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VOORWOORD

Het voorliggende rapport doet verslag van een kwalitatief onderzoek naar het proces
van

courseware-ontwikkeling

voor

het

landbouwonderwijs.

Het

doel

van

dit

onderzoek is het proces van courseware-ontwikkeling te beschrijven en te beoordelen
teneinde aanbevelingen tot verbetering te kunnen opstellen. Dit onderzoek vormt één
van de drie onderdelen van het evaluatie-onderzoek naar de educatieve software
ontwikkeling in het landbouwonderwijs (ESLO). De overige twee onderdelen betreffen
een overzichtstudie naar het gebruik computers en informatietechnologie door
docenten beroepsgerichte en beroepsondersteunende vakken in het Middelbaar
Agrarisch Onderwijs (MAO), respectievelijk de beschrijving en beoordeling van
courseware voor het landbouwonderwijs. Dit project Evaluatie ESLO heeft een
looptijd van drie jaar.
De

gegevens

voor

dit

onderzoek

zijn

verkregen

door

vergaderingen

en

bijeenkomsten bij te wonen en door gesprekken te voeren met tal van betrokkenen bij
de courseware-ontwikkeling voor het landbouwonderwijs. Het betreft docenten en
medewerkers van de directie Agrlmedia van de Stichting tot Ontwikkeling van de
Agrarische

Onderwijskunde

F.A. Bus,

L.A.M. Franssen,

E. Mijnen,

J. Ruwhoff,

en

scholing

(STOAS):

R.P.J, van Holsteijn,

C.C.M. Schuur,

D. Bernhard,

W.C.J.P. Knab,

M.L.E. van Wijk,

E.J.M. Brands,
F.H. Metselaar,

J. van Zeeland,

J.

van

Bellegem, J. Franken, C. de Graaf, B. van de Lugt, en P. Wesselingh. Zij gunden mij
hun tijd, tolereerden mij in hun keuken en lieten mij in hun pannen kijken. Ik wil hun
hiervoor bedanken.
De klankbordcommissie van het project Evaluatie ESLO heeft in de verschillende
stadia van het evaluatie-onderzoek commentaar geleverd op de voortgang en de
Produkten van het project. Ik ben de leden van deze commissie, te weten H.C.
Rijnsburger, H. Otten, M. van Montfoort, C.H.L. Reijmerink, P.W. Verhagen, C.A.M.
van Schaijk, R.P.J. van Holsteijn, E. Mijnen, J. van Zeeland, F.A. Bus en A.G. Andela,
dank verschuldigd voor de bijdrage die zij aan het tot stand komen van dit rapport
hebben geleverd. Vooral de voorzitter van deze commissie, de heer A.Ph. de Vries,
die tevens de rol van begeleider van dit onderzoek vervulde, wil ik apart noemen
vanwege zijn betrokkenheid bij de gedachtenvorming en de consciëntieuze wijze
waarop hij commentaar leverde op de conceptversies van dit rapport.
De onderhavige studie is te kenschetsen als een gedetailleerde evaluatie van de
activiteiten met betrekking tot courseware-ontwikkeling in het landbouwonderwijs.
Deze activiteiten worden vrijwel alle uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de
directie Agrlmedia van de STOAS. Het gebeurt niet dikwijls dat een organisatie als de

directie Agrlmedia de eigen werkzaamheden door een buitenstaander laat evalueren.
Dit getuigt van moed en van het belang dat door de directie wordt gehecht aan een
goede kwaliteit van de werkzaamheden. Verwacht mag worden dat de aanbevelingen
uit dit onderzoek door de directie Agrlmedia gebruikt zullen worden voor een
verbetering

van

de

software-ontwikkeling

voor

het

landbouwonderwijs.

Het

onderzoek vond plaats in een goede samenwerking tussen de onderzoeker en de
directie Agrlmedia. Deze goede samenwerking zal eveneens bijdragen aan het gebruik
van de aanbevelingen uit dit onderzoek. Ik hoop dat dit zal leiden tot een
verdergaande integratie van het gebruik van computers en informatietechnologie in
het landbouwonderwijs.
Chris Blom
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INLEIDING

Vanaf 1980 wordt in het voortgezet landbouwonderwijs systematisch gewerkt aan
een belangrijke onderwijsinnovatie, de invoering van computers en informatietechno
logie. Het Centrum voor Informatica-ondersteuning voor het Landbouwonderwijs
(CILO) is in 1987 opgericht om dit informatiseringsproces te coördineren, te bege
leiden en te ondersteunen. Met ingang van oktober 1987 zijn bij de afdeling Onder
wijskundige Informatica (Ol) van het CILO diverse projecten gestart, gericht op de
ontwikkeling van courseware voor verschillende vakken. Onder courseware wordt
lesmateriaal verstaan waarin software een belangrijke plaats inneemt. Deze projecten,
vijftien in getal, worden aangeduid met het acroniem ESLO: educatieve software
ontwikkeling voor het landbouwonderwijs. De ESLO-projecten beogen de aanpak van
drie in het landbouwonderwijs voorkomende problemen:
1)

het landbouwonderwijs is onvoldoende afgestemd op de door toepassing van
informatietechnologie veranderde landbouwpraktijk,

2)

computers en informatietechnologie worden onvoldoende benut voor onderwijs
vernieuwingen,

3)

binnen de ondersteuningstructuur voor het landbouwonderwijs is de kennis en het
instrumentarium inzake courseware-ontwikkeling onvoldoende aanwezig.

De bijdrage aan de oplossing van deze problemen dient tot stand te komen door
middel van de ontwikkeling van courseware: de ervaring die bij het ontwikkelen wordt
opgedaan leidt tot meer kennis van en een verbeterd instrumentarium voor course
ware-ontwikkeling en het gebruik van computers en informatietechnologie kan
toenemen omdat meer courseware voor het landbouwonderwijs beschikbaar komt.
Het CILO is in 1990 met de Stichting tot Ontwikkeling van de Agrarische Onderwijs
kunde en Scholing (STOAS) gefuseerd en opgegaan in de directie Agrlmedia van de
STOAS. De courseware-ontwikkeling voor het landbouwonderwijs is hierdoor bij de
STOAS ondergebracht.
Innovaties op het terrein van onderwijs en informatietechnologie blijken complex
en niet eenvoudig te realiseren. Om die reden is aan de vakgroep Agrarische Onder
wijskunde van de Landbouwuniversiteit in september 1989 een evaluatie-onderzoek

van start gegaan betreffende de invoering van de computer en de informatietech
nologie in de beroepsgerichte vakken van het agrarisch onderwijs. Het evaluatie
onderzoek beoogt de beschrijving en beoordeling van de werkwijze en de resultaten
van de ESLO-projecten, met name voorzover het de beroepsgerichte vakken in het
voortgezet landbouwonderwijs betreft. Deze beschrijving en beoordeling dienen te
1

leiden tot aanbevelingen gericht op de verbetering van de courseware-ontwikkeling in
het landbouwonderwijs. Het evaluatie-onderzoek is in drie delen opgedeeld. Het
eerste deel houdt zich bezig met een evaluatie van de activiteiten gericht op innovatie
zoals deze in de ESLO-projecten worden uitgevoerd. Het tweede deel beoogt een
oordeel te geven over het resultaat van deze activiteiten: de ontwikkelde courseware.
Het derde deel is gericht op een beschrijving en beoordeling van het beoogde effect
van de innovatie i.e. de veranderingen in het gebruik door docenten van computers en
informatietechnologie in de les. De drie met deze deelonderzoeken corresponderende
onderzoekvragen zijn respectievelijk
1)

op welke wijze moeten de activiteiten zoals deze worden uitgevoerd in de ESLOprojecten worden beoordeeld en wat is het resultaat van deze beoordeling?

2)

op welke wijze moet de tot stand gekomen courseware worden beoordeeld en
wat is het resultaat van deze beoordeling?

3)

op welke wijze moet het gebruik dat docenten maken van computers en infor
matietechnologie in de les worden beoordeeld en wat is het resultaat van deze
beoordeling?

Dit onderzoekrapport doet verslag van het eerste deelonderzoek en gaat derhalve in
op de eerste onderzoekvraag. De rapportage van de beide andere deelonderzoeken is
elders te vinden (Blom, 1993 en in voorbereiding).
De activiteiten in de ESLO-projecten moeten worden opgevat als activiteiten in het
kader van het proces van courseware-ontwikkeling. In het eerstvolgende hoofdstuk
zal nader worden ingegaan op de ontwikkeling van een instrument voor beoordeling
van het proces van courseware-ontwikkeling. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens de
opzet van het onderzoek en de werkwijze toegelicht. Het proces van coursewareontwikkeling kan alleen goed worden beoordeeld tegen de achtergrond van de
context waarin deze courseware-ontwikkeling plaatsvindt. Het instrument is niet
alleen toegepast op het concrete proces van courseware-ontwikkeling in twee van de
vijftien ESLO-projecten maar ook op de context waarin deze ESLO-projecten plaats
vinden. Twee hoofdstukken betreffen deze context. Hoofdstuk 4 bestaat uit een
beschrijving en analyse, terwijl hoofdstuk 5 ingaat op de discussie en conclusies naar
aanleiding van de beschrijving en analyse. Hoofdstuk 6 rapporteert de resultaten naar
aanleiding van de toepassing van het instrument op de ESLO-projecten Economie en
Plantenteelt. In de specificatiegroep treffen de medewerkers van het CILO met een
management-verantwoordelijkheid inzake de ESLO-projecten elkaar regelmatig. Deze
groep speelt dus een centrale rol bij de ESLO-projecten en is om die reden in het
onderzoek gadegeslagen. Hiervan wordt in hoofdstuk 6 eveneens verslag gedaan.
Hoofdstuk 7 gaat vervolgens in op de discussies en conclusies van dit onderzoek en
hoofdstuk 8 rondt dit rapport af met aanbevelingen.
2

2

BEOORDELEN

VAN HET PROCES VAN COURSEWARE-

ONTWIKKELING

Dit hoofdstuk gaat nader in op de ontwikkeling van een instrument voor het beoorde
len van het proces van courseware-ontwikkeling en daarmee voor het beoordelen van
de activiteiten zoals deze binnen de ESLO-projecten plaatsvinden. Het te ontwikkelen
instrument zal twee functies moeten vervullen. In de eerste plaats zal het instrument
het proces van courseware-ontwikkeling beschrijfbaar en beoordeelbaar moeten
maken zodat een evaluatie van dit proces en het doen van aanbevelingen ter verbete
ring mogelijk worden. Hiernaast zal dit instrument de start vormen van een verder uit
te bouwen hulpmiddel dat door courseware-ontwikkelaars in de praktijk kan worden
gebruikt voor het structureren, toetsen en bijsturen van de eigen werkzaamheden.
In de literatuur over evaluatie in relatie tot courseware-ontwikkeling wordt veel
aandacht besteed aan de noodzaak van tussentijdse produktbeoordelingen (formatieve
produkt-evaluatie; zie onder meer Blum Cohen, 1983; Callison en Haycock, 1988;
CITE, 1988; Collins en Carnine, 1988; Cox, 1989; Darabi en Dempsey, 1989; Fetter,
1984; Gilles, 1986a en 1986b; Golas, 1983; Hannafin en Peck, 1988; Koper, 1989;
Levin, 1986; McLean, 1989; Patterson en Bloch, 1987; Pike, 1984; Reeves, 1990).
Formatief evaluatie-onderzoek gericht op het proces van courseware-ontwikkeling als
geheel komt veel minder voor (Nienhuis et al., 1990). Uitzondering is het werk van
Van Schaik (1991) en De Diana (1988) waarin het proces van courseware-ontwikke
ling nadrukkelijk wordt onderzocht, echter onder zeer specifieke en voor de ESLOprojecten niet relevante voorwaarden. Het werk van Van Schaik en De Diana is dus
voor het opstellen van een methode voor dit onderzoek minder van belang. Het is niet
mogelijk op basis van de literatuur indicatoren te identificeren met behulp waarvan de
beoordeling van het proces van courseware-ontwikkeling kan plaatsvinden. Bovendien
zijn de ESLO-projecten relatief onvoorspelbaar van aard, zodat een afbakening van het
onderzoekobject tot een of enkele aspecten van het proces van courseware-ontwikke
ling niet raadzaam is. Het te ontwikkelen onderzoekinstrument zal derhalve kwalitatief
en verkennend van aard zijn. Literatuur is voorhanden op grond waarvan een referen
tiekader voor beschrijving en beoordeling van het proces van courseware-ontwikkeling
kan worden opgesteld. Dit referentiekader zal het belangrijkste bestanddeel van het te
ontwikkelen instrument vormen. In de volgende acht paragrafen zullen we ingaan op
dit referentiekader voor beschrijving van het proces van courseware-ontwikkeling. De
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wijze waarop het referentiekader in het onderzoek is gehanteerd staat in hoofdstuk 3
weergegeven.

2.1

Determinanten van het proces van courseware-ontwikkeling

Er zijn verschillende handleidingen en voorschriften voorhanden die aangeven op
welke wijze het proces van courseware-ontwikkeling vorm gegeven zou moeten
worden (3T Courseware, 1989; POCO, 1989; Buning et al., 1990; Chen en Shen,
1989; Collis en Gore, 1987; Darabi en Dempsey, 1989; Hannafin en Peck, 1988;
Hartemink

(ed.),

1988;

Jonassen,

1988;

Koper,

1989;

PRINT/OCW,

1990;

Romiszowski, 1986; Rijnsburger, 1989; Schoenmaker et al., 1990). Deze handlei
dingen en voorschriften berusten vooral op ervaringen van de schrijvers met course
ware-ontwikkeling. Ze zijn goed bruikbaar om de belangrijkste determinanten van het
proces van courseware-ontwikkeling te kunnen afleiden en uitwerken.
In de handleidingen en voorschriften wordt courseware-ontwikkeling verschillend
benaderd. Dikwijls wordt courseware-ontwikkeling opgevat als een proces waarin de
ontwikkeling van instructie centraal staat (Hunter, 1989; Hannafin en Peck, 1988;
Koper, 1989; Romiszowski, 1986). Blijkbaar is de ontwikkeling van instructie een
belangrijk onderdeel van courseware-ontwikkeling. Andere auteurs benadrukken het
belang van software-ontwikkeling (Bloemberg et al. 1989; Buning et al., 1990; Chen
en Shen, 1989; Schoenmaker et al., 1990) of van de combinatie van beide (Collis en
Gore, 1987; De Diana, 1988; Hannafin en Peck, 1988; Moonen en Schoenmaker,
1991). Naast de ontwikkeling van instructie blijkt de software-ontwikkeling dus van
belang. Een derde benaderingswijze stelt het beheer van een project centraal en
auteurs die vanuit deze benaderingswijze schrijven, onderstrepen het belang van
richtlijnen inzake de kwaliteit van tussenprodukten, inzake de fasering van activitei
ten, de financiering en de tijdbewaking (vgl. bijvoorbeeld Darabi en Dempsey, 1989;
Hartemink (ed.), 1988; PRINT/OCW, 1990; Rijnsburger, 1989). In toenemende mate
wijst onderzoek naar het gebruik van courseware op de noodzaak bij coursewareontwikkeling niet alleen oog te hebben voor vraagstukken van ontwerp en produktie,
en voor het beheer van projecten voor courseware-ontwikkeling, maar ook te letten
op aspecten van onderwijsinnovatie (Ten Brummelhuis et al., 1990; Dumoulin, 1989;
Van den Akker et al., 1992). De ESLO-projecten zijn op te vatten als een belangrijke
innovatie op het terrein van onderwijs en informatietechnologie: door het ontwikkelen
van lesmateriaal probeert men het agrarisch onderwijs te vernieuwen. Coursewareontwikkeling is dus ook op te vatten als onderwijsinnovatie.
In deze evaluatie van courseware-ontwikkeling worden vier benaderingswijzen
voor courseware-ontwikkeling onderscheiden: software-ontwikkeling, ontwikkeling
4

van instructie, onderwijsinnovatie en projectbeheer (zie overzicht 2.1). Deze benade
ringswijzen worden handelingslijnen genoemd omdat zij aangeven met welk perspec
tief de courseware-ontwikkeling wordt uitgevoerd. Zien de courseware-ontwikkelaars
vooral de software als het eindresultaat van hun inspanningen dan zullen zij anders
handelen dan wanneer ze nieuw instructie-materiaal voor ogen hebben of wanneer
een onderwijsinnovatie centraal staat. Bepaalde activiteiten passen goed in de ene,
maar minder goed in de andere handelingslijn. Wanneer sprake is van een team van
courseware-ontwikkelaars dan zijn de taken doorgaans verdeeld, waarbij sommige
leden van het team de nadruk zullen leggen op de ene benaderingswijze (de program
meurs op software-ontwikkeling bijvoorbeeld) en andere leden op een andere
benaderingswijze.

Uiteraard

kunnen

courseware-ontwikkelaars

ook

vanuit

een

combinatie van handelingslijnen te werk gaan. De vraag naar de handelingslijnen die
binnen de courseware-ontwikkeling zijn te onderkennen, is te vereenzelvigen met de
vraag: Waartoe? Dit is de eerste determinant van de courseware-ontwikkeling. Deze
determinant is richtinggevend voor het gehele proces van courseware-ontwikkeling en
heeft daarom in overzicht 2.1. een dominante plaats gekregen.
De verschillende activiteiten van de medewerkers van het courseware-ontwikkelteam
vormen de kern van het proces van courseware-ontwikkeling. Voor een goede
beschrijving van deze activiteiten kan gebruik gemaakt worden van een kader voor
beschrijving van de ontwikkeling van lesmateriaal (Bulthuis en Trompper, 1989). Dit
kader kent drie determinanten. Het betreft activiteiten (te karakteriseren met de
vraag: Wat?), actoren die deze activiteiten uitvoeren (bepaald door de vraag: Wie?) en
hulpbronnen die bij de activiteiten worden gebruikt (aan te geven met de vraag:
Waarmee?). Voor het beschrijven en beoordelen van de activiteiten worden in dit
onderzoek deze drie determinanten overgenomen.
De eerder aangehaalde voorschriften en handleidingen voor courseware-ontwik
keling beschrijven de verschillende activiteiten in een bepaalde volgorde. Het specifi
ceren van leerdoelen wordt bijvoorbeeld expliciet na de probleemdefinitie maar
voorafgaand aan de technische specificatie van de software geplaatst. Bij het
beschrijven en beoordelen van de activiteiten in het kader van courseware-ontwikke
ling moet aandacht besteed worden aan de vraag: Wanneer? Dit aspect van volgorde
van

activiteiten

vertegenwoordigt

een

volgende

determinant

van

courseware-

ontwikkeling.
De laatste determinant tenslotte betreft het resultaat van de verschillende
activiteiten. Veel handleidingen voor courseware-ontwikkeling besteden uitgebreid
aandacht aan de tussenprodukten van het proces van courseware-ontwikkeling. Deze
tussenprodukten nemen dikwijls de vorm aan van documenten (vgl. Collis en Gore,
1987), zoals bijvoorbeeld een projectplan en een onderwijskundig ontwerp, maar
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kunnen ook bestaan uit software, bijvoorbeeld in de vorm van een prototype (dit is
een voorbeeldsysteem waarvan nog niet alle mogelijkheden zijn uitgewerkt).
Waartoe?

Handelingslijnen

Wat?
Wanneer?
Wie?
Waarmee?
Het welk resultaat?

Overzicht 2.1 Referentiekader voor beschrijving van de ontwikkeling van courseware.
In overzicht 2.1 staan de zes determinanten, waarmee de courseware-ontwikkeling
kan worden beschreven en beoordeeld, schematisch weergegeven. In de navolgende
paragrafen zullen de zes determinanten worden uitgewerkt.

2.2

Handelingslijnen

Het proces van courseware-ontwikkeling is in bovenstaande opgebouwd gedacht uit
verschillende activiteiten die passen in uiteenlopende handelingslijnen. De vier
belangrijkste

richtinggevende

handelingslijnen

bij

courseware-ontwikkeling

zijn

onderscheiden: ontwikkeling van instructie, software-ontwikkeling, projectbeheer en
onderwijsinnovatie. De bijhorende doelen zijn: lesmateriaal dat effectieve en efficiënte
instructie mogelijk maakt; kwalitatief verantwoorde software; het zo efficiënt en
effectief mogelijk verwezenlijken van gestelde projectdoelen; en verandering van het
onderwijs opdat nieuwe leerdoelen worden gerealiseerd of bestaande leerdoelen beter
worden gerealiseerd. De vier onderscheiden handelingslijnen zullen in de praktijk niet
als zodanig voorkomen. In elk project voor courseware-ontwikkeling zullen de
handelingslijnen voorkomen, soms met veel soms met weinig nadruk. Een optimaal
verlopend proces van courseware-ontwikkeling besteedt aan alle vier de handelingslij
nen voldoende aandacht. Hierna worden deze handelingslijnen verder uitgewerkt (zie
overzicht 2.2).
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f= Courseware-ontwi kkeli ng

=

—Ontwikkeling van instructie
—So ftware-ontwi kkeli ng—
— Projectbeheer
—Onderwijsinnovatie

Overzicht 2.2

De vier onderscheiden handelingslijnen binnen courseware-ontwikke-

ling.

2.2.1

Courseware-ontwikkeling en ontwikkeling van instructie

Het maken van courseware is volgens diverse auteurs vooral een zaak van het
ontwikkelen van instructie (vgl. Hunter, 1989; Hannafin en Peck, 1988; Jonassen,
1988; Koper, 1989; Romiszowski, 1986). Het ligt voor de hand voor het uitwerken
van deze handelingslijn modellen te raadplegen die bedoeld zijn voor het ontwikkelen
van instructie. Deze modellen hebben tot doel leer- en instructieprocessen te
verbeteren volgens een systematische, probleemgerichte werkwijze (Andrews en
Goodson, 1980; Plomp, 1992).
De volgende vijf stappen zijn vrijwel altijd terug te vinden in de faseringen voor
het ontwerpen van instructie (vgl. Romiszowski, 1981; Plomp, 1992); probleemdefi
nitie, probleemanalyse, werken aan een oplossing, invoeren van de oplossing en tot
slot de evaluatie en bijstelling van de oplossing.
In de stap van de probleemdefinitie wordt het verschil tussen de bestaande en
de gewenste situatie aangegeven. Als het probieem niet te definiëren is in termen van
gebrek

aan

kennis

of

vaardigheden

kan

instructie

geen

oplossing

bieden

(Romiszowski, 1981). Ook problemen met betrekking tot houdingen van mensen
kunnen aanleiding zijn om cursussen te ontwikkelen. Tijdens de probleemanalyse
wordt gezocht naar de oorzaak van het probleem en worden mogelijke oplossingen
(alternatieven) geïnventariseerd. In elk geval omvat deze stap een taakanalyse om
vast te stellen welke taken in de instructie centraal zullen staan; een inhoudsanalyse
of leerstofanalyse opdat vastgesteld wordt welke onderwerpen in het geding zijn; en
een analyse van de doelgroep waarin aandacht wordt besteed aan de groep voor wie
het lesmateriaal ontwikkeld

wordt.

Deze doelgroepanalyse levert

zicht op de

deficiënties in kennis en vaardigheden bij de doelgroep. Romiszowski levert uitge
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breide schema's voor het in kaart brengen van deze kennis en vaardigheden. In de
volgende stap, het werken aan een oplossing, staat selectie en/of ontwikkeling van
de optimale oplossing centraal. Hiertoe dient een instructiestrategie te worden
ontworpen die past bij de te leren kennis en vaardigheden. Ook hiervoor levert
Romiszowski tal van suggesties. In geval van het aanleren van feiten is een meer
aanbiedende strategie veelal geschikt. Een dergelijke strategie bestaat uit vier
stappen: presenteer informatie, toets of de informatie is overgekomen, biedt gele
genheid tot oefenen en tot het toepassen van het nieuw geleerde op reële situaties of
problemen. Voor het aanleren van vaardigheden moet de aanbiedende strategie
worden gecombineerd met een strategie gericht op het laten ontdekken: geef
gelegenheid om te handelen en beschouw de gevolgen van de handeling, toets of de
oorzaak-gevolg relatie begrepen wordt, geef gelegenheid tot het ontdekken van een
algemene regel op grond van uiteenlopende nieuwe situaties waarin gehandeld moet
worden, en laat de algemene regel toepassen op reële situaties. In de vierde stap,
invoeren van de oplossing, past men de oplossing gecontroleerd toe en toetst men in
hoeverre gebruikers (docenten en leerlingen) ermee uit de voeten kunnen. De laatste
stap betreft de evaluatie en het bijstellen van de oplossing. Op basis van gegevens
over het gebruik van de oplossing en de waardering van de gebruikers wordt
nagegaan in hoeverre de gewenste situatie is bereikt en wordt de oplossing eventueel
bijgesteld.
Bij het presenteren van deze fasering wordt er de nadruk op gelegd dat de
fasering niet klakkeloos mag worden toegepast: interpreteren en aanpassen naar
gelang de situatie daarom vraagt blijft altijd noodzakelijk. Technieken die gebruikt
worden in de verschillende fasen zijn onderwijstechnologisch van aard: leerdoelanaly
se, leertaak- en leerinhoudanalyse, in kaart brengen van vereiste onderwijsfuncties, en
dergelijke.

2.2.2

Courseware-ontwikkeling en software-ontwikkeling

Bij het maken van courseware zijn volgens De Diana (1988) twee deelprocessen in
het geding: het ontwerpen van instructie (instructional design) en het maken van
educatieve programmatuur (software engineering). Hij gebruikt voor coursewareontwikkeling de term "courseware engineering" om deze combinatie te benadrukken;
een term die ook door Schoenmaker (1990) in die zin wordt gebruikt. Naast de
ontwikkeling van instructie speelt software-ontwikkeling dus een belangrijke rol.
Beers (1991) geeft het volgende, bruikbare overzicht van software-ontwikkeling. Hij
onderscheidt vijf fasen, te weten: oriëntatie, ontwerp, programmering, testen en
invoering.
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In de oriëntatie wordt gezocht naar de probleemstelling van de gebruikersorganisatie.
De formulering van de doelstelling van het project is een belangrijk resultaat van deze
fase.
Bij het ontwerpen wordt een beschrijving gemaakt van het te ontwikkelen
computersysteem. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het functioneel ontwerp
en het technisch ontwerp. Het functioneel ontwerp is een beschrijving bestemd voor
de gebruikersorganisatie om na te gaan of het systeem de gewenste functies zal
verrichten. Het technisch ontwerp is een vertaling van het functioneel ontwerp. Dit
document dient als basis voor de mensen die de programmering in het automatise
ringsproject uitvoeren.
In de programmering worden computerprogramma's gemaakt. Het technisch
ontwerp wordt vertaald in commando's die voor de computer te begrijpen zijn. Soms
wordt voor het opstellen van het technisch ontwerp en de programmering samen de
term realisatie gebruikt.
Het testen omvat de controle van de ontwikkelde computerprogramma's.
Nagegaan wordt of het programma conform het ontwerp is gemaakt. Ook wordt in de
integratietest gecontroleerd of een bepaald programma wel goed kan 'samenwerken'
met de overige software in het systeem. Als de programmatuur technisch in orde is
vindt de acceptatietest plaats. Hierbij proberen de gebruikers of zij met het nieuwe
computersysteem kunnen werken en of het systeem de functies uitvoert die zij
hadden verwacht.
De invoering omvat uiteenlopende activiteiten. Zo kan het nodig zijn dat de
organisatiestructuur van de mensen die met het computersysteem gaan werken wordt
veranderd. Daarnaast zijn de conversie-activiteiten onderdeel van de invoering. Deze
activiteiten betreffen de overgang van de oude naar de nieuwe werkwijze. Andere
invoerings-activiteiten hebben te maken met de installatie van apparatuur. Een
belangrijk onderdeel van de invoering is bovendien de training en opleiding van het
personeel dat met het nieuwe systeem moet gaan werken. Veel van de activiteiten uit
deze fase worden voor een aanzienlijk gedeelte verricht tijdens de ontwikkeling van
het systeem.
Voor software-ontwikkeling worden uiteenlopende methoden gebruikt, zoals bijvoor
beeld de ISAC-methode (Information Systems work and Analysis of Change), de
SA/SD-methode (Structured Analysis, Structured Design), en de NIAM-methode
(Nijssen Informatie Analyse Methode) (Essink en Romkema, 1989; Bots et al., 1990).
Dikwijls wordt binnen een software-ontwikkelingsproject meer dan één methode
gecombineerd toegepast. Bij software-ontwikkelingsmethoden maakt men doorgaans
onderscheid

tussen

methoden

waarbij de

gegevensverwerkende processen en

functies binnen een organisatie de nadruk krijgen en methoden die vooral gericht zijn
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op uniformiteit en consistentie van de gegevens die binnen de organisatie gebruikt
worden. Door Schoenmaker c.s. (1990) wordt hier de kanttekening geplaatst dat
onderwijssoftware een specifieke vorm van software is, waarbij naast de twee
aangegeven dimensies van gegevens en functies een derde dimensie van belang is:
die van gedrag in de tijd (de interacties tussen systeem en gebruiker). Dit leidt ertoe
dat bij software-ontwerp volgens de door Schoenmaker c.s. voorgestelde methode
gewerkt

wordt

met

"instructional

transactions"

naast

entiteiten

en

functies.

Schoenmaker c.s. hebben daarmee een ontwerpmethodiek ontwikkeld waarbij het
software-ontwerp specifiek op het ontwikkelen van courseware is toegesneden.
Beide bovenbeschreven handelingslijnen zijn door verschillende auteurs geïntegreerd
in een fasering voor de ontwikkeling van courseware (of educatieve programmatuur).
Voorbeelden van deze faseringen zijn de Systematische Ontwikkel Methode voor
courseware (SOM, 3T Courseware, 1989), de Handleiding Ontwikkeling Educatieve
Programmatuur (HOEP, Hartemink (ed.), 1988), Produktiestrategie voor Interactieve
Leersystemen (PROVIL, Koper, 1989), Courseware Design Method (CDM, Hannafin
en Peck, 1988) en de eerder genoemde methode voor educational software enginee
ring (Schoenmaker et al., 1990). In sommige gevallen ligt de nadruk op het
ontwerpen van instructie, soms staat het ontwikkelen van software meer centraal.
Vermoedelijk is de achtergrond (opleiding en werkkring) van degene die de methode
opstelt van invloed op de methode zelf. In de HOEP wordt bijvoorbeeld gewerkt met
een indeling in acht fasen waarbij met name het ontwerpen van de software vergaand
in fasen is onderverdeeld; deze fasering sluit hierdoor goed aan bij de indelingen die
veel bij software-ontwikkeling worden gebruikt. In de PROVIL methode daarentegen
wordt gewerkt met zes fasen die vooral onderwijskundig zijn uitgewerkt en daardoor
goed passen bij de vijf fasen die door Romiszowski (1981) zijn aangegeven.

