door de oefenstof met behulp van de instructie
database. 

• De oefening-agent 

Zodra door de navigatie-agent bepaald is welk onderwerp zal worden behandeld, moet worden 
bepaald welke oefeningen en/of voorbeelden moeten worden aangeboden aan de student. De 
meest efficiente manier van leren lijkt te ontstaan door studenten te confronteren met stof die ze 
nog niet kennen. Het is alleen lang niet altijd duidelijk wat de student wel weet en niet weet. Als 
basis voor het gedrag van deze agent zijn een aantal hypotheses gesteld. De eerste luidt: 'de kans 
dat een student een fout maakt bij een item, is groter wanneer hij de vorige keer bij datzelfde 
item ook een fout maakte.' Dit heeft geleid tot het indelen van de oefenstof in twee sets namelijk 
een goede set en een slechte set. In de goede set zitten alle items die de student de laatste keer 
goed heeft beantwoord. In de slechte set zitten de items die de student de laatste keer fout 

16 



beantwoordde.De tweede hypothese luidt dan: 'de kans dat een student een item uit de slechte 
set niet kent is groter dan de kans dat een student een item uit de goede set niet kent.' Het is dus 
belangrijk om items uit de slechte set meer aan bod te laten komen. Als een student nooit items 
zou vergeten zou dit een perfecte strategie zijn. Er moet bier echter rekening gehouden worden 
met het feit dat de student items wel degelijk kan vergeten. Er blijven dus steeds items over en 
weer gaan tussen de twee sets. 

• De instructie-agent 

Als de student niet goed presteert, wordt instructie verleend. De manier van instructie hangt af 
van de behoeften van de student. Het gedrag van deze agent wordt bepaald door de re gel: 'Als 
een student een goede prestatie levert, moet de volgende keer minder hulp worden geboden. Als 
een student faalt, moet de volgende keer meer hulp worden geboden.' (Wood, Wood & 
Middleton, 1978, p.133). Verder is de agent gebaseerd opeen gelaagd model van interventie dat 
bestaat uit een niveau van 'algemene aanmoediging' en een niveau van 'demonstratie'. Als een 
student bijv. niets doet zal deze eerst worden aangemoedigd om iets te proberen. Als deze dan 
nog niet reageert wordt specifieke actie ondemomen. 

STUDENT MODEL NAVIGATIE 

PRESENTATIE OEFENING 

FEEDBACK INSTRUCTIE 

Figuur 3: Overzicht van de agents van de teaching expert 

• De feedback-agent: 

De leraar kan op verschillende manieren op de student reageren. Uitgangspunt is dat de 
feedback direct moet zijn. De student moet direct op zijn fouten worden gewezen. De agent 
probeert onderscheid te maken tussen vergissingen en echte fouten (Norman, 1981). De kans op 
een vergissing is groot als een student een fout maakt met een item dat de vorige keren goed 
werd beantwoord. Als de feedback-agent denkt dater sprake is van een vergissing wordt het 
item opnieuw gepresenteerd en wordt het verkeerde antwoord in eerste instantie genegeerd. 
Verder wordt er soms meer of minder enthousiast gereageerd. Daarvoor worden de volgende 
re gels gehanteerd:' Als de student een goed antwoord gee ft, geef dan zwakke positieve 
feedback' en 'Als een student een goed antwoord geeft na een fout aritwoord, geef dan sterke 
positieve feedback'. 
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• De presentatie-agent 

Deze agent is nog niet gei"mplementeerd. Het gedrag van deze agent heeft te maken met het feit 
dat materiaal kan op verschillende manieren worden gepresenteerd. Hij moet constant proberen 
een manier van presenteren te vinden die het best past bij dat moment. De regel die het gedrag 
voor deze agent moet bepalen is: 'Informatie wordt in eerste instantie op een abstract niveau 
aangeboden, maar wanneer blijkt dat een student ergens moeite mee heeft, worden de specifieke 
problemen belicht met een vorm van presentatie die daar het best bij past.' 

• De studentmodel-agent: 

Deze agent is verantwoordelijk voor het vastleggen van de eerdere prestaties van de student, 
zodat andere agents deze informatie kunnen gebruiken. In de eerste plaats houdt deze agent de 
samenstelling van de sets bij die door de oefen-agent gebruikt worden. Verder wordt bijge
houden welke onderwerpen en oefeningen reeds aan bod zijn geweest en wat de prestaties van 
de student hierin waren. Deze informatie wordt gebruikt door de navigatie-agent. 

3.4.2 De domein expert 

Het huidige prototype bevat als domein het leren van Nederlands als tweede taal. In het huidige 
prototype kan de domein expert oefeningen en voorbeelden genereren, die elk tot doel hebben 
een specifieke moeilijkheid van de Nederlandse taal te behandelen. Zo zijn er oefeningen op het 
gebied van constructie van zinnen, het transformeren van zinnen in vragende of lijdende vorm 
e.d., maar ook bijvoorbeeld een oefening voor leren aflezen van de klok. 

Het domeinmodel van dit prototype omvat een spraakgeneratie systeem. Het is belangrijk bij 
het leren van een taal om ook de uitspraak van die taal goed onder de knie te krijgen. Zinnen die 
door de gebruiker worden geconstrueerd kunnen door deze spraakgenerator worden 'uitge
sproken'. Voor een uitgebreide beschrijving van de domein expert wordt verwezen naar 
hoofdstuk 4 van Rous en Appelo ( 1994 ). 

3.4.3 De interface van bet APPEAL-systeem 

Belangrijkste eigenschap van een interface is dat deze het gebruiksgemak van het systeem 
bevordert. Dit is aanleiding geweest om de muis slechts 1 knop te geven die binnen het systeem 
actief is. Verder is voor het grafische gedeelte van de interface uitgegaan van de metafoor van 
het klaslokaal met een leraar, een schoolbord, een werkblad en een bibliotheek. Op deze manier 
zou het duidelijk voor de student moeten zijn hoe de interface werkt en kan de student zich 
meteen bezighouden met trainen van de oefenstof in plaats van in eerste instantie de werking 
van de interface te doorgronden. 

De interface is opgebouwd uit vier windows. In figuur 4 wordt een indruk gegeven van de 
interface. In het window linksboven, de leraarzone, is de leraar geplaatst. In eerste instantie 
betrof dit een plaatje van een leraar, waarbij tekstballontjes werden geplaatst als de leraar iets 
zei. Inmiddels is deze manier van weergeven van de leraar vervangen door bewegende 
videobeelden van een leraar. De leraar geeft feedback en instructies, moedigt de student aan en 
verschaft hulp en voorbeelden als de student daarom vraagt. Het gedrag van de leraar is het 
resultaat van de interactie van de agents in de teaching expert. Het window rechtsboven, de 
presentatiezone, representeert het schoolbord maar kan ook gebruikt worden om filmpjes en 
plaatjes in te laten zien. Deze twee windows zijn niet in staat om invoer van de student te 
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verwerken. Zij dienen alleen om objecten te tonen aan de student. De twee onderste windows 
zijn wel in staat om invoer van de student te verwerken. Het window linksonder, de 
informatiezone, kan de student gebruiken om algemene informatie over het domein te raad
plegen bijvoorbeeld een woordenboek. In de werkzone, die rechtsonder is geplaatst, kan de 
student de oefeningen maken die hij door het systeem krijgt voorgeschoteld. 

Figuur 4: Interface van bet APPEAL-systeem 

Naast dit grafische deel van de interface is deze ook uitgerust met een auditief gedeelte. De 
teksten die in de windows verschijnen worden ondersteund met spraak. Het systeem is zelfs in 
staat om in beperkte mate spraak te herkennen. Dit wordt toegepast in oefeningen waarin de 
uitspraak van de student centraal staat. 

3.5 Interprocescommunicatie tussen de APPEAL-modules 

De zojuist beschreven modules van het APPEAL-systeem zullen op de een of andere manier 
met elkaar moeten communiceren. Bij deze communicatie spelen sockets een belangrijke rol. 
Een socket (stekker) is een interprocescommunicatie-mechanisme via welke processen met 
elkaar kunnen communiceren, zelfs als deze processen op verschillende machines werken. Voor 
een beschrijving van deze sockets worden verwezen naar Glass (1993). Deze sockets zijn ook 
gebruikt voor de implementatie van de communicatie tussen de modules van het APPEAL
systeem. Voor een beschrijving hiervan wordt verwezen naar bijlage F. 

3.6 Aanpassingen aan bet APPEAL-systeem 

Om een aantal oefeningen van het Leesbord in het APPEAL-systeem te integreren, zijn een 
aantal aanpassingen aan het APPEAL-systeem noodzakelijk. Het zal duidelijk zijn dat in eerste 
instantie gezorgd moet worden voor een nieuw domein. Het betreft immers een geheel ander 
onderwerp wat onderwezen gaat worden. Verder zullen een aantal aanpassingen nodig zijn aan 
de interface en de teaching expert. Deze aanpassingen zullen in het volgende hoof dstuk worden 
besproken. 
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Hoof dstuk 4 lmplementatie van een nieuwe domein expert 

4.1 Inleiding 

Een van de doelen van dit afstudeerproject is bet ontwikkelen van een nieuw domein binnen bet 
APPEAL-systeem. Om bet APPEAL-systeem geschikt te maken voor instructie op het gebied 
van leren lezen, is het noodzakelijk om in ieder geval software te ontwikkelen voor een nieuwe 
domein expert, en een antler domeinmodel samen te stellen. Op deze manier wordt gewerkt aan 
een nieuw prototype van bet Leesbord, dat gebruik kan maken van de multimediale eigen
schappen van het APPEAL-systeem. 

Belangrijke veronderstelling hierbij is dat de overige modules van het APPEAL-systeem, met 
name de teaching expert en de interface, niet of nauwelijks hoeven worden aangepast. Het 
ontwikkelen van een tweede domein is een testcase voor deze veronderstelling. 

In dit hoof dstuk zal eerst de structuur van het lesmateriaal worden besproken. Vervolgens 
komen de aanpassingen aan bet domein aan de orde, de teaching expert en de interface. 
Tenslotte wordt besproken in hoeverre de ontwikkeling van een nieuw domein invloed heeft 
gehad op de teaching expert en de interlace. 

4.2 Structuur van bet lesmateriaal 

Om de opzet van bet domein goed te kunnen bespreken is het noodzakelijk eerst de structuur 
van het lesmateriaal aan bod te. laten komen. Deze structuur wordt tevens vastgelegd in de 
instructie-database van de teaching expert om de volgorde en moeilijkheidsgraad van de 
oefeningen te kunnen bepalen. 
Het lesmateriaal van Veilig Leren Lezen is ingedeeld in zes leerkemen. Per kem komen telkens 
vijf of zes structureerwoorden aan de orde, samen met hun bijbehorende grafemen (zie bijlage 
A). Deze indeling is overgenomen in de instructie-database van de teaching expert. Het les
materiaal is onderverdeeld in lesknopen (zie figuur 5).Elke lesknoop komt overeen met een 
leerkem van Veilig Leren Lezen. Elke lesknoop bevat vervolgens een aantal oefenknopen. In 
dit geval zijn er dat twee. 

oefenknoop oefenknoop oefenknoop oefenknoop 
met grafemen met woorden met grafemen met woorden 

oefenknoop 
metwoorden 

lesknoop 1 lesknoop 2 lesknoop 3 lesknoop 4 lesknoop 5 lesknoop 6 

oefenknoop oefenknoop oefenknoop oefenknoop oefenknoop oefenknoop 
met grafemen met woorden met grafemen met woorden met grafemen met woorden 

Figuur 5: Schematisch overzicht van de les- en oefenknopen 
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In elke oefenknoop is vastgelegd welk lesmateriaal aan de student moet worden gepresenteerd 
en welke oefeningen hiervoor zullen worden gebruikt. Opgemerkt dient te worden dat het 
lesmateriaal en de oefeningen niet expliciet in de instructie-database is opgenomen. De teacher 
is namelijk onafhankelijk van het domein. Het gaat hier om een abstracte representatie door 
middel van getallen. De expliciete definitie ligt vast in het domein. Kinderen beginnen met het 
leren van de grafemen van de eerste kern. Dit doen zij door de oefeningen te ondergaan die door 
het systeem worden aangeboden. Welke oefeningen het systeem aan kan bieden is vastgelegd 
in de betreffende oefenknoop. Als zij de oefeningen met deze grafemen met voldoende resultaat 
afleggen, wordt verder gegaan met de oefeningen die de structureerwoorden behandelen van de 
eerste kern. Daarna volgen de grafemen van de tweede kern enzovoort. Bij slechte resultaten 
kan de teacher besluiten om het kind terug te plaatsen in het traject en weer bij een vorige kern 
beginnen. 

