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wtraVe typelamer is) zo; veel korrektitwerk
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dan ook nog de vakpepen metappmtuur
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Huurpriizenwet kunnen berekenen. Bij het gebruik van dit programma wordentwee doelen
gediend: naast kennismaking met het puntensysteem, zelf een gekomputeriseerde informatieverstrekking, ook kennismakingmet de
mogelijkheden en onmogelijkheden van zo'n
apparaat; wat kun je er in grote lijnen van
verwachten. Het overhnnen van komputerangst kgn ook een doe1zijn, dat op deze
M z e gediend wordt.
Er bestaat een komputerprogramma, waarmee voorbeeldbudgetten volgens gegevens
van hetc~s'gegevenkunnen worden. Je zou
er ook.aan kunnen denken gegevens uit vergblijkeddewarenonderzoeken in een k o v .'*
~erprogr'amma-opbslaan. En natuurlijk kan
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er bestaan heel goede temperatuurvoelersen
nauwkeurige tijdklokken, ook kan vochtlghadseraad gemeten worden. maar veel verder
is men nog niet.
Dan zijn er de beperkingen in de
(programma's): niet iedereen wil
grammeten en er is minder program
op de markt dan techniseh mogelijk s.
@kit zowel voor het gebruik in huis als
het ondcrwijs. Echtegoede omimwijs-proontwikgramma's zijn moeilijk te maken.
keling ervan is zeer tijdrovend; dat maakt ze
duur en daardoor kommercieelniet interessank De algemene invoering van & komputer zal echter niet direkt door deze tcchnis~he,;~
en programmatischebeperkingen Mnvloed ;":;?
worden. Op ditmoment zijn ze voor depriehuishoudingnog te duur, maar deprijzen
zakken a1 fink. Voor debrijs vah een kleurentelevisiekun je a1 heel wat komputer in .
huis halin. Belangrijker is dat-el mensen er
niet aan willen; deels op basis wan ir:e=le
angst, h t t gevoel niet mef de apparatuur om
te kunneibgaa~Deelsop basisvan gefundeerde afiyztng: nienziet hetvodideel niet
fen oprichte van detothuzoe g e h a n ~ d d e'
methoden; m h vindt het aietlnddfg2me.&k--
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