2.2.3

Courseware-ontwikkeling en projectbeheer

Courseware-ontwikkeling wordt vrijwel altijd uitgevoerd in de vorm van een project.
Men is het erover eens dat het proces van courseware-ontwikkeling zich goed in een
project laat beheren en beheersen (Rijnsburger, 1989). De Diana (1988) noemt het
ontbreken van gevalideerde methoden voor courseware-ontwikkeling en de samen
werking tussen verschillende deskundigen als redenen voor het moeizame verloop van
courseware-ontwikkeling; redenen om aandacht te besteden aan projectbeheer.
Projectmatig werken wordt gekarakteriseerd als werkwijze die instaat tussen
improviserend en routinematig werken (Wijnen et al., 1986; Groote et al., 1990). Bij
improviserend werken zijn amper richtlijnen voorhanden die voorschrijven hoe het
10

probleem moet worden aangepakt; men gaat met gezond verstand aan de slag.
Voordeel van deze aanpak is de flexibiliteit ervan, nadeel is de onvoorspelbaarheid en
de inefficiëntie. Het zoeken naar een eigen werkwijze kost veel tijd: het wiel wordt
telkens opnieuw uitgevonden. Improviserend werken wordt aanbevolen wanneer doel
en middelen nieuw zijn. Routinematig werken wordt gekenmerkt door een volledig
vastgelegde werkwijze en voordelen zijn de voorspelbaarheid en de efficiëntie. Van
meet af aan is duidelijk welke produkten door de werkwijze worden opgeleverd en
hoeveel tijd en inspanning deze gaan kosten. Routinematig werken wordt aanbevolen
wanneer telkens hetzelfde soort resultaat met dezelfde middelen moet worden
gerealiseerd. Projectmatig werken is vooral doelgericht. Geprobeerd wordt middelen
en doelen met elkaar in overeenstemming te brengen gedurende het project. Deze
werkwijze wordt aanbevolen wanneer het gewenste resultaat niet volstrekt nieuw is
maar wel nieuwe elementen bevat; wanneer men eenmalig een maximale prestatie
moet leveren; en wanneer men over beperkte middelen beschikt.
Rijnsburger (1989) karakteriseert courseware-ontwikkeling als een ontwerppro
ces. Hierdoor krijgt elk project een eigen identiteit. Het is niet exact te voorspellen
hoe het produkt eruit zal komen te zien noch langs welke weg het produkt tot stand
komt. Dit vergt flexibiliteit en het vergt een stapsgewijze detaillering van de doelstel
lingen en van het produkt. Bij courseware-ontwikkeling worden bovendien beperkte
middelen ingezet en de betrokkenen zijn doorgaans slechts gedurende een beperkte
periode beschikbaar. Conform de aanbevelingen in de vorige alinea is coursewareontwikkeling het best projectmatig in te richten. Naast deze argumenten voor
projectmatig werken is nog een belangrijke reden aan te geven: mensen uit verschil
lende disciplines moeten gezamenlijk het gewenste resultaat bereiken. Verschillende
deskundigen werken binnen hetzelfde project aan een gemeenschappelijke taak, dus
moeten er afspraken gemaakt worden over begrippen, doelstellingen en benaderings
wijzen. Het opstellen van het projectplan en van de verschillende tussentijdse plannen
en produkten schept een kader voor het maken en vastleggen van deze afspraken.
Deze samenwerking dient te worden beheerd en beheerst.
Een project kan dus als volgt worden gekarakteriseerd (Wijnen et al., 1986; Groote et
al., 1990). Een project
is een geheel van onderscheidbare activiteiten;
is gericht op een of meer concrete resultaten;
levert resultaten die door een of meer zelfstandige personen belangrijk worden
gevonden;
kent een bepaalde tijdperiode en beperkte middelen;
wordt uitgevoerd door een team waarin meer dan één deskundigheid is vertegen
woordigd;
leidt tot resultaten die door betrokkenen als nieuw worden ervaren.
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In vrijwel alle methoden en faseringen voor software-, courseware- en onderwijsont
wikkeling wordt aandacht besteed aan aspecten van beheer en beheersing van dit
proces in termen van projectbenadering of projectaanpak (Rijnsburger 1989).
Voor software-ontwikkeling is de projectbenadering uitgewerkt in de SDM
(System Development Methodology). De SDM beoogt (Turner et al. 1987)
het organiseren en plannen van de ontwikkeling van geautomatiseerde informa
tiesystemen;
kwaliteitsbewaking door middel van kwaliteitscriteria;
voortgangsbewaking door middel van fasering van activiteiten, door middel van
tussenprodukten en door middel van het aangeven van beslispunten;
standaardisering van het ontwikkelproces (begrippen, faseringen);
een referentiekader te bieden, zodat mensen met verschillende achtergronden
gezamenlijk aan de ontwikkeling van eenzelfde technologie kunnen werken.
Binnen de SDM zijn zeven fasen te onderscheiden (Turner et al., 1987). Deze zijn
terug te vinden in overzicht 2.3.

Overzicht 2.3 De zeven fasen uit de SDM- methode (System Development Methodo
logy, Turner, 1987).
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De fase van de planning van een informatiesysteem omvat het in kaart brengen van
de manier waarop een organisatie omgaat met informatie, of het ontwikkelen van
plannen hiervoor. Doelen en beleid van de organisatie gelden hierbij als uitgangspunt.
In de definitiestudie staat de specificatie van de eisen waaraan het systeem moet
voldoen centraal. Bovendien wordt aandacht besteed aan de wijze waarop het
systeem ontwikkeld moet gaan worden, en aan de haalbaarheid van deze ontwikke
ling. De systeemvereisten worden tijdens het ontwerpen van het systeem in detail
uitgewerkt

zodat

subsystemen

kunnen

worden

onderscheiden,

uitgewerkt

en

ontworpen. In de fase van het gedetailleerd systeemontwerp worden de componen
ten van de verschillende subsystemen zo gedetailleerd ontworpen dat het mogelijk is
met de implementatie te beginnen. De implementatie omvat het daadwerkelijk
programmeren van software en het aanschaffen van noodzakelijke hard- en software.
In de installatie en conversie horen de activiteiten thuis die leiden tot het in gebruik
nemen van het systeem. De fase van h'et in bedrijf zijn van het systeem betreft het
daadwerkelijke gebruik van het systeem en duurt totdat opnieuw met de bouw van
het systeem wordt begonnen.
Het beheer van een project kan worden gekarakteriseerd als het werken volgens
een terugkoppelings- of beheercyclus. Deze cyclus kan als volgt worden beschreven.
De start wordt gevormd door de planning of normering van een activiteit of van het
resultaat van een activiteit. Deze activiteit wordt uitgevoerd en leidt tot een resultaat.
De activiteit en het resultaat worden opgenomen (bekeken, bemeten, beschreven) en
gecontroleerd, dat wil zeggen vergeleken met de norm of het plan. De vergelijking is
aanleiding tot sturing van de vervolgactiviteit. Deze activiteit leidt weer tot resultaat
waarmee de cyclus gesloten is. Het werken volgens deze beheercyclus leidt tot een
planning die wordt uitgevoerd. Bovendien wordt kwaliteitsbewaking en bewaking van
efficiëntie door de controle en de sturing mogelijk. De planning omvat tijdplanning
(zowel wat betreft de tijd voor afzonderlijke activiteiten als wat betreft de tijd voor
het project als geheel) en de planning van de inzet van mensen en middelen. De
controle heeft betrekking op de kwaliteit van de tussenprodukten die resultaat zijn
van de verschillende fasen van het project en op de kwaliteit van de activiteiten die
tot deze tussenprodukten geleid hebben. Het is op basis van planningsgegevens en
gegevens uit de kwaliteitscontrole mogelijk een oordeel uit te spreken over de
bereikte efficiëntie.

2.2.4

Courseware-ontwikkeling en onderwijsinnovatie

Courseware-ontwikkeling is op te vatten als een verzameling activiteiten gericht op
onderwijsinnovatie. In de meeste studies over onderwijsinnovatie wordt gewezen op
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de complexiteit van het proces van onderwijsinnovatie. In het verleden is wel
geprobeerd stappenplannen te ontwikkelen voor het systematisch vernieuwen van
onderwijs,

bijvoorbeeld in drie bekende stappen:

Onderzoek,

Ontwikkeling

en

Invoering (Research, Development and Diffusion, R.D.D vgl. Van den Berg en
Vandenberghe, 1981; Lagerweij, 1986). In toenemende mate is gebleken dat
stappenplannen alleen bruikbaar zijn voor eenvoudige vernieuwingen, zoals bijvoor
beeld de invoering van een nieuw type landkaarten in de aardrijkskundeles, of het op
details aanpassen van de lesstof van een bepaald vak. Waar de innovatie complex
van aard is, zoals bij de invoering van computers en informatietechnologie, is
gebleken dat onderwijs zich niet zo gestructureerd laat vernieuwen (Fullan, 1982;
Van den Berg en Vandenberghe, 1981). Voor het welslagen van complexe vernieu
wingen zijn uiteenlopende factoren van belang, waarmee bij de planning van de
vernieuwing rekening moet worden gehouden (Fullan, 1982; Van den Berg en
Vandenberghe, 1981 en 1984, Fullan et al. 1988; Ten Brummelhuis en Brandsma,
1988; Pelgrum en Plomp, 1991; Van den Akker et al., 1992; Blom, 1993).
De eerste factor is de inhoud van de innovatie. Onder de noemer van de
innovatie-inhoud zijn de volgende aspecten te rangschikken: de behoefte aan en de
relevantie van de verandering, de helderheid van de vernieuwing, de complexiteit, en
de kwaliteit en technische bruikbaarheid van het materiaal. De tweede factor betreft
de betrokkenheid van gebruikers, waaronder het belang dat een docent of student
aan een vernieuwing hecht. Dit belang kan op uiteenlopende terreinen liggen:
bijvoorbeeld op het terrein van een verbeterd onderwijsprogramma, van verhoging van
efficiëntie of van aangenamer werk. Onder de activiteiten gericht op innovatie (de
derde factor) zijn alle activiteiten te rangschikken die gericht zijn op de implementatie
zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van lesmateriaal, het informeren van docenten,
organisatie van nascholing en het ondersteunen van gebruik van courseware. De
randvoorwaarden waaronder deze activiteiten plaatsvinden vormen de vierde factor.
In het geding zijn ondermeer het beleid van de overheid en de traditie wat betreft
nascholing. De randvoorwaarden waaronder gebruik plaatsvindt, zoals de schoolorga
nisatie, beschikbaarheid van faciliteiten en relaties tussen docenten onderling vormen
de vijfde factor. De laatste factor is het gebruik van de innovatie: wat wordt precies
gebruikt van de innovatie, op welke wijze en hoe vaak?
Diverse auteurs maken voor in kaart brengen van deze factoren wel gebruik van
schema's die het vernieuwingsproces trachten te beschrijven. In geval van curricu
lumvernieuwing hanteren Ten Brummelhuis en Brandsma (1988) het volgende
schema. Een opdracht is aanleiding voor het tot stand komen van een zogenaamd
ideaal curriculum. Dit ideale curriculum heeft betrekking op ideeën: een visie op en
uitgangspunten voor curriculum en vernieuwingsproces. Vervolgens wordt gewerkt
aan een formeel curriculum, dat het resultaat is van het ontwikkelproces en dat terug
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te vinden is in verschillende curriculum-documenten zoals onderwijsleerplannen,
schoolwerkplannen en onderwijsleerpakketten. Tot slot is het uitgevoerde curriculum
van belang: het feitelijk in de klas uitgevoerde onderwijsleerproces. Aan dit uitgevoer
de curriculum is waar te nemen welke opbrengst de innovatie uiteindelijk geeft.
In beschrijvingen van onder meer Fullan (1982), Van den Berg en Vandenberghe
(1981), Lagerweij (1986) en Miles c.s. (1987) is sprake van vijf te onderscheiden
fasen. Tijdens de start wordt de noodzaak voor vernieuwing onderkend. Deze fase
wordt gevolgd door een fase van ontwikkeling waarin de vernieuwing gestalte krijgt.
Hierna vindt adoptie plaats: potentiële gebruikers beslissen de vernieuwing al of niet
te gebruiken. De implementatie komt vervolgens in beeld: de vernieuwing krijgt in de
praktijk gestalte. De laatste fase is die van institutionalisering. In deze fase krijgt de
vernieuwing een plaats binnen de bestaande organisaties en wordt zij routinematig
gebruikt. Het is pas tijdens de institutionalisering mogelijk vast te stellen wat het
innovatieproces heeft opgeleverd.
In geval van de ESLO-projecten is de inhoud van de vernieuwing te karakterise
ren als een vernieuwing van het curriculum, waarbij de nadruk ligt op het ontwikkelen
van onderwijsleerpakketten. Men wil door middel van de ontwikkeling van coursewa
re trachten een verbeterde afstemming tussen het curriculum en de geïnformatiseerde
landbouwpraktijk te bereiken èn trachten computers en informatietechnologie te
benutten voor onderwijsvernieuwingen.
In veel voorschriften en handleidingen voor courseware-ontwikkeling is een
aparte fase van implementatie opgenomen: de fase waarin de ontwikkelde coursewa
re 'aan de docent moet worden gebracht'. In deze fase horen activiteiten thuis als
nascholingen, distributie en onderhoud. Vanuit innovatieperspectief bekeken, wordt in
deze

handleidingen

gehanteerd

en

(Onderzoek,

voorschriften
Ontwikkeling

de
en

traditionele
Invoering,

stappenplan-benadering

vgl.

Van

den

Berg

en

Vandenberghe, 1981; Lagerweij, 1986; Miles et al., 1987). Eerst wordt aandacht
geschonken aan een probleemstelling en de ontwikkeling van een oplossing (onder
zoek en ontwikkeling). Daarna vindt de introductie in de praktijk plaats (diffusion).
Verschillende auteurs wijzen erop dat innovatie gedurende het gehele proces van
courseware-ontwikkeling aandacht verdient en niet alleen in de laatste fase. Kearsley
(1983) noemt bijvoorbeeld het belang van gebruikersparticipatie tijdens de ontwikke
ling en van een grote betrokkenheid van alle geledingen van de onderwijsorganisatie.
Van den Akker c.s. (1992) noemen een aantal produkteigenschappen die bepalend
zijn voor het succes van de implementatie, waarmee al tijdens de ontwikkeling
rekening moet worden gehouden.
Ook bij software-ontwikkeling vormt de 'implementatie' overigens een knelpunt.
Veel software-ontwikkelingsprojecten stuiten op grote problemen bij de introductie
van nieuw ontwikkelde software in de praktijk. De gebruikers worden te veel met een
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kant-en-klaar produkt geconfronteerd terwijl dikwijls onvoldoende duidelijk is hoe dit
Produkt hun werk zal kunnen ondersteunen (Bots et al., 1990). Net als bij courseware-ontwikkeling klinkt in deze problemen de benadering door van Onderzoek,
Ontwikkeling en Invoering. Oplossingen die voor deze problemen worden gezocht zijn:
meer aandacht voor betrokkenheid van gebruikers en meer aandacht voor de wensen
van gebruikers ten aanzien van de nieuw te ontwikkelen software. De methode voor
software-ontwikkeling ISAC bijvoorbeeld benadert het proces van software-ontwikkeling expliciet als onderdeel van een veranderingsproces binnen de gebruikersorganisa
tie. De methode is gebruikersgericht en probleemgericht (Bots et al., 1990). Een
tweede voorbeeld wordt geleverd door Gilb (1988), die de methode van "evolutiona
ry delivery" propageert. Volgens Gilb is het onmogelijk om op voorhand de doelen van
het te ontwikkelen systeem te specificeren. Pas wanneer de gebruikers tijdens de
software-ontwikkeling met het systeem worden geconfronteerd kunnen de doelen
nauwkeurig worden gespecificeerd. Zijn oplossing luidt: deel het gehele project op in
kleine eenheden waaraan afzonderlijk gewerkt kan worden. Het eindprodukt wordt
niet in één keer (revolutionary) maar in kleine stapjes (evolutionary) opgeleverd.
Betrokkenheid van gebruikers is in de kleine deelprojecten veel gemakkelijker te
realiseren dan in het grote project.

2.3

Activiteiten

Zoals eerder aangegeven kan het proces van courseware-ontwikkeling worden
beschreven en beoordeeld aan de hand van de activiteiten waaruit dit proces bestaat.
Elke activiteit past binnen een of meer handelingslijnen, kan worden gekarakteriseerd
aan de hand van vier determinanten die we hebben aangegeven met de vragen: Wat?,
Wanneer?, Wie? en Waarmee?. De activiteiten hebben dikwijls een bepaald tussenprodukt als resultaat. In deze paragraaf zal nader ingaan worden op de aard van de
activiteiten, aan te geven met de vraag: Wat?
Voor de beschrijving en beoordeling van de verschillende activiteiten is een
referentiekader

van activiteiten onmisbaar. Onderscheiden worden zes groepen

activiteiten: beheren, beschikbaar stellen van hulpbronnen, ontwikkelen van instructie
en software, distribueren en onderhouden, invoeren, en evalueren (zie overzicht 2.4
tot en met 2.9).
Bulthuis en Trompper (1989) onderscheiden tevens faciliteren, een groep
activiteiten die in bovenstaande opsomming ontbreekt. Faciliteren kan op twee
manieren

worden opgevat:

als

faciliteren

van courseware-ontwikkeling en

als

faciliteren van courseware-gebruik. Faciliteren van courseware-ontwikkeling is geen
activiteitengroep die direct van belang is binnen het proces van courseware-ontwikke16

ling zelf. In de context speelt deze activiteitengroep wel een belangrijke rol. Het
beschikbaar stellen van de gelden voor courseware-ontwikkeling in het kader van de
ESLO-projecten vindt bijvoorbeeld volledig door subsidiëring plaats. Op deze wijze
opgevat heeft de activiteitengroep faciliteren zo veel gemeen met de activiteitengroep
beschikbaar stellen van hulpbronnen dat in dit onderzoek faciliteren van coursewareontwikkeling wordt opgevat als onderdeel van het beschikbaar stellen van hulpbron
nen. Hierbij is vooral het beschikbaar stellen van financiën van belang. Het faciliteren
van courseware-gebruik is onderdeel van de activiteitengroep invoeren, die als aparte
activiteitengroep is opgenomen.
Ook standaardiseren wordt door Bulthuis en Trompper (1989) als afzonderlijke
activiteitengroep opgevat. Standaardiseren betekent het ervoor zorgdragen dat
Produkten of werkwijzen voldoen aan een afgesproken standaard. Wanneer het
standaardiseren betrekking heeft op een produkt vormt de standaard een onderdeel
van de techniek die voor het tot stand komen van dit produkt wordt gebruikt. Heeft
de standaard betrekking op een werkwijze, dan vormt de standaard een onderdeel van
de methode waarin de voorschriften voor de werkwijze zijn opgenomen. Standaar
diseren is daarmee begrepen in het toepassen van methoden en technieken. Gecon
cludeerd moet worden dat van elke activiteit kan worden vastgesteld of het resultaat
ervan aan een standaard-techniek voldoet, dan wel of zij conform een standaard
methode verloopt. Dit houdt in dat standaardiseren niet kan worden opgevat als een
aparte activiteitengroep, maar veeleer een kenmerk vormt van andere activiteiten.
Door van elke activiteit vast te stellen welke methode, techniek of hulpmiddel is
benut wordt tevens bekeken in hoeverre een standaard is gebruikt. Op deze wijze
krijgt standaardiseren binnen het instrument voor de beschrijving en beoordeling
voldoende aandacht.
De zes activiteitengroepen worden hierna toegelicht en uitgewerkt, waarbij
aspecten van beschrijving en beoordeling aan bod komen.

Beheren
De groep beheeractiviteiten (overzicht 2.4) is vooral gericht op de efficiënte en
effectieve inzet van hulpbronnen en op de tijd- en kwaliteitsbewaking. Belangrijk
aspect van beheeractiviteiten is ook het stimuleren van een goede samenwerking
omdat diverse actoren bij het proces van courseware-ontwikkeling betrokken zijn. In
deze activiteitengroep speelt de beheercyclus de hoofdrol. Het gaat daarbij om
plannen, controleren van het realiseren van de planning en bijsturen zodat bepaalde
activiteiten leiden tot het gewenste resultaat. In deze groep zijn verschillende
activiteiten te onderscheiden.
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1

beheren
1.1

inzet van hulpbronnen

1.1.1

plannen

1.1.2

controleren

1.1.3

bijsturen

1.2

tijdbesteding

1.5.2

controleren

1.2.1

plannen

1.5.3

bijsturen

1.2.2

controleren

1.6

management van projecten

1.2.3

bijsturen

1.6.1

beheren van beheren (toezien op activitei

1.3

samenwerking

1.3.1

plannen

1.6.2

beheren van de ontwikkeling van metho

1.3.2

controleren

1.3.3

bijsturen

1.6.3

beheren van de beschikbaarstelling van

1.4

instructie-ontwikkeling (tussenprodukten

1.4.1

1.5

software-ontwikkeling (tussenprodukten en

1.5.1

plannen (in projectplan en afspraken over

activiteiten)
methoden, technieken en hulpmiddelen)

ten 1.1 tot en met 1.5)
den, technieken en hulpmiddelen
hulpbronnen

en activiteiten)

1.6.3.1

verdelen van beschikbare hulpbronnen

plannen (in projectplan en

1.6.3.2

afstemming van de vraag

afspraken over methoden,

1.6.3.3

aanpassing van beschikbaarstelling

technieken en hulpmiddelen)
1.4.2

controleren

1.4.3

bijsturen

Overzicht 2.4 Activiteiten uit de groep 'beheren'.

Hulpbronnen worden aan het project ter beschikking gesteld en het is zaak de inzet
hiervan te controleren: Is een en ander in voldoende mate en op het juiste tijdstip
beschikbaar of overbodig? Algemeen gesproken omvat het beheer van hulpbronnen
de planning van de beschikbaar gestelde hulpbronnen, de controle op het gebruik
ervan en de maatregelen om dit gebruik, de planning of zelfs de beschikbaarstelling
aan te passen.
Tijdbesteding is een belangrijk onderwerp van beheer. Centraal hierbij staat de
vraag in hoeverre voldaan wordt aan de tijdplanning voor afzonderlijke onderdelen van
het project. Ook is het van belang de tijdplanning van het project als geheel in de
gaten te houden. Hier gaat het opnieuw om de drie activiteiten planning, controle en
bijsturing.
Zoals in paragraaf 2.2.3 is aangegeven is een goede samenwerking tussen de
actoren belangrijk voor het welslagen van het project. Het gebruik van vooraf
omschreven methoden en technieken stimuleert een goede samenwerking omdat
daarmee verschillende rollen zijn vastgelegd en omdat een eenduidig begrippenkader
wordt gebruikt. Deze samenwerking moet beheerd worden: het plannen van samen
werking, controleren of de samenwerking goed verloopt en eventueel bijstellen ervan.
Ontwikkelen van instructie en software is een activiteitengroep op zich. Het
beheer hiervan houdt de planning van, controle op en zonodig bijsturen van de
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ontwikkeling van instructie en van software in. Dit kan op twee manieren: aan de
hand van tussenprodukten en aan de hand van gehanteerde werkwijzen. Voor beide
kan een planning worden opgesteld. Veel aspecten van deze planning liggen besloten
in afspraken over standaardmethoden, -technieken en hulpmiddelen die in het project
zullen worden toegepast. Andere aspecten van planning krijgen in de verschillende
ontwerpdocumenten gestalte. Het technisch ontwerp voor een softwareprogramma
functioneert bijvoorbeeld als vorm van planning waarin aangegeven staat hoe dit
programma eruit zal zien. Gecontroleerd kan worden in hoeverre aan deze planning
wordt voldaan; desgewenst kan worden bijgestuurd.
De laatste activiteit in deze groep, management van projecten, strekt zich uit
over alle ESLO-projecten, terwijl de overige activiteiten telkens één project betreffen.
Deze activiteit kent drie aspecten. Beheren van het beheren is onderdeel van het
management en houdt het toezicht op het beheer van de afzonderlijke projecten in.
Dit beheer van de afzonderlijke projecten is hierboven beschreven. Hiernaast is de
zorg voor de ontwikkeling van methoden, technieken en hulpmiddelen onlosmakelijk
met het management van de verschillende projecten verbonden. Het gaat hierbij om
het trekken van conclusies uit de ervaringen met het gebruik van methoden, technie
ken en hulpmiddelen. Deze ervaringen worden opgedaan bij de courseware-ontwikkeling en zullen waar nodig moeten leiden tot de bijstelling van de gebruikte, of de
ontwikkeling van nieuwe methoden, technieken en hulpmiddelen. Het constateren van
de knelpunten bij het gebruik van de methoden, technieken en hulpmiddelen hoort
thuis bij het beheer van de afzonderlijke projecten, de zorg dat met deze knelpunten
iets gebeurt vormt onderdeel van het management van projecten. Tot slot doen meer
dan één ESLO-project een beroep op de aanwezige hulpbronnen. De verdeling van de
beschikbare hulpbronnen over de verschillende projecten, het onderling afstemmen
van de vraag naar de beschikbare hulpbronnen en het ondernemen van activiteiten
om de beschikbaarstelling van hulpbronnen te bevorderen, is ook onderdeel van het
management van projecten.

Beschikbaar stellen van hulpbronnen
Het beschikbaar stellen van hulpbronnen is een activiteit (zie overzicht 2.5) die een
relatie legt tussen de actoren in de context van het project en de direct bij het project
betrokken actoren. Hulpbronnen worden door context-actoren aan het project ter
beschikking gesteld. De hulpbronnen zelf worden in een volgend hoofdstuk genoemd
en toegelicht, hier gaat het om het beschikbaar stellen ervan. Deze activiteit raakt aan
de planning van de inzet van hulpbronnen (activiteit 1.1.1, overzicht 2.4). Hier staat
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de beschikbaarstelling centraal, terwijl het bij beheren gaat om de organisatie van de
inzet ervan: planning van inzet, controle op en het eventueel aanpassen van inzet.

2

beschikbaar stellen van hulpbronnen
2.1

personeel subsidiëren/financieren (menskracht/deskundigheid beschikbaar
stellen)

2.2

financieren van niet-personele voorzieningen

2.3

ruimte voor courseware-ontwikkeling beschikbaar stellen

2.4

methoden beschikbaar stellen

2.5

technieken beschikbaar stellen

2.6

hulpmiddelen beschikbaar stellen

2.7

organiseren en coördineren lesmateriaalontwikkeling

2.8

intern bijscholen

Overzicht 2.5 Activiteiten uit de groep 'beschikbaar stellen van hulpbronnen'.

De belangrijkste hulpbronnen hebben betrekking op de mensen die het werk moeten
doen: personele voorzieningen. Het beschikbaar stellen van deze hulpbronnen dient te
leiden tot een situatie waarin de juiste deskundigheid op het juiste tijdstip in voldoen
de mate ter beschikking van het project staat. Ter beoordeling staat de wijze waarop
de activiteit wordt uitgevoerd en of dit leidt tot het gewenste resultaat.
De financiering van deze mensen, direct of via de organisatie die hen aan het
project ter beschikking stelt, is uiteraard ook een belangrijke activiteit. Bij de beoorde
ling staat de vraag centraal of het financieren leidt tot een situatie waarin beschik
baarheid van deskundigheden geen probleem vormt.
Ook op het vlak van de niet-personele hulpbronnen dient één en ander beschik
baar gesteld te worden. Het betreft ruimten en bureau-faciliteiten, methoden,
technieken en hulpmiddelen.
Courseware-ontwikkeling voor het landbouwonderwijs dient te zijn ingebed in
het geheel van onderwijsontwikkeling en -ondersteuning voor het landbouwonderwijs
en met name in gangbare procedures voor lesmateriaalontwikkeling. De inbedding in
deze gangbare procedures wordt opgevat als voorwaarde voor courseware-ontwikke
ling. Het organiseren en coördineren van deze lesmateriaalontwikkeling past hiermee
bij de activiteiten uit de groep beschikbaar stellen van hulpbronnen. Bij de beoordeling
zal gelet worden op de mate waarin de courseware-ontwikkeling aansluit op de
gangbare procedures voor lesmateriaalontwikkeling.
Zoals is opgemerkt zijn de personele voorzieningen de belangrijkste hulpbronnen
van courseware-ontwikkeling. Naast het financieren en beschikbaar stellen van
personeel zal ook aandacht aan interne bijscholing moeten worden besteed: het
organiseren van cursussen voor de betrokkenen bij de courseware-ontwikkeling of het
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beschikbaar stellen van financiën voor dergelijke cursussen. Bij de beoordeling kan
worden nagegaan of activiteiten op dit terrein plaatsvinden, of zij in een behoefte van
de betrokkenen voorzien, en of het gemis aan specifieke deskundigheden wordt
ondervangen.

Ontwikkelen van instructie en software
Deze activiteitengroep betreft de kern van de courseware-ontwikkeling. Bij de hier
beschreven groep activiteiten zijn

vooral de handelingslijnen ontwikkeling van

instructie en software-ontwikkeling in het geding. Het onderscheid tussen beide
handelingslijnen is op het niveau van afzonderlijke activiteiten niet volledig door te
voeren: bepaalde activiteiten passen binnen meer dan één handelingslijn.
De volgende opsomming geeft de sequentie van activiteiten weer voor de
beschrijving en beoordeling van het proces van ontwikkelen van instructie en
software (zie ook overzicht 2.6). Bij het opstellen van de hier gepresenteerde
sequentie is vereenvoudiging en abstractie opgetreden. In de praktijk kunnen bepaalde
activiteiten in plaats van lineair, iteratief of recursief zijn gerangschikt. De beschrijving
en beoordeling zal hiermee rekening moeten houden. De beoordeling heeft vooral
betrekking op de volledigheid (worden de verschillende noodzakelijk geachte activitei
ten doorlopen), de rolverdeling en de volgorde.

3

ontwikkelen van instructie en software
3.1

definiëren van het probleem

3.2

analyseren van het veronderstelde instructie-probleem en de situatie waarin dit probleem speelt

3.3

alternatieven inventariseren waarbij mogelijke bestaande en nog te ontwikkelen oplossingen

3.4

haalbaarheid vaststellen en kiezen van een te ontwikkelen oplossing.

3.5

specificeren, onderwijskundig

worden betrokken

3.6

specificeren, technisch

3.7

ontwerpen

3.8

produceren

3.8.1

schriftelijk materiaal

3.8.2

programmatuur

3.9

tussentijds evalueren

3.10

samenstellen

Overzicht 2.6 Activiteiten binnen de groep 'ontwikkelen van instructie en software'
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Het gaat bij de eerste activiteit binnen deze groep -definiëren van het probleem- om
de vaststelling of sprake is van een instructie-probleem: vaardigheden, kenniselemen
ten of eventueel houdingsaspecten, die de moeite van het onderwijzen waard zijn,
worden onvoldoende of te moeizaam in het onderwijs gerealiseerd. Tevens moet
worden vastgesteld of software een rol van betekenis kan spelen: de onderwijsbaar
heid van de betreffende kenniselementen of vaardigheden kan worden vergroot door
de computer in te zetten. Het resultaat van deze activiteit is een globale probleemdefi
nitie, meestal verwoord in een opdracht. Deze activiteit speelt zich dikwijls af voordat
een projectgroep is gevormd. De opdrachtgever is in dit geval een belangrijke
betrokkene. Vertegenwoordigers van de organisatie die de opdracht zal gaan uitvoe
ren (projectmanagement, organisatie voor ontwerpen van instructie en voor produktie
van software) zullen eveneens bij het definiëren van het probleem zijn betrokken.
Een volgende belangrijke activiteit betreft het analyseren van het veronderstelde
instructie-probleem en de situatie waarin dit probleem speelt. Aandacht moet worden
besteed aan de functie die de instructie in de context van de te analyseren situatie
speelt. Centrale vraag is hoe de te ontwikkelen courseware bijdraagt aan de oplossing
van het instructie-probleem. Het gaat daarbij om het opstellen van een curriculumana
lyse en een contextanalyse met behulp waarvan de oorspronkelijke opdracht wordt
gedetailleerd en eventueel bijgewerkt. Docenten zullen in elk geval bij de analyse
worden betrokken, maar ook het beroepenveld kan worden geraadpleegd. Binnen de
ESLO-projecten kan gevraagd worden naar de meningen van het beroepenveld over
de aard van de eindtermen inzake de agrarische informatisering waarnaar in een
middelbare agrarische opleiding zou moeten worden gestreefd. Overleg met het
beroepenveld kan ook

gaan over concrete leerdoelen op basis

waarvan een

courseware-pakket wordt samengesteld. En tot slot kan informatie over leerinhouden
gevraagd worden en dan wordt het beroepenveld vooral als inhouddeskundige
geraadpleegd. Tevens wordt gewerkt aan een projectbeschrijving zodat duidelijk is
wat de oplossing zal kosten. Deze activiteit speelt zich vooral af op het niveau van de
cursus. Bij relatief eenvoudige problemen kan deze activiteit betrekking hebben op het
niveau van een enkele les. Betrokken zijn de projectleider, onderwijskundige, inhoud
deskundige,

vakdidacticus, docent

en systeemanalist in

samenspraak

met

de

opdrachtgever, organisatie voor lesmateriaalontwikkeling, en de school (waar het te
analyseren onderwijs zich bevindt).
Als derde activiteit geldt het inventariseren van alternatieven waarbij mogelijke
bestaande en nog te ontwikkelen oplossingen worden betrokken. Van de bestaande
en nog te ontwikkelen alternatieven moet in kaart worden gebracht volgens welke
instructiestrategie de doelen worden gerealiseerd, welke doelgroepen in het geding
zijn (leerlingen, docenten), hoe één en ander in de praktijk georganiseerd moet
worden. Deze activiteit heeft betrekking op het niveau van de cursus. Bij relatief
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eenvoudige oplossingen kan het niveau van de enkele les ook centraal staan. Ook
deze activiteit wordt uitgevoerd door alle leden van het projectteam met uitzondering
van de programmeur. Het ligt voor de hand dat hierbij ook de opdrachtgever (in
verband met de te kiezen oplossing), het projectmanagement en de organisaties voor
het ontwerpen van instructie en produktie van software (in verband met de haalbaar
heid) betrokken zijn.
Het vaststellen van de haalbaarheid en het kiezen van een te ontwikkelen
oplossing is de vierde activiteit. Dit kiezen van een oplossing en vaststellen van de
haalbaarheid gebeurt op basis van criteria die betrekking kunnen hebben op de
niveaus van de cursus, de les en de "instructional events" (Gagné en Briggs, 1979).
Het niveau van de "instructional events" heeft betrekking op de kleinste te ontwerpen
onderdelen van een les: een opdracht of onderdeel van een opdracht met de bijhoren
de lesmaterialen, gewenste leeractiviteiten en leerresultaten (vergelijk ook "instruc
tional transactions", Merrill, 1987; Schoenmaker, 1990). De criteria voor het kiezen
van een oplossing en het vaststellen van de haalbaarheid zijn te ontlenen aan het
resultaat van de tweede en derde activiteit: het analyseren van het veronderstelde
instructieprobleem en de situatie waarin dit probleem speelt; en het inventariseren
van alternatieven (3.2 en 3.3, overzicht 2.6). Ook deze activiteit wordt uitgevoerd
door alle leden van het projectteam met uitzondering van de programmeur. Het ligt
voor de hand dat hierbij ook de opdrachtgever (in verband met de te kiezen oplos
sing), het projectmanagement en de organisaties voor ontwerpen van instructie en
produktie van software (in verband met de haalbaarheid) betrokken zijn.
Hierna