4.3 Algemene opzet van een trainingssessie 

De trainingssessies zijn opgebouwd uit twee onderdelen namelijk inleidende verhaaltjes en 
oefeningen. Deze onderdelen zullen hier worden besproken. Vervolgens zal worden aan
gegeven wat voor handelingen kinderen kunnen uitvoeren in de verschillende fasen van een 
sessie. 

4.3.1 Inleidende verhaaltjes 

Elke kern wordt ingeleid met een inleidend verhaaltje. Als een kind begint met zijn trainings
sessie of begint aan een nieuwe kern, begint het systeem met het 'vertellen' van een verhaaltje. 
Vooraf opgenomen spraakbestanden worden afgespeeld, terwijl deze worden begeleid door 
plaatjes die getoond worden in de presentatiezone. Deze verhaaltjes hebben tot doel de 
structureerwoorden, die in de betreffende kern worden behandeld zoveel mogelijk betekenis te 
geven. De verhaaltjes zijn als het ware om de structureerwoorden heengebreid, zodat kinderen 
tijdens de oefeningen meer gemotiveerd zullen zijn. De lengte van deze verhaaltjes ligt tussen 
de 5 en 7 minuten. Met behulp van de stopknop kunnen kinderen, indien ze dat willen, het 
verhaaltje afbreken en verdergaan met de oefeningen. 

4.3.2 Beschrijving van de oef eningen 

De oefeningen die ge'implementeerd zijn, zijn gebaseerd op een aantal oefeningen uit het 
Leesbord. Deze zijn op hun beurt weer gebaseerd op de oefeningen van Veilig Leren Lezen. 
Gekozen is voor de volgende typen oefeningen: 

1. oefening waarbij alle grafemen of structureerwoorden van een bepaalde kern worden 
aangeboden. Het kind kan met de muis telkens een grafeem of woord aanklikken waarna het 
systeem de uitspraak van het gekozen object laat horen. Het initiatief ligt dus geheel bij het kind 
Deze oefening w~ in het Leesbord ge'implementeerd in het programma Spel. In het APPEAL
systeem wordt dit een act & perceive-oefening of exploratie-oefening genoemd. Opgemerkt 
wordt dat in deze oefening een keuze van het kind niet geevalueerd wordt in de zin van een goed 
of een fout antwoord. Het kind is vrij in zijn keuze en kan naar eigen inzicht kiezen welke 
objecten hij of zij wil horen. 

2. oefening waarbij eerst in de presentatie-zone een woord of grafeem in tekstvorm wordt 
gepresenteerd. Nadat deze zone na 5 seconden weer is leeggemaakt, wordt in de werkzone dit 
grafeem of woo rd tezamen met drie afleiders af gebeeld, waarna het de bedoeling is dat het kind 
het goede grafeem of woord herkent en aanklikt met de muis. Deze oefening was in het 
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Leesbord gelmplementeerd in het programma Woord. In het APPEAL-systeem wordt dit een 
perceive & act-oefening met tekst-stimulus genoemd. Voor een overzicht van structureer
woorden en grafemen met hun afleiders wordt verwezen naar bijlage B en C. 

3. oefening waarbij het systeem eerst de uitspraak van een grafeem of woord laat horen, waama 
in de werkzone dit grafeem of woord samen met zijn afleiders wordt afgebeeld. Van het kind 
wordt verwacht dat deze het goede grafeem of woord weer herkent en aanklikt met de muis. In 
het Leesbord was deze oefening gelmplementeerd in het programma Woord. In het APPEAL
systeem wordt dit een perceive & act oefening met spraak-stimulus genoemd. 

4. oefening waarbij het systeem een plaatje laat zien in de presentatiezone. In de werkzone 
wordt het doelwoord samen met zijn afleiders gepresenteerd aan het kind. Het kind moet het 
woord dat de betekenis van het plaatje weergeeft aanklikken met de muis. In het Leesbord was 
deze oefening gelmplementeerd in het programma Plaatje. In het APPEAL-systeem wordt dit 
een perceive & act oefening met plaatjes-stimulus genoemd. Opgemerkt wordt dat deze 
oefening alleen voor woorden gebruikt kan worden. 

Tijdens de oefeningen kan het kind, naast het selecteren van een antwoord, ook kiezen uit een 
tweetal andere opties. In de werkzone zijn daarvoor twee gebieden gecreeerd waar het kind met 
de muis op kan klikken, namelijk de voorbeeldknop en de stopknop. Met de voorbeeldknop kan 
het kind om een voorbeeld vragen over de betreffende oefening. De oefening waar het kind op 
dat moment mee bezig was wordt dan afgebroken en laat de teacher een voorbeeld zien, waarbij 
de muispointer uit zichzelf over het scherm beweegt en het goede antwoord selecteert. Na een 
voorbeeld wordt een nieuwe oefening gegeven. De stopknop kan gebruikt worden om het type 
oefening van dat moment af te breken. 

4.3.3 Taken van de gebruiker 

Ben sessie begint voor een kind met het invoeren van de naam. In het eerste prototype gebeurt 
<lit door het intypen van een naam. Het is echter inmiddels ook mogelijk iedere gebruiker van 
het systeem een persoonlijke floppy-disk te geven met zijn persoonlijke gegevens. Deze disk 
hoeft dan alleen maar het systeem ingebracht te worden waama de gegevens kunnen worden 
ingelezen. 

Als een kind aan zijn eerste sessie begint geeft het systeem eerst instructie over het gebruik van 
de interface. Eerst worden de functies van de verschillende windows toegelicht. Vervolgens 
wordt uitgelegd hoe het kind hulp of voorbeelden kan vragen en hoe de oefeningen en de 
verhaaltjes kunnen worden afgebroken. Deze instructie kan niet worden onderbroken. Bij de 
volgende sessies blijft de instructie achterwege. 

Vervolgens kan het kind gaan luisteren naar een inleidend verhaaltje. De enige actie die het kind 
tijdens het luisteren naar <lit verhaaltje kan ondernemen is het afbreken van het verhaaltje door 
op de stopknop te drukken. Ook als het kind <lit verhaaltje niet onderbreekt moet deze nadat het 
verhaaltje is afgelopen nog steeds op de stopknop drukken om verder te kunnen gaan. Alls het 
kind aan zijn eerste sessie wordt begonnen met het verhaaltje van de eerste kern. In latere sessies 
wordt gestart met het verhaaltje van de kern waar het kind in de vorige sessie was gestopt. 

Daama begint het kind aan de oefeningen die hij of zij door het systeem krijgt voorgeschoteld. 
Het maken van de oefeningen houdt voor het kind in dat deze een keuze moet maken uit de door 
het systeem voorgestelde opties. In het geval van een act & perceive-oefening zijn dat 5 of 6 
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opties, waarbij de leer ling zelf het initiatief moet nemen om een keuze te maken. Het kind kri jgt 
als opties al het lesmateriaal van de betreff ende oefenknoop gepresenteerd en kan daarin 
exploratief te werk gaan door naar eigen inzicht objecten aan te wijzen die dan door het systeem 
worden uitgesproken. 
Bij de perceive & act-oefeningen zijn er altijd 4 opties waaruit de leerling kan kiezen, nadat 
deze een stimulus heeft gekregen van het systeem. De opties bestaan uit een element van het 
lesmateriaal van de betreffende oefenknoop en uit 3 afleiders die bij dit element horen. Zodra 
het kind een keuze heeft gemaakt wordt het antwoord geevalueerd waarna het systeem een 
nieuwe opgave genereert of een andere actie ondemeemt. 

Ook deze oefeningen kunnen door de kinderen onderbroken worden door op de stopknop te 
drukken. In dat geval gaat het systeem verder met het volgende type oefening. Als de 
oefeningen van de betreffende kem allemaal zijn behandeld, gaat het systeem verder met het 
'voorlezen' van het verhaaltje van de volgende kem. Tenslotte bevindt zich in de werkzone 
tijdens de oefeningen een voorbeeldknop. Als de leerling hierop drukt wordt een voorbeeld 
gegeven, dat de bedoeling van de betreffende oefening duidelijk maakt. Deze voorbeelden 
worden ook door het systeem zelf gegeven en wel als de leerling voor het eerst een oefening van 
het betreffende type te zien krijgt. 

Samenvattend kan de leerling op de volgende manieren invloed uitoefenen op het systeem: 
• tijdens uitleg (alleen bij eerste sessie): 

Geen. 
• tijdens verhaaltje: 

Drukken op de stopknop breekt het verhaaltje af. Ook na het eindigen van het verhaaltje 
moet op de stopknop worden gedrukt. 

• tijdens oefeningen: 
- Drukken op de keuze-opties met betrekking tot de oefening leidt tot het beantwoorden 
van een vraag of is een exploratie-activiteit. 
- Drukken op de stopknop breekt de oefening af, waarna het systeem verdergaat met een 
nieuw oefening type of met een nieuwe kem. 
- Drukken op de voorbeeldknop leidt tot het atbreken van de huidige oefening, waama het 
systeem een voorbeeld geeft. Daarna wordt verdergegaan met een oefening van hetzelfde 
type. 

• tijdens voorbeeld: 
Geen. 

4.4 Leren lezen als domein 

Zoals al eerder is aangegeven bestaat het ontwikkelen van een nieuw domein uit: 

1. het ontwikkelen van een nieuwe domein expert en 
2. het samenstellen van een antler domein model 

Het domeinmodel bestaat uit een lijst van de grafemen en de structureerwoorden zoals die in de 
methode Veilig Leren Lezen aan de orde komen. Verder bevat het domeinmodel de afleiders 
voor grafemen en structureerwoorden die in bepaalde oefeningen zullen worden gebruikt (zie 
bijlage Ben C voor een overzicht van deze grafemen, woorden en afleiders). Deze grafemen en 
woorden worden tijdens het starten van een sessie ingelezen en in een lijst gezet. De teaching 
expert geeft per oefening of voorbeeld aan welk woord of welke graf eem moet worden 
gepresenteerd en in welke oefenvorm dit moet worden aangeboden 
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De domein expert genereert de oefeningen en voorbeelden die voor het leren lezen worden 
gebruikt. Dit gebeurt in opdracht van de teacher. Deze stuurt een bericht met daarin de volgende 
informatie: 

• identificatie van oefening type of voorbeeld type 
• identificatie van grafeem of woord 
• identificatie van type stimulus (alleen voor perceive & act-oefeningen) 

Deze informatie gebruikt de domein expert om een oefening samen te stellen. Op welke manier 
dat gebeurt en welk protocol daarbij wordt gevolgd zal per type oefening of voorbeeld worden 
besproken. 

4.4.1 Perceive & act-oefeningen 

Het protocol dat wordt gevolgd bij de uitvoering van een perceive & act-oefening is 
weergegeven in figuur 6. Bij een perceive & act-oefening begint de domein expert met het 
zoeken van de juiste stimulus (tekst, spraak of plaatje) die bij deze oefening hoort. De 
identificatie van het woord of grafeem leidt tot het ophalen van dit item met zijn afleiders uit 
het domeinmodel. De domein expert sorteert het doelwoord of -grafeem met zijn afleiders in 
een willekeurige volgorde en plaats deze in een lijst. 

teacher interface 
domein expert 

start oefening _ stimulus voer oefening_ u - grafeem of woord 
lijst -stimulus 

It 

keuze 
_ antwoord -

goed/fout feedback spraak keuze -... 

einde spraak _einde feedbac - k 

antwoord grafeem of woord -
goed/fout 

.,_ ___________ 
hint -. 

goede antwoord 
spraak hint --

,.. einde hint 

einde hint 
-

i...-----------
afsluiten - herhaal -

Figuur 6: Protocol voor een perceive & act-oefening 
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Samen met de stimulus wordt deze lijst naar de interface manager gestuurd, die de oefening 
daadwerkelijk uitvoert. Zodra er antwoord is gegeven wordt dit antwoord naar de domein expert 
teruggestuurd en geevalueerd. Daarna wordt weer een bericht gestuurd naar de interface 
manager. Dit bericht bevat of het antwoord goed of fout was en de spraak-file van het antwoord 
wat is gegeven. De interface heeft deze gegevens nodig om feedback te kunnen geven in de 
vorm van spraak en om de achtergrond van de knop die is gekozen een groene of rode kleur te 
geven (rood is fout, groen is goed). Zodra de interface deze spraakfile heeft af gespeeld krijgt de 
domein expert een afmelding en wordt vervolgens de teacher ingelicht over het resultaat van de 
oefening. 

De teacher zal als het antwoord juist is, de oefening afsluiten. Als het antwoord echter fout is 
kan de teacher twee dingen doen. Hij kan besluiten, op grond van eerdere prestaties van een 
leerling, om het goede antwoord te laten zien door middel van een hint. Dan stuurt de teacher 
een hint-bericht naar de domein expert. Deze zal dan het goede antwoord laten zien door het 
goede antwoord door te geven naar de interface manager met de bijbehorende spraak. Zodra de 
interface manager hiermee klaar is, zal de domein expert zich afmelden bij de teacher, die 
hierop de oefening zal afsluiten. Daarnaast is het mogelijk dat de teacher besluit dat de leerling 
een vergissing heeft gemaakt. Hij kan dan de domein expert laten weten de oefening te herhalen. 
In dat geval zal de domein expert de oefening opnieuw starten. 

4.4.2 Act & perceive-oef eningen 

Het protocol behorende bij een act & perceive-oefening staat weergegeven in figuur 7. Bij een 
dergelijke oefening wordt door de teacher een grafeem of woord doorgegeven aan de domein 
expert. De domein expert groepeert vervolgens alle grafemen of woorden uit de betreffende 
kern in een lijst een stuurt deze naar de interface manager. Zodra er een keuze gemaakt is, wordt 
deze keuze naar de domein expert gestuurd, die de bijbehorende spraakfile aan de interface 
manager levert. Als deze heeft laten weten klaar te zijn met het weergeven van deze spraak, 
wordt de keuze doorgegeven aan de teacher, die daarop de oefening zal beeindigen. 

teacher interface 

domein expert 
start oefening_ grafeem of woord voer oefening__ u · -

lijst -
It 

keuze 
,.. keuze 

spraak keuze 
feedback --

einde spraak ,..einde feedbac k 

antwoord 
keuze ~ -

afsluiten ... 
Figuur 7: Protocol voor act & perceive-oefening 

25 



Opgemerkt dient te worden dat als een gebruiker de stop- of voorbeeldknop gebruikt ti jdens een 
oefening, de teacher opdracht geeft aan de domein expert om de opdracht af te breken. Deze 
opdracht is niet in de figuren opgenomen omdat dit bericht op elk moment dat de oefening bezig 
is bij de domein expert binnen kan komen. In de figuren zou dus ook op alle niveaus dit bericht 
terug moeten komen. Voor de duidelijkheid van de figuren is dit achterwege gelaten. 

4.4.3 Voorbeelden van oefeningen 

De voorbeelden van de oefeningen worden in een keer besproken omdat zij vrijwel identiek 
zijn. Er is namelijk geen interactie met de gebruiker tijdens een voorbeeld zodat er geen sprake 
is van een dialoog met de gebruiker. 

teacher interface 

domein expert 
start voorbeeld grafeem of woord voer voorbeeld - stimulus lijst --

uit 

antwoord 
stimulus 

.... einde voorbe 
einde voorbeeld 

eld 

.... 

Figuur 8: Protocol voor voorbeelden 

De dome in expert zal een voorbeeld genereren op dezelf de manier als in de oefeningen wordt 
gedaan. Het verschil is dat de interface de opdracht uitvoert in plaats van de gebruiker. Zodra 
bet voorbeeld is uitgevoerd zal de interface zich afmelden bij de domein expert. Deze laat op 
zijn beurt weten aan de teacher dat bet voorbeeld is afgelopen. Opmerking voor figuur 8 is dat 
de stimulus en bet antwoord alleen van toepassing zijn voor voorbeelden van perceive & act
oefeningen. 

4.5 Aanpassingen aan de andere modules van bet APPEAL-systeem 

De eerste doelstelling van dit afstudeerproject was om te vast te stellen of de veronderstelling, 
dat een nieuw domein in bet APPEAL-systeem kan worden ge1ntegreerd zonder dat de overige 
modules hoeven te worden aangepast, een juiste is. Deze veronderstelling kan worden getoetst 
aan de hoeveelheid werk die bet kost om de aanpassingen te doen die toch nodig bleken om bet 
systeem te kunnen laten werken met een nieuw domein. In deze paragraaf zullen ac:hter
eenvolgens de aanpassingen beschreven worden aan de teaching expert en de interface 
manager. 

4.5.1 Aanpassingen aan de teaching expert 

De aanpassingen die in de teaching expert zijn doorgevoerd zijn onder te verdelen in twee 
categorieen. De eerste categorie aanpassingen betreft aanpassingen op bet gebied van de 
communicatie met de domein expert, de tweede categorie aanpassingen betreft de inteme 
afhandeling van berichten tussen de agents onderling. 
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Voor de oefeningen en voorbeelden die in de nieuwe domein expert zijn ge!mplementeerd is 
bepaalde informatie nodig die door de teaching expert moet worden verstrekt, bijvoorbeeld bet 
stimulustype voor een perceive & act-oefening. Voor alle oefeningen en voorbeelden die door 
de domein expert kunnen worden uitgevoerd, moet in de oefening-agent van de teacher bet 
samenstellen van de juiste boodschappen voor deze oefeningen en voorbeelden worden 
vastgelegd. Aangezien we te maken hebben met een nieuw pakket oefeningen en voorbeelden 
zijn aanpassingen in deze agent noodzakelijk. De aanduidingen van deze oefeningen en 
voorbeelden zijn expliciet vastgelegd in de programmacode. Het aanpassen van deze agent 
komt dus neer op bet veranderen van deze code. 

De tweede categorie aanpassingen betreft de inteme afuandeling van berichten tussen de agents 
onderling. Ook hier hebben we te maken met aanduidingen van voorbeelden en oefeningen die 
expliciet in de programmacode zijn opgenomen. Het betreft hier de feedback-agent en de 
instructie-agent. De aanpassingen aan deze agents betreffen ook bet aanpassen van enkele delen 
van de programmacode. 

De noodzaak om programma-code aan te moeten passen om de teacher weer geschikt te maken 
voor een antler domein, geeft aan dat de onafhankelijkheid van de teacher ten opzichte van bet 
domein nogal beperkt is. De teacher heeft inderdaad niets van doen met bet lesmateriaal op zich, 
maar de definitie van de soorten oefeningen en voorbeelden is wel degelijk is de teacher 
vastgelegd. Dit betekent dat bet ontwikkelen van een nieuwe oefening voor bet APPEAL
systeem altijd aanpassingen in de software van de teacher met zich mee zal brengen. Dit staat 
haaks op de onafuankelijkheid van modules die in dit project wordt nagestreefd. 

4.5.2 Aanpassingen aan de interface manager 

Om de interface geschikt te maken voor de oefeningen die de nieuwe domein expert kan 
genereren zijn een aantal aanvullingen en aanpassingen aan de interface noodzakelijk. 

Voor de oefeningen en voorbeelden moest een nieuw stuk interface worden geschreven. De 
leraar-zone en de presentatiezone hoefden niet te worden aangepast voor bet nieuwe domein. 
De aanpassingen voor de informatiezone zouden in hebben moeten houden dat gebruikers daar 
o.a. een woordenboek konden raadplegen met daarin de woorden gekoppeld aan de uitspraak 
van deze woorden. Wegens tijdgebrek is deze aanpassing niet doorgevoerd en is deze zone 
helemaal komen te vervallen. De interface bestaat voor dit domein dus uit drie zones. De werk
zone beslaat daarin de gehele ruimte van de oude werkzone en informatiezone. 

De werk-zone heeft een nieuwe inhoud gekregen voor dit domein. In feite zijn alle oefeningen 
van bet type multiple-choice, dus was bet nodig om een aantal knoppen te definieren waarin de 
antwoordmogelijkheden konden worden geplaatst. Een knop kan worden omschreven als een 
omkaderd gebied in de interface, waaraan een actie kan worden gekoppeld. Het aanwijzen van 
zo'n knop met de muis gevolgd door een klik op de muisknop leidt tot bet uitvoeren van deze 
actie. Een gebruiker hoeft maar een van deze knoppen maar aan te klikken met de muis om de 
vraag te beantwoorden. Verder moest deze zone voorzien worden van een stopknop en een 
voorbeeldknop. Als op een knop wordt gedrukt, wordt daarop actie ondemomen door de 
interface manager. Deze stuurt in geval van bet beantwoorden van een vraag een bericht naar 
de domein expert met bet antwoord dat is gegeven. In bet geval van een klik op de stokknop of 
de voorbeeldknop wordt de teacher ingelicht die daarop de juiste actie kan ondememen. 
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De feedback die door het systeem wordt gegeven heeft een sterk auditief karakter. Na het 
beantwoorden van een vraag moet het systeem de uitspraak van de gemaakte keuze laten horen. 
Het was dus nodig om de uitspraak van alle woorden en grafemen die worden aangeboden 
vooraf op te nemen en spraak-bestanden aan te maken die door het systeem konden worden 
afgespeeld. De spraak die wordt gebruikt voor instructie bestond reeds en kon dus worden 
overgenomen. Probleem was dat er in dat geval verschillende stemgeluiden door elkaar zouden 
worden gebruikt. Bovendien was de instructie gericht op volwassenen terwijl de doelgroep van 
dit domein kinderen van ongeveer zeven jaar is. Er is daarom gekozen om alle spraak voor de 
instructie opnieuw op te nemen. Op deze manier hebben de kinderen steeds met hetzelfde 
stemgeluid te maken en is het taalgebruik aangepast aan hun niveau. 