volgt het onderwijskundig specificeren. De onderwijsdoelen en de

functies die de instructie moet vervullen vormen het uitgangspunt van de specificatie.
Deze zijn tijdens de analyse (3.2, overzicht 2.6) vastgesteld. Het specificeren is
gericht op het omschrijven van wat de courseware moet doen vanuit onderwijskundi
ge invalshoek. Dit omvat het aangeven van de doelen die de te ontwikkelen course
ware moet vervullen binnen de instructie, het aangeven van de leerstof en de
volgorde daarvan, het aangeven van de onderwijsfuncties die de te ontwikkelen
courseware moet ondersteunen en het aangeven van de "instructional events". Ook
moet aandacht worden besteed aan technische beperkingen. Het specificeren heeft
betrekking op het niveau van de les en van de "instructional events". Betrokken zijn
alle leden van het projectteam met uitzondering van de programmeur.
Vervolgens staat het technisch specificeren centraal. De resultaten van de
onderwijskundige specificatie zijn tevens het startpunt van de technische specificatie.
De technische specificatie is gericht op de uitwerking van wat het programma moet
doen vanuit een informatietechnisch standpunt. Onderdeel van deze specificatie is het
aangeven van de doelen: informatie moet correct, flexibel, volledig, consistent en in
de juiste vorm worden gepresenteerd en verwerkt. Ook moet worden aangegeven op
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welke wijze systeem en gebruiker communiceren, dit heeft betrekking op de userinterface en het ontwerpen van de interacties. Verder zijn de proceslogica, de
processtructuur en het datamodel van belang. Deze liggen ten grondslag aan de wijze
waarop de informatie wordt verwerkt en opgeslagen. Hardware en ontwikkelgereedschappen zijn belangrijke beperkende factoren waarmee bij deze specificatie rekening
moet worden gehouden. Deze technische specificatie heeft betrekking op het niveau
van de "instructional events". Bij deze activiteit heeft vooral de systeemanalist een
belangrijke rol. Hij zal daarbij ook de overige projectteamleden nodig hebben.
De zevende activiteit binnen deze groep is het ontwerpen. Deze activiteit is
vooral gericht op de wijze waarop het programma werkt. Het technisch ontwerpen
omvat het beschrijven van de verschillende dataschema's, procedures en modulen
waaruit het programma is opgebouwd en het beschrijven van schermen, windows en
de wijze waarop het programma omgaat met invoer door de gebruiker. Deze activiteit
moet leiden tot een ontwerp van een onderhoudbaar programma, dat gemakkelijk op
verschillende machines te gebruiken is, dat voldoende snel en foutloos werkt en dat
verantwoord (modulair) is opgebouwd. Deze activiteit wordt beperkt door de hardwa
re die voor de ontwikkelaars en voor de scholen beschikbaar is. Programmeurs en
systeemanalisten spelen bij deze activiteit de hoofdrol, uiteraard in samenspraak met
de overige projectteamleden.
Vervolgens kan produceren als

achtste activiteit

worden opgevoerd. Het

produceren omvat het eigenlijke programmeerwerk (3.8.2, overzicht 2.6) en het tot
stand doen komen van eventueel schriftelijk materiaal (handleidingen, opdrachten en
dergelijke; 3.8.1, overzicht 2.6) op basis van de eerder gemaakte specificaties en
ontwerpen. Bij het produceren van de software spelen programmeur en systeemana
list de hoofdrol, voor het schrijven van het schriftelijk materiaal zijn ook de overige
projectteamleden verantwoordelijk.
De activiteit tussentijds evalueren omvat het formatief evalueren van het
geproduceerde lesmateriaal. De evaluatie heeft niet alleen betrekking op het lesmate
riaal, maar ook op het gebruik ervan in de klas. Het gaat erom vast te stellen of het
pakket functioneert zoals bedoeld is in de specificaties. Op basis van evaluatieresulta
ten kan het pakket worden aangepast. Bij deze activiteit zijn alle projectteamleden
betrokken.
De laatste activiteit, samenstellen, heeft betrekking op het integreren van de
verschillende pakketonderdelen tot een geheel. Doel van deze activiteit is een
lespakket, waarvan de onderdelen wat betreft functie en vormgeving goed op elkaar
zijn afgestemd en dat een bruikbaar geheel vormt.
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Distribueren en onderhouden
De activiteit die logisch volgt op het ontwikkelen is het distribueren (overzicht 2.7).
Distribueren bestaat uit administreren van onder meer aanvragen en leveringen,
vermenigvuldigen en verspreiden, en het verzorgen van de rekeningen. Na de
distributie zal aandacht besteed moeten worden aan het verdere onderhoud van het
pakket: het ondervangen van vakinhoudelijke, technische of andere verouderingen. De
beoordeling heeft betrekking op mate waarin in deze activiteiten is voorzien, de
verdeling van de activiteiten over de betrokken actoren, en de effectiviteit en de
efficiëntie van de distributie en het onderhoud.

4

distribueren en onderhouden
4.1

administreren

4.2

vermenigvuldigen

4.3

verspreiden

4.4

rekeningen afhandelen

4.5

onderhouden

Overzicht 2.7 Activiteiten binnen de groep 'distribueren en onderhouden'..

Invoeren
Het distribueren van de courseware-pakketten is nog geen garantie voor het behalen
van twee doelstellingen van de ESLO-projecten: een verbeterde afstemming van het
landbouwonderwijs op de geïnformatiseerde beroepspraktijk en het benutten van
computers en informatietechnologie voor onderwijsverbetering. Hiervoor is het nodig
dat de pakketten ook in het onderwijs worden gebruikt en dat vergt aandacht voor de
invoering van de vernieuwing. Deze paragraaf gaat in op de activiteiten van belang
voor invoering (overzicht 2.8). De eerder beschreven factoren van belang voor het
welslagen van een complexe onderwijsvernieuwing vormen uitgangspunt voor het
formuleren van deze activiteiten: inhoud van de vernieuwing, betrokkenheid van
gebruikers, activiteiten gericht op invoering, randvoorwaarden waaronder deze
activiteiten plaatsvinden, daadwerkelijk gebruik en randvoorwaarden voor gebruik.
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5

invoeren
5.1

opstellen van vernieuwingskarakteristiek

5.2

opstellen van een vernieuwingsplan

5.3

aanpassen van de inhoud van vernieuwing

5.4

regelmatige raadpleging van aanstaande gebruikers

5.5

betrekken van potentiële gebruikers/docenten bij courseware-ontwikkeling

5.6

informeren van aanstaande gebruikers/docenten en schoolleiders

5.7

adviseren/ondersteunen bij gebruik

5.8

ondersteunen van docenten en eventueel vakgroepsleiders bij de selectie uit gebruiksalternatieven

5.9

onderwijzen van gebruik aan docenten, nascholingen

5.10

evalueren van gebruik

Overzicht 2.8 Activiteiten binnen de groep 'invoeren'.

Per project kan een vernieuwingskarakteristiek worden opgesteld. Deze karakteristiek
is bedoeld om in een vroeg stadium zicht te hebben op de vernieuwing die met het
ontwikkelen van courseware wordt gestart. Vragen die door deze karakteristiek
worden beantwoord zijn bijvoorbeeld: Gaat het om een voor docenten ingrijpende
verandering?

Is

het

nodig

bij

deze

vernieuwing

aandacht

te

besteden

aan

voorzieningen op school? In deze karakteristiek wordt in elk geval aandacht besteed
aan vier van de zes factoren: inhoud van de vernieuwing, betrokkenheid van gebrui
kers, randvoorwaarden voor vernieuwing, randvoorwaarden voor gebruik. Aan de
hand van deze karakteristiek kan een innovatieplan worden opgesteld bestaande uit
innovatie-activiteiten. Doel van deze activiteiten is het optimaliseren van het gebruik
van de vernieuwing. Het plan zal activiteiten omvatten die gericht zijn op de inhoud
van de vernieuwing, betrokkenheid van de gebruikers en de randvoorwaarden
waaronder gebruik plaats moet vinden. Tevens kunnen activiteiten opgenomen zijn
die gericht zijn op de randvoorwaarden waaronder de ontwikkeling moet plaatsvinden.
De activiteiten die in de groep invoeren thuishoren, vinden gelijktijdig plaats met
de activiteiten die in de groep ontwikkelen van instructie en software thuishoren.
Aandacht voor invoering start op het moment dat men aan het project gaat werken.
Zo vinden bijvoorbeeld de activiteiten die gericht zijn op de inhoud van de vernieu
wing bij voorkeur gelijktijdig plaats met de activiteiten specificeren onderwijskundig,
specificeren technisch, en ontwerpen (3.5, 3.6 en 3.7 overzicht 2.6). Bij deze
activiteiten

moet

expliciet

met

invoeringsaspecten rekening

worden

gehouden

hetgeen kan leiden tot aanpassingen in het ontwerp; dat wil zeggen aanpassing van
de inhoud van de vernieuwing, bijvoorbeeld de vernieuwing minder ingewikkeld en
gemakkelijker bruikbaar maken. Deze aanpassingen kunnen in sommige gevallen ten
koste gaan van andere onderdelen van het ontwerp, zoals bijvoorbeeld de opbrengst
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van de instructie of de kwaliteit van de software. Deze activiteiten vergen tijdens het
ontwerp regelmatig contact tussen de ontwerpers en de aanstaande gebruikers.
Indien gebleken is dat de betrokkenheid van aanstaande gebruikers onvoldoende
is om toekomstig gebruik waarschijnlijk te maken is het nuttig deze betrokkenheid te
stimuleren. Dit kan door toekomstige gebruikers te informeren over de uitgangspunten
en bedoelingen van de courseware, door hen bij de courseware-ontwikkeling te
betrekken, door meer expliciet met hun wensen rekening te houden, door nascholin
gen te organiseren met het oog op gebruik van computers, gebruik van de coursewa
re en aanpassing van bestaande lessen. Deze nascholingen zijn niet alleen belangrijk
voor de betrokkenheid van docenten maar ook voor de kennis en vaardigheden van
docenten met betrekking tot het lesgeven met behulp van de courseware. Deze
kennis en vaardigheden vormen naast betrokkenheid van docenten een belangrijke
factor die het gebruik beïnvloedt.
Hiernaast zijn andere activiteiten denkbaar die gericht zijn op het verbeteren van
de voorwaarden voor gebruik zoals activiteiten gericht op de aanschaf van appara
tuur, of op de organisatie van het onderwijs binnen de school. Opgemerkt moet
worden dat bij de beoordeling van de activiteiten binnen een specifiek project alleen
die voorwaarden voor gebruik relevant zijn die voor het specifieke project van belang
en vanuit dit project beïnvloedbaar zijn. Het gaat veelal om specifieke voorzieningen,
zoals bijvoorbeeld een interface tussen een computer en een veevoederautomaat die
bij een specifiek courseware-pakket gewenst is. Zo'n interface is een voorbeeld van
een randvoorwaarde die voor het project relevant en vanuit het project beïnvloedbaar
is. Het aantal computers op de scholen is in het algemeen niet vanuit een specifiek
courseware-ontwikkelingsproject te beïnvloeden. Dit is een voorbeeld van een
activiteit gericht op de randvoorwaarden voor gebruik die thuishoort bij een beoorde
ling van de organisatie die het geheel van de onderwijsvernieuwing kan sturen:
overheid of organisaties voor curriculum- of lesmateriaalontwikkeling.
De laatste activiteit uit deze groep betreft de evaluatie van het gebruik van de
innovatie. Vooral zal aandacht moeten worden besteed aan de mate waarin de
innovatie wordt ingevoerd: Hoe vaak en hoe lang wordt de vernieuwing gebruikt? Ook
van belang is aandacht te besteden aan de volledigheid van de vernieuwing: Gebruikt
men alleen de software of neemt men ook lessuggesties over? Wat zijn de overeen
komsten en verschillen in de leerdoelen die de lesmateriaalontwikkelaars voor ogen
hadden in vergelijking tot de leerdoelen die docenten en leerlingen hanteren? Anders
gesteld: hoe zien ideale, het formele en het waargenomen curriculum eruit? (Ten
Brummelhuis en Brandsma, 1988). Het doel van een dergelijk evaluatie is de wijze
waarop het innovatieplan is opgesteld en uitgevoerd van een oordeel te voorzien en
aanbevelingen te doen voor verbeteringen. Hoewel deze activiteit hier als laatste is
vermeld geldt dat de activiteit al in een vroeg stadium van het project moet worden
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gestart. Informatie over het 'ideale' curriculum zal verzameld moeten worden in de
periode dat de vernieuwingskarakteristiek wordt opgesteld (activiteit 5.1, overzicht
2.8) en dat de analyse van het instructieprobleem wordt gemaakt (activiteit 3.2,
overzicht 2.6).

Evalueren
In veel voorschriften voor courseware-ontwikkeling wordt opgemerkt dat evaluatie
een belangrijk onderdeel is van het proces van courseware-ontwikkeling (Blum Cohen,
1983; Callison en Haycock, 1988; CITE, 1988; Collins en Carnine, 1988; Fetter,
1984; Gilles, 1986a; Golas, 1983; Hannafin en Peck, 1988; Levin, 1986; Patterson
en Bloch, 1987; Pike, 1984). Sommige auteurs stellen dat regelmatige tussentijdse
(formatieve) evaluatie een van de belangrijkste elementen is van courseware-ontwik
keling. Men doelt dan vooral op het tijdig testen van ontwikkelde courseware in de
lespraktijk opdat fouten en storingen tijdig verholpen kunnen worden, het gaat daarbij
om formatieve produktevaluatie. In die zin is tussentijds evalueren (activiteit 3.9,
overzicht 2.6) bedoeld. Zij hoeft daarom niet opnieuw te worden vermeld. Ook kan
tijdens deze tests gelet worden op de aansluiting van het pakket op de lespraktijk.
Deze activiteit hebben wij gerangschikt onder de groep invoeren (vergelijk activiteit
5.4, overzicht 2.8).
Naast formatieve produktevaluatie zal na het distribueren van het pakket summatieve produktevaluatie moeten worden uitgevoerd (overzicht 2.9). Het uiteindelijke
oordeel van de gebruikers over het produkt kan hierin worden vastgesteld. Deze
activiteit start met het vragen van gebruikers naar hun oordeel over de courseware en
eindigt bij formuleren van eventuele voorstellen voor aanpassing.
Formatieve procesevaluatie is vooral onderdeel van de

beschreven beheeractivi-

teiten (vergelijk de activiteiten 1.1.2, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.2, 1.5.2, 1.6 in overzicht 2.4
en de daaruit voortvloeiende acties tot bijsturing) en worden niet opnieuw vermeld.
Tot slot mag ook de summatieve procesevaluatie niet ontbreken (overzicht 2.9). Deze
evaluatie is gericht op het achterhalen van mogelijke verbeteringen in het proces van
courseware-ontwikkeling. Het resultaat van de summatieve produktevaluatie kan
hierbij worden benut als een van de gegevensbronnen. De resultaten van deze
procesevaluatie zijn van belang omdat zij leiden tot richtlijnen of voorschriften voor de
nog komende projecten voor courseware-ontwikkeling. Dergelijke nieuwe (of aange
paste) richtlijnen dienen in de organisatie verankerd te worden door aanpassing van
relevante methoden, technieken en hulpmiddelen. Daarnaast kan de summatieve
procesevaluatie leiden tot veranderingen ten aanzien van de inzet van de hulpbronnen
personele voorzieningen en overige voorzieningen. Met name bijscholing van mede
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werkers kan een belangrijk onderwerp zijn. De activiteit summatief evalueren van
proces eindigt dan ook pas bij het daadwerkelijk aanpassen van de methoden,
technieken en hulpmiddelen.

6

evalueren
6.1
6.2

summatief evalueren van produkt
summatief evalueren van het proces van courseware-ontwikkeling (met het oog
op onder meer aanpassing van methoden, technieken en hulpmiddelen)

Overzicht 2.9 Activiteiten binnen de groep 'evalueren'.

2.4

Volgorde in de tijd

Bij elk van de in paragraaf 2.2 gepresenteerde handelingslijnen wordt gebruik gemaakt
van een of andere fasering, waarin een volgorde van activiteiten voorgeschreven
wordt. Hier zal een fasering geformuleerd worden (overzicht 2.10), waarin de eerder
genoemde faseringen nagenoeg alle zijn terug te vinden. Deze fasering dient om de
verschillende activiteiten die plaatsvinden bij het proces van courseware-ontwikkeling
zowel naar handelingslijn als in de tijd te kunnen plaatsen. Het betreft een indeling in
vier afzonderlijke fasen: een fase van oriëntatie, een fase van ontwerp en produktie,
een fase van implementatie en een fase van terugkoppeling.

Overzicht 2.10 De onderscheiden vier fasen bij courseware-ontwikkeling.
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In de oriëntatiefase vinden activiteiten plaats gericht op probleemdefinitie, probleem
analyse, vaststellen van doelstellingen, planning van het project, vaststellen van de
kaders en randvoorwaarden voor het project, en dergelijke. In de ontwerp- en
produktiefase wordt gewerkt aan het tot stand komen van de oplossing van het
probleem, de doelstellingen worden in een ontwerp vertaald en het ontwerp wordt
geconstrueerd (educatieve software wordt geprogrammeerd, handleidingen geschre
ven en dergelijke). Deze fase omvat ook de ideevorming over benodigde hardware. In
de implementatiefase vinden veldtesten plaats, wordt het produkt bijgesteld en in
definitieve versie vermenigvuldigd en verspreid. De laatste fase is die van voortdurend
gebruik en terugkoppeling: vastgesteld wordt welke functie het produkt vervult, waar
het te verbeteren is, welk onderhoud plaats moet vinden, of de gebruikers tevreden
zijn, op welke aspecten de gebruikte methoden, technieken en hulpmiddelen verbe
terd kunnen worden en dergelijke.
De hier gepresenteerde fasering is onderdeel van een instrument om het ingewik
kelde proces van courseware-ontwikkeling zo goed mogelijk te beschrijven teneinde
oordeelvorming mogelijk te maken. Bij deze beschrijving treedt vereenvoudiging en
abstractie op. De werkelijke fasering is ingewikkelder dan de indeling in vier fasen
doet vermoeden en verschilt van project tot project. De beheercyclus die bij de
beschrijving van de projectbenadering van courseware-ontwikkeling is vermeld, geldt
hier als voorbeeld: een activiteit leidt tot een stand van zaken die vergeleken wordt
met een norm of plan, hetgeen leidt tot sturing van een vervolgactiviteit, welke op
haar beurt een nieuwe stand van zaken tot gevolg heeft. Deze cyclus past op de
beschreven indeling in vier fasen, maar kan ook binnen één van deze fasen worden
doorlopen. Ook de ontwerpcyclus die bij het ontwikkelen van instructie moet worden
doorlopen kan op het niveau van de bovenbeschreven cyclus worden toegepast en
tegelijk binnen een van de fasen relevant zijn. Dergelijke cycli zorgen ervoor dat
binnen de bovenbeschreven fasering tal van deelfaseringen een rol kunnen spelen
waardoor het gehele proces een iteratief (herhalend) en een recursief karakter krijgt
(binnen een van de vier fasen wordt eenzelfde fasering opnieuw gebruikt, vergelijk de
afbeelding van de verpleegster op het cacaobusje). Het volledig in kaart brengen van
deze deelfaseringen zou de beschrijving te ingewikkeld maken en de oordeelvorming
vertroebelen; we zullen er bij de beschrijving echter wel rekening mee moeten
houden.

2.5

Actoren

Bij courseware-ontwikkeling zijn vrijwel altijd diverse actoren betrokken. Door te
beschrijven wie elk van de activiteiten uitvoert ontstaat een beeld van de rol die deze
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actoren vervullen binnen de concrete projecten. Om deze rol te kunnen beoordelen is
een referentiekader nodig dat bestaat uit een aantal ideaaltypische rollen. Eén en
ander is in overzicht 2.11 weergegeven.
Ov

w
Od
Gb

Toelichting: De lijnen die zijn uitgevoerd als

= hebben betrekking op beïnvloeding door de

overheid in de vorm van middelentoewijzing en beleidsuitvoering. De lijnen die zijn uitgevoerd als
hebben betrekking op inhoudelijke beïnvloeding en onderlinge afstemming. De lijnen met pijl
> hebben betrekking op het leveren van individuen door organisaties. De rollen die direct bij
het project betrokken zijn staan in het overzicht binnen de dik gearceerde lijn

gerangschikt,

de context-rollen staan buiten deze lijn. Alle betrokken rollen zijn in de marge met een afkorting
weergegeven.

Overzicht 2.11 Schematische weergave van de rollen bij het proces van coursewareontwikkeling.

Bij een project voor courseware-ontwikkeling worden doorgaans de volgende rollen
onderscheiden: projectleider, inhouddeskundige, vakdidacticus,

onderwijskundige,

praktijkdeskundige/docent, systeemanalist, programmeur, gebruikers, opdrachtgever
(vgl. bijvoorbeeld Koper, 1989; Bulthuis en Trompper, 1989; 3T Courseware, 1989;
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Hartemink (ed.), 1988). De projectleider heeft vooral tot taak het project te beheren:
tijd- en kwaliteitsbewaking, efficiënte inzet van hulpmiddelen en bewaking van de
methode. De inhouddeskundige heeft vooral inbreng bij het weergeven van de
vakinhoud. Het gaat daarbij niet alleen om een wetenschappelijk verantwoorde
weergave maar ook een weergave die aansluit op de landbouwpraktijk. De vakdidacti
cus concentreert zich op de overdracht van het vak: inhoudvolgorde, opdrachtvolgor
de, aard en inrichting van oefeningen en dergelijke. De onderwijskundige benadert de
courseware-ontwikkeling vanuit het ontwerpen van instructie. Hierbij komen vragen
aan de orde als: In hoeverre is de bedoelde courseware oplossing voor een onderwijs
kundig probleem? Zijn er andere oplossingen voorhanden? Wat is de onderwijskundige
meerwaarde van de courseware? De docent heeft een inbreng vanuit de onderwijs
praktijk. De ervaringen met lesgeven en de kennis van de onderwijspraktijk zijn van
belang voor de aansluiting van de courseware bij deze onderwijspraktijk. De systeem
analist heeft vooral een taak bij de (informatie)technische specificatie van de te
ontwikkelen courseware. De programmeur draagt zorg voor de produktie van het
softwareprogramma. De opdrachtgever formuleert de opdracht en vormt zo de
aanleiding tot het project. Hij is ook degene die formeel het resultaat in ontvangst
neemt en goedkeurt. De gebruikers zijn degenen die uiteindelijk baat bij het ontwikkel
de produkt hebben: de leerlingen en docenten.
Hiermee zijn rollen in kaart gebracht voorzover zij direct met het coursewareontwikkelproces te maken hebben. Hiernaast zijn actoren in de context van het
project van belang. Zij vervullen onder meer rollen

bij curriculum-ontwikkeling en

-invoering en bij de organisatie van het project. Het betreft de instanties die zich
bezighouden met curriculum-ontwikkeling; de instanties die verantwoordelijk zijn voor
lesmateriaalontwikkeling; de organisatie voor nascholing opdat curriculum en lesmate
riaal ook kan worden gebruikt; de organisatie waarbinnen de software-produktie
plaatsvindt (de moederorganisatie voor programmeurs en systeemanalisten); de
organisatie waarbinnen het ontwerpen plaatsvindt en waarbinnen schriftelijk materiaal
wordt geproduceerd (de moederorganisatie voor vakdidactici en onderwijskundigen);
de organisatie voor distributie van geproduceerd materiaal; de organisatie van
projectleiders al of niet onder leiding van een projectmanager of projectmanagement;
de beleidsbepalende en middelenverstrekkende instantie (overheid); het beroepenveld
waarbinnen de inhouddeskundige een plaats heeft en de organisatie van gebruikers
i.e. de scholen.
In de praktijk van de courseware-ontwikkeling kan niet alleen worden nagegaan
inhoeverre de actoren deze of andere rollen vervullen, tevens kan vastgesteld worden
inhoeverre de rolverdeling duidelijk is voor de betrokken actoren.
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2.6

Hulpbronnen

In deze paragraaf besteden we aandacht aan de hulpbronnen met behulp waarvan de
verschillende activiteiten worden uitgevoerd. Door Bulthuis en Trompper (1989)
worden de volgende hulpbronnen (resources) genoemd: deskundigheid, methodologieën (als verzamelterm voor samenhangende methoden en technieken), soft- en
hardware (in onze terminologie hulpmiddelen genoemd). Wij hanteren hier de begrip
pen: voorzieningen, methoden, technieken en hulpmiddelen.

Voorzieningen
Bij de voorzieningen kunnen personele en overige voorzieningen worden onderschei
den (overzicht 2.12). Het spreekt voor zich dat deskundigheid onder de personele
voorzieningen thuishoort. Hierbij is niet alleen de aard, maar ook de beschikbaarheid
van de deskundigheid in geding. Wat betreft de beschikbaarheid van menskracht
moet onderscheid gemaakt worden in de hoeveelheid geldmiddelen beschikbaar voor
het aanstellen van personeel en de daadwerkelijke beschikbaarheid van personen
(deskundigheden) op een gegeven moment. De benodigde deskundigheden kunnen
nader worden aangegeven. Het betreft materiedeskundigheid of vakinhoudelijke
deskundigheid, deskundigheid met betrekking tot onderwijstechnologie en leerpsycho
logie, deskundigheid met betrekking tot de praktijk van het lesgeven, deskundigheid
met betrekking tot projectmanagement, mediadeskundigheid, deskundigheid met
betrekking tot

software-ontwikkeling (programmeren, systeemanalyse).

Bepaalde

actoren kunnen meer dan één deskundigheid in zich verenigen en soms kan een
specifieke deskundigheid verdeeld zijn over diverse actoren. De volgende beoorde
lingsaspecten zijn bij personele voorzieningen van belang. Bestaan er knelpunten bij
de beschikbaarheid van middelen voor personeel en bij de beschikbaarheid van
personen op een gegeven moment? Zijn deze knelpunten voorzien? Bestaan er
knelpunten bij de beschikbaarheid van specifieke deskundigheden? Leidt de vereniging
van bepaalde deskundigheden in één persoon tot problemen? Welke maatregelen zijn
genomen om deze te ondervangen (beperken van gestelde doelen, andere inzet van
mensen en middelen)?
De hulpbron overige voorzieningen omvat de huisvesting (ruimten, locatie,
bereikbaarheid ervan), bureaufaciliteiten, reisfaciliteiten, faciliteiten voor deskundig
heidsbevordering, budget voor de aanschaf van lesmaterialen zoals courseware die
elders is ontwikkeld, of agrarische programmatuur. Ook de testscholen horen onder
deze hulpbron thuis.
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1

voorzieningen
1

personele voorzieningen

1.1.1

personele middelen

1.1.2

beschikbaarheid van deskundigheid op het juiste moment

1.1.2.1

materiedeskundigheid of vakinhoudelijke deskundigheid

1.1.2.2

deskundigheid met betrekking tot onderwijstechnologie en leerpsychologie

1.1.2.3

deskundigheid met betrekking tot de praktijk van het lesgeven

1.1.2.4

deskundigheid met betrekking tot projectmanagement

1.1.2.5

mediadeskundigheid

1.1.2.6

deskundigheid met betrekking tot software-ontwikkeling (programmeren, systeemanalyse)

1.2

overige voorzieningen

1.2.1

ruimten

1.2.2

bureaufaciliteiten

1.2.3

reiskosten

1.2.4

faciliteiten voor deskundigheidsbevordering

1.2.5

testscholen

1.2.6

budget voor aanschaf van (les)materialen

Overzicht 2.12 Hulpbronnen binnen de groep 'voorzieningen'.

Methoden
Onder een methode voor courseware-ontwikkeling verstaan we de denk- en werkwij
ze bij de aanpak van courseware-ontwikkeling (overzicht 2.13). Zoals we in paragraaf
2.2 hebben aangegeven bestaan er verschillende methoden voor courseware-ontwik
keling die elk gebaseerd zijn op een combinatie van methoden voor software-ontwikkeling, voor ontwikkeling van instructie, voor projectbeheer en voor onderwijsinnova
tie. De methode krijgt concreet gestalte in de fasering die bij de methode hoort. Een
fasering geeft aan welke activiteiten eerst en welke later dienen te worden verricht en
welke tussenprodukten na verloop van de diverse fasen dienen te zijn opgeleverd. De
aard van de tussenprodukten kan globaal zijn aangeduid (zoals bijvoorbeeld wanneer
gesproken wordt over een 'verslag in de vorm van een projectvoorstel'). De aard kan
ook meer nauwkeurig met behulp van checklists zijn weergegeven (bijvoorbeeld in de
volgende vorm: 'het projectvoorstel omvat in elk geval uitspraken over de elementen
A, B, C, D, E en F'). Naast fasering en checklists voor tussenprodukten vormen
richtlijnen een belangrijk onderdeel van de methode. Deze richtlijnen kunnen betrek
king hebben op de inzet van actoren (onder wie deskundigen) die bij de verschillende
activiteiten dienen te worden betrokken. Ook kunnen de richtlijnen aangeven welke
technieken en welke hulpmiddelen in bepaalde fasen moeten (of mogen) worden
gehanteerd.
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2

methoden
2.1

fasering van activiteiten

2.2

checklists voor tussenprodukten

2.3

richtlijnen voor de inzet van actoren

2.4

richtlijnen voor gebruik van technieken

Overzicht 2.13 Hulpbronnen binnen de groep 'methoden'.

Technieken
Technieken betreffen de manier, waarop bepaalde aspecten van het te ontwikkelen
systeem en de context ervan, worden weergegeven. Zo kan sprake zijn van technie
ken voor leerdoelanalyse, van technieken voor datamodellering en technieken voor het
produceren van een user-interface. Bij deze technieken nemen standaards een
belangrijke plaats in: standaard formulering voor leerdoelen, standaard model voor de
weergave van data en een standaard lay-out voor computerschermen.
Binnen alle vier de eerder onderscheiden handelingslijnen binnen coursewareontwikkeling kan met technieken worden gewerkt (overzicht 2.14). Uiteenlopende
technieken zijn voorhanden voor analyse, ontwerpen en uitvoering en terugkoppeling
van instructie; idem op het gebied van informatiekunde en software-ontwikkeling en
op het gebied van innovatie. Technieken met behulp waarvan het beheer over
projecten wordt gevoerd nemen een aparte plaats in: zij zijn niet onder te verdelen
naar analyse, ontwerpen, produktie en terugkoppeling, maar zijn gericht op een
specifiek aspect gedurende het gehele project. Voorbeelden zijn onder meer technie
ken voor registratie van tijdbesteding, technieken om specifieke risicofactoren te
achterhalen en te bewaken.
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3

technieken
3.1

technieken voor analyse

3.1.1

van instructie-systeem

3.1.2

van informatie-systeem

3.1.3

t.b.v. innovatie

3.2

technieken voor ontwerpen

3.2.1

van instructie-systeem

3.2.2

van informatie-systeem

3.2.3

t.b.v. innovatie

3.3

technieken voor produktie/uitvoering

3.3.1

van instructie-systeem

3.3.2

van informatie-systeem

3.3.3

t.b.v. innovatie

3.4

technieken voor terugkoppeling

3.4.1

m.b.t. instructie-systeem

3.4.2

m.b.t. informatie-systeem

3.4.3

t.b.v. innovatie

3.5

technieken voor beheer

Overzicht 2.14 Hulpbronnen binnen de groep 'technieken'.

Hulpmiddelen
De term hulpmiddelen betreft software met behulp waarvan bepaalde activiteiten
gemakkelijk kunnen worden uitgevoerd (overzicht 2.15). Soms stelt de software ook
specifieke eisen aan de te gebruiken apparatuur waardoor naast software ook de
hardware als hulpmiddel moet worden betiteld. Het gebruik van hulpmiddelen is bij
software-ontwikkeling heel gebruikelijk. De meeste hulpmiddelen die op dit moment
voorhanden zijn, zijn dan ook ontstaan als instrument vooral voor software-ontwikke
ling (zoals bijvoorbeeld CASE-tools, auteurstalen, bibliotheken voor bepaalde program
meertalen met specifieke COO routines, bijvoorbeeld EducaLib). Ze worden vooral
gebruikt bij het technisch specificeren en tijdens het produceren. Ook voor het beheer
van projecten zijn hulpmiddelen te gebruiken. Het gaat dan bijvoorbeeld om software
met behulp waarvan tijdregistratie en tijdplanning kan worden uitgevoerd. Voor
onderwijsinnovatie zijn geen hulpmiddelen bekend. Tijdens de activiteit 3.2 (analyse
ren van het veronderstelde instructie-probleem en de situatie waarin het probleem
speelt) zijn hulpmiddelen te gebruiken, zoals hulpmiddelen voor het formuleren van
leerdoelen, voor het gestandaardiseerd beschrijven van taken als onderdeel van het
onderwijskundig ontwerp, of voor geautomatiseerde toetsafname.
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4

hulpmiddelen
4.1

hulpmiddelen voor analyse

4.1.1

van instructie-systeem

4.1.2

van informatie-systeem

4.2

hulpmiddelen voor ontwerpen

4.2.1

van instructie-systeem

,

4.2.2

van informatie-systeem

4.3

hulpmiddelen voor produktie/uitvoering

4.3.1

van instructie-systeem

4.3.2

van informatie-systeem

4.4

hulpmiddelen voor terugkoppeling

4.4.1

m.b.t. instructie-systeem

4.4.2

m.b.t. informatie-systeerri

4.5

hulpmiddelen voor beheer

Overzicht 2.15 Hulpbronnen binnen de groep 'hulpmiddelen'.