De verhaaltjes die aan het start van iedere sessie of bij het begin van een nieuwe leerkem worden 
verteld, zijn door een jeugd-pedagoge ingesproken. Om de verhaaltjes aantrekkelijk te laten 
blijven voor de kinderen is het belangrijk dat deze verhaaltjes op een smeuige manier worden 
voorgedragen. De opnames die van deze vertellingen zijn gemaakt, zijn geconverteerd naar 
spraakbestanden en kunnen binnen het systeem ten gehore worden gebracht. Deze verhaaltjes 
worden begeleid door plaatjes. Deze plaatjes zijn dezelfde als de plaatjes die als stimuli worden 
gebruikt bij de perceive & act-oefening. Het betreft hier kleurenplaatjes die aan een standaard 
tekenpakket zijn ontleend. Het gebruik van kleurenplaatjes leverde in eerste instantie 
problemen op omdat het prototype van het APPEAL-systeem een aantal problemen kende in het 
gebruik van kleurenplaatjes. Voor dit af studeerproject zijn dus een aantal aanpassingen verricht 
in het grafische gedeelte van de interface om deze problemen te elimineren, met name in de 
afhandeling van de colormap van deze interface. 

4.6 Conclusie 

Het ontwikkelen van een nieuwe domein expert voor het APPEAL-systeem is niet mogelijk 
zonder het aanpassen van de teaching expert en de interface. Het aanpassen van de interface is 
noodzakelijk omdat er sprake is van andere oefeningen, waardoor interactie met de gebruiker 
ook verandert. Natuurlijk kan er wel veel gebruik worden gemaakt van reeds ontwikkelde 
stukken software die voor deze interface zijn geschreven. Het aanpassen van de teaching expert 
is echter ook noodzakelijk en dit komt niet overeen met de verwachtingen. Er is bij de 
ontwikkeling van deze module teveel rekening gehouden met de structuur van de oefeningen 
die in het eerste prototype zijn ge"implementeerd. Dit maakt het aanpassen van de domein expert 
een stuk lastiger dan men vooraf bij het ontwerpen van de structuur van het APPEAL-systeem 
voor ogen had. 
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Hoofdstuk 5 Experiment 

5.1 Inleiding 

Zoals al eerder is venneld is het APPEAL-systeem een onderwijssysteem dat vooral gericht is 
op volwassen studenten waannee deze bijvoorbeeld een tweede taal kunnen leren. Het is nog 
maar de vraag in hoeverre kinderen in staat zullen zijn om op een effectieve wijze om te gaan 
met het APPEAL-systeem. Moeilijkheden voor kinderen zijn te verwachten in het grote aantal 
windows voor de diverse toepassingen, veel tekst op het schenn en het 'losse karakter' van de 
interface. Met dit losse karakter wordt bedoeld dat de gebruiker vaak zelf initiatief moet tonen 
om het systeem optimaal te benutten. Kunnen kindereren wel overweg met deze multimediale 
leeromgeving? Om deze vraag te beantwoorden is een experiment uitgevoerd. 

De probleemstelling die de basis is voor dit experiment luidt: "In welke mate zijn kinderen van 
groep 3 van het basisonderwijs in staat om op een effectieve wijze om te gaan met het 
APPEAL-systeem met leren lezen als domein?". Op deze vraag zal op twee manieren antwoord 
worden gegeven. Ten eerste wordt geprobeerd een leereffect in de leesvaardigheid van de 
kinderen vast te stellen. Ten tweede zal het gedrag van de leerlingen tijdens de trainingssessies 
worden geregistreerd waama dit gedrag zal worden geanalyseerd en geevalueerd. 

Zullen kinderen daadwerkelijk beter leren lezen door het oefenen met het APPEAL-systeem? 
Het optreden van een leereffect zal een indicatie zijn dat kinderen inderdaad met het systeem 
overweg kunnen. De sessies die de kinderen ondergingen bestonden uit een aantal oefeningen 
waarbij zij steeds de juiste doelwoorden moesten lezen en herkennen. Uit onderzoek is 
gebleken dat meerdere malen dezelfde woorden lezen leidt tot versnelling en verbetering van 
de leesresultaten ten aanzien van deze woorden (Rashotte & Torgesen, 1985). Hoe beter 
kinderen dus met het systeem kunnen werken, hoe meer oefeningen zij zullen krijgen van het 
systeem, wat zal leiden tot een betere leesvaardigheid. 

Tijdens de trainingssessies werd het gedrag van de kinderen geobserveerd en werden de 
handelingen van de kinderen vastgelegd door het systeem. Op deze manier werd gepoogd 
aanknopingspunten te vinden waaruit bleek of deze kinderen in staat zijn om wegwijs te 
worden in de interface. Daarnaast zal worden gekeken in hoeverre zij om kunnen gaan met het 
feit dat zij zelf initiatief moeten nemen in het gebruik van het systeem. Deze gegevens zullen 
op een exploratieve manier worden geanalyseerd en moeten leiden tot een evaluatie van deze 
interface ten aanzien van het gebruik door kinderen. 

5.2 Theoretisch kader 

Om de user-interface van het APPEAL-systeem te kunnen evalueren is het noodzakelijk een 
theoretisch kader te scheppen. Binnen dit kader kunnen de waamemingen worden beschreven 
en geYnterpreteerd. 
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5.2.1 Motivatie en 'mixed locus of control' 

Onderzoek naar bet gebruik van user-interfaces voor leer-omgevingen heeft geleid tot het besef 
dat mensen beter leren naar mate zij meer het gevoel hebben dat zij controle over het systeem 
hebben (Gentner, 1989). Doordat mensen meer gemotiveerd zijn, leren zij ook sneller. Een 
omgeving waarin de gebruiker vrij is om te beslissen wat hij doet, binnen de grenzen die bet 
systeem hem oplegt, leidt tot een dergelijke verhoging van de motivatie. Opgemerkt dient te 
worden dat als een gebruiker te vrij wordt gelaten dit weer leidt tot een daling van het leereffect. 
Het gebrek aan leerdoelen zal dan leiden tot doelloos gedrag. 

In de literatuur wordt een dergelijke verweving van controle door de gebruiker en exteme 
controle de 'mixed locus of control' genoemd. De gebruiker heeft de keuze om een aantal acties 
te initieren, maar blijft gebonden aan de grenzen die het systeem hem oplegt. De mixed locus 
of control is een belangrijke motivationele factor bij leer-omgevingen. 

In het APPEAL-systeem is deze mix ook aanwezig. Zo is de gebruiker in staat om het verhaaltje 
af te breken als hij dat wil. Ook het verloop van de oefeningen kan beYnvloed worden door de 
gebruiker. Binnen de oefeningen is een onderscheid te maken t.a.v. de locus of control. Bij de 
act & perceive-oefeningen ligt het initiatief voomamelijk bij de gebruiker. Bij de perceive & 
act-oefeningen daarentegen ligt bet initiatief voomamelijk bij bet systeem. Door te kijken naar 
het gebruik van de stopknop in de verschillende oefeningen kunnen we zien hoe kinderen 
omgaan met veranderingen in de locus of control. 

5.2.2 Discrepantie tussen psychologische en fysieke variabelen 

Er bestaat een discrepantie tussen de psychologische variabelen van een persoon en de fysieke 
middelen en variabelen van een taak. De persoon start met doelen en intenties, maar heeft te 
maken met een taak die moet worden uitgevoerd op een fysiek systeem. De persoon moet dus 
fysieke variabelen interpreteren en transformeren in termen die relevant zijn voor de 
psychologische doelen, en moet psychologische intenties vertalen naar fysieke acties (Norman, 
1986). Om te begrijpen hoe mensen dit doen is een theorie ontwikkeld die tracht te verklaren 
hoe mensen dingen doen. In deze theorie moeten de kloven, de discrepanties tussen doelen en 
fysieke systeem, worden overbrugd. Deze kloven worden de 'kloof van executie' en de 'kloof 
van evaluatie' genoemd (figuur 9) 

kloof van executie 

Fysiek systeem Doelen 

Figuur 9: Kloof van evaluatie en kloof van executie 

De gebruiker heeft zijn doelen geformuleerd in psychologische termen. Het systeem bevindt 
zich in een bepaalde fysieke status. Doelen en fysieke status verschillen dus qua inhoud en 
vorm, waardoor de kloven ontstaan. 
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De kloof van executie wordt overspannen door een brug die bestaat uit vier segmenten. 
Intentievorming is het eerste segment. Daarna volgt het specificeren van de volgorde van 
subhandelingen, met andere woorden het plannen van de handeling. Het uitvoeren van de 
handeling is het derde segment en het maken van contact met de inputmechanismen van het 
systeem maakt de brug compleet. De brug over de kloof van evaluatie bestaat ook uit vier 
segmenten. Het eerste segment is bet aflezen van de display door de gebruiker. Het perceptueel 
verwerken van deze displays is het tweede segment, waarna als derde segment het interpreteren 
van de resulterende gegevens volgt. Het vierde segment tenslotte bestaat uit de evaluatie d.i. 
bet vergelijken van de fysieke staat van het systeem met de gestelde doelen voor het uitvoeren 
van de handelingen. Het conceptuele model wat de gebruiker beeft of krijgt over het systeem, 
vormt de basis voor deze bruggen. 

Ben goed conceptueel model kan alleen ontstaan als de betreff ende gebruiker zich een goed 
beeld kan vormen van hoe het fysieke systeem werkt. Met behulp van dit model is de gebruiker 
in staat om handelingen te plannen en te anticiperen op reacties van bet systeem. Het grote 
probleem bij het ontwerpen van user-interfaces is dat deze zo ontworpen dienen te worden dat 
de gebruiker in staat is zich een goed conceptueel model van het systeem te vormen. Voor het 
APPEAL-systeem is bet belangrijk of de gebruiker zich een goed conceptueel model kan 
vormen van het systeem. Voor dit onderzoek is het belangrijk of kinderen zicb een goed 
conceptueel model kunnen vormen van het APPEAL-systeem, met als leren lezen als domein. 

5.3 Methode 

In deze paragraaf wordt beschreven hoe het experiment is uitgevoerd en welke resultaten dit 
experiment beeft opgeleverd. De informatie die de observaties hebben opgeleverd zullen later 
worden besproken. 

5.3.1 Proefpersonen 

Het experiment werd uitgevoerd met leerlingen uit groep 3 van openbare basisschool 
"Genderdal" in Eindhoven. Deze school werd gekozen omdat deze eerder haar medewerking 
had verleend aan experimenten betreffende het Leesbord en dus bekend was met de 
achtergronden van het onderzoek. Verder gebruikt deze school dezelfde leesmethode. 
Opmerking hierbij is dat de school nog niet werkt met de vemieuwde versie. Dit betekent in de 
praktijk dat van de oefenwoordjes ongeveer de helft is herzien en vervangen door andere 
woorden. 
De keuze is op deze klas gevallen omdat het de enige klas op deze school is die in feite de 
doelgroep van de leesmethode en dus ook van het systeem is. Aile 15 leerlingen van deze klas 
werden bij het experiment betrokken. De kinderen hebben op het moment dat het experiment 
werd gedaan ongeveer 9 maanden leesonderwijs genoten. De groep van 15 leerlingen was 
samengesteld uit 7 meisjes en 8 jongens, en varieerden in leeftijd van 6 tot 8 jaar (drie van 6 
jaar, tien van 7 jaar, twee van 8 jaar). 

5.3.2 Materiaal en stimuli 

Voor het experiment werd het APPEAL-systeem lokaal ge"installeerd op een SUN work-station 
van het type IPC. Hieraan was een losse hard-disk gekoppeld omdat voor de spraak, plaatjes, 
het APPEAL-systeem en de systeem-software meer ruimte nodig was dan er op de lokale hard
disk beschikbaar was. Als monitor werd een SUN kleuren monitor gebruikt. Omdat de inteme 
speaker van te slechte kwaliteit was werd een exteme speaker (Fostex:6301B) aangesloten. De 
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spraak die werd gebruikt was gesampled met een sample-frequentie van 8 kHz. Verder werd 
gebruik gemaakt van een muis als input-device. Het geheel was opgesteld in een afzonderlijke 
ruimte. 

De stimuli die aan de leerlingen werden aangeboden bestonden uit 20 woorden die ook als 
structureerwoorden in de me th ode Veilig Leren Lezen (herziene versie) voorkomen en 20 
andere woorden van dezelfde moeilijkheidsgraad (Kohnstamm, 1981) die niet in de methode 
voorkomen. Voor een overzicht van deze stimuli wordt verwezen naar bijlage D. 

5.3.3 Procedure 

Het experiment was verdeeld in een pre-test, drie trainingssessies en een post-test. 

Aile kinderen ondergingen eerst een test, waarbij zij 40 woorden hardop moesten voorlezen. 
Deze woorden werden een voor een op een beeldscherm geplaatst. Zodra er een woord was 
uitgesproken door een leerling werd door de experimentleider via het toetsenbord aangegeven 
of de uitspraak van het woord op het beeldscherm goed of fout was. Hierbij werd ook de tijd 
geregistreerd die was verlopen tussen het moment dat het woord op het scherm was verschenen 
en de leider zijn eerste toets had ingedrukt. Daarna werd het scherm leeggemaakt en een nieuw 
woord gepresenteerd. Als er na vijf seconden nog geen antwoord was gegeven, verdween het 
woord vanzelf van het scherm en verscheen er een nieuw woord. Het systeem registreerde in 
dat geval dater geen antwoord was gegeven. Voor deze test werden de kinderen op alfabetische 
volgorde van de klassenlijst opgeroepen. 
Tevens werd met elke leerling een kleine vragenlijst doorgenomen (zie bijlage E). Deze vragen 
hadden betrekking op hun ervaring in het gebruik met computers en of er in het ouderlijk huis 
een computer aanwezig was. Verder werd gevraagd of zij bekend waren met een muis en of ze 
bier al eens mee gewerkt hadden. 

In de dagen daarop werden de trainingssessies uitgevoerd. Aile leerlingen van de klas mochten 
in elke sessie een kwartier met het systeem werken: een langere periode zou de motivatie van 
de kinderen kunnen bei"nvloeden. Het einde van een sessie werd bepaald door een observator 
die de tijd met een stopwatch bijhield. Met deze planning konden de leerlingen op een dag 
allemaal een keer aan de beurt komen. De volgorde van de kinderen was van dag tot dag 
verschillend. Geprobeerd is om de kinderen over de drie sessies zoveel mogelijk te spreiden om 
invloeden van het moment van de dag te compenseren. De eerste sessie viel op een donderdag, 
de tweede op een vrijdag en de derde op een maandag. Leerlingen werden om de beurt uit de 
klas gehaald waarna zij konden beginnen met hun sessie. 

Tijdens hun sessie werden van een leerling zijn keuzes, dat wil zeggen zijn antwoorden of 
aanklikken van stop- of voorbeeldknop, door het systeem vastgelegd samen met de reactie
tijden die nodig waren voor die keuze. Ook de opdrachten die door het systeem werden 
gegenereerd werden vastgelegd. 

Verder werden de leerlingen gade geslagen door een observator. De observator noteerde zoveel 
mogelijk gegevens over het gedrag van de leerlingen tijdens het oefenen met het systeem. 
Daarbij werd vooral gelet op de dingen die zij zeiden en de manier waarop zij met de muis 
omgingen. Verder werden alle handelingen die de observator interessant vond genoteerd. Een 
systematische manier van noteren was niet mogelijk omdat vooraf niet duidelijk was wat voor 
gedrag de leerlingen zouden vertonen. Verder was de observator verantwoordelijk voor het 
goed verlopen van de sessies door de leerlingen op tijd te laten beginnen en na een kwartier de 
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sessie te beeindigen door de leerling terug te sturen naar de klas met de opdracht de volgende 
leerling te roepen voor zijn of haar sessie. De observator had niet de taak om de leerlingen 
instructie te geven over het gebruik van het systeem. De leerlingen zouden de observator dan 
gaan zien als iemand waaraan ze alles konden vragen als ze iets niet begrepen en dat was nu 
juist niet de bedoeling. De kinderen kregen alleen instructie vanuit het systeem zelf. 

De post-test had dezelfde opzet als de pre-test. Ook hier betrof het een leestest met 40 woorden, 
dezelfde als die in de pre-test. De volgorde van deze woorden was wel veranderd. Het afnemen 
van de test verliep vol gens dezelf de procedure. De volgorde waarin de kinderen de test afnamen 
was ook dezelfde als die van de pre-test. 

5.3.4 Design 

Voor dit experiment werd gebruik gemaakt van een pre/post-test design met controlemateriaal. 
Tijdens de trainingssessies werden alleen de woorden die in de methode voorkomen geoefend. 
Er is dus sprake van een 2 (pre-test/post-test) x 2 (controlewoorden/oefenwoorden) volledig
binnen-subject design. Er is geen gebruik gemaakt van een controlegroep van proefpersonen 
die de oefenwoorden kregen aangeboden volgens een alternatieve trainings-methode. Wegens 
tijdgebrek was het niet mogelijk op korte termijn een alternatief instrument te vinden. Verder 
was er verder geen groep aanwezig op deze school die zich in dezelfde leerfase van het lezen 
bevond. 

5.4 Resultaten pre en post-test 

De resultaten van de pre en post-test zijn opgenomen in bijlage G. De gemiddelden van de 
scores van het oefenmateriaal zijn 18,33 voor de pre-test en 18,87 voor de post-test met 
standaardafwijkingen van 1,8. De gemiddelden van de scores van het controlemateriaal zijn 
16,93 voor de pre-test en 17 ,20 voor de post-test met standaardafwijkingen van 2,6 
respectievelijk 2,9. De gemiddelden zijn grafiesch weergegeven in figuur 10. Een MANOVA 
toont aan dat het hoofdeffect van de 'test'-variabele (pre en post-test) niet significant is: 
F(l,14)=2.38, p=0.15. Het hoofdeffect van de 'materiaal' -variabele (oefen-/controlemateriaal) 
is echter wel significant: F(l,14)=8.78, p=0.01. Het interactie-effect tussen deze twee 
variabelen is wederom niet significant: F(l,14)=0.45, p=0.51.Voor de proefpersonen betekent 
dit dat zij tijdens de pre-test reeds beter scoren in het oefenmateriaal dan in het 
controlemateriaal. In de post-test blijkt dat dit verschil haast niet is veranderd, al zijn de 
proefpersonen iets beter gaan scoren in zowel het oefen- als in het controlemateriaal. 
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Figuur 10: Gemiddelden van oefen- en controlemateriaal in pre en post-test 
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5.5 Gegevens uit de trainingssessies 

De gegevens die tijdens de sessies werden verzameld bebben wel resultaten opgeleverd. Hierbij 
zal met name op de volgende gegevens worden gelet: 

• aantal fouten per type oefening 
• gebruik van stopknop tijdens verbaaltje 
• gebruik van stopknop per type oefening 
• gebruik van stopknop per sessie 
• . reactietijden op eerste oefening per type oefening 

De gegevens omtrent de stopknop zullen worden gebruikt als indicator omtrent de motivatie 
van de kinderen in bet gebruik van bet systeem. Ook kan bet een indicatie geven over de mate 
waarin de kinderen weten wat er van bun verwacbt wordt door bet systeem. 

Aile 15 kinderen bebben in drie dagen tijd alledrie bun sessies gedaan. Aile leerlingen bij elkaar 
bebben in totaal 1482 opdracbten gekregen om te oefenen. De verdeling van bet aantal 
oefeningen per type staat weergegeven in tabel 1. Hierin is ook bet aantal fouten opgenomen 
dat per oefening gemaakt werd, tezamen met bet fouten-percentage ten opzicbte van bet aantal 
aangeboden oefeningen van bet betreffende type. Fouten kunnen alleen gemaakt worden in de 
perceive & act-oefeningen omdat deze oefeningen bestaan uit gericbte vragen waarop 
antwoord gegeven moet worden. De act & perceive-oefening is een exploratie-oefening 
waarbij de kinderen op eigen initiatief met bet oefenmateriaal kunnen werken. Bij dit type 
oef ening is dus geen sprake van goede of foute antwoorden. 

Tabet 1: Aantat oefeningen en aantat fouten (perc.) per type oefening 

act & perceive 

aantal oefeningen 467 

aantal fouten {%) nvt 

perceive & act met perceive & act met perceive & act met 
tekst spraak plaatjes 

510 

.34 (6.7%) 

399 

4 (1.0%) 

106 

0 (0.0%) 

totaal 

1482 
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Kinderen kunnen bet verbaaltje, dat vooraf gaat aan een kem, onderbreken. In tabel 2 staan de 
resultaten betreffende bet gebruik van de stopknop tijdens bet verbaaltje. Voor een aantal 
tijdsintervallen na afloop van bet verbaaltje is voor elke sessie weergegeven boeveel kinderen 
in dat tijdsinterval op de stopknop drukte. In de kolom 'voor afloop' staat bet aantal kinderen 
vermeld dat bet verbaaltje afbrak voordat dit verbaaltje was afgelopen. 

Tabet 2: Aantat kinderen dat verhaaltje atbreekt per tijdsinterval per sessie 

tijd na aftoop voor aftoop 
0- !Osec. na 10 -20 sec. na 20 - 30 sec. na > 30 sec. na 

totaal 
verhaaltje aftoop aftoop aftoop aftoop 

sessie 1 3 2 4 1 5 15 

sessie 2 7 1 1 2 4 15 

sessie 3 8 2 3 2 0 15 

Het gebruik van de stopknop door alle leerlingen tijdens elke trainingssessie staat afgebeeld in 
tabel 3. De trend die we in deze tabel tegenkomen is dat de kinderen meer gebruik gaan maken 
van de stopknop naarmate zij meer trainingssessies op bebben zitten. Het gebruik van de voor-
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beeldknop door de leerlingen is heel duidelijk: geen enkele leerling heeft deze knop gebruikt. 

Tabel 3: Aantal acties op stopknop per sessie 

sessie I sessie 2 sessie 3 

aantal acties op stop-lcnop 15 17 30 

Het gebruik van de stopknop kunnen we ook per type oefening bekijken. Deze gegevens zijn 
weergegeven in tabel 4. Per oefening wordt weergegeven hoeveel maal gebruik is gemaakt van 
de stopknop per type oefeningen, tezamen met het percentage ten opzichte van het totale 
aanbod oefeningen van het betreffende type. Tijdens de act & perceive oefeningen wordt 
relatief meer gebruik van de stopknop dan bij de andere oefeningen. 