2.7

Tussenprodukten

In deze paragraaf staat een beschrijving centraal van de verschillende mogelijke
tussenprodukten die het resultaat zijn van de activiteiten binnen het proces van
courseware-ontwikkeling. Het eindprodukt van dit proces (de courseware) komt hier
niet aan de orde, hiervoor verwijzen we naar het deelonderzoek betreffende de
beoordeling van courseware (Blom, in voorbereiding).
Er bestaan verschillende handleidingen voor de ontwikkeling van educatieve
programmatuur, waarin staat beschreven welke tussenprodukten gedurende de
ontwikkeling moeten worden opgeleverd (HOEP, SOM, CDM). Ook Nienhuis c.s.
(1990) maken melding van een aantal tussenprodukten. De beschrijvingen van deze
tussenprodukten lopen nogal uiteen. Dit is terug te voeren op verschillen tussen de
methoden waarop deze handleidingen zich baseren. Zoals al eerder is aangegeven
leggen sommige methoden meer de nadruk op beheer van courseware-ontwikkeling,
andere hebben vooral oog voor software-ontwikkeling en weer andere besteden
vooral aandacht aan ontwikkeling van instructie. Ondanks deze verschillen is het
mogelijk verschillende gemeenschappelijke elementen aan te wijzen die in de tussen
produkten teruggevonden moeten kunnen worden. Deze gemeenschappelijke elemen
ten zijn: curriculumanalyse, analyse van de organisatorische context, vernieuwingskarakteristiek,

projectbeschrijving,

onderwijskundig ontwerp,

functioneel

ontwerp,

technisch ontwerp, courseware inclusief handleidingen (in een te testen versie), testof evaluatierapporten en voorstel voor nascholingen.
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Curriculumanalyse
In de curriculumanalyse staat beschreven welk onderwijskundig probleem aan de orde
is en op welke wijze de computertoepassing bijdraagt tot de oplossing ervan.
Elementen die onder meer in deze curriculumanalyse (overzicht 2.16) moeten worden
opgenomen zijn: beschrijving van de huidige en gewenste situatie, globale beschrij
ving van de oplossing, wijze waarop de courseware bijdraagt aan de oplossing onder
meer in termen van onderwijsfuncties die door de courseware worden ondersteund
(POCO, 1989), leerdomeinen die door de computer worden ondersteund (POCO,
1989), globale aard van de courseware (POCO, 1989), onderdelen waaruit de
courseware

bestaat

(educatieve software,

integratie

van uiteenlopende media,

handleidingen, opdrachten e.d.) en mogelijke alternatieve oplossingen.

1

curriculumanalyse
1.1

onderwijsprobleem en oplossing

1.2.6

1.1.1

onderwijskundig probleem in de vorm van

1.2.7

eventueel globale aanduiding

een huidige en gewenste situatie

1.3

taak- en/of leerstofanalyse

1.1.2

globale beschrijving van de oplossing

1.3.1

inhoud van de taak

1.1.3

bijdrage van courseware aan oplossing

1.3.2

1.1.4

onderwijsfuncties die door computer

1.1.5

leerdomeinen die specifiek door computer

de wijze waarop de taak moet worden
uitgevoerd (handelingsequentie)

worden ondersteund

1.3.3

worden ondersteund

leeftijd

de condities waaronder de taak moet kun
nen worden uitgevoerd

1.3.4

de criteria waaraan men kan aflezen of de

1.1.6

karakterisering van de courseware

1.1.7

samenstelling van de mediamix (educa

1.3.5

benodigdheden voor uitvoering van de taak

taak naar behoren wordt uitgevoerd

tieve software, AV-media, handleidingen,

1.3.6

inhoud van de leerstof

opdrachten, evt. andere media)

1.3.7

cognitieve niveau

1.1.8

mogelijke alternatieve oplossingen

1.3.8

condities waaronder onderwerp actief moet

1.2

doelgroepbeschrijving

1.2.1

Intellectuele vaardigheden

1.3.9

toetscriteria

1.2.2

ingangsniveau (begripsmatig, handelings

1.3.10

plaats in het leerplan

matig)

1.4

aandacht voor informatisering in de agrari
instructiestrategie

worden gebruikt

sche sector

1.2.3

motivatie

1.2.4

leerstijl

1.5

1.2.5

geslacht

1.5.1

beschrijving van de instructiestrategie die
op dit moment wordt gevolgd

Overzicht 2.16 Produktelementen in de groep 'curriculumanalyse'.

Bovendien is een goede doelgroepbeschrijving onderdeel van de curriculumanalyse.
Beschrijvingsaspecten zijn intellectuele vaardigheden, ingangsniveau (begripsmatig,
handelingsmatig),
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motivatie,

leerstijl,

geslacht,

leeftijd.

Soms

vindt

doelgroep

beschrijving globaal plaats aan de hand van een schooltype en leerjaaraanduiding (2e
leerjaar van de MAS-A bijvoorbeeld).
Een taak- en/of leerstofanalyse is eveneens onmisbaar. Men kan aandacht
schenken aan de inhoud van de taak, de wijze waarop de taak moet worden uitge
voerd (volgorde van handelingen) en de condities waaronder de taak moet kunnen
worden uitgevoerd. Staat de leerstof in de analyse centraal dan moet de inhoud van
de leerstof beschreven worden, alsmede het cognitieve niveau waarop de stof moet
worden beheerst. In zowel de leerstof- als de taakanalyse moet aangegeven worden
welke toetscriteria gelden: getoetst moet worden of de leerling de taak of leerstof in
voldoende mate beheerst. Eventuele benodigdheden voor het uitvoeren van de taak
dienen ook te worden vermeld. Courseware vervult dikwijls de rol van één of meer
van dergelijke benodigdheden. En ook moet aandacht besteed worden aan de plaats
van de leerstof of de vaardigheden in het leerplan.
In de ESLO-projecten speelt de informatisering van de agrarische sector een
belangrijke rol. In toenemende mate wordt bij de uitoefening van agrarische beroepen
gebruik gemaakt van de computer als hulpmiddel. Het ligt voor de hand dat dergelijke
computertoepassingen, al dan niet in aangepaste vorm, in het onderwijs terugkeren
als educatief gereedschap, of als onderdeel van een experimenteeromgeving. Ook kan
de inhoud van bepaalde leertaken gebaseerd zijn op deze informatisering. Verwacht
mag worden dat in de curriculumanalyse aandacht geschonken zal worden aan de
relatie tussen de informatisering in de agrarische sector en de courseware.
De instructiestrategie vormt ook onderdeel van de curriculumanalyse. Het gaat
daarbij om het vaststellen van de instructiestrategie die in het vigerend onderwijs
wordt gevolgd.

Analyse van de organisatorische context
Kennis van de context waarin de courseware moet gaan functioneren is vooral van
belang om de haalbaarheid van het betreffende project vast te stellen en om een
aantal eisen te formuleren waaraan het pakket moet voldoen wil het functioneren
binnen de beschreven context. Van de organisatorische context moeten diverse
aspecten beschreven worden (overzicht 2.17). In de eerste plaats moet aandacht
gegeven worden aan de context waarin het onderwijs gegeven wordt: onderwijscon
text. Daarnaast zijn de distributie en de auteursrechten van belang.
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2 organisatorische context
2.1

onderwijscontext

2.2.5

aantallen leerlingen, scholen

2.1.1

organisatie en inrichting onderwijsleersi

2.3

algemene eisen

tuatie

2.3.1

standaards

2.1.2

aanwezigheid van faciliteiten

2.3.1.1

programmeertaal, procedurebibliotheek

2.1.3

roostering

2.3.1.2

user-interface

2.1.4

aantallen computers

2.3.1.3

capaciteit

2.1.5

type computers

2.3.1.4

maximaal aantal gebruikers

2.1.6

computerbeheer

2.3.1.5

gegevensopslag

2.1.7

lokale professionaliteit m.b.t. beheer en

2.3.1.6

uitbreidingsmogelijkheden

onderhoud van apparatuur en programma

2.3.2

compatibiliteit

tuur

2.3.2.1

hardware

2.2

distributie en rechten

2.3.2.2

systeem- en applicatieprogrammatuur

2.2.1

regeling van distributie- en auteursrechten

2.3.2.3

opgeslagen gegevens

2.2.2

relatie tussen producent en distributeur

2.3.2.4

uitwisseling met andere programma's

2.2.3

mogelijke verkoopprijs, te verwachten

2.3.2.5

andere user-interfaces

omzet, marketing en distributiewijze

2.3.2.6

gebruik van standaardpakketten

2.2.4

onderhoud van pakket

Overzicht 2.17 Produktelementen in de groep 'organisatorische context'.

Wat betreft de onderwijscontext kan gelet worden op de organisatie en de inrichting
van de onderwijsleersituatie (duur van een leseenheid, aantal leerlingen per groep,
frequentie van de bijeenkomsten, meest gebruikte vormen van instructie, rol van de
docent, rol van de leerling). Ook is de aanwezigheid van faciliteiten van belang
(meubilair in lesruimten, standaard voorzieningen als overheadprojectoren, bord e.d)
en moet aandacht besteed worden aan de roostering. Aantallen computers en
kwaliteit en beheer van computervoorzienigingen verdienen de aandacht evenals de
aanwezige professionaliteit met betrekking tot beheer en onderhoud van apparatuur
en programmatuur.
De wijze waarop distributie en auteursrechten zijn geregeld is van belang om na
te kunnen gaan of de coursware-produktie financieel en organisatorisch haalbaar is.
Het heeft immers weinig zin om courseware te ontwikkelen wanneer de scholen geen
mogelijkheden hebben om deze ook aan te schaffen, wanneer geen distributie
mogelijkheden bestaan de courseware onder de scholen te verspreiden, of wanneer
de auteursrechten onevenredig veel kosten met zich brengen. Hiermee is een aantal
belangrijke aspecten die thuishoren bij distributie en rechten genoemd. Belangrijke
aspecten die per courseware-pakket kunnen wisselen zijn nog de wijze waarop de
distributie zal plaatsvinden, de wijze waarop het onderhoud van het pakket geregeld
zal worden en het aantal leerlingen en het aantal scholen dat van het pakket gebruik
zal maken.
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Op basis van de gegevens over de context waarbinnen het pakket zal moeten
functioneren is het mogelijk om een schets te geven van een aantal algemene eisen
waaraan het pakket moet voldoen wil het functioneren in de beschreven context.
Hierbij wordt dan tevens rekening gehouden met de mogelijkheden van de organisa
ties voor ontwerp van instructie en produktie van schriftelijk materiaal, voor produktie
van software en voor distributie. Het gaat om de volgende aspecten: standaards
waarvan gebruik zal worden gemaakt, capaciteit t.a.v. aantal gebruikers, gegevensop
slag en eventuele uitbreidingsmogelijkheden, compatibiliteitseisen, beveiliging, beheer
en onderhoud.
De beoordeling zal vooral gericht zijn op de vraag of aan de belangrijkste
aspecten van de organisatorische context aandacht is besteed. Het betreft met name
de aspecten waarvan vermoed mag worden dat ze tot problemen kunnen leiden. Deze
aspecten dienen in kaart te zijn gebracht en er dient te zijn aangegeven op welke
wijze in oplossingen kan worden voorzien.

Vernieuwingskarakteristiek
Bij het beschrijven van de activiteiten is de noodzaak aan de orde gekomen aandacht
te besteden aan het opstellen van een vernieuwingskarakteristiek (overzicht 2.18). De
belangrijkste factoren die in deze vernieuwingskarakteristiek aandacht vragen zijn:
inhoud van de vernieuwing, betrokkenheid van gebruikers, randvoorwaarden voor
vernieuwing en randvoorwaarden voor gebruik.
De inhoud van de vernieuwing heeft onder meer betrekking op de wensen van de
aanstaande gebruikers (docenten en studenten) in relatie tot de huidige situatie, en
het belang dat zij aan hun wensen hechten. Onderwerpen die aan de orde kunnen
komen zijn: de mate waarin informatietechnologie in het vakgebied is geïntegreerd, de
rol van computers in het curriculum, met informatietechnologie gerelateerde ontwik
kelingen binnen het vakgebied en de rol van de leerkracht. Verder is de complexiteit
van de vernieuwing belangrijk: wat moet tegelijkertijd veranderen opdat de vernieu
wing gebruikt kan worden. Ook is de helderheid van de vernieuwing van belang: is in
duidelijke bewoordingen aan te geven waarom de vernieuwing nuttig is, hoe zij toege
past kan worden en wat de resultaten zullen zijn. Bovendien moet een inschatting
gemaakt worden van de kwaliteit en bruikbaarheid van het materiaal waarbij onder
meer de specifieke eisen die de courseware aan de lokaalinrichting stelt in het geding
zijn. En tot slot moet aandacht worden besteed aan de activiteiten die docenten
geacht worden te ondernemen in verband met het gebruik van de courseware.
Naast de inhoud van de vernieuwing is de betrokkenheid van de gebruikers bij de
vernieuwing belangrijk. Deze betrokkenheid geldt zowel het gedachtengoed achter de
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vernieuwing als de uitwerking van dit gedachtengoed in concreet materiaal (betrok
kenheid bij courseware-ontwikkeling). De adoptiegraad moet tevens worden vastge
steld: hoeveel docenten maken al gebruik van de computer, hoe staat het met hun
betrokkenheid bij computergebruik? Ook hiervan moet een karakteristiek worden
opgesteld.

3

vernieuwingskarakteristiek
3.1

inhoud van vernieuwing

3.1.1

formulering van gebruikerswensen en wensen van schoolleiding, en het belang van deze

3.1.1.1

plaats van computergebruik in curriculum

3.1.1.2

integratie informatietechnologie in vak

3.1.1.3

rol van de leerkracht

3.1.1.4

gerelateerde vakontwikkelingen

wensen, in relatie tot de huidige onderwijspraktijk

3.1.2

complexiteit van vernieuwing

3.1.3

helderheid van vernieuwing

3.1.4

bruikbaarheid van vernieuwing (technische kwaliteit, specifieke eisen aan lokaalinrichting)

3.2

betrokkenheid van gebruikers

3.2.1

gedachtengoed ten aanzien van de vernieuwing, onder meer houding leerkrachten t.o.v.

3.2.2

ontwikkeling van materialen

3.3

randvoorwaarden voor vernieuwing

3.3.1

beleid overheid

3.3.2

traditie van vernieuwingen

computergebruik, mate waarin computer geaccepteerd is

3.3.3

traditie van nascholing

3.4

randvoorwaarden voor gebruik

3.4.1

faciliteiten voor gebruik

3.4.2

ondersteuning schoolleiding, houding t.o.v vernieuwing

3.4.3

organisatie docenten

3.4.4

kennis van leerkrachten t.a.v. computergebruik

3.4.5

noodzakelijke nascholing leerkrachten i.v.m. gebruik van courseware

3.4.6

organisatie onderwijs (roostering, leerling groepering)

3.4.7

veronderstelde activiteiten van docenten in verband met gebruik van de courseware

Overzicht 2.18 Produktelementen in de groep 'vernieuwingskarakteristiek'.

De randvooiwaarden waaronder de vernieuwingsactiviteiten plaatsvinden vormen een
volgende factor. In geding zijn onder meer het beleid van de overheid, de traditie wat
betreft nascholing.
De randvoorwaarden waaronder gebruik plaats vindt vormen de laatste factor.
Hierbij komen aan de orde de schoolorganisatie, beschikbaarheid van faciliteiten,
relaties tussen docenten onderling, de organisatie van het onderwijs (leerlinggroeps
grootte, roostering van onderwijseenheden), houding van de schoolleiding ten aanzien
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van computergebruik en het stimuleren daarvan verdient de aandacht evenals de
kennis van leerkrachten t.a.v. computergebruik.

Projectbeschrijving
De projectbeschrijving (overzicht 2.19) dient een beheersmatig raamwerk te geven
waarbinnen het project zich zal afspelen. Elementen van dit raamwerk zijn: activitei
tenplanning,

planning

van

menskracht,

kosten/baten-analyse

en

te

gebruiken

methoden, technieken en hulpmiddelen.

4

projectbeschrijving
4.1

activiteitenplanning

4.3

4.1.1

volgorde van activiteiten

4.3.1

ontwikkelkosten

4.1.2

overzicht van tussenprodukten

4.3.2

implementatiekosten

4.1.3

tijdplanning

4.3.3

financiële opbrengsten

4.2

planning van menskracht

4.3.4

te realiseren leerdoelen

4.2.1

overzicht van beschikbare actoren

4.3.5

efficiëntie van leerproces

4.2.2

beschikbare deskundigheden

4.3.6

efficiëntie van instructie

4.2.3

tijdinvestering die van deze actoren

4.3.7

alternatieve doelgroepen

mag worden gevraagd

4.4

methoden, technieken en hulpmiddelen

4.2.4

kosten/baten-analyse

moment waarop deze tijdinvestering
mag worden gevraagd

Overzicht 2.19 Produktelementen in de groep 'projectbeschrijving'.

In de activiteitenplanning staat vermeld welke activiteiten achtereenvolgens worden
uitgevoerd. Het overzicht van tussenprodukten geeft aan welke tussenprodukten als
resultaat van de activiteiten verwacht mogen worden. In de tijdplanning is terug te
vinden op welk tijdstip deze tussenprodukten verwacht mogen worden. Men kan
desgewenst volstaan met de verwijzing naar een standaard activiteitenvolgorde en
een overzicht van tussenprodukten aangevuld met een tijdplanning.
De planning van beschikbare menskracht is van groot belang. Hiertoe dient in de
projectbeschrijving aangegeven te worden welke actoren bij het project betrokken
zijn, in welke deskundigheden daarmee is voorzien, en op welk moment en in welke
omvang een beroep op deze mensen kan worden gedaan.
De kosten/baten-analyse moet inzicht geven in de kosten die het ontwikkelen en
in gebruik nemen van het courseware-pakket met zich brengt en in de opbrengsten
die het courseware-pakket oplevert. Dit is niet een zaak van financiën alleen. Dikwijls
zijn de opbrengsten niet in financiële eenheden weer te geven. De kosten/baten43

analyse zal meestal de vorm aannemen van een kwalitatieve opsomming van lasten
en baten. In deze opsomming kan aandacht besteed worden aan ontwikkelkosten,
kosten die samenhangen met de implementatie, baten in termen van financiële
opbrengsten, mogelijk te realiseren meerwaarde van het onderwijs zowel wat betreft
het uitbreiden van het aantal mogelijk te bereiken leerdoelen als in termen van
verbeterde efficiëntie van leren en van lesgeven. De ontwikkelde courseware is
wellicht ook te gebruiken door of gemakkelijk bruikbaar te maken voor andere
doelgroepen dan waarvoor zij oorspronkelijk ontwikkeld is. Dit aspect kan bij de
kosten/baten afweging een rol spelen.
Door aan te geven volgens welke methode zal worden gewerkt en welke
technieken en hulpmiddelen zullen worden gebruikt ontstaat standaardisering van de
courseware-ontwikkeling en wordt aandacht besteed aan de kwaliteitsbewaking. In
paragraaf 2.6 staat omschreven welke methoden, technieken en hulpmiddelen hierbij
worden bedoeld.

Onderwijskundig ontwerp
Het onderwijskundig ontwerp bouwt voort op de resultaten van de curriculumanalyse.
In de curriculumanalyse staat het beschrijven en analyseren van de bestaande situatie
voorop, in het onderwijskundig ontwerp wordt een ontwerp gegeven van de nieuwe
situatie

(overzicht

2.20).

Met

behulp

van onderwijskundige ontwerpmethoden

(vergelijk ook paragraaf 2.6) wordt beschreven wat de educatieve programmatuur in
samenhang met schriftelijk materiaal dient te doen.

5

onderwijskundig ontwerp
5.1

de aanleiding om met de taak te beginnen

5.2

de benodigde informatie om de taak uit te voeren

5.3

de acties die de leerling kan ondernemen om de taak uit te voeren

5.4

de vereiste prestatie van de leerling

5.5

de voorwaarden om een taak te beëindigen

5.6

de wijze waarop een taak wordt beëindigd

5.7

de criteria voor opnieuw uitvoeren van de taak

5.8

takenhiërarchie of takennetwerk

5.9

de onderwijsleersituatie

5.10

feedback

Overzicht 2.20 Produktelementen in de groep 'onderwijskundig ontwerp'.
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In de beschrijving staan de taken centraal die leerlingen moeten uitvoeren in interactie
met de educatieve programmatuur en eventueel onder raadpleging van het schriftelijk
materiaal. Een mogelijke techniek hierbij is het opstellen van een compositiediagram.
Dit diagram legt de volgorde van belangrijke gebeurtenissen vast. Dergelijke gebeurte
nissen zijn bij het ontwerp van courseware doorgaans leerlingactiviteiten. Ook
toestandsdiagrammen kunnen nuttig zijn. Een toestandsdiagram geeft een beschrij
ving van de samenhang tussen de verschillende toestanden waarin een programma
kan verkeren. Toestanden zijn bijvoorbeeld: niet actief, werkblad, opslaan van
bestanden, printen, afsluiten van programma. Voor de vormgeving van de context
waarin een taak moet worden uitgevoerd is het van belang de volgende zaken te
beschrijven: de aanleiding om met de taak te beginnen, de benodigde informatie om
de taak uit te voeren, de acties die de leerling kan ondernemen om de taak uit te
voeren, de vereiste prestatie van de leerling, de criteria met behulp waarvan kan
worden vastgesteld wanneer een taak beëindigd is, de wijze waarop een taak wordt
beëindigd, de criteria waarmee kan worden vastgesteld wanneer een taak opnieuw
moet worden uitgevoerd, en de feedback die gegeven wordt na of tijdens het
uitvoeren van de taak. De verschillende beschreven taken worden slechts zelden
sequentieel uitgevoerd. Meestal zal sprake zijn van een takenhiërarchie. Niet alleen de
taken zullen beschreven moeten worden maar ook hun onderlinge samenhang. Deze
samenhang kan dikwijls goed in een schema worden weergegeven. Elke taak kan
worden opgedeeld in deeltaken, die op hun beurt weer zijn op te splitsen. Het is dus
zaak bij het onderwijskundig ontwerp een zinnig aggregatieniveau te kiezen zodat uit
de beschrijving van de taken blijkt wat de leerlingen met de courseware doen.
Het onderwijskundig ontwerp zal ook een beschrijving van de onderwijsleersituatie moeten bevatten. In deze situatie zullen de verschillende taken worden uitgevoerd.
Veel van deze onderwijsleersituatie zal in de curriculumanalyse zijn beschreven.
Dikwijls volstaat een verwijzing naar deze curriculumanalyse.

Functioneel ontwerp
Het functioneel ontwerp beschrijft, net als het onderwijskundig ontwerp, wat de
courseware dient te doen. Hier wordt echter niet gebruik gemaakt van onderwijskun
dige instrumenten maar van informatiekundige instrumenten. De drie belangrijke
elementen van het functioneel ontwerp zijn de programmafuncties, de user-interface
en de inhoudsopgave voor het schriftelijk materiaal (overzicht 2.21).
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6

functioneel ontwerp
6.1

programmafuncties

6.2.4

schermopmaak

6.1.1

samenhang tussen programmafuncties

6.2.4.1

functionele gebieden

6.1.2

opsomming van programmafuncties

6.2.4.2

tekstpresentatie

6.1.2.1

invoergegevens, aard en format

6.2.4.3

grafische presentatie

6.1.2.2

uitvoergegevens, aard en format

6.2.4.4

kleurgebruik

6.1.2.3

bewerkingen (transformaties)

6.2.4.5

codering

6.1.2.4

fout-verwerking

6.2.5

meldingen

6.2

user-interface

6.2.5.1

foutmeldingen

6.2.1

menu's

6.2.5.2

feedbackmeldingen

6.2.1.1

lay-out

6.2.5.3

situatiemeldingen

6.2.1.2

inhoud

6.2.5.4

specifieke aandachtspunten per melding

6.2.1.3

aard van de keuze

6.2.6

prototype

6.2.2

samenhang tussen menu's

6.3

schriftelijk materiaal

6.2.3

invoer van gegevens

6.3.1

leerlinghandleiding

6.2.3.1

invoermiddelen

6.3.2

docenthandleiding

6.2.3.2

invoerhandelingen

6.3.3

bedieningsinstructie

6.2.3.3

controle

6.3.4

opdrachtenbeschrijving

6.2.3.4

correctie

6.3.5

gebruiksuggesties

6.2.3.5

defaultwaarden

6.3.6

leerstofbundel

6.2.3.6

responstijden

Overzicht 2.21 Produktelementen in de groep 'functioneel ontwerp'.

Het overzicht vari programmafuncties geeft de logische structuren aan met betrekking
tot de invoergegevens, de uitvoergegevens en de bewerkingen volgens welke invoer
getransformeerd wordt tot uitvoer. Per programmafunctie moet dus zijn aangegeven
welke invoergegevens, welke uitvoergegevens en welke transformatie het betreft.
Van de gegevens moet duidelijk zijn in welke vorm ze worden in- of uitgevoerd. Ook
moet aangegeven worden hoe fouten worden verwerkt. Het overzicht van program
mafuncties kan worden beschreven met behulp van een gegevensarchief en gegevens-stroomdiagrammen, soms

worden structuurdiagrammen gebruikt. Sommige

functies komen in vrijwel alle educatieve programma's terug en kunnen opgenomen
worden in een standaard, zoals bijvoorbeeld de functies met betrekking tot het
opvragen en wegschrijven van bestanden. Andere functies zijn specifiek en dienen
apart te worden vermeld. Een voorbeeld van een specifieke functie is de functie
opdrachtkeuze. In een programma kan het voorkomen dat een leerling een bepaalde
opdracht moet kiezen. De keuze van de leerling wordt door de leerling ingevoerd:
gegevensinvoer. Binnen het betreffende programma moet de functie opdrachtkeuze
op grond van deze invoer zorgen voor een gegevensuitvoer zó dat de leerling de juiste
opdracht krijgt voorgeschoteld, de juiste moeilijkheidsgraad wordt ingesteld enz.
Soms is de relatie tussen gegevensinvoer en uitvoer een eenvoudige en kan met een
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eenvoudige functie worden volstaan. Soms moeten uiteenlopende variabelen verschil
lend worden ingesteld en wordt deze functie ingewikkelder.
De user-interface betreft de wijze waarop de gebruiker met de verschillende
functies kan omgaan: de invoer van gegevens, de wijze waarop opdrachten worden
gegeven, gebruik van toetsenbord en muis, e.d. Van de user-interface zijn de
volgende zaken van belang. De verschillende menu's (lay-out, inhoud, aard van de
keuze), hun

onderlinge

samenhang, de invoer

van gegevens (invoermiddelen,

invoerhandelingen, controle, correctie, defaultwaarden, responstijden), de schermopmaak (functionele gebieden, tekstpresentatie, grafische presentatie, kleurgebruik,
codering), meldingen (foutmeldingen, feedbackmeldingen, situatiemeldingen, specifie
ke aandachtspunten per melding). Het ontwerp van een user-interface kan zijn
neerslag vinden in een schriftelijk document, maar ook in een voorbeeldprogramma
(prototype).
De inhoudsopgave voor het schriftelijk materiaal geeft aan uit welke elementen
dit materiaal zal bestaan en wat in die elementen is terug te vinden. De belangrijkste
mogelijke elementen zijn: leerlinghandleiding, docenthandleiding, bedieningsinstructie,
opdrachtenbeschrijving, gebruiksuggesties en leerstofbundel. Soms

kan worden

volstaan met verwijzingen naar standaard handleidingen of naar bestaand schriftelijk
materiaal zoals een studieboek. Veelal zullen onderdelen specifiek voor het program
ma moeten worden geschreven, hetgeen uit deze inhoudsopgave moet blijken.

Technisch ontwerp
Het technisch ontwerp beschrijft de wijze waarop het programma dient te worden
opgebouwd (overzicht 2.22). Het gaat daarbij om de wijze waarop het programma
met gegevens omgaat (aan de hand van gegevensstroomdiagrammen en gegevensarchief) en de structuur van het programma (hiervoor wordt het structuurdiagram
gebruikt, dat de procedures in hun onderlinge relaties weergeeft, veelal aangevuld
met een beschrijving van de verschillende modulen waaruit het programma is
opgebouwd). Afhankelijk van de complexiteit van de educatieve programmatuur zal
het technisch ontwerp meer of minder uitgebreid zijn. Dit technisch ontwerp zal in elk
geval uit schriftelijk materiaal bestaan. Daarnaast kan het ontwerp in voorbeeldpro
gramma's (prototypen) zijn vastgelegd.
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7

technisch ontwerp
7.1

omgaan met gegevens

7.2

7.1.1

gegevensstroomdiagram-

7.2.1

structuurdiagram

men

7.2.2

moduulbeschrijving

7.1.2

gegevensarchief

7.2.3

prototype

7.1.3

prototype

programmastructuur

Overzicht 2.22 Produktelementen in de groep 'technisch ontwerp'.

Courseware, eerste versie
Het resultaat van de produktiefase bestaat uit de eerste versie van de educatieve
software en uit schriftelijk materiaal (samen courseware genoemd, overzicht 2.23).
De inhoud van deze tussenprodukten kan worden beoordeeld met behulp van de
aspectenlijst die ontwikkeld is in het kader van het deelonderzoek betreffende de
beoordeling van courseware (Blom, in voorbereiding). De bedoeling van deze tussen
produkten is dat er een versie beschikbaar is, die in reële klassesituaties is te testen.
Dit vergt van deze tussenprodukten dat ze voldoende volledig zijn en geschikt voor
gebruik in de klas.

8

courseware, eerste versie
8.1

educatieve programmatuur

8.2

schriftelijk materiaal

Overzicht 2.23 Produktelementen in de groep 'courseware, eerste versie'.

Test- of evaluatierapporten
Zoals eerder is opgemerkt neemt formatieve evaluatie een belangrijke plaats in bij
courseware-ontwikkeling (overzicht 2.24). Tijdens de ontwikkeling van courseware
ontstaan verschillende ontwerpen die kunnen worden getest of geëvalueerd, zeker
wanneer gebruik wordt gemaakt van prototypen. Van deze testen en evaluaties dient
een verslag te worden gemaakt. Het gaat daarbij in elk geval om rapporten naar
aanleiding van het testen van de courseware in eerste versie. In veel gevallen is het
ook raadzaam om het ontwerp van de user-interface te testen, zeker wanneer hiervan
een prototype is gemaakt. Hiernaast is het mogelijk dat andere tussenprodukten
worden getest: de omschrijving van het onderwijskundig ontwerp kan bijvoorbeeld
aan een grote groep docenten worden voorgelegd en vooral tijdens de produktiefase
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zullen programmaonderdelen herhaald worden getest. Rapportage hiervan is niet altijd
nodig en zal niet altijd uitgebreid plaatsvinden.
In een test- of evaluatierapport mag informatie over de volgende aspecten
worden verwacht: de situatie waarin de test heeft plaatsgehad (beschrijving van de
onderwijssituatie en van de gebruikte voorzieningen, met name hard- en software); de
leerlingen of docenten die de test hebben uitgevoerd; de aandachtspunten waarop de
test is gericht; de onderdelen van het ontwerp die vooral zijn gebruikt; resultaten in
termen van foutmeldingen, positieve bevindingen, negatieve bevindingen en sugges
ties tot verbetering; conclusies onder meer in de vorm van een lijst met te onder
nemen acties.

9

test- of evaluatierapporten
9.1

testonderwerp

9.2.4

9.1.1

courseware eerste versie

9.2.5

testresultaten

9.1.2

user-interface

9.2.5.1

positieve bevindingen

9.1.3

overige ontwerpen

9.2.5.2

negatieve bevindingen

9.2

inhoud rapport

9.2.5.3

foutmeldingen

9.2.1

testsituatie

9.2.5.4

suggesties tot verbetering

9.2.1.1

onderwijssituatie

9.2.6

conclusies

9.2.1.2

voorzieningen

9.2.6.1

algemeen

9.2.2

uitvoerders

9.2.6.2

te ondernemen acties

9.2.3

aandachtspunten

gebruikte onderdelen van het ontwerp

Overzicht 2.24 Produktelementen uit de groep 'test- of evaluatierapporten'.