Tabel 4: Aantal acties op stopknop per oefening type 

act & perceive perceive & act met perceive & act met perceive & act met 
tekst spraak plaatjes 

aantalactiesopstop-lcnop(%) 27 (5.8%) 16 (3.1 %) 15 (3.7%) 

aantal oefeningen 467 510 399 

4(3.8%) 

106 

totaal 

62 

1482 

Tenslotte is er de vraag hoe de kinderen omgaan met een overgang naar een nieuw type 
oefening in elke sessie. De kinderen kunnen in elke sessie twee keer een nieuw type oefening 
krijgen namelijk de eerste act & perceive-oefening en de eerste perceive & act-oefening. Als 
voor elk eerste aanbod van een type oefening per sessie de reactietijden worden geanalyseerd 
met MANOVA metals condities 'oefening-type' en 'sessie', blijkt dat: 

• er geen significant hoofdeffect optreedt over de sessies: F(2,12)=1.55, p=0.25 
• er wel een significant hoofdeffect optreedt over de oefeningtypen: F(l,13)=25.09, 

p<0.0002 
• er geen significante interactie is tussen de twee condities: F(2,12)=1.65, p=0.23 

In tabel 5 staan voor elke sessie de gemiddelde reactietijden op het eerste aanbod van een nieuw 
type oefening .. 

Tabel 5: Gemiddelde reactietijden op eerste aanbod nieuw type oefening (in sec.) 

gemiddelde sessie I gemiddelde sessie 2 gemiddelde sessie 3 

act & perceive 

perceive & act 

17.97 

5.16 

5.6 Gegevens uit de vragenlijsten 

24.89 

4.93 

13.01 

5.81 

totaal gemiddelde 

18.62 

5.30 

Uit de vragen die aan de kinderen werden gesteld voordat zij aan de trainingssessies begonnen 
(zie bijlage E), bleek dat zij allemaal wel eens met een computer gewerkt hadden. Dit betrof 
echter in bijna alle gevallen een spelletjescomputer. Slechts drie kinderen konden vertellen wat 
een muis was. Het was dus te verwachten dat deze kinderen in het begin moeite zouden hebben 
met het omgaan met de muis. Verder gaven zij aan dat zij lezen een leuk vak vonden en dat zij 
thuis ook lazen. De school stimuleert thuis lezen door kinderen boekjes uit te lenen die ze thuis 
kunnen doornemen. 
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5.7 Gegevens uit de observaties 

Tijdens de trainingssessies zijn de proefpersonen gevolgd door een observator. Deze observator 
had tot taak om de handelingen en gedragingen van de proefpersonen, die buiten de taak
analyse van de model-gebruiker vielen, te noteren. 

Eerste opvallende punt is de moeite die de kinderen hebben met bet omgaan met de muis. Alie 
kinderen bleken niet precies te weten hoe zij hiermee moesten omgaan. Zelfs de kinderen die 
in eerste instantie te kennen hadden gegeven dat ze wisten wat een muis was, wisten niet direct 
probleemloos uit te voeten te kunnen met bet input-device. Het probleem was vaak dat zij niet 
wisten dat zij op de muisknop moesten drukken nadat zij een object op bet scherm hadden 
aangewezen. Het was daarnaast net zo opvallend dat zij na een paar keer proberen allemaal bet 
gebruik dusdanig onder de knie hadden dat zij moeiteloos met bet systeem konden werken. De 
snelheid waarmee ze de muis bewogen bleef echter vrij laag. 

Tijdens de observaties kwam naar voren dat de kinderen zich onrustig gedroegen tijdens de 
sessies. Zij zijn snel afgeleid van bet beeldscherm door alles wat er om bun been gebeurt, zoals 
lawaai uit de omgeving. Veel kinderen gaan tijdens bet voorbeeld van een oefening al de vraag 
beantwoorden die tijdens dit voorbeeld wordt voorgedaan. Het lijkt erop dat zij niet inzien dat 
bet bier een voorbeeld betreft. De gesproken instructie die gepaard gaat met dit voorbeeld, 
waarin wordt gezegd dat dit een voorbeeld is en dat ze op moeten letten hoe ze de opgave 
moeten maken, lijkt compleet aan deze kinderen voorbij te gaan. 

De knoppen van de antwoordmogelijkheden veranderen van kleur zodra deze zijn aangeklikt. 
De betekenis van deze kleuren lijkt niet tot de kinderen door te dringen. Zodra zij op een knop 
geklikt hebben blijven zij op dat doen totdat er een gesproken reactie van bet systeem volgt. De 
verandering van de kleur van de knop heeft voor de kinderen blijkbaar niet de betekenis dat bet 
systeem hun antwoord heeft geaccepteerd. Verder lijken de kaders van de knop misleidend. 
Soms staat er in bet scherm een dik-omkaderde knop. Dit betreft de knop die in de vorige 
oefening is aangeklikt. Kinderen laten vaak merken dat zij denken dat de dik-omkaderde knop 
bet juiste antwoord bevat, maar dat is niet zo. Verder worden, zodra een opgave is beantwoord, 
de knoppen in de interface gedeactiveerd. De knoppen blijven echter wel in de inte:rface 
aanwezig en ondergaan geen verandering in hun verschijning op bet scherm. De kinderen 
drukken een aantal malen op deze knop terwijl deze niet actief is. Het is blijkbaar niet duidelijk 
dat deze knop niet meer actief is als de opgave beantwoord is. 

Een van de kinderen liet tijdens de laatste sessie weten dat ze bet niet leuk vond en dat ze wilde 
stoppen. Of dit een aanwijzing is dat sommige kinderen bet saai vinden om met bet systeem te 
werken, valt te betwijfelen. Dit kind was erg druk tijdens de drie sessies en probeerde 'stoer' 
over te komen met opmerkingen als: "Dit is veel te makkelijk voor mij" en "Daar is toch niks 
aan", terwijl zij uiteindelijk een van de slechtste scores haalde. Een ander kind ging op een 
andere manier om met de naar zijn zin te simpele oefenstof. Elke nieuwe oefening die hij kreeg 
aangeboden brak hij meteen af door middel van de stopknop. Hij luisterde liever naar de 
verhaaltjes die door bet systeem werden gepresenteerd. 

Verder werden er een aantal vreemde reacties van de kinderen genoteerd. Zo werd er door een 
kind gezegd: "Er zit iemand in" of door een ander kind "Hij wil niets meer zeggen". Tenslotte 
lijkt bet dat de meeste kinderen niet echt iets durven te proberen als bet niet meteen duidelijk 
is wat ze moeten doen. Misschien vinden zij de aanwezigheid van de observator enigszins 
bedreigend. 
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5.8 Discussie 

De resultaten die de pre en post-test hebben opgeleverd hebben niet kunnen leiden tot het 
vaststellen van een leereff ect. Er kan dus geen uitspraak gedaan worden over de mate waarin 
kinderen daadwerkelijk iets leren door te werken met het APPEAL-systeem. Hiervoor zijn een 
aantal oorzaken te geven: 

• De kinderen scoren over de gehele linie in zowel het controle-als in het testmateriaal zeer 
goed. Zowel in de pre-test als in de post-test worden vrijwel geen fouten gemaakt. Door 
de hoge score die reeds in de pre-test door alle leerlingen wordt gehaald, is het niet 

· mogelijk een leereffect vast te stellen. 
• Tijdens de trainingssessies met het APPEAL-systeem, bleek er een probleem te zijn met 

de studentmodel agent. Sommige leerlingen die een nieuwe sessie startten, begonnen die 
sessie met oefenstof die zij in een vorige sessie reeds hadden af gerond. In sommige 
gevallen bleek het systeem zelfs niet meer te werken. Hierdoor hebben een aantal 
leerlingen bepaalde oefenstof meerdere malen geoefend. 

• De kinderen bleken over het algemeen langer over de oefeningen te doen dan vooraf werd 
aangenomen. Verder bleek dat zij bijna allemaal het verhaaltje telkens helemaal wilden 
horen, wat erg veel tijd heeft gekost. Dit heeft ertoe geleid dat de leerlingen in de 
trainingssessies veel minder ver gevorderd zijn dan werd verwacht. De meesten kwamen 
zelfs niet in de tweede oefenkem. Dit heeft als consequentie dat van de 20 testwoorden in 
de aangeboden stimuli de meeste leerlingen er slechts 3 of 5 hebben kunnen oefenen. 

Ondanks dat de scores van de pre en post-test voor zowel het oefen- als het controlemateriaal 
niet significant verschillen om een leereffect vast te kunnen stellen, geven zij toch een indicatie 
over dit leereffect. In de post-test blijkt dat de kinderen 0.27 woord beter scoren dan in de pre
test. Ondanks dat zij deze woorden niet hebben getraind, wordt er toch beter gepresteerd. Dit 
zou het gevolg zijn van het feit dat zij deze woorden in de pre-test een keer hebben geoefend. 
Het verschil in score voor het oefenmateriaal bedraagd gemiddeld 0.54 woord. Dit is een 
aanzienlijke verbetering als we bedenken dat de gemiddelde score in de pre-test reeds 18.33 
bedraagt, waardoor de maximale mogelijke toename 1.67 woord is. Dit betekent dat bijna 30% 
van de maximaal mogelijke vooiuitgang is geboekt. 

Daamaast is een opmerking op zijn plaats wat deze resultaten hadden kunnen zeggen over het 
systeem. Er werd gesteld dat als er een leereffect op zou treden, dit zou betekenen dat kinderen 
daadwerkelijk leren lezen door met het systeem te oefenen. Dit zou een indicatie gweest zijn 
om te veronderstellen dat APPEAL geschikt is als leeromgeving voor kinderen. Het is wellicht 
juist om in dat geval deze conclusie te trekken, maar het blijft een vrij vage aanduiding. De 
vraag welk deel in het systeemjuist wel of juist niet bijdraagt tot het optreden van dit leereffect 
zou onbeantwoord blijven. 

Naast deze resultaten en de pre en post-test zijn ook gegevens over het gedrag van de kinderen 
bekend. Een eeste opvallend punt is het lage aantal perceive & act-oefeningen met plaatjes. Dit 
komt in de eerste plaats omdat deze oefening alleen voorkomt bij de oefeningen met woordjes 
terwijl de perceive & act-oefeningen met spraak en tekst ook voorkomen bij de oefeningen met 
letters. In de tweede plaats is de perceive & act-oefening met plaatjes de laatste van het 
oefentraject binnen een kem. Aangezien een aantal kinderen niet in staat waren om binnen 3 
sessies dit niveau te halen, is deze oefening vrij weinig aan bod gekomen. 
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In tabel 1 valt bet aantal fouten in perceive & act-oefeningen met tekst op. Uit de observaties 
is gebleken dat de leerlingen zicb vrij onrustig gedragen wellicht door invloeden van buitenaf 
en de aanwezigheid van de observator. Door dit gedrag is bun aandacht so ms af geleid van het 
beeldscberm wat tot gevolg beeft dat zij de tekst-stimulus van de opdracht rnissen. Bij de 
andere stimulustypen, spraak en plaatjes, is deze kans kleiner. Voor spraak geldt dat de 
leerlingen deze stimulus ook kunnen opvangen als zij niet naar het beeldscherm kijken. Voor 
plaatjes geldt dat deze stimulus niet uit de presentatiezone wordt verwijderd voordat de 
leerlingen de oefening kunnen beantwoorden. In deze oefeningen worden aanmerkelijk minder 
fouten gemaakt. Aangezien de kinderen bun antwoord moeten selecteren uit geschreven 
antwoordmogelijkheden valt daaruit af te leiden dat zij over bet algemeen geen problemen 
hebben met het lezen van de woorden. Het boge foutenpercentage in de perceive & act
oefeningen is dus boogstwaarschijnlijk niet bet gevolg van een slechte leesvaardigheid. Het 
rnissen van de stimuli doordat zij af geleid zijn lijkt een betere verklaring voor het boge 
foutenpercentage. 
Een andere verklaring voor het boge aantal fouten is bet feit dat de tekst-stimulus in een ander 
window verschijnt dan waar de keuzemogelijkheden verschijnen voor bet beantwoorden van 
de opgave. Dit zou kunnen betekenen dat zij na het beantwoorden van een oefening de stimulus 
van de volgende oefening niet opmerken omdat deze in een ander window wordt geplaatst dan 
het window waar hun aandacht op gevestigd is. 
Uit de observaties is gebleken dat leerlingen soms, als zij lieten merken dat zij een stimulus 
hadden gernist, dit oplosten door op de stopknop te drukken. Zo omzeilden ze een mogelijk 
negatief antwoord op de vraag. Dit betekent dat in somrnige gevallen de stopknop als ont
snappingsroute gebruikt kan worden, en dat mag de bedoeling niet zijn. 

Uit tabel 2 valt af te lezen dat het aantal kinderen dat het verhaaltje afbreekt toeneemt over de 
sessies. Dat lijkt logisch omdat de meeste kinderen niet twee keer naar betzelfde verhaaltje 
willen luisteren: in de tweede en meestal ook derde sessie slagen de meeste kinderen er niet in 
om verder dan de eerste kern te komen, waardoor zij bij een volgende sessie weer met betzelf de 
inleidende verhaaltje worden geconfronteerd. Toch zijn er nog steeds een aantal kinderen die 
het verhaaltje helemaal afluisteren, ondanks dat ze dit verbaaltje al twee keer gehoord hebben. 
Weten deze kinderen niet dat ze bet verbaaltje kunnen afbreken? Of willen ze bet verbaaltje 
inderdaad nog een keer horen? Mogelijk bebben zij wel de intentie om bet verhaaltje af te 
breken, maar kunnen zij deze intentie niet vertalen in een concrete bandeling. Volgens Norman 
betekent dit dat deze kinderen geen goed conceptueel model van het systeem kunnen vormen. 
In dat geval zou er iets mis kunnen zijn met de instructie die het systeem geeft aan de leerling. 
Daarnaast is bet mogelijk dat deze kinderen belemaal geen intentie kunnen vormen omdat zij 
niet weten wat er van hun wordt verwacbt. Dit zou ook veroorzaakt kunnen worden door niet 
goed afgestemde instructie. Dat de instructie niet altijd duidelijk is blijkt ook uit bet feit dat de 
leerlingen vaak een voorbeeld, dat door bet systeem wordt gegenereerd, als oefening 
beschouwen en daarop een antwoord proberen te geven. 

In tabel 3 kan gezien worden dat bet gebruik van de stopknop toeneemt. De leerlingen lijken 
getraind te raken in bet gebruik van het systeem. Verder krijgen de leerlingen in de tweede en 
derde sessie soms oefenstof voorgeschoteld, die ze in een eerdere sessie al hebben gezien. Dit 
maakt het waarschijnlijk dat er meer gebruik van de stopknop zou worden gemaakt. In de 
werkelijkheid blijkt dat in de laatste sessie een leerling 13 keer op de stopknop heeft gedrukt. 
Als dit uitzonderlijke geval even buiten bescbouwing wordt gelaten dan blijkt dat bet gebruik 
van de stopknop over de drie sessies ongeveer gelijk is. Dit is in strijd met de verwachtingen. 
Die was namelijk dat de kinderen meer gebruik zouden gaan maken van de stopknop omdat zij 
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beter in staat zouden zijn hun eventuele intentie (verder gaan met een volgende oefening) te 
vertalen naar een concrete handeling (Norman). 
Ook het gebruik van de voorbeeldknop of eigenlijk het niet gebruiken van deze knop duidt erop 
dat de functie van deze knop niet bekend is bij de leerling. Uit de observaties blijkt dat de 
leerlingen soms niet weten wat de bedoeling van de oefening is. Als dat wel zo was zou dat een 
verklaring kunnen zijn voor het niet gebruiken van de voorbeeldknop. Het niet volledig zijn van 
het conceptuele model dat de kinderen hebben van het systeem lijkt een logische verklaring. 
Ben andere verklaring zou zijn dat de leerlingen be1nvloed worden door de aanwezigheid van 
de observator. Misschien willen zij wel proberen wat de voorbeeldknop voor functie heeft, 
maar durven zij dat niet omdat zij denken dat zij daarmee niet voldoen aan de eisen van de 
observator. Opgemerkt dient te worden dat deze invloed natuurlijk voor alle handelingen van 
de leerlingen geldt en niet alleen als verklaring voor dit specifieke geval kan gelden. 

Uit tabel 4 blijkt dat het gebruik van de stopknop tijdens de perceive & act-oefeningen 
beduidend lager ligt. Dit lijkt in overeenstemming met de theorie over de locus of control. Bij 
de act & perceive-oefeningen hebben de leerlingen meer controle over het systeem dan bij de 
perceive & act-oefeningen. Hierdoor zijn zij volgens de theorie van Gentner gemotiveerder ten 
aanzien van het gebruik van het systeem wat zou kunnen betekenen dat zij meer initiatief gaan 
nemen. In dit geval zou zich dat kunnen uit in het afbreken van de oefening. 
Maar hoe gaan de leerlingen om met verschuivingen in de 'locus of control'? In tabel 5 blijkt 
dat de leerlingen veel meer tijd nodig hebben om een eerste act & perceive-oefening te maken 
dan een eerste perceive & act-oefening. Zodra zij zelf het initiatief (weer) moeten gaan nemen 
in de oefeningen, lijken ze eerst te wachten op een actie van het systeem. Het verschuiven van 
de controle van het systeem naar de gebruiker toe lijkt voor deze leerlingen dus een probleem. 

5.9 Conclusies 

Aangezien een leereffect ten aanzien van het leren lezen niet is vastgesteld blijft de oorspron
kelijke onderzoeksvraag onbeantwoord. Op grond van de gegevens uit de trainingssessies 
vallen echter wel een aantal dingen dusdanig op, dat in samenhang met de theorie toch een 
conclusie kan worden getrokken omtrent het gebruik van multimediale leersystemen in het 
onderwijs met kinderen. · 

Ben multimediale leeromgeving lijkt niet geschikt voor het onderwijs voor kinderen. Het 
gebruik van meerdere windows leidt ertoe dat kinderen snel afgeleid zijn van de feitelijke 
oefening omdat zij zich richten op alles op wat er binnen de interface gebeurt. Dit leidde in de 
trainingssessies tot het missen van stimuli, waardoor er onnodige fouten worden gemaakt. Als 
in dit soort toepassingen ook nog gebruik zou worden gemaakt van bewegend video-materiaal 
kan verwacht worden dat deze kinderen nog sterker af geleid zullen worden van de 
daadwerkelijke oefening. Het lijkt beter om de interface te wijzingen en slechts een window te 
gebruiken voor de oefeningen, waardoor de hoeveelheid informatie wordt teruggebracht. Dan 
kan er nog steeds gebruik gemaakt worden van perfecte plaatjes en video, maar hebben de 
kinderen geen last van het feit dat er meerdere dingen tegelijk in de interface gebeuren. 
Ook het feit dat de voorbeeldknop niet wordt gebruikt door deze kinderen duidt erop dat de 
interface veel eenvoudiger moet worden uitgevoerd. Uit de gegevens over de verschuiving van 
de 'locus of control' blijkt dat kinderen beter presteren als het systeem het initiatief neemt in 
de oefeningen. Het toevoegen van extra help-utilities als woordenboeken e.d. zal weinig 
waarde aan het systeem toevoegen als kinderen de doelgroep van het systeem zijn. Ook het feit 
dat kinderen de inleidende verhaaltje vaak niet afbreken uit zichzelf duidt erop dat het eigen 
initiatief van kinderen om te handelen in het systeem ontbreekt. 

39 



Hoof dstuk 6 Conclusies en aanbevelingen 

Eerder zijn in dit verslag de conclusies getrokken ten aanzien van de twee doelstellingen van 
dit afstudeerproject. Ten eerste is het ontwikkelen van een nieuwe domein expert voor het 
APPEAL-systeem gelukt, al was dit niet mogelijk zonder het aanpassen van de teaching expert 
en de interface manager. Ten tweede lijkt een multimediale leeromgeving zoals APPEAL voor 
kinderen problemen te geven ten aanzien van het gebruik. Een eenvoudigere interface lijkt 
hiervoor een oplossing. 

In dit verslag zijn een aantal eisen geformuleerd waaraan het Leesbord moest voldoen. Voldoet 
het nieuwe prototype ook nog steeds aan deze eisen? Voor het Leesbord gold als eerste eis dat 
kinderen geheel zelf standig met het sys teem om moesten kunnen gaan. In het nieuwe 
prototype blijkt dat kinderen hier zeker toe in staat zijn, al hebben zij soms problemen te 
hebben met oefeningen waarbij zij zelf initiatief moeten nemen. Aanpassing van deze 
oefeningen lijkt noodzakelijk om te voorkomen dat kinderen stuurloos raken in het systeem. 
De tweede eis was dat instructie en commentaar in gesproken vorm aanwezig dienden te zijn. 
Dit is in het nieuwe prototype ook het geval, al blijkt uit het gedrag van de kinderen dat de 
instructie vaak niet duidelijk genoeg is waardoor het maken van de oefeningen voor deze 
kinderen niet van problemen gespeend is. Betere instructie lijkt daarom noodzakelijk. De 
laatste eis luidde dat de kinderen actief met het materiaal bezig moesten zijn. Dit is in het 
nieuwe prototype verbeterd doordat gebruik wordt gemaakt van betere adaptatie-strategieen, 
waardoor de moeilijkheidsgraad van de oefeningen steeds wordt aangepast aan de prestaties 
van het kind. 

Dit afstudeerproject was gericht op zowel het ontwikkelen van een nieuwe domein expert als 
op de evaluatie van de leeromgeving als geheel voor kinderen. De uiteindelijke formulering 
van de deze doelstellingen heeft betrekkelijk lang geduurd. In eerste instantie was het de 
bedoeling om aanpassingen te doen aan het Leesbord zelf, met name op het gebied van de 
adaptiviteit van het Leesbord. Verder zou het Leesbord moeten warden voorzien van een 
betere user-interface die gebruik zou moeten kunnen maken van de huidige mogelijkheden op 
het gebied van grafische toepassingen. Helaas is het daar niet van gekomen omdat de reeds 
ontwikkelde software van het Leesbord verouderd was ten opzichte van de nieuwe apparatuur 
en ontwikkelomgevingen die op het IPO zijn geYnstalleerd. Het is jammer om te constateren 
dat bij de aanschaf van nieuwe apparatuur geen rekening wordt gehouden met het feit dat reeds 
ontwikkelde software na enkele 'upgrades' onbruikbaar wordt. Het is zaak om op dat gebied 
een keuze te maken tussen het aanpassen van reeds bestaande software aan de nieuwe systeem
eisen of het beschikbaar houden van 'oude' systemen en ontwikkel-omgevingen. Als aan deze 
keuze voorbij wordt gegaan, komt de continulteit van het onderzoek, in dit geval van het 
Leesbord-project, in gevaar. Dit zou in bepaalde gevallen kunnen leiden tot verlies van jaren 
werk en onderzoek. Dat kan en mag de bedoeling niet zijn. 
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De implementatie van een nieuwe domein expert zou volgens de opzet van het APPEAL
systeem moeten kunnen plaatsvinden zonder veel veranderingen aan de overige modules. 
Tijdens dit afstudeerproject is gebleken dat deze doelstelling slechts ten dele is bereikt. Steeds 
blijken aanpassingen aan de andere modules noodzakelijk zoals in dit verslag beschreven staat. 
Een nare bijkomstigheid hierbij is dat het prototype zich nog steeds in een ontwikkelfase 
bevindt. Dit heeft geleid tot een situatie waarbij op twee fronten aanpassingen werden 
doorgevoerd aan dezelf de modules. Zo we rd de teaching expert voor dit afstudeerproject 
aangepast, waardoor deze niet meer in overeenstemming was met de oorspronkelijke versie. 
Elke verandering die daarna in het prototype werd doorgevoerd, moest ook weer in de 
aangepaste teaching expert voor de nieuwe domein expert worden aangebracht. Hetzelfde gold 
voor de interface manager. Dit leidde tot een chaotische situatie, vooral omdat dit afstudeer
project niet volledig werd betrokken bij de ontwikkeling van het prototype. Wijzigingen in de 
software van dit prototype bleven in eerste instantie vaak achterwege in de aangepaste versie 
van de overige modules waardoor de softwareontwikkeling van de nieuwe domein expert 
achter de feiten aanliep. Een grotere betrokkenheid van afstudeerprojecten bij het APPEAL
project lijkt daarom noodzakelijk. 