Voorstel voor nascholingen
De ontwikkeling van courseware omvat ook het opstellen van voorstellen voor
nascholing van docenten (Thijssen et al. 1990). Docenten zullen de courseware
moeten leren gebruiken in hun eigen situatie. Soms is dit eenvoudig te doen en hoeft
amper aandacht aan systematische scholing te worden besteed (overzicht 2.25).
Veelal is het gebruiken van een courseware-pakket ingewikkeld. De educatieve
software kan veel keuzemogelijkheden herbergen, waardoor de wijze van bedienen
ervan niet zonder meer vanzelf spreekt. Ook kan een instructiestrategie zijn veronder
steld die enige uitleg vraagt. De leerinhoud kan op een minder gebruikelijke manier
toegankelijk zijn gemaakt of op onderdelen vernieuwd zijn. Dikwijls vraagt de
lesvoorbereiding meer tijd dan normaal, omdat opgaven moeten worden aangepast of
gegevensbestanden gecontroleerd of aangepast. Dit zijn aspecten die in een nascho
ling over het gebruik van het courseware-pakket aan docenten aan bod kunnen
komen.
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10

nascholingen
10.1

bedienen van de educatieve software

10.2

hanteren van de handleidingen

10.3

toelichting op de leerstof

10.4

hanteren van gebruiksuggesties en lesvoorbeelden

10.5

inpassing in de eigen lesaanpak

Overzicht 2.25 Produktelementen in de groep 'nascholingen'.

2.8
De

Plaats van de verschillende determinanten in dit onderzoek
hierboven

uitgewerkte

determinanten

van

courseware-ontwikkeling

bieden

gelegenheid om het proces van courseware-ontwikkeling, zoals zich dat binnen de
ESLO-projecten afspeelt, te beschrijven. Een concreet resultaat van een activiteit,
bijvoorbeeld een ontwerpdocument, kan met behulp van de in voorafgaande paragra
fen ontwikkelde begrippen worden beschreven als een specifiek tussenprodukt. Ook
kan de activiteit worden benoemd die tot dit tussenprodukt heeft geleid. De actoren
die bij deze activiteit waren betrokken kunnen worden beschreven, en de gebruikte
hulpbronnen kunnen in kaart worden gebracht. Op grond van het waargenomen
tijdstip en de projectduur kan een indicatie verkregen worden van de fase waarin het
project verkeert. Bovendien is het mogelijk de activiteit te plaatsen in een van de vier
handelingslijnen. Dit houdt in dat vijf van de zes determinanten gebruikt kunnen
worden als concreet waarneembare variabelen: activiteiten, volgorde in de tijd,
actoren, tussenprodukten en hulpbronnen. De overige determinant, handelingslijnen,
wordt in dit onderzoek gebruikt om de waarnemingen aan de overige vijf variabelen te
interpreteren. Wanneer een bepaalde combinatie van activiteiten, volgorde in de tijd,
actoren, hulpmiddelen en tussenprodukten wordt

waargenomen dan is dat te

interpreteren als passend in een bepaalde handelingslijn.
Om tot een beoordeling te komen zullen eerst afwijkingen ten opzichte van het
hier ontwikkelde referentiekader aan bod komen. Het betreft vragen zoals: Aan welke
details is in het tussenprodukt onvoldoende aandacht besteed? Welke tussenproduk
ten ontbreken? Welke actoren waren tegen de verwachting in betrokken? Het geven
van samenhangende oordelen wordt bemoeilijkt door het probleem van de gedetail
leerdheid van het referentiekader: vier handelingslijnen, vier fasen, 19 ideaaltypische
rollen, zes activiteiten die elk zijn onderverdeeld in twee tot 20 deelactiviteiten, vier
hulpbronnen elk onderverdeeld in vier tot 14 aspecten, 10 tussenprodukten waaraan
twee tot 32 aspecten zijn onderscheiden. Om toch tot samenhang te komen wordt
gebruik gemaakt van de volgende matrix (overzicht 2.26). In deze matrix zijn
handelingslijnen en fasen tegen elkaar uitgezet, hetgeen tot 16 cellen leidt. Elke cel
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kan worden ingevuld voor het betreffende ESLO-deelproject. Elke waargenomen
activiteit kan in een van de cellen worden geplaatst, de betrokken actoren kunnen
worden aangegeven evenals de hulpbronnen die zijn gebruikt en de tussenprodukten
die zijn ontstaan. Hierdoor ontstaat een overzicht per ESLO-project. Ook van het
referentiekader kan een dergelijk overzicht worden gemaakt waarbij elke cel is
ingevuld met de verschillende activiteiten, actoren, hulpbronnen en tussenprodukten
die in de cel van belang zijn. Bijlage 1 bevat de met behulp van het referentiekader
volledig uitgewerkte matrix. Het overzicht per ESLO-deelproject kan goed worden
vergeleken met het referentiekader in de matrix.

tijd
handelingslijn
ontwikkeling van

fase 1

fase 2

fase 3

fase 4

oriëntatie

ontwerp en produktie

implementatie

terugkoppeling

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

instructie
software-ontwikkeling
onderwijsinnovatie
beheer

Overzicht 2.26

Handelingslijn-tijdmatrix voor de beoordeling van de mate waarin

handelingslijnen in

het geregistreerde proces

van courseware-ontwikkeling zijn

vertegen woordigd.

Het proces van courseware-ontwikkeling is hiermee beschrijfbaar en beoordeelbaar
gemaakt. De drie doelstellingen van de ESLO-projecten zijn in het bovenbeschreven
instrument terug te vinden. De eerste doelstelling van de ESLO-projecten betreft de
ontwikkeling van courseware met het oog op de informatisering in de landbouw. Een
aspect van beoordeling zal bijvoorbeeld betrekking hebben op de vraag welke
activiteiten binnen de curriculum-ontwikkeling passen binnen deze doelstelling. De
tweede doelstelling is gericht op het ontwikkelen van courseware met behulp
waarvan het leren en lesgeven kan worden ondersteund en verbeterd. Ook hieraan
kan in de beoordeling aandacht worden geschonken. De derde doelstelling van de
ESLO-projecten betreft de ontwikkeling van kennis en instrumentarium inzake
courseware-ontwikkeling. Kennis en instrumentarium inzake courseware-ontwikkeling
hebben enerzijds betrekking op methoden, technieken en hulpmiddelen voor course
ware-ontwikkeling. Anderzijds wordt ook de organisatie van verschillende actoren
ermee aangeduid. Beide elementen keren in het hierboven uitgewerkte referentiekader
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voor beschrijving en beoordeling van courseware-ontwikkeling terug en zijn daarmee
beoordeelbaar gemaakt.
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3

OPZET VAN HET ONDERZOEK EN WERKWIJZE

De primaire doelstelling van het onderzoek waarover hier wordt gerapporteerd, is het
proces van courseware-ontwikkeling beschrijfbaar en beoordeelbaar te maken zodat
een evaluatie van dit proces en het doen van aanbevelingen ter verbetering mogelijk
worden. Bij deze doelstelling past de opzet van een veldonderzoek. In het vorige
hoofdstuk is aangegeven dat de literatuur niet toestaat om op voorhand een beperkte
set indicatoren te identificeren aan de hand waarvan beschrijving en beoordeling
mogelijk is. Hierdoor krijgt het onderzoek een verkennend en kwalitatief karakter. In
dit hoofdstuk komen de opzet en werkwijze zoals gehanteerd bij dit onderzoek aan
bod. Achtereenvolgens worden behandeld: de eenheid van analyse waarover uitspra
ken gedaan worden, de keuze van de gegevensbronnen, het verzamelen van de
gegevens en de aard van de analyse.

3.1

Eenheid van analyse

In deze evaluatie is het proces van courseware-ontwikkeling object van onderzoek.
Dit proces speelt zich af in projecten voor courseware-ontwikkeling. Binnen elk van
de vijftien ESLO-projecten wordt in deelprojecten aan meer dan één coursewarepakket gewerkt die alle binnen hetzelfde leerstofgebied gebruikt zullen worden. Een
ESLO-project moet dus worden opgevat als een verzameling deelprojecten waar
binnen courseware ontwikkeld wordt. De eenheid van analyse in dit onderzoek is een
deelproject binnen een ESLO-project. De deelprojecten staan niet los van elkaar maar
zijn ingebed in een structuur van ESLO-projecten. Het onderzoek zal zich dus niet
kunnen beperken tot de deelprojecten, maar ook aandacht moeten besteden aan de
ESLO-projecten als verzamelingen van deelprojecten.
Het beheer van de ESLO-projecten vindt vooral plaats binnen de afdeling
Onderwijskundige Informatica (Ol) van het CILO, met name binnen de specificatiegroep. Voor een goed beeld van de ESLO-projecten zal ook aan deze specificatiegroep
aandacht moeten worden besteed. Begin 1991 is het CILO gefuseerd met de
Stichting tot Ontwikkeling van de Agrarische Onderwijskunde en Scholing (STOAS).
Samen met het Landelijk Agrarisch Mediakundig Centrum vormt het CILO nu de
directie Agrlmedia van de STOAS. De afdeling Ol is in haar geheel van het CILO
overgegaan naar de directie Agrlmedia zodat de fusie geen grote gevolgen heeft voor
de organisatie van de ESLO-projecten en de plaats van de specificatiegroep hier53

binnen. Waar in het vervolg van dit rapport gerefereerd wordt aan de afdeling Ol en
aan de specificatiegroep, wordt geen verschil gemaakt tussen de situatie voor en na
de fusie.
De ESLO-projecten zijn niet los te zien van de structuur voor onderwijsonder
steuning en -ontwikkeling van het landbouwonderwijs. Het CILO maakt ook deel uit
van deze structuur. Een beoordeling van het proces van courseware-ontwikkeling kan
alleen plaatsvinden tegen de achtergrond van deze context waarin de coursewareontwikkeling zich afspeelt. Ook aan deze context zal aandacht worden besteed.

3.2

Keuze van gegevensbronnen

Ten aanzien van de keuze van gegevensbronnen is het onderzoek van Beers (1991)
naar processen achter het succes en falen van automatiseringsprojecten illustratief.
Beers (1991) onderscheidt drie typen gegevensbronnen: projectdocumentatie zoals
systeembeschrijvingen, notulen en ontwerpdocumenten; interviews met betrokkenen;
en observaties inzake het gevolgde proces. Op grond van vier criteria (volledigheid,
objectiviteit, betrouwbaarheid en uitvoerbaarheid) kiest hij voor projectdocumentatie
als gegevensbron (zie schema 3.1). Door verschillende auteurs wordt gewezen op de
noodzaak meer dan één gegevensbron te benutten (Smith en Keep, 1988; Patton,
1990). In dit onderzoek vormen projectdocumentatie, observaties en interviews de
gegevensbronnen aan de hand waarvan een aantal courseware-ontwikkelingsprojecten wordt bestudeerd.

documentatie

interview

observatie

volledigheid

-

-

+

objectiviteit

+

-

+ /-

betrouwbaarheid

+

-

+

uitvoerbaarheid

+

+

-

Overzicht 3.1 De voor- en nadelen van drie gegevensbronnen in een automatiserings
project bekeken aan de hand van afzonderlijke criteria (Beers 1991).
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3.3

Gegevensverzameling

Zoals bleek uit paragraaf 3.1 wordt in dit onderzoek aandacht besteed aan de
deelprojecten, de ESLO-projecten als verzameling deelprojecten, de specificatiegroep
en de context waarin de ESLO-projecten functioneren.
De gegevensverzameling met betrekking tot de context van de projecten vindt
plaats door uiteenlopende documentatie te raadplegen: rapporten inzake het meerjarenbeleid en de activiteitenplanning van het CILO en van de directie Agrlmedia,
verschillende informatiebulletins van het CILO, de beschrijving van het voorstel voor
de ESLO-projecten, publikaties van de Directie Landbouwonderwijs, het eindrapport
van de werkgroep voorbereiding integratie CILO en STOAS, interne notities van het
CILO en de directie Agrlmedia. Ook zijn de omschrijvingen van de functies binnen de
afdeling onderwijskundige informatica van het CILO ingezien. Daarnaast is informatie
benut uit formele en informele gesprekken met verschillende betrokkenen, onder meer
de directeur van het CILO (thans directeur van de directie Agrlmedia), met het hoofd
van de afdeling onderwijskundige informatica van het CILO (thans van de afdeling ITmedia van Agrlmedia), met de coördinator ontwikkelgroep binnen de afdeling
onderwijskundige informatica van het CILO, met de toenmalige vakinspecteur van de
Directie Landbouwonderwijs met informatica in zijn portefeuille, met systeemanalis
ten, programmeurs en projectleiders.
In totaal bestaan er vijftien ESLO-projecten, ingedeeld naar vakgebied: 1. LAO
Basisinformatica/lnformatiekunde; 2. Plantenteelt MAO; 3. Groene Ruimte MAO; 4.
Economie MAO; 5. Veehouderij MAO; 6. Communicatieve vakken MAO; 7. Levens
middelentechnologie MAO; 8. Techniek MAO/LAO; 9. Integratiecommissie MAO
(veehouderij); 10. Integratiecommissie MAO (plantenteelt); 11. Veehouderij LAO; 12.
Remedial teaching LAO; 13. Plantenteelt LAO; 14. Wiskunde MAO; 15. Natuurkunde
MAO. Het is om redenen van uitvoerbaarheid niet mogelijk de gegevens van alle
projecten te verzamelen en te analyseren. Door uit de vijftien ESLO-projecten een
beperkt aantal te selecteren en alle deelprojecten binnen deze projecten te betrekken
bij het onderzoek ontstaat een goed inzicht in het functioneren van de ESLO-projecten
en de deelprojecten. De nadruk in dit onderzoek ligt op vakken in het middelbaar agra
risch onderwijs met een duidelijk beroepsvoorbereidend karakter. Het ligt voor de
hand om projecten te kiezen waarin voor dit type onderwijs courseware ontwikkeld
wordt. Binnen deze categorie kan onderscheid gemaakt worden tussen beroepsgerich
te vakken (plantenteelt, veehouderij en levensmiddelentechnologie) en beroepsonder
steunende vakken (economie en techniek). Het is gegeven het verschil in vakinhoud
aanbevelenswaardig om een project te kiezen in de sfeer van de beroepsgerichte
vakken en een project in de sfeer van de beroepsondersteunende vakken. Er is uit de
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beroepsgerichte vakken gekozen voor plantenteelt. Binnen het project Plantenteelt
was gedurende de onderzoekperiode relatief veel courseware in ontwikkeling. Binnen
het ESLO-project Techniek werden tijdens de start van de gegevensverzameling om
uiteenlopende redenen geen activiteiten uitgevoerd noch gepland, zodat de keuze viel
op Economie.
Van de deelprojecten binnen deze twee ESLO-projecten wordt projectdocumentatie bestudeerd. Het gaat daarbij om notulen, verslagen van bijeenkomsten, ontwerp
documenten, correspondentie en dergelijke. Tevens worden vergaderingen die tijdens
het project plaatsvinden bijgewoond waarvan verslagen worden gemaakt. Het betreft
bijeenkomsten van twee of meer van de projectgroepleden, die bijvoorbeeld de
planning van de deelprojectactiviteiten betreffen of betrekking hebben op de uitwer
king van een bepaald ontwerpdetail. Vanaf eind 1989 tot mei 1991 is de onderzoeker
betrokken bij de bijeenkomsten van de specificatiegroep, terwijl de periode van
gegevensverzameling voor de beide ESLO-projecten loopt van maart 1990 tot eind
1991. De verslaglegging vindt plaats aan de hand van een aantal vragen weergege
ven in overzicht 3.2.

1.

Welke onderwerpen worden successievelijk besproken?

2.

Wie brengt het betreffende onderwerp ter sprake?

3.

Wie nemen deel aan het gesprek over het betreffende onderwerp?

4.

Hoe lang duurt de bijeenkomst en nemen bepaalde onderwerpen veel tijd in
beslag?

5.

Welke betrokkenen bij de courseware-ontwikkeling worden in dit gesprek
genoemd?

Overzicht 3.2 Vragen aan de hand waarvan verslagen van bijeenkomsten en vergade
ringen worden gemaakt.

In de fase van implementatie en distributie zijn vooral activiteiten gericht op versprei
ding van het materiaal, op de presentatie aan en nascholing van docenten, op de
ondersteuning, en op de evaluatie van belang. In dit stadium worden extra inspan
ningen gevraagd om gegevens die van belang zijn voor het proces van coursewareontwikkeling te registreren. De nascholingsdagen worden bijgewoond en op een
aantal scholen worden ervaringen met betrekking tot de ontvangst en het gebruik van
courseware geregistreerd. Daarnaast wordt een aantal gesprekken met de direct bij
het project betrokken actoren gevoerd. Het aantal gesprekken dient zo klein mogelijk
en de duur ervan zo kort mogelijk te blijven ten einde het beslag dat dit onderzoek op
de tijd van de courseware-ontwikkelaars legt te beperken. Met hen wordt in de
beginperiode van de gegevensverzameling een gesprek gevoerd om de ideeën over
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het project te peilen. Mocht het contact met de betrokkenen te weinig plaatsvinden
dan wordt incidenteel telefonisch contact gezocht met het verzoek aan de projectuit
voerders een vijftal vragen te beantwoorden (overzicht 3.3).

1.

Wilt u kort aangeven welke activiteiten u in de afgelopen twee weken hebt
verricht in het kader van het project (Techniek LAO/MAO of Plantenteelt
MAO)?

2.

Wat vond u in de afgelopen periode goed verlopen, en waarom?

3.

Wat vond u in de afgelopen periode slecht verlopen, en waarom?

4.

Wat zou u in het project graag veranderen?

5.

Wilt u aangeven of die veranderingen realiseerbaar zijn en zo ja, hoe; zo
nee, waarom niet?

Overzicht 3.3 Vragen aan de hand waarvan telefoongesprekken zijn gevoerd.

Van deze telefoongesprekken wordt telkens schriftelijk verslag gedaan. De program
meurs, systeemanalisten en de onderwijskundigen worden ook met uitvoerende taken
belast, maar besteden niet voortdurend tijd aan het project. In de fasen waarin zij
vooral bij het project betrokken zijn wordt met hen een gesprek over het betreffende
project gevoerd.
Hiermee is aangegeven op welke

wijze de gegevensverzameling rond de

deelprojecten is opgezet. Deze verzameling is voor een deel ook bruikbaar voor
beschrijving en beoordeling van de verzameling van deze deelprojecten: de beide
ESLO-projecten. Zij moet echter worden uitgebreid met de verslagen van de bijeen
komsten die de planning en het beheer van de beide projecten betreffen: de bijeen
komsten van de werkgroepen Informatica Plantenteelt en Informatica Economie.
Een speciale plaats binnen de organisatie rond de ESLO-projecten wordt ingenomen
door de specificatiegroep. In deze groep ontmoeten de leiders van de verschillende
ESLO-projecten elkaar en wordt overlegd met de projectmanager die de eindverant
woordelijkheid voor de 15 ESLO-projecten draagt en tevens hoofd van de afdeling Ol
is. Deze groep wordt gecoördineerd door de coördinator specificatie, tevens adjuncthoofd van de afdeling Ol. In deze groep worden concrete zaken betreffende de ESLOprojecten besproken en komen onderwerpen inzake de context van de ESLO-projecten
aan bod. De specificatiegroep neemt daarmee een soort scharnierfunctie in tussen de
context en de projecten. De bijeenkomsten van deze groep worden daarom door de
onderzoeker bijgewoond in de periode januari 1990 tot mei 1991. Na mei 1991
wordt de specificatiegroep opgeheven. Er wordt verslag van de bijeenkomsten gedaan
aan de hand van de vragen uit overzicht 3.2.
57

Hiermee is beschreven op welke wijze de geselecteerde projecten worden gevolgd en
welke gegevensbronnen worden benut voor de beschrijving en beoordeling van het
proces van courseware-ontwikkeling. In de volgende paragraaf staan de analyses
centraal die op de verzamelde gegevens zijn toegepast.

3.4

Aard van de analyse

De conform paragraaf 3.3 verzamelde gegevens liggen alle vast in de vorm van
documenten: verslagen van gesprekken, interviews en bijeenkomsten, tussentijdse
Produkten van de verschillende projecten en deelprojecten, jaarverslagen, voorschrif
ten voor de ontwikkeling van courseware en dergelijke. De analyse is hierdoor te
karakteriseren als een inhoudsanalyse, toegepast op deze verschillende documenten
waarbij het in hoofdstuk 2 beschreven referentiekader voor beschrijving en beoorde
ling als uitgangspunt geldt. Voor een nadere beschrijving van de analyse zal eerst de
analyse van de context, daarna de analyse van de twee ESLO-projecten, de deelpro
jecten en de analyse van bijeenkomsten van de specificatiegroep aandacht krijgen.

3.4.1

De context

Het referentiekader, gepresenteerd in hoofdstuk 2, is ontwikkeld om het proces van
courseware-ontwikkeling te beschrijven en te beoordelen. Het is, zoals hier zal blijken,
ook te gebruiken voor het beschrijven en beoordelen van de context waarin de
courseware-ontwikkeling plaatsvindt.
De belangrijkste contextfactoren van belang voor de courseware-ontwikkeling
hebben betrekking op: de organisatie van onderwijsondersteuning en -ontwikkeling
voor het landbouwonderwijs, ter beschikking gestelde voorzieningen en de voorschrif
ten te hanteren bij het proces van courseware-ontwikkeling. Deze drie factoren zijn
goed uit te werken met behulp van vier van de zes determinanten van het proces van
courseware-ontwikkeling, te weten activiteiten (paragraaf 2.3), actoren (paragraaf
2.5), hulpbronnen (paragraaf 2.6) en tussenprodukten (paragraaf 2.7). Deze uitwer
king is schematisch in overzicht 3.4 weergegeven.
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1. De organisatie van onderwijsondersteuning en -ontwikkeling voor het landbouwonderwijs
Actoren

Activiteiten
11 organisatie voor ontwerp van

1

overheid

2

organisatie(s) voor curriculum
ontwikkeling

12 onderwijskundige

3

organisatie(s) voor lesmateriaal

13 docent

ontwikkeling

14 school

4

beroepenveld

15 systeemanalist

4

distribueren

5

organisatie voor nascholing

16 organisatie voor produktie van

5

invoeren

6

opdrachtgever

6

evalueren

instructie

software

7 projectleider

17 programmeur

8 projectmanagement

18 organisatie voor distributie

9 inhouddeskundige

19 gebruiker

1

beheren

2

beschikbaar stellen van
hulpbronnen

3

ontwikkelen van instructie
en van software

10 vakdidacticus
2. Ter beschikking gestelde voorzieningen
Voorzieningen
1

personele voorzieningen

2

overige voorzieningen

3. De voorschriften te hanteren bij het proces van courseware-ontwikkeling
Produkten

Activiteiten

Methoden, technieken en hulp
middelen

1

beheren

1

curriculumanalyse

1

2

beschikbaar stellen van hulpbron

2

organisatorische context

2

technieken

nen

3

vernieuwingskarakteristiek

3

hulpmiddelen

ontwikkelen van instructie en van

4

projectbeschrijving

software

5 onderwijskundig ontwerp

4

distribueren

6

5

invoeren

7

technisch ontwerp

6

evalueren

8

courseware, eerste versie

9

test- of evaluatierapporten

3

methoden

functioneel ontwerp

10 nascholingen

Overzicht 3.4

Uitwerking van de drie onderscheiden contextfactoren aan de hand

van verschillende determinanten van het proces van courseware-ontwikkeling.

De organisatie voor onderwijsondersteuning en -ontwikkeling kan worden beschreven
door na te gaan welke actoren (organisaties en personen) bij de courseware-ontwikke
ling zijn betrokken en welke rollen zij toebedeeld hebben gekregen. De indeling van
rollen zoals in het referentiekader (paragraaf 2.5) is gepresenteerd, biedt hier een
goed houvast evenals de indeling in activiteiten. De functie-omschrijvingen van de
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betrokkenen bij de ESLO-projecten, werkzaam bij de afdeling 01, geven een goede
ingang voor analyse van rollen van de verschillende actoren. Voor wat betreft de
overige actoren wordt getracht op basis van de beschikbare documenten een
overzicht te geven van betrokken actoren en hun rollen en activiteiten.
De ter beschikking gestelde voorzieningen kunnen in kaart worden gebracht aan
de hand van de opsomming van voorzieningen vermeld in het referentiekader
(paragraaf 2.6). In de verschillende geraadpleegde documenten wordt nagegaan
welke voorzieningen aan de ESLO-projecten worden toegezegd.
De diverse voorschriften zoals deze gelden voor het proces van coursewareontwikkeling binnen de ESLO-projecten vormen samen de formele methoden die
binnen de ESLO-projecten gehanteerd dienen te worden. Deze voorschriften kunnen
worden achterhaald door de methode van werken te analyseren zoals deze door het
CILO in het begin van het project is opgesteld en gaandeweg is bijgesteld (het 'CILOstappenplan', CILO, 1987b, 1989a, 1989b en 1990). Deze analyse kan worden
opgesteld door na te gaan welke activiteiten uit het referentiekader van een voor
schrift zijn voorzien, welke tussenprodukten uit het referentiekader worden voorge
schreven, welke hulpbronnen worden voorgeschreven en welke actoren specifiek
worden'genoemd. Ook kan worden nagegaan welke rollen, technieken en hulpmidde
len in het stappenplan worden genoemd.
Tijdens het verwerken van de verschillende documenten en de analyse van de
verschillende coderingen is tevens aandacht besteed aan de consistentie van de
verschillende coderingen. Een interpretatie van een specifiek voorval kan aanleiding
geven tot het herzien van een interpretatie van een ander voorval hetgeen leidt tot het
bijstellen van de eerder toegekende codes.
De analyse neemt de formele context als uitgangspunt: de formele organisatie,
de formeel beschikbaar gestelde voorzieningen en de formeel gehanteerde voorschrif
ten. De evaluatie heeft in dit onderdeel van het onderzoek vooral betrekking op deze
formele context. In hoeverre de praktijk van deze formele context afwijkt is een vraag
die bij de analyse van de documenten inzake de concrete ESLO-projecten en de
specificatiegroep aan bod komt.
Nadat de beschrijving heeft plaatsgevonden is een concept-resultaat aan een
vertegenwoordiger van de Directie Landbouwonderwijs en aan een aantal represen
tanten van het voormalige CILO, thans directie Agrlmedia ter verificatie voorgelegd.
De commentaren zijn verwerkt in de rapportage van de resultaten zoals neergelegd in
de hoofdstukken 4 en 5.
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3.4.2

ESLO-projecten, deelprojecten en specificatiegroep

De procedure voor de analyse van de deelprojecten, de beide ESLO-projecten, en de
specificatiegroep laat zich als volgt beschrijven. Gestart wordt met het nummeren van
de beschikbare documenten op datumvolgorde per deelproject. Vervolgens worden de
beschikbare documenten met behulp van het referentiekader gecodeerd; activiteiten
staan hierbij centraal. De codering volgt de nummering en afkortingen in de overzich
ten van hoofdstuk 2 (vergelijk ook bijlage 1). De code wordt, wanneer zij van
toepassing is, in de kantlijn van het document genoteerd en voorzien van een
toevoeging tussen haakjes. De toevoegingen staan weergegeven in overzicht 3.5. De
codering van de verschillende documenten worden per document op kaarten binnen
het programma HyperCard ingevoerd. Dit programma vergemakkelijkt de verdere
verwerking van de gecodeerde documenten. De notulen van de specificatiegroep
vertonen een grote overeenkomst met de verslagen die door de onderzoeker zijn
opgesteld. Daarom wordt volstaan met de verwerking van de agenda's en notulen.

toegevoegde codes

Overzicht 3.5

betekenis in relatie tot het aspect

1

een aanzet tot of verwijzing duidelijk aanwezig

2

in onderdeel of geheel

3

volledig aanwezig

+

een door betrokkenen geconstateerd knelpunt

9

er wordt verwezen naar de toekomst

Overzicht van de toegevoegde codes en hun betekenis in relatie tot

het aspect van courseware-ontwikkeiing waarop de code betrekking heeft.

Hierna wordt de combinatie van activiteiten, actoren, hulpbronnen en Produkten, die
per document wordt aangetroffen, bekeken. Elk document wordt geplaatst in de
handelingslijn-tijdmatrix. Dit gebeurt door per document bijlage 1 te gebruiken als
aanstreeplijst. Per document worden conclusies genoteerd betreffende de aspecten
van beoordeling, zoals genoemd in paragraaf 2.8. Voor wat betreft de activiteiten,
hulpbronnen en produktenlijsten kan de mate van volledigheid worden vastgesteld
door in overzichten aan te geven welke coderingen in de verzameling van documenten
betreffende een deelproject voorkomen. Hierbij worden ook de toegevoegde nummers
1,2 en 3 (9 wordt hierin niet betrokken) genoteerd. Ook wordt vastgesteld in
hoeverre de volgorde van activiteiten zoals deze in de documenten naar voren komt,
overeen komt met de volgorde in het referentiekader. De volgende stap betreft het
verzamelen van de knelpunten die in de loop van het project in de verschillende
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documenten zijn vermeld. De conclusies over de afzonderlijke documenten leiden tot
conclusies per deelproject, samen met de conclusies over de plaatsing in de handelingslijn-tijdmatrix, de conclusies inzake de genoemde knelpunten, de conclusies over
de volledigheid van activiteiten, hulpbronnen en produkten en de conclusies over de
volgorde van activiteiten. Tijdens het verwerken van de verschillende documenten en
de analyse van de verschillende coderingen is tevens aandacht besteed aan de
consistentie van de verschillende coderingen. Een interpretatie van een specifiek
voorval kan aanleiding geven tot het herzien van een interpretatie van een ander
voorval hetgeen leidt tot het bijstellen van de eerder toegekende codes. Het
verwerken van de documenten en de analyse van de coderingen leidde bovendien tot
het toevoegen van een aantal aspecten aan het referentiekader. Uit overzicht 3.6
blijkt dat het om een klein aantal aspecten gaat.

Activiteiten

1.2.7

2

beschikbaar stellen van hulpbronnen

1.3

taak en/of leerstofanalyse

2.7

organiseren en coördineren lesmate

1.3.10

plaats in het leerplan

2.8

intern bijscholen

riaal-ontwikkeling
4

3

4.5

vernieuwingskarakteristiek
3.4

distribueren en onderhouden

eventueel globale aanduiding

3.4.7

onderhouden

randvoorwaarden gebruik
veronderstelde activiteiten van do
centen in verband met het gebruik
van de courseware

Actoren

4

Hulpbronnen
1

voorzieningen
1.2

5

overige voorzieningen

1.2.5 testscholen

1

4.3

kosten/baten-analyse

4.3.7

alternatieve doelgroepen

onderwijskundig ontwerp
5.10

6

1.2.6 budget voor aanschaf van (les/materialen
Tussenprodukten

projectbeschrijving

7

feedback

functioneel ontwerp
6.2

user-interface

6.2.6

prototype

technisch ontwerp

curriculumanalyse

7.1

omgaan met gegevens

1.1

7.1.3

prototype

onderwijsprobleem en oplossing

1.1.8 mogelijke alternatieve oplossingen

7.2

programmastructuur

1.2

7.2.3

prototype

doelgroepenbeschrijving

Overzicht 3.6

Overzicht van de aspecten die naar aanleiding van de gegevensver

werking zijn toegevoegd aan het referentiekader. De toegevoegde aspecten staan
cursief weergegeven.

De procedure leidt tot de volgende overzichten: 1. Overzicht van documenten en
bijhorende scores conform het referentiekader (zie het voorbeeld van een document in
bijlage 2). 2. Overzicht van de mate van volledigheid van activiteiten, hulpbronnen en
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tussenprodukten (zie het voorbeeld in bijlage 3). 3. Verzameling van knelpunten per
deelproject (zie het voorbeeld in bijlage 4). 4. Conclusies per deelproject (zie het
voorbeeld in bijlage 5). 5. Conclusies inzake de specificatiegroep. De verschillende
conclusies zijn voorgelegd aan de projectleiders en aan de coördinatoren van de
specificatiegroep en de ontwikkelgroep. Hun commentaar is verwerkt in de rapporta
ge van de resultaten.
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4

DE CONTEXT VAN DE ESLO-PROJECTEN

In het voorafgaande hoofdstuk is aangegeven op welke wijze een beschrijving en
beoordeling van de context van courseware-ontwikkeling voor het landbouwonderwijs
tot stand is gekomen. Dit hoofdstuk presenteert de resultaten van deze werkwijze. In
paragraaf 3.4.1 zijn drie belangrijke contextfactoren onderscheiden: de organisatie
van onderwijsondersteuning en -ontwikkeling voor het landbouwonderwijs, de voor
zieningen die beschikbaar zijn gesteld aan de courseware-ontwikkeling en de voor
schriften te hanteren bij het proces van courseware-ontwikkeling. De beschrijving van
deze contextfactoren voor de ESLO-projecten vindt in dit hoofdstuk in opeenvolgende
paragrafen plaats. De conclusies en discussies naar aanleiding van deze beschrijving
komen in hoofdstuk 5 aan de orde. De nadruk in de beschrijving ligt op de formele
context, dat wil zeggen de context zoals deze in formele documenten staat beschre
ven. De wijze waarop de context in de praktijk functioneert wordt in de hoofdstukken
6 en 7 behandeld.