De evaluatie van het APPEAL-systeem als leeromgeving voor kinderen heeft niet die 
gegevens opgeleverd die werden gezocht. Door het mislukken van het experiment kon een 
leereffect niet worden vastgesteld. Om een leereffect vast te stellen bij het leren lezen is het 
belangrijk om zo'n experiment op hetjuiste moment in het schooljaar uit te voeren. Aangezien 
de 6 kemen van Veilig Leren Lezen in de eerste maanden van het schooljaar van groep 3 van 
de basisschool aan de orde komen, is het belangrijk om eventuele vervolgexperimenten in deze 
periode van het jaar te plannen. Verder dient rekening gehouden te worden met voldoende 
trainingssessies zodat de kinderen voldoende woorden kunnen oefenen. 

Bij de verdere ontwikkeling van het Leesbord binnen het APPEAL-systeem lijkt het 
noodzakelijk om de interface te vereenvoudigen. Het gebruik van meedere windows en 
bijvoorbeeld video zal leiden tot onoverzichtelijke situaties voor kinderen waardoor deze niet 
in staat zullen zijn om daarwerkelijk iets te leren. Van andere toepassingen, zoals betere 
plaatjes en betere spraak, kan wel gebruik worden gemaakt. Deze toepassingen liggen in het 
verlengde van het Leesbord alleen zijn deze van betere kwaliteit. 
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Bijlage A Leerstof Veilig Leren Lezen 

Deze bijlage geeft een overzicht van de leerstof van Veilig Leren Lezen, gestructureerd vol
gens zes kemen. Per kem worden de structureerwoorden aangegeven en de bij deze structu
reerwoorden horende grafemen. 

Kernl 
rik 
maan 
roos 
vis 
sok 
pen 

Kern2 
teen 
neus 
buik 
oog 
aap 

Kern3 
doos 
poes 
eet 
koek 
ijs 
zeep 

1 

m 
r 
v 
i 
p 

t 
n 
b 
00 

aa 

d 
oe 
ee 
k 
ij 
z 

Kern4 
huis 
hek 
weg 
bos 
tak 
hut 

Kerns 
re us 
jas 
riem 
bijl 
hout 
vuur 

Kern6 
geit 
uil 
pauw 
duif 
ei 

h 
e 
w 
0 

a 
u 

eu 
j 
ie 
I 
OU 

uu 

g 
ui 
au 
f 
ei 
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Bijlage B Structureerwoorden met bun afleiders 

In deze bijlage worden de structureerwoorden per kern getoond met hun aft.eiders zoals deze in 
de oefeningen in het APPEAL-systeem worden gepresenteerd. 

woord aft eiders 

Kern 1: rik eik dik lik 
maan aan laan man 
roos poos doos roes 
vis VOS mis sis 
sok rok lok mok 
pen ken ten ren 

Kern 2: teen been leen toon 
neus heus reus keus 
buik beek duik buil 
oog ook log oom 
aap aak aal aas 

Kern 3: doos hoos door koos 
poes plas pees pols 
eet het meet beet 
koek doek zoek boek 
ijs gijs wijs aas 
zeep reep zoop zee 

Kern 4: huis buis ruis muis 
hek hak hok hik 
weg leg heg weeg 
hos bus bes bas 
tak taak tok tik 
hut het haat huid 

Kern 5: re us re is raas roos 
jas pas kas bas 
riem' rijm roomraam 
bijl bil bij bijt 
hout heet hoed haat 
vuur voer vaar veer 

Kern 6: geit goot giet goed 
uil pil gil bil 
pauw lauw nauw dauw 
duif duim duig duit 
ei eik ijs hei 
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Bijlage C Grafemen met bun afleiders 

In deze bijlage worden de grafemen per kern getoond met bun afleiders zoals deze in de oefe-
ningen in bet APPEAL-systeem worden gepresenteerd. 

grafeem aft eiders 

Kern 1: 1 v r k 
m r p v 
r s m i 
v i s p 
s p v i 
p r v m 

Kern 2: t n b 
n m v p 
b t n s 
00 aa ee oe 
aa ee uu ui 

Kern 3: d b p z 
oe ee aa 00 

ee ie oe ei 
k t d n 

lJ 1 ie aa 
z s d k 

Kern4: b b a d 
e a ee 0 

w v t b 
0 d u 00 

a aa e b 
u uu n w 

Kern 5: eu uu ui ee 
j ij t I 
le OU eu 1 
I k t b 
OU uu eu le 
uu u ui eu 

Kern 6: g p f J 
ui uu eu au 
au eu uu aa 
f j w g 
e1 J ui ie 
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Bijlage D Gebruikte stimuli in pre en post-test 

De volgende 40 woorden werden gebruikt in de pre en post-test. Deze zijn onder te verdelen in 
20 woorden testmateriaal, structureerwoorden uit de methode Veilig Leren Lezen, en 20 
woorden controlemateriaal. 

testmateriaal: buik koek oog jas vuur 
pen geit bijl hek tak 
hout huis hut ijs neus 
uil pauw duif sok zeep 

controlemateriaal: bak dief bang hand kerk 
slak tand rand keel gr as 
jeuk melk dans oma post 
haan ski diep tijd doof 
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Bijlage E Vragenlijst voor proefpersonen 

Deze bijlage bevat de vragenlijst die met elke proefpersoon is doorgenomen 

1. Hoe oud benje? 
2. Vindje lezen een moeilijk vak? 
3. Vind je lezen een leuk vak? 
4. Hebben jullie thuis een computer? 
5. Heb je wel eens met een computer gewerkt? 
6. Weet je wat een muis is? 
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Bijlage F Interprocescommunicatie 

De modules van het APPEAL-systeem zullen op de een of andere manier met elkaar moeten 
communiceren. In de huidige structuur van het APPEAL-systeem is elke module ondergebracht 
in een zelfstandig proces. Deze processen moeten met elkaar communiceren. Onder UNIX kan 
interprocescommunicatie op een aantal manieren worden geconstrueerd. Omdat het nodig is om 
de diverse processen op verschillende machines te executeren wordt gebruikt gemaakt van so
ckets. Een proces maakt gebruikt van 110-descriptors van waaruit het kan lezen en schrijven. 
Het gebruik van een 1/0-descriptor kent drie fasen: 

• creatie 
• gebruik voor het lezen en schrijven van informatie 
• vernietiging 

Deze drie fasen komen overeen met de volgende system calls: 
fase 1: 

fase 2: 

fase 3: 

int socket (domain, type, protocol) 
int bind (sock, name, namelen) 

int connect (sock, name, namelen) 
int accept (sock, *p_addr, *p_addrlen) 
int read (fd, buf, nbytes) 
int write (fd, buf, nbytes) 

int close(fd) 

Als een proces wil gaan communiceren met een ander proces, moeten beiden processen een so
cket aanmaken (socket). Daarna moeten een zijn socket toekennen aan een poort (bind) via wel
ke de communicatie zal verlopen en daarmee proberen een verbinding te maken (connect). Het 
andere proces moet dan zijn socket aan deze poort verbinden (accept). Zodra dat is gebeurd kan 
informatie worden uitgewisseld met read en write-calls. De vraag is alleen: hoe weet een proces 
2 wat de poort is van proces 1? Dit wordt opgelost door proces 2 op te laten starten door proces 
1. Dit proces creeert een poort, start daarna proces 2 op en geeft als argument zijn poort-identi
ficatie mee. Dit argument kan proces 2 dan gebruiken om de verbinding te leggen. Zodra com
municatie niet meer nodig is kan deze worden beeindigd (close). 

In het APPEAL systeem is de teaching-expert het hoofdproces. Het opstarten van het systeem 
leidt in eerste instantie tot het opstarten van de teaching-expert, waarna deze de overige proces
sen initieert. Op deze manier worden alle processen met elkaar verbonden en kunnen de modu
les boodschappen met elkaar uitwisselen en zo elkaars toestanden bei'nvloeden. 

De boodschappen die de modules met elkaar uitwisselen hebben een voorgeschreven formaat. 
Een boodschap bestaat uit een header en data. De header heeft een vaste lengte en inhoud, het 
data-gedeelte is niet vast gedefinieerd, maar bestaat uit een bepaald aantal karakters. De header 
is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 
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• boodschap-type: 
• boodschap-lengte 
• afzender 
• bestemming 

karakter van de boodschap 
lengte van de data-string 
proces dat boodschap heeft verzonden 
proces waarvoor boodschap bestemd is 

De data-string bevat een aantal karakters dat in de header is vastgelegd. De opbouw van deze 
string verloopt volgens een bepaald protocol. Het eerste karakter van de string wordt geconver
teerd naar een integer en bevat de boodschap-identificatie. Samen met het boodschap-type uit 
de header zorgt deze boodschap-identificatie ervoor dat de bedoeling van de boodschap vastligt 
bijvoorbeeld een boodschap kan als boodschap-type 'act & perceive-oefening' hebben en als 
boodschap-identificatie 'start oefening' of 'atbreken oefening'. Het volgende karakter wordt 
ook geconverteerd naar een integer en representeert het aantal data-elementen in de string. 
Daarna volgen de data-elementen. Deze elementen worden van elkaar gescheiden door een 'se
parator'. Elk data-element bevat drie onderdelen. Het bevat een window-identificatie, een type
definitie en het daadwerkelijke data-element. De window-identificatie geeft aan op welk win
dow het element van toepassing is. De type-definitie geeft aan naar welk type het data-element 
geconverteerd dient te worden, bijvoorbeeld naar een integer of een string (zie figuur 12). 

1 

header 

2 0 

boodschap 
lengte 

i ent. 
aantal 

window_id 
zender 

separators 

data 

string 

type 
bestemming 

Figuur 11: Voorbeeld van een boodschap binnen bet APPEAL-systeem 
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Bijlage G Resultaten experiment 

In tabel 6 staan de resultaten van de pre en post-test die respectievelijk voor en na de trainings
sessies zijn afgenomen. Voor elke proefpersoon wordt bet aantal goede responses gegeven op 
de aangeboden woorden. 

proefpersoon 
pretest pretest posttest posttest 

testmateriaal controlemateriaal testmateriaal controlemateriaal 

1 20 20 19 20 

2 20 17 20 14 

3 19 20 20 20 

4 19 16 20 16 

5 18 18 20 18 

6 20 18 20 20 

7 14 10 13 9 

8 19 18 20 18 

9 20 20 20 19 

10 17 14 18 15 

11 16 19 17 19 

12 19 16 19 17 

13 18 16 19 20 

14 20 16 20 16 

15 16 16 18 17 

Tabel 6: Resultaten pre en post-test 

50 