4.1

Organisatie voor onderwijsondersteuning en -ontwikkeling

De beschrijving vindt plaats aan de hand van de in het referentiekader onderscheiden
rollen bij courseware-ontwikkeling (overzicht 2.11). Het resultaat van deze beschrij
ving staat samengevat weergegeven in figuur 4.1 en wordt in de volgende paragrafen
toegelicht.
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Directie Landbouwonderwijs. Ministerie van Landbouw. Natuurbeheer en Visserij

Figuur 4.1

Schematische weergave van de organisatie voor onderwijsondersteuning

en -ontwikkeling in het landbouwonderwijs, toegespitst op de ESLO-projecten

4.1.1

Overheid

De Directie Landbouwonderwijs van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij (LNV) is de belangrijkste beleidsbepalende instantie voor het landbouwonder
wijs. Deze directie vervult daarmee de rol van overheid en heeft een belangrijke
invloed op de ESLO-projecten. Zij ziet zich als één van de instrumenten met behulp
waarvan het Ministerie van LNV tracht drie hoofddoelstellingen te realiseren: het
bevorderen van een concurrerende en veilige landbouw, de zorg voor instandhouding,
herstel en ontwikkeling van de Nederlandse natuurwaarden en landschappen, en de
zorg voor een duurzaam vitaal en leefbaar landelijk gebied ten dienste van de
samenleving. De directie heeft één van de panelen van het OVO-drieluik (onderzoek,
65

voorlichting en onderwijs) onder haar hoede. Informatietechnologie is in het beleid van
het ministerie sinds het midden van de tachtiger jaren een belangrijk thema, getuige
de invulling van het informatica stimuleringsplan (INSP) in de periode 1984-1991. De
ontwikkeling en het gebruik van systemen voor bedrijfsmanagement, procesautomati
sering en communicatie zijn gestimuleerd waarin het ontwikkelen van informatiemo
dellen voor de verschillende landbouwbedrijfstakken door de takorganisaties een
belangrijke rol heeft gespeeld (Ministerie van LNV, 1991b). Het beleid van de Directie
Landbouwonderwijs is hierbij vooral gericht op de invoering van computers en
informatietechnologie in het onderwijs. Bij het ontwikkelen en uitvoeren van dit beleid
wordt afstemming nagestreefd met de twee andere panelen van het drieluik (onder
zoek

en

voorlichting)

en

met

relevante

organisaties

binnen

het

bedrijfsleven

waaronder de takorganisaties. Het bedoelde beleid laat zich als volgt beschrijven.
In een aantal beleidsmaatregelen staat de aanschaf van apparatuur centraal
(Blom en Hartog, 1988). Het betreft onder meer de deelname in het 100-scholenproject (1983); de aanschaf van Apple Ile computers voor het middelbaar agrarisch
onderwijs (1982-1984); de aanschaf van NIMBUS netwerken voor het lager agrarisch
onderwijs (1987-1991); en de aanschaf van MsDOS apparatuur voor praktijkscholen
en voor het middelbaar agrarisch onderwijs (1987-1990). Ook in meer recente
beleidsvoornemens van deze directie krijgt de aanschaf van apparatuur de nodige
aandacht (Ministerie van LNV, 1991a).
Een tweede groep van maatregelen betreft het stimuleren van de ontwikkeling
van leerstof voor het vakgebied informatica (Blom en Hartog, 1988). De belangrijkste
maatregelen zijn het aanstellen van een vakinspecteur informatica, de deelname aan
het 100-scholenproject waarin onder andere leerstofontwikkeling plaatsvond, het
stimuleren van de totstandkoming van de werkgroep Informatica MAO (alle drie begin
jaren '80), het instellen van de kerncommissie Informatica (1985) en het ter beschik
king stellen van extra taakuren voor de integratie van informatica in de beroepsgerich
te en -ondersteunende vakken en voor nascholing met betrekking tot informatica.
Sinds de invoering van de kwalificatiestructuur en de voorbereiding hiervan (1989)
verloopt de leerstofontwikkeling via de vaststelling van eindtermen en de uitwerking
hiervan in certificaten (Ministerie van LNV, 1989a en 1990) hetgeen uitmondt in een
overzicht van diploma's en certificaten voor het Nederlands agrarisch voortgezet
onderwijs (Ministerie van LNV, 1991c). Ook in dit lesmateraalontwikkelingstraject is
het thema informatietechnologie terug te vinden.
In het beleid ten aanzien van de leerstofontwikkeling valt op dat onderscheid is
gemaakt in enerzijds de introductie in informatica en computergebruik in algemene zin
(ook wel burgerinformatica of basisinformatica genoemd) en anderzijds de toepassing
van informatica in de beroepsgerichte vakken. Voor wat betreft het eerste leerstofdo
mein zijn de leerstofbundels voor het inleidende vak informatica in het MAO en voor
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het vak informatiekunde LAO gezichtsbepalend. Aan de inhoud van het vak informati
ca MAO wordt sinds 1982 gewerkt, voor het LAO kan het 10O-scholenproject als een
beginpunt worden opgevat (1983). De kerncommissie Informatica heeft bij het tot
stand komen van deze bundels en bij de nascholing van docenten inzake het gebruik
ervan in de les een belangrijke rol gespeeld. Dit leerstofgebied is inmiddels in belangrijke mate terug te vinden in de kerndoelen van de basisvorming en daarmee nauwe
lijks meer uitsluitend een zaak van het agrarisch voortgezet onderwijs (vgl. Ministerie
van O&W, 1990). In het Tweede advies Diploma's en Certificaten is één certificaat
terug te vinden dat in dit leerstofgebied is te rangschikken (Ministerie van LNV,
1991c: certificaat pjba). Voor wat betreft het tweede leerstofdomein geldt als
uitgangspunt dat dit leerstofdomein geïntegreerd in de beroepsgerichte vakken aan
bod moet komen. Derhalve zijn voor dit leerstofdomein de kerncommissies voor de
beroepsgerichte en -ondersteunende vakken verantwoordelijk. De integratie is vooral
gestimuleerd door binnen elk van de betreffende kerncommissies een werkgroep
Informatica in te stellen en te vragen lesmateriaal te ontwikkelen. In het Tweede
advies Diploma's en Certificaten zijn dan ook slechts twee certificaten terug te vinden
die in dit tweede leerstofgebied zijn onder te brengen (Ministerie van LNV, 1991c:
certificaten pufa, puga).
Tegen deze achtergrond is het niet verwonderlijk dat de kerncommissie Informa
tica in 1988 is opgeheven. Hierbij is de werkgroep Informatica LAO ondergebracht bij
de kerncommissie Communicatieve vakken (en uiteindelijk in 1991 opgeheven) en is
de werkgroep Informatica MAO ontbonden.
De ontwikkeling van informatiesystemen die de schooladministratie moeten
vergemakkelijken mag hier niet onvermeld blijven. Zij vormt het derde terrein waarop
de Directie Landbouwonderwijs een actief beleid voert. Dit beleid heeft echter geen
directe gevolgen voor het werk binnen de ESLO-projecten en blijft daarom in dit
onderzoek verder buiten beeld.
Nog niet besproken is de maatregel in 1987 van de directie om in samenspraak met
het landbouwonderwijsveld het Centrum Informatica-ondersteuning Landbouwonder
wijs (CILO) in het leven te roepen. De taakomschrijving van dit centrum bestaat uit 6
elementen:
1

coördinatie en advisering over informatica en informatica-ondersteuningsactiviteiten in het landbouwonderwijs;

2

voorbereiding en begeleiding van de invoering van informatica en de toepassing

3

ontwikkeling en aanpassing van programmatuur;

ervan in het landbouwonderwijs;
4

voorbereiden, testen en adviseren over aan te schaffen programmatuur en
apparatuur;
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5

uitvoeren van beheer en onderhoud van systemen ten behoeve van de scholen;

6

verzorgen van voorlichting en cursussen (CILO, 1987a).

Begin 1991 is het CILO gefuseerd met de STOAS en opgegaan in de directie
Agrlmedia van de STOAS. Met deze maatregel werd bewerkstelligd dat een aantal
coördinatie- en adviestaken (taakomschrijving 1 en 2) en een aantal uitvoerende taken
(taakomschrijving 3 tot en met 6) die tot dan toe verspreid waren uitgevoerd in één
organisatie werden ondergebracht. Het CILO werd onderverdeeld in twee afdelingen:
de afdeling Onderwijskundige Informatica (Ol) en de afdeling bestuurlijke en admini
stratieve automatisering (die in het kader van dit onderzoek niet interessant is). De
afdeling Ol werd verantwoordelijk voor activiteiten inzake de ontwikkeling van
onderwijsprogrammatuur en voor de ontwikkeling van leerstof en lesmateriaal op het
gebied van informatisering. Er werd bovendien een begeleidingscommissie onderwijs
in het leven geroepen met als taak de goedkeuring van het takenpakket en van de
verdeling van de personele middelen over dit takenpakket. De bestaande activiteiten
met betrekking tot de ontwikkeling van onderwijsprogrammatuur werden samen met
een aantal nieuwe initiatieven op dit terrein ondergebracht in door de Directie
Landbouwonderwijs te financieren projecten: Educatieve Software-ontwikkeling voor
het Landbouwonderwijs (CILO, 1987d). Door de ontwikkeling van onderwijssoftware
in de ESLO-projecten te bundelen werd het mogelijk meer aandacht te besteden aan
een probleem dat binnen en buiten het landbouwonderwijs als zeer belangrijk werd
aangemerkt: het ontbreken van hoogwaardige onderwijsprogrammatuur (zie bijvoor
beeld OECD, 1989).
De fusie van het CILO in 1991 met de STOAS leidde tot een nieuwe directie
Agrlmedia van de STOAS met als hoofdtaak "het bieden van een geïntegreerd
ondersteuningspakket op het gebied van de informatietechnologie (zowel onderwijs
kundig als bestuurlijk-administratief), van de audio-visuele media en van andere
media" (Werkgroep voorbereiding integratie CILO en STOAS, 1990). De afdeling Ol is
vrijwel ongewijzigd in de nieuwe organisatie terug te vinden en de ESLO-projecten
werden voortgezet binnen de nieuwe organisatie en per oktober 1991 beëindigd. De
courseware-ontwikkeling

is

daarmee

niet

beëindigd:

het

Project

Ontwikkeling

Leermiddelen voor het voortgezet Agrarisch onderwijs (POLA), dat door Agrlmedia is
geïnitieerd, is als opvolger van de ESLO-projecten te beschouwen (STOAS, 1991a).
In voorafgaande alinea's heeft het beleid van de Directie Landbouwonderwijs ten
aanzien van de invoering van computers en informatietechnologie centraal gestaan.
Deze invoering verloopt via de organisatie voor onderwijsondersteuning en -ontwikke
ling zoals deze hier wordt beschreven. Dit is niet de enige onderwijsvernieuwing die
via deze organisatie wordt doorgevoerd. Drie belangrijke andere onderwijsvernieuwin
gen verlopen eveneens voor een goed deel via deze organisatie. Het gevolg hiervan
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kan zijn dat docenten geconfronteerd worden met activiteiten die ze in het kader van
deze onderwijsvernieuwingen moeten verrichten, waardoor de tijd voor het gebruiken
van de computer ontbreekt. Dit zal het gebruik van ESLO-produkten hinderen en ook
de aandacht van docenten voor de ESLO-projecten doen verminderen. Dat deze tijd
een belangrijke rol speelt, blijkt uit het deelonderzoek naar het gebruik van course
ware in het landbouwonderwijs (Blom, 1993). Ook kan de organisatie voor onderwijs
ontwikkeling en -ondersteuning in beslag worden genomen door deze vernieuwingen
zodat de invoering van computers en informatietechnologie op de achtergrond raakt
en minder middelen voor deze invoering beschikbaar worden gesteld, waardoor ESLOactiviteiten een minder hoge prioriteit krijgen. De drie bedoelde verniewingen hebben
betrekking op de vorming van Agrarische Onderwijscentra (AOC's), de invoering van
de kwalificatiestructuur en de herziening van de structuur voor onderwijsondersteu
ning en -ontwikkeling. Deze herziening van de structuur voor onderwijsontwikkeling
en -ondersteuning heeft vooral betrekking op de organisaties voor curriculum- en
lesmateriaalontwikkeling en zal in de volgende paragraaf worden toegelicht.
Door middel van de AOC-vorming wordt een wijziging van de onderwijscultuur
nagestreefd.

Schaalvergroting

en

concentratie,

lumpsum-financiering,

leren

op

bedrijven, een grotere zelfstandigheid van de leerling en een toegenomen samenwer
king tussen docenten zijn belangrijke exponenten van deze wijziging. De gevolgen
voor de scholen zijn vergaand. De sfeer op de scholen is aan verandering onderhevig;
directie en bestuur wijzigen ten gevolge van fusies van samenstelling; een groot
aantal docenten krijgt te maken met ontslagdreiging, verandering van functie-inhoud,
en met nieuwe collega's (vgl. Van der Klink, 1993).
De invoering van de kwalificatiestructuur

beoogt het realiseren van een

samenhangend stelsel van diploma's en certificaten gebaseerd op beroepskwalifica
ties, doorstroomkwalificaties en maatschappelijke kwalificaties. Dit stelsel moet
bijdragen aan een versterking van de relaties met het bedrijfsleven; de bevordering
van horizontale doorstroming; het vermijden van doublures door het verbeteren van
de verticale doorstroming en het verminderen van de tussentijdse ongekwalificeerde
uitstroom (Ministerie van LNV, 1989a). De invoering is in het schooljaar 1989-1990
gestart met het vaststellen van de nieuwe opleidingstructuur: aard, duur, niveaus en
eindtermen van de opleidingen in het voortgezet landbouwonderwijs. Deze opleidings
tructuur is uitgewerkt in eindtermen per certificaateenheid (de onderwijsmodule die
leidt tot een certificaat) en neergelegd in een overzicht van diploma's en certificaten.
Dit overzicht is aan verschillende betrokkenen ter toetsing voorgelegd. Het Project
Uitwerking Certificaateenheden (PUC), dat in september 1990 van start ging, is
vervolgens verantwoordelijk voor het samenstellen van moduulboeken per certificaat
eenheid. Deze moduulboeken bestaan uit voorbeeldopdrachten en docenthandleidin
gen (verwijzingen naar lesmateriaal, suggesties voor gebruik van de opdrachten en
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dergelijke). Het samenstellen van de moduulboeken is in veel gevallen de aanleiding
tot het opstellen van verzoeken om lesmateriaalontwikkeling, zoals courseware en
leerstofbundels, en verzoeken om toetsontwikkeling. Voor deze lesmateriaal- en
toetsontwikkeling worden aparte werkgroepen in het leven geroepen. Deze invoering
heeft belangrijke gevolgen voor de onderwijspraktijk op de scholen. Docenten krijgen
naast de veranderingen ten gevolge van de AOC-vorming ook te maken met tal van
veranderingen die het dagelijkse lesgeven sterk kunnen beïnvloeden.
Hiermee is de rol van de overheid in relatie tot de ESLO-projecten uitgebreid aan de
orde geweest. Van veel maatregelen mag invloed op de ESLO-projecten verwacht
worden. Ze staan chronologisch weergegeven in figuur 4.2.

1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 I 1987

j 1988 i 1983 | 1990

100 Scholen project
INSP onderwijs
OPSTAP, PRINT
INSP landbouw
kerncommissies oude stijl
kerncommissies nieuwe stijl
kerncommissie informatica
CILO
STOAS sector Agrlmedia
1982 I 1983 I 1984 | 1985 | 1986 | 1987; ( ;19^J
rapportage werkgroep

Î informatica MAO/PRAS
start werkgroep
Informatica MAO

Figuur 4.2

start Project Uitwerken
Certificaten

199t

Î

100 Scholen project
INSP onderwijs
OPSTAP, PRINT
INSP landbouw
kerncies oud
kerncies nieuw
kerncie informatica
CILO
STOAS Agrlmedia

start AOC's
start kwalificatiestructuur

Chronologische weergave van de belangrijkste overheidsmaatregelen die

van invloed zijn op de ESLO-projecten.

4.1.2

Organisaties voor curriculum- en lesmateriaalontwikkeling

In figuur 4.3 staat de structuur voor curriculum- en lesmateriaalontwikkeling beschre
ven zoals deze van kracht was bij de start van de ESLO-projecten. In de kerncommis
sies waren de verschillende betrokken organisaties vertegenwoordigd onder voorzit
terschap van de vakinspecteur, terwijl het secretariaat werd gevoerd door een
vertegenwoordiger van de landelijke pedagogische centra (LPC's, sectie landbouw).
De volgende kerncommissies waren actief: plantaardige produktie, bloemschikken,
dierlijke produktie, levensmiddelentechnologie, groene ruimte, economie, agrarische
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techniek, exacte vakken en communicatieve vakken. In de kerncommissie hoorden de
voorstellen thuis voor aanpassing van eindtermen, voor wijziging van de structuur van
de opleiding, voor verandering van bestaand en ontwikkeling van nieuw lesmateriaal,
en voor nascholing van docenten. In deze voorstellen werd een prioriteitenvolgorde
aangebracht, waarbij een aantal voorstellen met taakuren werd gehonoreerd. Vrijwel
al het schrijf- en ontwikkelwerk binnen de kerncommissies werd door werkgroepen
van met name docenten verricht. Zij werden hierin bijgestaan door deskundigen van
de STOAS waar het software- en AVmedia-ontwikkeling betreft. In veel kerncommis
sies

was een werkgroep aan te wijzen waarbinnen informatietechnologie een

belangrijke rol speelde. Naast de kerncommissie speelden platforms onderwijsbedrijfstak een rol bij het overleg tussen onderwijs en bedrijfstak over de inrichting
van het landbouwonderwijs met name waar het de vaststelling van eindtermen en de
structuur van de opleidingen betreft. In de oude structuur voor curriculum- en
lesmateriaalontwikkeling

was

voorzien

in

platforms

veehouderij,

plantenteelt,

inrichting en beheer groene ruimte, levensmiddelentechnologie en bloemschikken/bin
den.
Met het oog op de invoering van de kwalificatiestructuur heeft de organisatie
voor curriculum- en lesmateriaalontwikkeling ook belangrijke wijzigingen ondergaan.
Het doel van deze wijzigingen was niet alleen het aanpassen van de betreffende
organisatie aan de eisen van de invoering van de kwalificatiestructuur, maar ook de
versterking van de werking van het OVO-drieluik. De invulling van eindtermen was
een taak van de kerncommissies en deze taak is aanvankelijk overgenomen door een
groep van 30 docenten. Deze groep van 30 werd bovendien aangevuld met vier
personen die vooral uitvoerende werkzaamheden kregen te vervullen. Op dit moment
wordt de taak door het eindtermenbureau vervuld, in de toekomst zullen de Commis
sie Onderwijs Bedrijfsleven en de werkorganisatie Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs
Agrarische Sector (LOBAS) deze taak uitvoeren (Boetzkes, 1993a). De initiatie van
lesmateriaalontwikkeling en het stellen van prioriteiten in de lesmateriaal- en toets
ontwikkeling, ook een taak van de kerncommissies, is overgenomen door het Project
Uitwerking Certificaten. In de toekomst zal op dit terrein het Ontwikkelcentrum actief
zijn (Koelewijn, 1993). De begeleiding van de projecten voor lesmateriaal- en toets
ontwikkeling, en de organisatie van de nascholing horen tot op heden nog bij de
kerncommissies thuis. Met de start van het Ontwikkelcentrum lijkt de rol van de
kerncommissies uitgespeeld (vgl. Boetzkes 1993b). Het is duidelijk dat met de
invoering van de kwalificatiestructuur een tijdelijke organisatie voor curriculum- en
lesmateriaalontwikkeling de bestaande goeddeels heeft vervangen. Deze wijzigingen
gelden gedurende de invoering van de kwalificatiestructuur. De contouren van de
organisatie zoals deze in de toekomst zal zijn ingericht worden langzamerhand
duidelijk.
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Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Directie Landbouwonderwijs

''

vakinspecteur,
voorzitter kern-

•

'

Takdirecties

r

•

regionale inspecteurs en leden Takdirecties,
vertegenwoordiger in kerncommissie

Figuur 4.3 De structuur voor curriculum- en lesmateriaalontwikkeling zoals deze gold
tot september 1990.
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4.1.3

Opdrachtgever

In de opzet van de ESLO-projecten is uitgegaan van de op dat moment (1987)
bestaande structuur van curriculum- en lesmateriaalontwikkeling en is de kerncommis
sie opdrachtgever. Een voorstel voor ontwikkeling van software kon afkomstig zijn
van individuele docenten en van een kerncommissie. In de kerncommissie werd
afgewogen welke prioriteit een dergelijk voorstel binnen het betreffende vakgebied
heeft. Deze afweging vond bij voorkeur plaats op grond van een overzicht van de
wensen en plannen ten aanzien van de ontwikkeling van computer-lesmateriaal voor
het betreffende vakgebied (een soort informatiseringsplan voor het onderwijs). Het
voorbereiden van de prioriteitenstellingen en het opstellen van het informatiserings
plan gebeurde in veel gevallen in een werkgroep Informatica van de kerncommissie
waarin ook het CILO vertegenwoordigd is. De kerncommissie droeg de eindverant
woordelijkheid voor deze beslissing. De opdrachten van de kerncommissie werden
door het CILO in uitvoering genomen voorzover de werkplanning en de prioriteitenstel
ling van CILO dit toelaat. Deze prioriteitenstelling werd door de begeleidingscommis
sie onderwijs van het CILO vastgesteld.
De wijzigingen in de structuur voor curriculum- en lesmateriaalontwikkeling
hebben vooral gedurende het studiejaar 90/91 hun beslag gekregen. De looptijd van
de ESLO-projecten is gepland tot 1 oktober 1991. Formeel zijn deze wijzigingen voor
de ESLO-projecten niet van belang. In de praktijk kunnen zij een grote rol spelen
omdat verschillende nieuwe opdrachtgevers in beeld komen zonder dat duidelijk is
welke functie zij zullen gaan vervullen. Deze opdrachtgevers zullen in elk geval een rol
gaan spelen in de courseware-ontwikkelingsprojecten die na oktober 1991 starten en
die als opvolgers van de ESLO-projecten zijn aan te merken. Het kan derhalve voor de
hand liggen om met deze toekomstige opdrachtgevers ook al in de ESLO-projecten
rekening te houden. Zo kan onzekerheid ontstaan over de vraag naar de eigenlijke
opdrachtgever. Mogelijke nieuwe opdrachtgevers zijn de PUC werkgroepen die
conform de kwalificatiestructuur de aanvragen voor lesmateriaal- en software
ontwikkeling opstellen. Ook de AOC's zijn mogelijke nieuwe opdrachtgevers; door de
nieuwe bekostigingsstructuur is het immers mogelijk dat AOC's geld vrijmaken voor
het ontwikkelen van lesmateriaal.

4.1.4

Beroepenveld

Binnen de structuur van onderwijsontwikkeling en -ondersteuning wordt op een aantal
plaatsen overleg gevoerd tussen landbouwonderwijs en bedrijfsleven. In de oorspron
kelijke opzet van de kerncommissies is voorzien in een vertegenwoordiging van het
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beroepenveld. Deze vertegenwoordiging kon gestalte krijgen in de persoon van een
vertegenwoordiger van een der takdirecties van het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij of/en in de persoon van een vertegenwoordiger uit het
bedrijfsleven. Niet alle kerncommissies zijn erin geslaagd een vertegenwoordiging van
het beroepenveld te realiseren. Naast contacten in de kerncommissies vond overleg
tussen onderwijs en bedrijfsleven plaats in de platforms onderwijs - bedrijfstak. Er
was voorzien in het tot stand komen van platforms voor veehouderij, plantenteelt,
inrichting en beheer van de groene ruimte, levensmiddelentechnologie en laborato
riumonderwijs, en bedrijfskunde. Dergelijk overleg heeft een aantal malen plaatsgehad
maar een aantal platforms is niet van de grond gekomen. Bij de start van de invoering
van de kwalificatiestructuur is het overleg in de platforms goeddeels vervangen door
curriculumconferenties waarin de opleidingstructuur en de eindtermen per certificaat
eenheid ter toetsing aan onder meer het bedrijfsleven zijn voorgelegd. Uit het
Voorlopig Overzicht van Diploma's en Certificaten (Ministerie van LNV, 1990) blijkt
dat de platforms nog wel een rol toebedeeld hebben gekregen in de uitwerking van
het definitieve overzicht van diploma's en certificaten. In de toekomst zal deze rol
door het Landelijk Orgaan van het Beroepsonderwijs in de Agrarische Sector (LOBAS)
en de Commissie Onderwijs Bedrijfsleven vervuld gaan worden (Boetzkes, 1993).
Voor de afstemming van de inhoud van de beroepsgerichte vakken op de
informatisering in de agrarische sector en de daarmee samenhangende ontwikkeling
van courseware is specifiek overleg met de verschillende bedrijfstakken over de stand
van zaken met betrekking tot deze informatisering van belang. De coördinatie van de
informatisering in de agrarische sector is per bedrijfstak georganiseerd in verschillende
takorganisaties die tot taak hebben de informatisering te coördineren en te stimuleren:
SITU, SIPLU, TAURUS, SIVAK, STIBOS, SIVA (respectievelijk voor de tuinbouw,
pluimveehouderij, rundveehouderij, akkerbouw, bosbouw en varkenshouderij). Zij
opereren onder de paraplu van het landelijk Coördinatie Orgaan voor Automatiserings
ontwikkeling ten behoeve van Land- en tuinbouwbedrijven (COAL). De bedrijven die
specifiek actief zijn op het gebied van de agrarische automatisering zijn gebundeld in
het Agrarica Platform. Een aantal malen heeft overleg plaats gehad tussen de Directie
Landbouwonderwijs, de takorganisaties, Agrarica Platform en CILO. In dit overleg,
waarin alleen over hoofdlijnen is gesproken, is geconstateerd dat direct overleg in de
vorm van een contactgroep tussen kerncommissies en takorganisaties nuttig en nodig
is. Initiatief om dergelijke contactgroepen in het leven te roepen is ook genomen
(Ministerie van LNV, 1989b) maar dit heeft niet tot bedoelde contactgroepen geleid.
Door het CILO is van meet af aan gesteld dat overleg over inhoud en vormgeving van
courseware tussen beroepenveld enerzijds en ESLO-projectgroep anderzijds nuttig is.
Dit overleg dient plaats te vinden in zogenaamde klankbordcommissies. In de
procedure voor de ontwikkeling van courseware zoals door het CILO is gehanteerd is
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sprake van een klankbordcommissie voor elk van de ESLO-projecten (CILO, 1987b).
Het CILO heeft geprobeerd deze klankbordcommissies in het leven te roepen maar dat
is niet voor alle projecten gelukt.

4.1.5

School

Scholen zijn als zodanig niet in de structuur voor curriculum- en lesmateriaalontwikke
ling vertegenwoordigd. Wel nemen veel docenten deel aan deze structuren. Het beleid
van de Directie Landbouwonderwijs is erop gericht docenten te betrekken bij de
curriculum- en lesmateriaalontwikkeling. Tot september 1991 gebeurde dit door zo'n
900 taakuren (of 30 fte) voor curriculum- en lesmateriaalontwikkeling via de kern
commissies aan docenten ter beschikking te stellen. Deze docenten hielden zich
vooral bezig met het schrijven van leerstofbundels, het deelnemen aan ESLO-projec
ten en het deelnemen in projecten voor ontwikkeling van AV-media in overleg met de
werkgroepen van de kerncommissies. Vanaf de start van het PUC worden vrijwel alle
te investeren taakuren door het PUC verbruikt. Docenten zijn hierin bezig met het
uitwerken van de eindtermen van certificaateenheden in moduulboeken, docent
handleidingen en voorstellen voor AV-media en software-ontwikkeling.

4.1.6

Projectmanagement

Deze paragraaf zal nader ingaan op het management van de ESLO-projecten. Het is
daarmee de eerste van een aantal paragrafen waarin de organisatie van de ESLOprojecten zelf aan de orde zal komen. Voor een goed begrip van deze paragrafen is
overzicht nodig van de activiteiten die binnen deze organisatie uitgevoerd moet
worden. Figuur 4.4 geeft dit overzicht in de vorm van het door het CILO gehanteerde
stappenplan voor ontwikkeling van educatieve software (CILO, 1989a).
Het projectmanagement van de ESLO-projecten is ingebed in de structuur van de
afdeling Ol (figuur 4.1). De taken van deze afdeling hebben betrekking op ESLOactiviteiten, maar ook op bijvoorbeeld cursussen voor docenten inzake informatietech
nologie, de aanschaf en introductie van hardware voor scholen, overleg met agrarisch
georiënteerde softwarebedrijven over aanschaf en onderhoud van software voor
scholen.
Het dagelijks management van een ESLO-project is in handen van de projectlei
der. De projectleiders overleggen regelmatig in de specificatiegroep die wordt geleid
door de coördinator specificatiegroep. De coördinator specificatiegroep is tevens
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plaatsvervangend hoofd van de afdeling 01. In deze specificatiegroep dient onder
meer de bewaking van de voortgang van de ESLO-projecten aan de orde te komen,
evenals de evaluatie van de projecten. De stand van zaken binnen de verschillende
deelprojecten is vast onderdeel van de agenda. De projectleiders en de coördinator
specificatiegroep staan onder verantwoordelijkheid van de algemeen projectleider voor
de verzamelde ESLO-projecten, die tevens hoofd is van de afdeling 01. Deze is op zijn
beurt verantwoording schuldig aan de directeur van het CILO.

Stap 1 : vooronderzoek
samenstellen projectgroep

activiteiten
-

uitwerken informaticabehoefte
een door de projectgroep geschreven projectvoorstel waarin het onderwerp van het

Produkten

programma en de plaats van het programma in het leerplan beschreven staat
beslispunt

kerncommissie toetst het project inhoudelijk

betrokkenen

kerncommissie, individuele aanvrager, projectleider, projectgroep

Stap 2: opstellen projectplan
activiteiten

samenstellen klankbordcommissie
-

vaststellen prioriteiten, opdrachtformulering

-

inventarisatie bestaande programmatuur

-

afstemmen met andere projectgroepen

-

maken van een projectplan

Produkten

een door de projectgroep geschreven projectplan

beslispunt

kerncommissie en klankbordcommissie toetsen het project inhoudelijk

betrokkenen

kerncommissie, klankbordcommissie, projectleider, projectgroep, coördinator specificatie
groep

Stap 3: start project
activiteiten

globale aanpak
-

programma omschrijving, macro-ontwerp

-

prototype

Produkten

een door de projectgroep geschreven programma-omschrijving op grond waarvan eventueel

beslispunt

de klankbordcommissie toetst de programma-omschrijving inhoudelijk

een prototype gemaakt kan worden

-

de projectgroep, projectleider, onderwijskundige en systeemanalist toetsen de programma
omschrijving op de meerwaarde, de didactiek, en de mogelijkheid tot technische realisatie

betrokkenen

kerncommissie, klankbordcommissie, projectleider, projectgroep, onderwijskundige,
coördinator specificatiegroep, systeemanalist

Figuur 4.4

Overzicht van het door het CILO gehanteerde stappenplan voor de

ontwikkeling van educatieve software (CILO, 1989a).
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Stap 4: produktspecificatie
activiteiten

-

Produkten

-

de ontwikkeling van een functioneel ontwerp, met daarin een gedetailleerde formulering van
inhoudelijke eisen en programma-eisen
een door de projectgroep geschreven functioneel ontwerp op grond waarvan het programma
geprogrammeerd wordt

beslispunt

-

projectleider, onderwijskundige en programmeur toetsen het functioneel ontwerp op

betrokkenen

-

projectleider, projectgroep, onderwijskundige, systeemanalist, programmeur

schermniveau; in dit stadium kunnen zij alleen nog kleine wijzigingen aanbrengen

Stap 5: produktrealisatie
activiteiten

Produkten

-

het maken van een gedetailleerde planning

-

realisatie programmatuur

-

realisatie handleiding

-

praktijktest

-

aanpassing

-

het programma

-

de handleiding

beslispunt

-

het veld toetst het programma en de handleiding; eventueel worden deze naar aanleiding

betrokkenen

-

projectleider, projectgroep, onderwijskundige, coördinator specificatiegroep, systeemanalist.

van de praktijktest gewijzigd
programmeur
Stap 6: implementatie/evaluatie
activiteiten

Produkten

bijscholing
-

verspreiding

-

ondersteuning

-

jaarlijkse evaluatie

•

doelgroep gebruikt programma

-

nascholingsdagen,

•

evaluatierapport

beslispunt

-

jaarlijkse evaluatie

betrokkenen

-

projectleider, projectgroep, onderwijskundige

Figuur 4.4 Vervolg.

Naast de specificatiegroep bestaat binnen de afdeling 01 een ontwikkelgroep. Dit is de
groep waarbinnen programmeurs en systeemanalisten educatieve programmatuur
ontwikkelen (zie figuur 4.1). Uit de functie-omschrijving van de coördinator ontwikkel
groep (CILO, 1987c) blijkt dat deze naast het coördineren van de ontwikkelgroep ook
een aantal beheerstaken heeft gekregen: deelname in en uitvoering van de projectlei
ding, gespecificeerd in een afstemming van activiteiten van de ontwikkelgroep met
die van de specificatiegroep (beheren van samenwerking, activiteit 1.3, overzicht
2.4), opstellen van planning, bewaken van de voortgang van het project en het
voorstellen c.q. nemen van de benodigde maatregelen (beheren van de inzet van
hulpbronnen, van de tijdbesteding, van de samenwerking, van de instructie-ontwikke77

ling, van de software-ontwikkeling, en het management van projecten, overzicht 2.4),
coördineren van de activiteiten van de ontwikkelgroep (beheren van de softwareontwikkeling, overzicht 2.4) en zorgdragen voor de verdere ontwikkeling van een
methodiek

voor ontwikkeling van educatieve programmatuur

(beheren van de

ontwikkeling van methoden, technieken en hulpmiddelen, overzicht 2.4).
Hiernaast moet de begeleidingscommissie onderwijs van het CILO nog worden
genoemd. Deze commissie stelt de prioriteiten voor de afdeling 01 vast en daarmee
ook de prioriteit van werkzaamheden voor de verschillende ESLO-projecten. Boven
dien is deze commissie verantwoordelijk voor de goedkeuring van de doelstellingen
van de ESLO-projecten.

4.1.7

Organisatie voor produktie

Binnen het CILO vindt de produktie van educatieve programmatuur plaats in de
ontwikkelgroep. Binnen deze ontwikkelgroep werken programmeurs en programmeursysteemanalisten (de functies van programmeur en systeemanalist in één persoon
verenigd) onder leiding van de coördinator ontwikkelgroep. Aanvankelijk is ervan
uitgegaan dat de ontwikkelgroep zou worden ondersteund door een onderwijskundi
ge, maar al snel bleek dat ondersteuning van de specificatiegroep meer voor de hand
lag. Vanuit de ontwikkelgroep werken programmeurs en systeemanalisten aan de
verschillende ESLO-projecten. Volgens het CILO-stappenplan liggen de werkzaamhe
den van de leden van de ontwikkelgroep vooral binnen de stappen vier en vijf (CILO,
1989a). Deze organisatie is gedurende de ESLO-periode niet gewijzigd.

4.1.8

Organisatie voor ontwerp

De specificatiegroep onder leiding van de coördinator specificatiegroep bestaat uit
mensen die vooral met ontwerpactiviteiten zijn belast. Deze groep omvat de project
leiders, de coördinator specificatiegroep en de algemeen projectleider. De onderwijs
kundige ondersteunt de specificatiegroep. "De werkzaamheden van de specificatie
groep zijn het meest gelegen aan het begin van het ontwikkelproces (stap 1,2,3),
waar de ideeën (specificaties) over het programma nog op papier gezet moeten
worden. (Wanneer het programma gerealiseerd is zijn zij ook weer bij de nascholing
betrokken.)" (CILO, 1989a). De specificatiegroep heeft dus een dubbelrol toebedeeld
gekregen: enerzijds een rol bij het ontwerp, anderzijds een rol bij het management van
de ESLO-projecten (vergelijk paragraaf 4.1.6).
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4.1.9

De projectgroep

De projectgroep bestaat uit een projectleider, één (of meer) docent(en), een
programmeur-systeemanalist eventueel bijgestaan door een programmeur en een
onderwijskundige. Deze laatste heeft meer een ondersteunende dan een participeren
de rol. De projectgroep legt verantwoording af aan de opdrachtgever (de kerncommis
sie). De individuen binnen de projectgroep leggen verantwoording af

aan de

organisatie van waaruit zij aan het project zijn toegevoegd: de projectleider en de
onderwijskundige aan de specificatiegroep binnen de afdeling Ol, de docent aan de
school, de programmeur-systeemanalist en de programmeur aan de ontwikkelgroep
binnen de afdeling Ol.
Vooral het functioneel ontwerp blijkt in de taakomschrijvingen van de project
groepleden veel voor te komen. De projectleider wordt volgens diens functie
omschrijving (CILO, 1987c) verantwoordelijk gesteld voor dit ontwerp terwijl de
docent hiervoor ook verantwoordelijk is (CILO, 1990). De coördinator specificatiegroep begeleidt de projectleider onder meer bij het opstellen van het functioneel
ontwerp;

de

onderwijskundige

adviseert

en

de

coördinator

ontwikkelgroep

ondersteunt de projectleider. De programmeur-systeemanalist is degene die dit
ontwerp op papier zet.
In vergelijking met de ideaaltypische rolbeschrijving van het referentiekader
(hoofdstuk

2)

valt

op dat

inhouddeskundige en vakdidacticus ontbreken. De

activiteiten die bij deze rollen horen zijn voor een belangrijk deel bij andere rolomschrijvingen terug te vinden. De docent wordt vooral aangesproken op diens
materie- of vakinhoudelijke deskundigheid (CILO, 1989b) en op diens didactische
deskundigheid; desgewenst kan hij een beroep doen op de didactische deskundigheid
van de onderwijskundige (CILO, 1990). De typische docent-deskundigheid (het op de
hoogte zijn van de vigerende lespraktijken) wordt overigens niet expliciet genoemd in
de beschrijvingen en voorschriften voor courseware-ontwikkeling. Vermoedelijk wordt
impliciet aangenomen dat deze deskundigheid door de docent wordt ingebracht. Ook
de projectleider heeft een taak op het terrein van inhoud- en vakdidactische
deskundigheid, zo blijkt uit diens functie-omschrijving (CILO, 1987c): hij dient
"vakinhoudelijke wensen van de docent te vertalen in bruikbare informatie voor de
programmeur en dient op de hoogte te zijn met de relevante ontwikkelingen in de
landbouwsector".
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4.2

Ter beschikking gestelde voorzieningen

Deze paragraaf gaat nader in op de voorzieningen die aan de ESLO-projecten ter
beschikking zijn gesteld. Het betreft personele en andere voorzieningen (overzicht
2.12).
Zoals blijkt uit de eerder geschetste structuur van de ESLO-projecten is wat
betreft het takenpakket van de afdeling Ol onderscheid te maken tussen ESLOprojecten en andere activiteiten. Binnen deze afdeling is personeel werkzaam dat
specifiek voor de ESLO-projecten is aangetrokken en personeel dat vooral voor de
andere activiteiten is aangesteld. Daarnaast werken mensen buiten het CILO voor de
ESLO-projecten. Het betreft voornamelijk docenten die in de ESLO-projecten participe
ren en hiervoor taakuren krijgen. Voor wat betreft de personele voorzieningen zijn dus
drie categorieën te onderscheiden: de specifiek voor de ESLO-projecten aan het CILO
beschikbaar gestelde personele voorzieningen, personeel van het CILO dat werk
verricht ten bate van de ESLO-projecten zonder specifiek voor de ESLO-projecten te
zijn aangesteld en taakuren die via de kerncommissies aan ESLO-projecten ter
beschikking worden gesteld.
Voor het aanstellen van ESLO-personeel is in 1987 3,0 fte op jaarbasis beschik
baar, in 1988 6,1 fte en van 1989 tot de afronding van de ESLO projecten 7,0 fte
(CILO, 1987d). Het projectmanagement wordt pro memorie opgevoerd en is voor
rekening van het CILO. Vooral in 1987 en 1988 kan slechts een deel van de beschik
bare fte worden omgezet in reële aanstellingen (CILO, 1988c). Dit houdt verband met
het later en in geringere omvang beschikbaar stellen van personele voorzieningen door
de Directie Landbouwonderwijs (CILO, 1988d). De planning voor de resterende
periode behoefde amper te worden bijgesteld (CILO, 1988b en 1988d). In deze
periode wordt door de afdeling Ol krap zeven fte besteed aan ESLO-formatie en ruim
twee fte aan overige taken.
De beschikbaarheid van taakuren voor

de

ESLO-projecten hangt

van de

kerncommissies en van de Directie Landbouwonderwijs af (vergelijk figuur 4.1). Deze
taakuren worden jaarlijks toegewezen. Van belang bij deze toewijzing zijn: de prioriteit
die de directie geeft aan lesmateriaalontwikkeling ten opzichte van andere onderwijs
innovatieprojecten; de verdeling van taakuren tussen de verschillende kerncommis
sies; de prioriteit die binnen een kerncommissie aan computergebruik wordt gegeven;
personeelstechnische overwegingen in verband met de toekenning van taakuren aan
docenten in relatie tot hun aanstelling bij specifieke scholen; en de beschikbaarheid
van docenten met de gevraagde deskundigheid. Ongeveer 47 van de beschikbare 650
taakuren worden in 1988/1989 toegekend aan werkgroepen die zich met toepassing
van informatietechnologie bezighouden (Ministerie van LNV, 1988). In het jaar daarop
neemt dit af tot 32 taakuren tengevolge van de start van het Project Uitwerking
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Certificaten. Door het CILO is te kennen gegeven dat voor de ESLO-projecten 75
taakuren minimaal vereist zijn.
Naast de vraag of voldoende personele middelen beschikbaar zijn voor de ESLOprojecten is de vraag van belang voor welke deskundigheden deze middelen
beschikbaar zijn (vergelijk overzicht 2.12). De materiedeskundigheid of vakinhoude
lijke deskundigheid en de deskundigheid met betrekking tot de praktijk van het
lesgeven zullen vooral door de docenten worden ingebracht. Voor dit type deskundig
heid is een beperkte hoeveelheid taakuren beschikbaar. Het is twijfelachtig of de
bovenbeschreven wijze van toekenning leidt tot de beschikbaarheid van de gewenste
deskundigheden op het juiste tijdstip. Waar deze deskundigheden onvoldoende
beschikbaar zijn zal een groter beroep worden gedaan op de projectleider (vergelijk
ook paragraaf 4.1.9, de projectgroep).
De deskundigheid met betrekking tot onderwijstechnologie en leerpsychologie
wordt ingebracht door de onderwijskundige, die hiervoor voor 0,5 fte is aangesteld.
De deskundigheid met betrekking tot het projectmanagement wordt ingebracht door
het hoofd van de afdeling Ol, diens plaatsvervanger en tevens coördinator specificatiegroep en de coördinator ontwikkelgroep. Het projectmanagement is in de verschil
lende formatieplaatjes voor de ESLO-projecten telkens pro memorie opgenomen. Dit
kan inhouden dat de beschikbaarheid van het hoofd van de afdeling Ol voor de leiding
van de ESLO-projecten moet concurreren met andere verplichtingen van deze afdeling
waardoor de beschikbaarheid van deze deskundigheid gering is. Mediadeskundigheid
is als zodanig niet expliciet in de verschillende personele voorzieningen opgenomen.
Mediakunde kan als onderdeel van onderwijskunde worden opgevat en in dit geval is
hiervoor beperkt formatie beschikbaar. Mediakunde kan ook worden opgevat als
deskundigheid met betrekking tot het grafisch ontwerpen. Hierin is niet voorzien.
Deze deskundigheid zal moeten worden opgebracht door de leden van de ontwikkel
groep. De deskundigheid inzake software-ontwikkeling zal worden ingebracht door de
coördinator ontwikkelgroep (0,8 fte) en de programmeurs/systeemanalisten (3,6 fte).
Binnen de afdeling Ol is hiervoor derhalve 4,4 fte beschikbaar, deels voor de ESLOprojecten, deels voor andere activiteiten.
De

overige

activiteitenplannen

voorzieningen
nauwelijks

(overzicht

genoemd.

2.12)

De

worden

verspreiding

in
van

de
het

verschillende
CILO

over

verschillende gebouwen en de ongelukkige indeling van ruimten wordt wel vermeld
maar niet in de zin van een belangrijk knelpunt. Blijkbaar gaat men ervan uit dat de
overige voorzieningen in voldoende mate aanwezig zijn.
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4.3

Voorschriften voor courseware-ontwikkeling

De voorschriften voor courseware-ontwikkeling zoals deze gelden voor de ESLOprojecten worden in kaart gebracht aan de hand van voorschriften voor uit te voeren
activiteiten, voor af te leveren tussenprodukten en voor te hanteren methoden,
technieken en hulpmiddelen.

4.3.1

Activiteiten

In deze paragraaf komen de activiteiten aan de orde die conform voorschriften binnen
de ESLO-projecten moeten worden uitgevoerd. De zes activiteiten zullen hierna de
revue passeren, waarbij telkens naar het referentiekader verwezen wordt in de vorm
van een nummer. Dit nummer is terug te vinden in de overzichten 2.4 tot en met 2.9
(bijvoorbeeld 1.3.2 komt overeen met controleren van samenwerking). Bijlage 6 bevat
het analyse-schema

waarin is

weergegeven of

de

activiteiten in de

functie

omschrijvingen (CILO, 1987c) en in het stappenplan (CILO, 1987b, 1989a en 1989b)
zijn vermeld.

Beheren
In het stappenplan wordt in de eerste, tweede en vijfde stap verwezen naar beheren.
Het betreft de samenstelling van projectgroep en klankbordcommissie (1.3, 1.6.3) en
het maken van een gedetailleerde planning (1.4.1, 1.5.1). Er wordt dus relatief
geringe aandacht besteed aan de activiteit beheren in de formele beschrijving van
activiteiten.
In de meeste functie-omschrijvingen wordt verwezen naar deze activiteitengroep. Het gaat bij het hoofd van de afdeling Ol om "het voorbereiden en doen
uitvoeren van onderwijskundige informatica-projecten LAO, MAO, HAO en PRAS"
(1.6) terwijl ook verwezen wordt naar een te ontwikkelen methodiek (1.6.2), overleg
met betrokkenen (1.3), het doen ontwikkelen van lesbrieven en leerstofbundels (1.4)
en het plannen en doen uitvoeren van de software-ontwikkeling (1.5).
In de functie-omschrijving van het plaatsvervangend (plv.) en adjunct (adj.)
hoofd van de afdeling Ol tevens coördinator specificatiegroep is sprake van voort
gangsbewaking van projecten (beheren i.h.a.), het toezicht houden op de ontwikke
ling van kwalitatief goede courseware voor verschillende vakgebieden (1.4.2, 1.5.2),
bewaken van de kwaliteit van de tussenprodukten die door de ontwikkelgroep worden
afgeleverd (1.5.2) en bewaken van en zorgdragen voor de kwaliteit van tussen- en
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eindprodukten (1.4 en 1.5). Ook wordt het adviseren en begeleiden van projectleiders
bij het schrijven van projectvoorstellen, programmatuuromschrijving en functioneel
ontwerp genoemd. Dit wordt geïnterpreteerd als het assisteren van de projectleider bij
diens beheer van instructie-ontwikkeling (1.4).
In

de

functie-omschrijving

van

de

coördinator

ontwikkelgroep

wordt

de

afstemming van activiteiten genoemd (1.3), het opstellen van een planning voor en
het bewaken van de voortgang van een project inclusief het voorstellen van te nemen
maatregelen (in deze algemene formulering heeft dit betrekking op de activiteiten 1.1
tot en met 1.5 maar is ook te interpreteren als 1.6.1) en het coördineren van de
activiteiten van de ontwikkelgroep (vooral 1.5). Tevens staat het zorgdragen voor de
verdere ontwikkeling van een methodiek voor ontwikkeling van educatieve program
matuur vermeld (1.6.2).
In de functie-omschrijving van projectleiders neemt het leiding geven een
belangrijke plaats in. Het betreft de leiding van ESLO-projecten en van overige projectof werkgroepen die verband houden met computertoepassingen in het LAO en MAO.
Uit

een

nadere toelichting blijkt

dit

voor

de

ESLO-projectgroepen vooral de

samenwerking en het beheer van instructie-ontwikkeling te omvatten (1.2, 1.3, 1.4).

Beschikbaar stellen van hulpbronnen
In de functie-omschrijvingen van de coördinator ontwikkelgroep en het plv. en adj.
hoofd van de afdeling Ol tevens coördinator specificatiegroep is sprake van
elementen van het ontwikkelen een methodiek voor courseware-ontwikkeling. Dit kan
worden opgevat als het beschikbaar stellen van een methode voor coursewareontwikkeling (2.4, 2.5 en 2.6). Bovendien heeft de coördinator ontwikkelgroep een
taak bij de professionalisering van projectgroepleden en dit is op te vatten als
activiteit gericht op interne bijscholing (2.8).
Belangrijker bij het in kaart brengen van deze activiteit zijn: de Directie
Landbouwonderwijs, verantwoordelijk voor het toekennen van taakuren en het ter
beschikking stellen van voldoende financiën voor het CILO (inclusief financiën voor
huisvesting

en

organisatie)

en

voor

de

ESLO-projecten

(2.1,

2.2,

2.3);

de

kerncommissies die de taakuren verdelen over de verschillende projecten (2.1); de
begeleidingscommissie onderwijs van het CILO die de prioriteiten binnen de taken van
de afdeling Ol in belangrijke mate bepaalt (2.1); en de Staf van het CILO (directeur,
hoofd afdeling Ol, hoofd afdeling bestuurlijk-administratieve automatisering en de
medewerker staftaken) in verband met het beleid t.a.v. personeel en materiële
voorzieningen (2.1, 2.2, 2.3).
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Ontwikkelen van instructie en van software
Deze groep activiteiten komt in het stappenplan uitgebreid aan bod. In de eerste stap
is sprake van het uitwerken van de informatica-behoefte door de docent en projectlei
der hetgeen betrekking heeft op de activiteiten 3.1, 3.2 en 3.3. In de tweede stap
worden prioriteiten en een opdrachtformulering vastgesteld en wordt bestaande
programmatuur geïnventariseerd en een projectplan gemaakt. Uit de produktomschrijving blijkt dat hier activiteiten 3.1 tot en met 3.5 in het geding zijn. In de derde
stap is sprake van het maken van een programma-omschrijving (3.5 en 3.6) en in de
vierde stap van het maken van een functioneel ontwerp met gedetailleerde formule
ring van inhoudelijke en programma-eisen (3.5, 3.6 en 3.7). In de vijfde stap worden
programmatuur en de handleiding gerealiseerd (3.8.2, 3.8.1), wordt een praktijktest
uitgevoerd (3.9) en worden de tussenprodukten aangepast (3.9 en 3.10).
Ook in de functie-omschrijvingen is deze activiteitengroep goed terug te vinden.
De projectleider blijkt bij alle activiteiten uit deze activiteitengroep een belangrijke rol
te hebben waarbij hij vooral verantwoordelijk wordt gesteld voor de activiteiten 3.1
tot en met 3.5 en een belangrijke bijdrage heeft bij de overige activiteiten. De
onderwijskundige kan alle activiteiten uit deze groep met adviezen ondersteunen maar
is vooral actief bij het opstellen van specificaties (3.5, 3.6), bij het produceren van
schriftelijk materiaal (3.8.1) en bij de tussentijdse evaluatie (3.9). Uit gesprekken met
de onderwijskundige en de projectleiders blijkt overigens dat vooral de projectleiders
voor deze tussentijdse evaluatie verantwoordelijk zijn. De systeemanalist voert de
activiteiten 3.1 tot en met 3.5 uit, de programmeur de activiteiten 3.6 tot en met
3.8. Van de coördinator ontwikkelgroep wordt een bijdrage verwacht bij het opstellen
van de specificaties (3.5, 3.6).

Distribueren
Deze activiteitengroep wordt in geen van de functie-omschrijvingen vermeld. In het
stappenplan wordt alleen verspreiden (4.3) genoemd. Uit gesprekken met de
programmeurs/systeemanalisten blijkt dat zij deze activiteiten uitvoeren.

Invoeren
Deze activiteitengroep wordt in het algemeen (5) vermeld in de functie-omschrijvingen
van de projectleider en van de onderwijskundige. De laatste heeft hier vooral een
begeleidende rol. Nascholing (5.9) wordt in de functie-omschrijvingen van het hoofd
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van de afdeling Ol vermeld, evenals in die van de projectleider en de programmeursysteemanalist. De projectleider is bovendien verantwoordelijk voor de evaluatie van
het gebruik (5.10) en wordt daarbij door de onderwijskundige ondersteund. Ook in
het stappenplan wordt nascholing (5.9) naast ondersteuning (5.7) expliciet genoemd,
evenals een jaarlijkse evaluatie zonder dat overigens duidelijk is of het hier een
evaluatie van het gebruik (5.10) of van het produkt (6.1) betreft. Het lijkt erop dat
deze activiteitengroep weinig concreet in het stappenplan en in de functie-omschrij
vingen is uitgewerkt.

Evalueren
Deze activiteitengroep (6) wordt in het algemeen vermeld in de functie-omschrijving
van de

onderwijskundige ("opstellen

van een evaluatieplan en

van evaluatie

rapporten") en van het plv. en adj. hoofd van de afdeling Ol tevens coördinator
specificatiegroep ("verantwoordelijk voor uitvoering van een goede evaluatie van
projecten"). In het bijzonder wordt in de functie-omschrijvingen verwezen naar de
summatieve procesevaluatie (6.2) en wel als volgt: "uitbouwen van het stappenplan
als ontwikkelprocedure voor educatieve software" (onderwijskundige); "zorgdragen
voor de verdere ontwikkeling van een methodiek voor ontwikkeling van educatieve
programmatuur" (coördinator ontwikkelgroep); "opstellen en aanpassen van het
stappenplan en het raamwerk projectplan" (adj. en plv. hoofd Ol, coördinator
specificatiegroep). In het stappenplan wordt alleen in vage termen van een "jaarlijkse
evaluatie" gesproken. Dit houdt in dat noch naar de summatieve procesevaluatie, nog
naar de summatieve produktevaluatie wordt verwezen. In de voorschriften ontbreekt
met name de aandacht voor summatieve produktevaluatie.

4.3.2

Tussenprodukten

In de Handreiking voor projectgroepleden (CILO, 1989b) worden zowel het stappen
plan als de bijhorend Produkten vermeld. In het Raamwerk Projectplan (CILO, 1990) is
veel terug te vinden over de inhoud van het projectplan terwijl de notities over
handleidingen bij de software en evaluatie van de CILO-programma's (Ruwhoff,
1989; Ruwhoff et al., 1991) eveneens waardevolle informatie bevatten. Dit zijn de
belangrijkste documenten op grond waarvan de formele beschrijving van de tussen
produkten heeft plaatsgevonden (vergelijk het analyse-schema in bijlage 7). De
verwijzingen gelden de overzichten 2.16 tot en met 2.25.
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Curriculumanalyse
In het stappenplan worden vooral bij de tussenprodukten projectvoorstel, projectplan
en programma-omschrijving voorschriften gegeven betreffende elementen van de
curriculumanalyse. Het projectplan neemt het leeuwedeel van de voorschriften met
betrekking tot de verschillende aspecten van de curriculumanalyse voor zijn rekening.
Een behandeling van het onderwijsprobleem en de oplossing ervan (1.1) wordt
duidelijk voorgeschreven. Bij de doelgroepbeschrijving (1.2) wordt volstaan met
globale aanduiding van leerjaar en onderwijstype (bijvoorbeeld MTuS, of latere
leerjaren van het MAO). Wat betreft de taak- en/of leerstofanalyse (1.3) wordt vooral
naar leerdoelen verwezen, dikwijls in termen van te verwerven leerstof (kennis en
inzichten, 1.3.6) en niet in termen van te beheersen vaardigheden. Wanneer de
leerdoelen goed zijn omschreven kunnen een indicatie van de inhoud van de taak
(1.3.1) en van relevante toetscriteria (1.3.9) aan deze leerdoelen worden ontleend.
Taken en leerstof worden verder niet uitgewerkt (1.3.2, 1.3.3, 1.3.5, 1.3.7, 1.3.8).
Er wordt evenmin aandacht besteed aan de plaats van de cursus in het leerplan
(1.3.10). De aandacht voor de informatisering in de agrarische sector wordt niet
expliciet genoemd (1.4), wel is sprake van het voorschrift om de informatica-behoefte
van de docent expliciet in kaart te brengen. De vigerende instructiestrategie (1.5)
wordt niet in kaart gebracht.

Organisatorische context
Enkele aspecten van de organisatorische context komen in het projectplan voor. Dit
plan besteedt aandacht aan een regeling van distributie- en auteursrechten en aan
hardware en systeemprogrammatuur (2.2.1, 2.3.2.1, 2.3.2.2). Dit houdt in dat
voorschriften inzake de analyse van de organisatorische context erg beperkt zijn
gebleven. De onderwijscontext (2.1) ontbreekt geheel. Dit is wellicht te verklaren
vanuit de kleinschaligheid van de sector: De leden van de projectgroep worden
verondersteld bekend te zijn met de situatie op de scholen. Ook aan distributie en
rechten wordt weinig aandacht besteed (2.2). Voor het agrarisch onderwijs is de
distributie van de courseware in handen van het CILO (na de fusie: STOAS, directie
Agrlmedia), produktie en distributie worden door dezelfde organisatie verzorgd. De
auteursrechten van de courseware berusten eveneens bij deze organisatie. De
verkoopprijs is niet van doorslaggevend belang omdat in principe de kostprijs van het
materiaal wordt berekend. Ontwikkelkosten komen voor rekening van de Directie
Landbouwonderwijs en de STOAS. Deze afspraak geldt al het agrarisch lesmateriaal
dat op kosten van de overheid wordt ontwikkeld. Voor het onderhoud geldt de
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afspraak dat in principe het CILO verantwoordelijk is. Bij uitzondering wordt van deze
regels afgeweken. Bij het opstellen van de voorschriften is vermoedelijk verondersteld
dat deze regels gelden voor alle ESLO-projecten. Ook ten aanzien van de algemene
eisen (2.3) worden amper voorschriften geformuleerd.

Vernieuwingskarakteristiek
De voorschriften inzake de vernieuwingskarakteristiek moeten vooral in het project
plan worden gezocht. De formulering van gebruikerswensen komt hierin globaal aan
bod (3.1.1). Expliciet wordt aandacht besteed aan plaats van de computer in het
curriculum (3.1.1.1) en aan gerelateerde vakontwikkelingen met name op het terrein
van computers en informatietechnologie (vgl. ook 1.4, de informatisering in de
agrarische sector). Een aspect van complexiteit en bruikbaarheid (3.1.2, 3.1.4) wordt
genoemd: dat van de bedienbaarheid van apparatuur en programmatuur. En tot slot
wordt ook aan een aspect van onderwijsorganisatie gerefereerd: klassikaal of
individueel onderwijs (3.4.6). Voorschriften voor de inhoud van de vernieuwings
karakteristiek zijn dus nauwelijks terug te vinden. Vooral ontbreken voorschriften over
de betrokkenheid van gebruikers (3.2), randvoorwaarden voor vernieuwing (3.3) en
randvoorwaarden voor gebruik (3.4). De inhoud van de vernieuwing (3.1) komt
slechts in een beperkt aantal details aan bod.

Projectbeschrijving
De voorschriften hiervoor zijn in het projectplan terug te vinden en vertegenwoordigen
vrijwel alle onderscheiden aspecten van een projectbeschrijving. Ook de afstemming
met andere schoolsoorten (bijvoorbeeld hoger agrarisch onderwijs) komt aan de orde,
door ons geïnterpreteerd als verband houdend met mogelijke alternatieve doelgroepen
die van de programmatuur gebruik zullen kunnen maken (4.3.7). De financiële
opbrengsten (4.3.3) ontbreken en deze zijn ook vrijwel afwezig omdat het materiaal
tegen een geringe vergoeding ter beschikking wordt gesteld. Ook de planning van de
periode waarop een tijdinvestering van specifieke deskundigen wordt gevraagd
(4.2.4) is niet in het projectplan aanwezig.
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Onderwijskundig ontwerp
In de programma-omschrijving en in het functioneel-ontwerp is een voorschrift te
vinden omtrent de omschrijving van de acties die de leerling met behulp van het
programma kan uitvoeren (5.3). Overige aspecten van het onderwijskundig ontwerp
blijken niet van voorschriften te zijn voorzien.

Functioneel ontwerp
Het functioneel ontwerp zoals opgevat in het referentiekader lijkt vooral wat betreft
de menu's en het scherm-ontwerp (6.2.1 en 6.2.4) samen te vallen met het functio
neel ontwerp zoals uitgewerkt in de CILO-documenten. De programmafuncties (6.1)
zijn al in de programma-omschrijving aan bod gekomen, terwijl het schriftelijk
materiaal (6.3) in het stappenplan onder de handleiding thuishoort. Weinig aandacht
is besteed aan de invoer van gegevens (6.2.3) en aan de meldingen (6.2.5).

Technisch ontwerp
Over het technisch ontwerp blijken in het stappenplan noch in de handreiking aan
projectgroepleden aanwijzingen gegeven te worden. Vermoedelijk gaat men ervan uit
dat het technisch ontwerp volledig en alleen onder verantwoordelijkheid van de
programmeur valt. Alleen in de beschrijving van het functioneel ontwerp conform het
CILO stappenplan wordt melding gemaakt van een toestandsdiagram waarmee de
programmastructuur

wordt toegelicht; dit toestandsdiagram kan geïnterpreteerd

worden als aspect van programmastructuur (7.2) maar ook als aspect van samenhang
tussen programmafuncties (6.1.1).

Courseware eerste versie
De courseware dient volgens het stappenplan te bestaan uit educatieve programma
tuur (8.1) en uit de bijhorende handleidingen (8.2), in een vorm waarin de courseware
op een aantal scholen kan worden getest.

88

Test- of evaluatierapporten
Er wordt in verschillende documenten melding gemaakt van deze rapporten echter
zonder dat aangegeven wordt wat de inhoud ervan dient te zijn (vergelijk overzicht
2.24). De voorschriften blijven dus erg globaal.

Nascholingen
In het stappenplan wordt melding gemaakt van de bij- of nascholingen met betrekking
tot de courseware. Voorschriften voor de inhoud van deze nascholingen worden niet
uitgewerkt (overzicht 2.25).

4.3.3

Methoden, technieken en hulpmiddelen

Ook voor wat betreft de methoden, technieken en hulpmiddelen is uitgegaan van de
opsomming uit het referentiekader (zie overzicht 2.13, 2.14 en 2.15).

Methoden
Uit de verschillende documenten blijkt dat er een methode beschikbaar is: het
stappenplan. Dit stappenplan beschrijft in 6 stappen de wijze waarop binnen het CILO
aan courseware-ontwikkeling dient te worden gewerkt (figuur 4.4). Elk van deze
stappen is uitgewerkt in activiteiten (2.1) waarvoor een aantal betrokkenen verant
woordelijk is gesteld (2.3). Ook staan de tussenprodukten aangegeven die als gevolg
van de activiteiten zullen worden gerealiseerd. Voor de tussenprodukten projectplan
en handleiding zijn aparte checklists (2.2) voorhanden (Raamwerk projectplan, CILO,
1987b, 1989a, 1990 en Concept checklist voor het opstellen van handleidingen,
CILO, 1991). De overige tussenprodukten worden toegelicht in de Handreiking voor
projectgroepleden (CILO, 1989b). In deze toelichting wordt wel verwezen naar enkele
technieken. Zo wordt bijvoorbeeld bij het opstellen van doelstellingen als onderdeel
van het projectplan verwezen naar een indeling in: weten, inzien, toepassen, integre
ren. Dit zijn in veel gevallen vrijblijvende verwijzingen die moeilijk kunnen worden
opgevat als richtlijnen voor gebruik van technieken (2.4). Er zijn relatief veel richtlij
nen opgenomen omtrent de user-interface: richtlijnen voor tekstpresentatie, voor
vragen en feedback, voor menu's, gegevensinvoer en grafische voorstellingen. In de
periode eind 1989 - begin 1990 is door de leden van de ontwikkelgroep aandacht
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besteed aan een methode voor analyse en ontwerp van informatie-systemen die
dikwijls met de naam Yourdon wordt geassocieerd: Structured Analysis (De Marco,
1978) en Structured Design (Yourdon en Constantine, 1978). Deze methode legt de
nadruk op richtlijnen voor het gebruik van technieken voor ontwerp. Tot slot
vermeldenswaard is dat de hier bedoelde methode, het stappenplan, gedurende de
ESLO-periode is ontstaan en verder uitgewerkt, en derhalve niet van meet af aan
beschikbaar was.

Technieken
In de beschikbare documenten wordt vooral verwezen naar de technieken voor het
analyseren, ontwerpen en produceren van informatie-systemen (3.1.2, 3.2.2, 3.3.2)
zoals Data Flow Diagrammen, Toestandsdiagrammen, Data Dictionaries, schermontwerpen en dergelijke (Bus, 1988). Ook wordt aandacht besteed aan een standaard
user-interface (CILO, 1987d; Bus, 1989a), waarbij vooral de marktplaatsmetafoor
beklemtoond wordt. Aanvankelijk is als richtsnoer voor het ontwerp van de userinterface gebruik gemaakt van de Windows Application Style Guide (Microsoft, 1988,
zie ook de ESLO Stijlgids, Bus, 1989b), later is deze door de System Applications
Architecture Common User Acces Advanced Interface Design Guide (IBM, 1989;
1991a; 1991b) vervangen. Een van de weinige technieken voor het ontwerp en de
produktie van instructiesystemen (3.2.1, 3.3.1) staat beschreven in de concept
checklist voor het opstellen van handleidingen (Ruwhoff et al., 1991). Voor de
analyse van instructiesystemen worden geen technieken vermeld. Technieken voor
terugkoppeling worden wel aangegeven, waarbij geen onderscheid is gemaakt in het
functioneren van het instructie-systeem of het informatie-systeem (3.4.1 en 3.4.2).
Het betreft een techniek voor de tussentijdse evaluatie (checklist testscholen
educatieve programmatuur) en voor de summatieve produktevaluatie (evaluatieformu
lier educatieve programmatuur). Technieken gericht op analyse, ontwerp, produktie/uitvoering en terugkoppeling met het oog op innovatie-aspecten zijn niet beschikbaar
(3.1.3, 3.2.3, 3.3.3, 3.4.3). Er wordt nergens expliciet verwezen naar technieken
voor beheer (3.5), wel zijn in verschillende documenten uiteenlopende plannings
schema's terug te vinden. Geen van de hier genoemde technieken is tot standaard
verheven. Men tracht de verschillende technieken als in een gereedschapkist beschik
baar te hebben en de systeemanalisten en programmeurs zijn vrij hiervan gebruik te
maken.
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Hulpmiddelen
Reeds in het begin van de ESLO-periode heeft men besloten voor het produceren van
software de programmeertaal Turbo-Pascal te gebruiken, waarbij het pakket MetaWindow wordt benut voor grafische routines. Er is een standaard procedure-biblio
theek opgebouwd voor deze combinatie (ESLOOK). Als hulpmiddelen bij de produktie
wordt ook gebruik gemaakt van het pakket Analyst dat onder meer foutencontrole en
het documenteren vereenvoudigt, het pakket Reflex om databestanden op te zetten,
en het pakket DrawBridge voor het maken van tekeningen (4.3.2). Het pakket Word
Perfect (tekstverwerking) laat zich in alle fasen van het ontwikkelen benutten, terwijl
spreadsheetprogramma's voor registratie- en planningsdoeleinden worden benut
(registratie van de voortgang van projecten, tijdregistratie en -planning en dergelijke,
vooral 4.5). Hulpmiddelen (naast WordPerfect) voor analyse, ontwerp, produktie en
uitvoering van het instructiesysteem en terugkoppeling (4.1, 4.2, 4.3.1 en 4.4)
worden niet benut.

91

5

DISCUSSIE EN CONCLUSIES INZAKE DE CONTEXT

Dit hoofdstuk bevat de discussie en conclusies op grond van de beschrijving en
beoordeling van de context van de ESLO-projecten. Waar knelpunten en tekort
komingen worden behandeld dient bedacht te worden dat deze als zodanig zijn
gesignaleerd in het licht van het referentiekader. Of deze knelpunten en tekort
komingen ook metterdaad aan het licht treden kan alleen proefondervindelijk blijken.
Constatering hiervan zal plaatsvinden in de hoofdstukken 6 en 7, waar de concrete
gang van zaken in de ESLO-projecten aan de orde komt.
Dit hoofdstuk is opgebouwd aan de hand van de drie in hoofdstuk 3 onderschei
den factoren van belang bij de context waarin de courseware-ontwikkeling plaats
vindt:

de

organisatie

van

onderwijsondersteuning

en

-ontwikkeling

voor

het

landbouwonderwijs, ter beschikking gestelde voorzieningen en de voorschriften te
hanteren bij het proces van courseware-ontwikkeling.

5.1

Organisatie voor onderwijsondersteuning en -ontwikkeling

Uit paragraaf 4.2 betreffende de voorzieningen blijkt dat in 1988 de afdeling Ol de
door het Ministerie voor LNV toegezegde formatie slechts gedeeltelijk heeft benut. De
organisatie waarbinnen de courseware ontwikkeld wordt is dan nog niet volledig tot
stand gekomen. De eerste periode is vermoedelijk gekenmerkt door een tekort aan
menskracht en het ontbreken van specifieke deskundigheden. Uit de datering van de
eerste versies van voorschriften voor courseware-ontwikkeling is op te maken dat de
beginperiode

van

de

ESLO-projecten

bovendien

wordt

gekenmerkt

door

het

ontwikkelen van procedures voor courseware-ontwikkeling. Waarschijnlijk heeft men
in deze beginperiode te kampen met het ontbreken van voorschriften voor course
ware-ontwikkeling of met onvoldoende uitgekristalliseerde voorschriften.
De AOC-vorming en de invoering van de kwalificatiestructuur zullen van de
docenten, de schooldirecties en de instellingen voor onderwijsondersteuning om tijd
en aandacht vragen en zo concurreren met de ESLO-projecten. Een concurrentie met
het Project Uitwerking Certificaateenheden om beschikbare taakuren is concreet
aanwijsbaar. De structuur voor onderwijsondersteuning en -ontwikkeling blijkt met
name ten gevolge van de invoering van de kwalificatiestructuur aan verandering
onderhevig te zijn. De veronderstelling is reëel dat deze onbestendigheid weerslag
heeft op de ESLO-projecten. Gezien het tijdstip waarop deze vernieuwingen en
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veranderingen hun beslag krijgen zal dit vooral vanaf eind 1989 in de ESLO-projecten
terug te vinden zijn. Te verwachten zijn: een verminderde reactie van docenten op
vragen om medewerking; een toenemend tekort aan taakuren; en onduidelijkheden
over de vraag wie als opdrachtgever moet worden aangemerkt met als gevolg
onzekerheid binnen de deelprojectgroep over de doelstellingen van het deelproject.
Op grond van bovenstaande kunnen met betrekking tot de ESLO-projecten drie
perioden worden onderscheiden: de eerste periode van oktober 1987 tot eind 1988
die wordt gekenmerkt door opbouw van de nieuwe organisatie; de tweede periode
van eind 1988 tot eind 1989 die wordt gekenmerkt door relatieve rust; en de laatste
periode waarin de veranderingen in relatie tot de kwalificatiestructuur en de AOCvorming zich aandienen en plaatsvinden.
Een groot aantal actoren is betrokken bij het zo verantwoord mogelijk stellen van
prioriteiten. Zo dient de kerncommissie als opdrachtgever voor een prioriteitenstelling
in het licht van curriculum- en lesmateriaalontwikkeling zorg te dragen. De klankbord
commissie wordt geacht haar invloed vanuit het beroepenveld te doen gelden. De
begeleidingscommissie onderwijs van het CILO dient de prioriteiten binnen de CILOorganisatie mede te bepalen. Binnen het CILO treden bovendien de staf van het CILO,
hoofd van de afdeling Ol, plv. en adj. hoofd en tevens coördinator specificatiegroep,
en de coördinator ontwikkelgroep op als actoren die de prioriteitenstelling mede
beïnvloeden. Deze complexiteit doet twijfels rijzen inzake de kwaliteit van de prioritei
tenstelling op zich. Kan de projectgroep zich in de praktijk richten op heldere
eenduidige besluiten, of is er sprake van een aantal op sommige punten elkaar
tegensprekende prioriteiten?
Hiernaast valt op dat expliciet verschillende relaties met het beroepenveld zijn
gepland, zowel vanuit de organisaties voor curriculum- en lesmateriaalontwikkeling als
vanuit de projectgroep via de klankbordcommissie. Door verschillende betrokkenen,
waaronder de Directie Landbouwonderwijs, docenten, vertegenwoordigers van het
CILO en kerncommissies, wordt veel betekenis aan deze relaties gehecht. Paragraaf
2.3 geeft drie oogmerken voor mogelijke contacten met vertegenwoordigers van het
beroepenveld: overleg over eindtermen, overleg over leerdoelen en validering van
leerinhouden. Elk van deze oogmerken is gediend met specifieke informatie. Het is de
vraag of deze formele relaties in de praktijk leiden tot de gewenste uitwisseling van
informatie

tussen

courseware-ontwikkelaars

en

vertegenwoordigers

van

het

beroepenveld.
Het hoofd van de afdeling Ol, het plv. en adj. hoofd van deze afdeling tevens
coördinator specificatiegroep en de projectleiders hebben naast hun taken voor de
ESLO-projecten ook andere taken. Het zal niet altijd eenvoudig zijn een helder
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onderscheid te maken tussen ESLO-activiteiten en overige activiteiten waardoor beide
activiteiten met elkaar kunnen gaan concurreren.
De organisatie van de ESLO-projecten doet sterk denken aan een project
organisatie: De projectgroepen bestaan uit mensen die tijdelijk vanuit een moederorga
nisatie zijn gedetacheerd om aan een afgebakende taak (het project) te kunnen
werken. In het project participeren deskundigen inzake courseware-ontwikkeling en
aanstaande gebruikers teneinde een goede combinatie van kwaliteit en doelgericht
heid van het produkt te garanderen. De aanstaande gebruikers zijn de opdrachtgever
van het project. Dit beeld van de organisatie vertoont echter een aantal manco's. De
functie van hoofd van de afdeling 01 (hoofd van één van de moederorganisaties) is
gecombineerd met die van algemeen projectleider ESLO-projecten (de project
organisatie). Ook in de specificatiegroep komt deze vermenging van project- en
moederorganisatie voor, met name door de deelname van het hoofd van de afdeling
01 en door de combinatie van functies van plaatsvervangend hoofd van de afdeling 01
en coördinator specificatiegroep. Het zal voor de betrokkenen niet eenvoudig zijn de
belangen van de moederorganisatie en van het project goed te scheiden. Verder is de
moederorganisatie van aanstaande gebruikers niet stabiel en bovendien complex. De
kerncommissie treedt op als opdrachtgever en daarmee als vertegenwoordiger van de
aanstaande gebruikers. De docenten die in de projecten participeren zijn echter niet in
de eerste plaats werkzaam bij een kerncommissie maar bij een school. De inbreng
vanuit deze moederorganisatie van aanstaando gebruikers laat hierdoor wellicht te
wensen over.
De ESLO-projecten zijn ook te benaderen als een onderdeel van de CILOorganisatie. In deze benadering stelt het CILO zich ten doel courseware voor het
agrarisch onderwijs te ontwikkelen en onderhoudt het daartoe contacten met het veld
(kerncommissies, scholen en klankbordcommissies). Deze doelstelling past binnen de
taak van het CILO: het coördineren en stimuleren van kwalitatief verantwoord
computergebruik in het agrarisch onderwijs. Nadat de behoeften van het veld zijn
geïnventariseerd zet het CILO eigen personeel aan het werk en huurt desgewenst
deskundigen van elders in teneinde de courseware te produceren. De eindverant
woordelijkheid voor kwaliteit en kwantiteit berust bij het CILO en het CILO stelt zich
op als organisatie voor produkties in eigen beheer. Ook dit beeld vertoont echter een
aantal manco's. De tussentijdse inbreng van kerncommissies en klankbordcommissies
gaat verder dan incidentele raadpleging en heeft een toetsend karakter: de ESLOprojecten behoeven een goedkeuring van de kerncommissie. De formele eindverant
woordelijkheid berust niet alleen bij het CILO maar moet worden gedeeld. Ook heeft
het CILO geen mogelijkheden om docenten tijdelijk aan te stellen. Deze worden door
middel van de taakuurtoewijzing door de kerncommissie ter beschikking gesteld. De
conclusie luidt dat de organisatie van de ESLO-projecten kenmerken van beide
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benaderingen in zich draagt, zowel kenmerken van een project-organisatie als van een
organisatie voor produkties in eigen beheer. Het lijkt gerechtvaardigd te veronderstel
len dat in de uitvoering van de ESLO-projecten beide benadering op gespannen voet
kunnen staan en tot problemen kunnen leiden. Uit de bestudering van de ESLOprojecten (hoofdstukken 6 en 7) zal blijken in hoeverre deze veronderstelling juist is.
Zoals uit de paragrafen 4.1.6 en 4.1.8 blijkt heeft de specificatiegroep een
dubbele functie. Enerzijds is het een overleg van alle bij het beheer van de ESLOprojecten

betrokkenen.

Anderzijds

dient

in

het

overleg

de

specificatie

van

afzonderlijke deelprojecten, dat wil zeggen het ontwerpen en het professioneel
overleg hierover, centraal te staan. Beide functies kunnen met elkaar in tegenspraak
raken. Vanuit de invalshoek van het beheer van de ESLO-projecten zullen andere
eisen gesteld worden dan vanuit de invalshoek van het ontwerpen. De mate waarin
deze dubbele functie in de praktijk tot knelpunten leidt zal blijken uit de hoofdstukken
6 en 7.
Een projectgroep bestaat uit relatief weinig personen. Hierdoor wordt van deze
personen deskundigheid op verschillende terreinen gevraagd. De projectleider wordt
aangesproken op diens beheers-, en inhoudelijke deskundigheid, de docent wordt
verondersteld

inhoudelijke

en

vakdidactische

deskundigheid in

te

brengen

en

bovendien op de hoogte te zijn met de vigerende lespraktijk. De ervaringen in de
deelprojecten zullen uitwijzen of dit niet teveel is gevraagd.

5.2

Ter beschikking gestelde voorzieningen

Uit de beschrijving van de hulpbronnen komt met name naar voren dat de personele
middelen en de beschikbaarheid van deskundigheden een probleem vormen. De voor
de ESLO-projecten ter beschikking gestelde formatie lijkt vooral in de beginperiode
aan de krappe kant terwijl het aantal toegewezen taakuren ver onder het gevraagde
aantal blijft. Dit kan gemakkelijk leiden tot problemen bij de beschikbaarheid van
deskundigen (vooral docenten) hetgeen extra eisen stelt aan de deskundigheden van
de overige leden van de projectgroep. De overige voorzieningen lijken in de CILOorganisatie voldoende aanwezig.

5.3

Voorschriften voor courseware-ontwikkeling

Van de verschillende voorschriften voor de ontwikkeling van courseware geldt alleen
het stappenplan als bindend voorschrift. De overige methoden, technieken en
hulpmiddelen worden in de vorm van suggesties genoemd. Het voordeel hiervan is de
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vrijheid die het aan de verschillende deelprojecten laat om de werkwijze af te
stemmen op de specifieke opdracht en de mogelijkheden en wensen van de betrokken
deelprojectgroepleden. Een nadeel echter is dat deze afstemming niet altijd ten goede
komt aan de kwaliteit van het eindprodukt, bijvoorbeeld wanneer concessies worden
gedaan aan de kwaliteit van het ontwerp van de user-interface omdat de voorschrif
ten hiervoor niet worden toegepast. Een tweede nadeel is dat het de vergelijkbaarheid
tussen projecten in de weg staat. Het is hierdoor moeilijk conclusies te verbinden aan
de ervaringen met de toegepaste methoden, technieken en hulpmiddelen. Dit kan
systematische ontwikkeling van methoden, technieken en hulpmiddelen, en de
verdere professionalisering van de courseware-ontwikkelingsdeskundigen hinderen.
Bovendien kunnen problemen optreden door de beperkte vergelijkbaarheid van de
verschillende tussenprodukten: de tussenprodukten zullen niet of nauwelijks aan een
standaard voldoen. Een wisseling in de samenstelling van de deelprojectgroep leidt
hierdoor snel tot extra vertraging en buitenstaanders hebben weinig zicht op de
kwaliteit van de tussenprodukten.
De activiteiten die door het projectmanagement volgens het stappenplan moeten
worden uitgevoerd verdienen de aandacht. Het valt op dat het beheren van samen
werking, van instructie-ontwikkeling en van software-ontwikkeling in meer dan één
functie-omschrijving is genoemd. Dit kan wijzen op het belang dat in de CILO
organisatie aan deze activiteiten wordt gehecht, hetgeen in de structuur van de
afdeling 01 is terug te vinden (specificatiegroop en ontwikkelgroep). Het kan ook
duiden op mogelijk onduidelijke taakafbakeningen. Is dit laatste het geval, dan uit zich
dat in spanningen tussen de betrokken functionarissen en problemen bij het uitvoeren
van de hier genoemde activiteiten.
Het beschikbaar stellen van personele en niet-personele voorzieningen wordt in
het stappenplan niet genoemd en komt ook in de aangehaalde functie-omschrijvingen
niet als herkenbaar onderdeel van de functies terug. Men gaat er blijkbaar van uit dat
dit vanzelfsprekend is. Deze veronderstelling blijkt niet terecht (vergelijk paragraaf
4.2). De ESLO-projecten hebben vermoedelijk te kampen met problemen in de
beschikbaarheid van de betreffende voorzieningen. Deze zijn moeilijk aan te pakken
omdat bij het opstellen van de voorschriften geen rekening met dergelijk problemen is
gehouden.
Het distribueren wordt amper genoemd. Alleen staat in het stappenplan vermeld
dat het CILO voor verspreiding zorg zal dragen. Verder wordt dit aspect vermoedelijk
opgevat als onbelangrijk voor de ESLO-projecten omdat specifieke regelingen voor de
distributie van op kosten van de overheid ontwikkeld agrarisch lesmateriaal bestaan
(paragraaf 4.3.2), die ook hier van toepassing zijn.
Er wordt in de voorschriften weinig gerept over activiteiten die in de groep
invoeren thuishoren. Dit houdt in dat het aan de projectgroep is om te bepalen in
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hoeverre men op dit terrein actief wil zijn. Belangrijke activiteiten op dit gebied
kunnen hierdoor achterwege blijven waardoor het gebruik van de produkten in het
MAO kan tegenvallen.
De activiteitengroep evalueren wordt genoemd in het stappenplan waar het de
ontwikkeling

van

methoden,

technieken

en

hulpmiddelen betreft

(summatieve

procesevaluatie). Ook in verschillende functie-omschrijvingen is deze activiteit terug
te vinden. Summatieve produktevaluatie wordt alleen in het stappenplan expliciet
vermeld. Wanneer deze activiteit niet wordt uitgevoerd zal dit leiden tot een gebrek
aan inzicht in de kwaliteit van de produkten die men levert. Het is dan niet gemakke
lijk deze kwaliteit aan te passen aan de zich veranderende behoeften van de
gebruikers.
Van de in het referentiekader onderscheiden tussenprodukten (overzichten 2.16 tot
en met 2.25) zijn vooral de projectbeschrijving (4), het functioneel ontwerp (6) en de
eerste versie van de courseware (8) goed te herkennen in de voorschriften die door
het CILO worden gehanteerd. Voor de ontbrekende tussenprodukten gelden de
volgende kanttekeningen.
In het referentiekader is verondersteld dat in de curriculumanalyse (1) het
onderwijs centraal staat en niet de functie van de computer in dit onderwijs. In het
stappenplan van het CILO wordt veelal uitgegaan van de functies die de computer zal
vervullen in relatie tot het onderwijs. Aspecten van ontwerp treden in een vroeg
stadium (bijvoorbeeld in het projectplan) op de voorgrond. Men gaat hierdoor in een
vroeg stadium al denken in termen van oplossingen hetgeen de probleem-analyse
hindert. Het resultaat hiervan kan zijn dat de oplossing niet past op bestaande
problemen of de rol van de computer groter is dan noodzakelijk of gewenst. Het kan
bijvoorbeeld courseware opleveren die de leerling ondersteunt bij taken die in dat
onderwijs amper relevant zijn; of courseware waarin informatie toegankelijk wordt
gemaakt die elke leerling standaard tot zijn of haar beschikking heeft.
De beschrijving van de organisatorische context (2) is op slechts een beperkt
aantal aspecten in het stappenplan terug te vinden. Dit houdt in dat aan belangrijke
aspecten weinig of geen aandacht wordt besteed: de onderwijscontext (2.1),
standaards (2.3.1) en aspecten van compatibiliteit (2.3.2). Mogelijk leidt dit ertoe dat
de introductie van de courseware in de praktijk van het lesgeven op genoemde
aspecten problematisch zal verlopen. Voorbeelden zijn de volgende: het coursewarepakket wordt verondersteld op een netwerk te draaien terwijl het netwerk dit niet
aankan; de roostering laat zich niet aanpassen op de wijze die door de ontwikkelaars
is verondersteld; het pakket vergt jaarlijks onderhoud dat niet wordt uitgevoerd; de in
te voeren gegevens zijn beschikbaar in een computerbestand dat niet door de
betreffende courseware kan worden ingelezen. Dat aan distributie en rechten (2.2)
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weinig aandacht wordt besteed is niet verwonderlijk gegeven de wijze waarop
distributie en rechten met betrekking tot lesmateriaal binnen het voortgezet land
bouwonderwijs zijn geregeld. Wanneer het eindprodukt echter ook bestemd is voor
andere doelgroepen dan het voortgezet landbouwonderwijs zal dit gebrek aan
aandacht als gemis worden ervaren.
Van een afgewogen vernieuwingskarakteristiek (3) kan geen sprake zijn wanneer
men zich in de praktijk aan de voorschriften uit het stappenplan houdt. Aan
belangrijke aspecten als inhoud van de vernieuwing, betrokkenheid van gebruikers,
randvoorwaarden voor vernieuwing en randvoorwaarden voor gebruik wordt dan
immers geen aandacht besteed. Ook dit zal vermoedelijk leiden tot problemen bij de
introductie van de courseware. De courseware zal zoveel veranderingen van de
docent vergen dat gebruik ervan als niet reëel wordt ervaren, de courseware wordt
niet herkend als mogelijke oplossing van een door docenten ervaren probleem, de
invoering van de courseware gaat niet gepaard met voldoende nascholing voor de
aanstaande gebruikers, de courseware veronderstelt vakinhoudelijke kennis die bij de
docenten geen gemeengoed is.
De projectbeschrijving (4) en het functioneel ontwerp zijn in de voorschriften
goed terug te vinden. Het onderwijskundig ontwerp (5) en het technisch ontwerp (7)
worden daarentegen niet uitgewerkt in het stappenplan. Hierdoor loopt men het risico
courseware te ontwikkelen op basis van impliciete uitgangspunten van de project
groep en het risico de ontwerpen onvoldoende te documenteren. Het wordt moeilijker
tijdens het proces van courseware-ontwikkeling vast te houden aan reeds genomen
beslissingen en om het onderwijskundig en technisch ontwerp binnen de deelprojectgroep expliciet te bespreken. Wisselingen in de samenstelling van de deelprojectgroep
zijn tijdrovend en moeilijk op te vangen.
Wanneer het onderwijskundig ontwerp ontbreekt, is het bovendien moeilijker de
kenmerkende eigenschappen van de courseware goed onder woorden te brengen.
Wat de courseware precies voor het onderwijs betekent, is immers nog niet eerder
eenduidig onder woorden gebracht.
Test- of evaluatierapporten (9) en de nascholingen (10) worden in de CILOdocumenten wel genoemd maar niet of weinig uitgewerkt. Mogelijk is deze vermel
ding voldoende en wordt in de ESLO-projecten voldoende aandacht aan evaluaties en,
aan nascholingen besteed. Het gevaar is echter niet denkbeeldig dat deze beide
aspecten het sluitstuk van de activiteiten vormen waardoor amper sprake zal zijn van
evaluaties en nascholingen. Het ontbreken van evaluatierapporten kan leiden tot
courseware met tekortkomingen die desondanks wordt gedistribueerd; tot methoden,
technieken en hulpmiddelen voor courseware-ontwikkeling die ondanks gebrekkig
functioneren niet worden bijgesteld; tot commentaar op de courseware dat niet leidt
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tot aanpassingen in de courseware-ontwikkeling. Het ontbreken van nascholingen zal
de invoering van de courseware hinderen.
Tot slot van deze paragraaf zal aan de hand van de handelingslijn-tijd matrix (figuur
5.1) de formeel beschreven courseware-ontwikkeling binnen de ESLO-projecten
worden gekarakteriseerd.

tijd
handelingslijn
ontwikkeling van

fase 1

fase 2

fase 3

fase 4

oriëntatie

ontwerp en produktie

implementatie

terugkoppeling

1

iiiiigiiiiiiiiiiiiIlllSiÜiSii

5

lilllillllBSiMMlMllllllÉlliiÜillliiliiijiigi

4

instructie
software
ontwikkeling
onderwijsinnovatie
beheer

9

10

llllllllPIllIlllllllllllliilÉlKttlll

11

12

15

IG

Figuur 5.1 De handelingslijn-tijd matrix en de voorschriften voor courseware-ontwik
keling. De arcering geeft aan op welke cellen de nadruk wordt gelegd binnen de
voorschriften voor courseware-ontwikkeling binnen de ESLO-projecten.

Fase 1 Oriëntatie
In het referentiekader wordt verondersteld dat het eindpunt van de oriëntatiefase,
waar het software- en instructie-ontwikkeling betreft, wordt gevormd door een
curriculumanalyse en een beschrijving van de organisatorische context. De curricu
lumanalyse ontbreekt niet maar wordt al in een vroeg stadium gericht op het ontwerp
van het te ontwikkelen systeem. De analyse van de organisatorische context mag
beperkt genoemd worden. Dit leidt tot de conclusie dat aan de cellen 1 en 5 relatief
geringe aandacht wordt besteed. Aandacht voor onderwijsinnovatie is in de ontwerp
fase niet terug te vinden. Aan het beheer wordt wel de nodige aandacht besteed
getuige de projectbeschrijving (die in het projectplan is terug te vinden) en de
verschillende beheeractiviteiten.
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Fase 2 Ontwerp en produktie
Het eindpunt van het ontwerp en de produktie inzake instructie- en software
ontwikkeling

krijgt

gestalte

in

de

tussenprodukten

onderwijskundig

ontwerp,

functioneel ontwerp, technisch ontwerp en courseware eerste versie. Van deze
tussenprodukten ontbreekt het technisch ontwerp. Het onderwijskundig ontwerp is
voor een belangrijk deel al tijdens het opstellen van het projectplan gemaakt. Ook in
de activiteiten blijkt dat men de nodige aandacht aan deze fase wil besteden waar het
om instructie- en software-ontwikkeling gaat. Aan de cellen 2 en 6 wordt dus de
nodige aandacht besteed. Aan onderwijsinnovatie wordt in dit stadium nog geen
aandacht besteed, terwijl het beheer van het project wel in de vorm van formeel
beschreven activiteiten is terug te vinden.

Fase 3 Implementatie
In deze fase wordt aandacht besteed aan het testen van de courseware in eerste
versie, de organisatie van nascholing en van de distributie. Daarmee worden een
aantal belangrijke activiteiten uit de cellen 3 en 7 genoemd. Aan innovatie wordt wel
enige aandacht besteed (nascholingen) maar er zijn meer activiteiten mogelijk.
Beheeractiviteiten zijn weer goed terug te vinden.

Fase 4 Terugkoppeling
Er is voorzien in een aantal vormen van op evaluatie gerichte activiteiten: evaluatie
van gebruik van courseware, summatieve produkt-evaluatie en summatieve proces
evaluatie. De beheeractiviteiten zijn in de verschillende CILO-documenten zo omschre
ven dat terugkoppeling (bijsturing) onderdeel van deze activiteiten vormt. Wat de
beschrijving van activiteiten betreft, lijkt aan deze cellen voldoende aandacht te
worden besteed. Het ontbreken van een richtlijn voor het opstellen van evaluatierap
porten doet de vraag rijzen in hoeverre deze activiteiten ook daadwerkelijk tot
bijsturing leiden.
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6

DE ESLO-PROJECTEN

Dit hoofdstuk rapporteert de bevindingen naar aanleiding van de gegevensverzameling
en -analyse met betrekking tot de ESLO-projecten. Zoals in hoofdstuk 3 is vermeld
zijn de ESLO-projecten Economie en Plantenteelt geanalyseerd. Deze projecten
worden in de paragrafen 6.1 en 6.2 behandeld, waarbij zowel de deelprojecten als het
project in zijn geheel aan de orde komen. De beide paragrafen starten met een
beschrijving van het betreffende ESLO-project, vervolgens worden de bevindingen
met de analyse ervan weergegeven. Veel van de coördinatie tussen de ESLO-projec
ten vindt plaats in de specificatiegroep. Deze groep wordt in paragraaf 6.3 op
dezelfde wijze als de ESLO-projecten behandeld. De documenten waarop de analyse
is toegepast zijn, voorzover niet in de literatuurlijst opgesomd, in bijlage 8 vermeld.

6.1

Het project Economie

6.1.1

Beschrijving

In oktober 1987 stelt de kerncommissie Economie een werkgroep Informatica in. Het
CILO is hierin nog niet vertegenwoordigd. In januari 1988 rapporteert deze werkgroep
in de vorm van een Concept Projectplan Economie MAO aan de kerncommissie (CILO,
1988f). De projectleider, afkomstig van het CILO, is dan inmiddels lid van de
werkgroep. In dit document wordt een overzicht gegeven van de doelstellingen die
door het leerplan economie MAO met betrekking tot informaticatoepassingen zouden
moeten worden gerealiseerd. Dit levert een onderverdeling naar categorieën leer
inhoud:
a.

algemene economie

b.

algemene agrarische economie

c.

recht en wetskennis

d.

bedrijfsadministratie, fiscaal

e.

bedrijfseconomie, analyse

f.

bedrijfseconomie, begroting en planning

g.

bedrijfseconomie, financiering.

Voor de categorieën a tot en met c wordt geconstateerd dat geen specifieke doelstel
lingen in relatie tot informaticatoepassingen aan de orde zijn. Voor categorie d tot en
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met g worden doelstellingen uitgewerkt tot verschillende deelprojecten. In deze
deelprojecten moet de gewenste courseware worden ontwikkeld.
Binnen het project Economie zijn zeven deelprojecten te onderscheiden, die
elders in deze paragraaf kort staan beschreven. Het project levert uiteindelijk drie
courseware-pakketten op: Bedrijfseconomische begroting glastuinbouw, Bedrijfseco
nomische begroting rundveehouderij (in samenwerking met de STOAS) en Fleuraam.
Uit het onderzoek naar gebruik van computers door docenten (Blom, 1991 en 1993)
blijkt dat economie-docenten relatief goed bekend zijn met het tweede pakket: 45 %
van deze docenten kent het pakket, 15 % gebruikt het in de les. Het eerste pakket
scoort minder: een kwart van de economie-docenten is bekend met het pakket en het
wordt niet of nauwelijks in de les gebruikt. Het laatste pakket is ten tijde van het
betreffende onderzoek nog niet voor verspreiding beschikbaar gesteld. In oktober
1991 bij de afronding van de ESLO-projecten en de start van het POLA worden geen
activiteiten overgedragen van dit project aan het POLA. In het navolgende wordt eerst
aandacht besteed aan de werkgroep Informatica Economie; vervolgens komt de gang
van zaken binnen de zeven deelprojecten aan de orde.

Werkgroep Informatica Economie
De werkgroep Informatica van de kerncommissie Economie is gedurende de periode
van gegevensverzameling niet formeel bijeen geweest. Ten tijde van het onderhavig
onderzoek wordt alleen gewerkt aan het deelproject Fleuraam. In dit deelproject wordt
courseware ontwikkeld voor het economie-onderwijs betreffende de bloemendetailhandel. De werkgroep Bundel 106BB is gelijktijdig bezig met het ontwikkelen van een
leerstofbundel voor ditzelfde onderwijs. Door de leden van de werkgroep Informatica
is gekozen voor het ontwikkelen van software bij deze leerstofbundel 106BB vooral
omdat gebrek aan expertise bij docenten het ontwikkelen van software voor andere
leerstofgebieden niet toeliet. Bij deze keuze zijn de beschikbare vakinhoudelijke
deskundigheid en de deskundigheid ten aanzien van de praktijk van het lesgeven een
beperkende factor geweest.
De samenstelling van de deelprojectgroep Fleuraam is identiek aan die van de
werkgroep Informatica. Tijdens de besprekingen van de deelprojectgroep ontmoeten
de leden van de werkgroep Informatica elkaar dus informeel. De docent die betrokken
is bij het deelproject Fleuraam is tevens lid van de kerncommissie. Bovendien is hij
voorzitter van de werkgroep Bundel 106BB. Deze docent neemt daardoor een centrale
positie in bij de ontwikkeling van de courseware.
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Bedrijfseconomische begroting glastuinbouw
Dit deelproject wordt voor het eerst vermeld in het projectplan economie MAO
(januari 1988). Conform de oorspronkelijke planning zou het programma eind 1988
beschikbaar komen. Uiteindelijk is het programma in januari 1990 verspreid.

Bedrijfsbegroting varkenshouderij
Dit deelproject wordt voor het eerst genoemd in het projectvoorstel Informatica
Economie MAO (mei 1989). In ditzelfde document wordt opgemerkt dat vanwege het
wegvallen van taakuren dit deelproject geen vervolg kan krijgen. Aanvankelijk wordt
het deelproject nog wel in de verslaggeving over het project Economie vermeld. Vanaf
begin 1990 verdwijnt het van de lijst met deelprojecten.

Bedrijfsbegroting rundveehouderij
Dit deelproject wordt voor het eerst vermeld in het projectplan economie MAO
(januari 1988). Conform de oorspronkelijke planning zou het programma eind 1988
beschikbaar komen. Gekozen is voor het aanpassen van een bestaand programma aan
de wensen van docenten, in samenwerking met de STOAS. Het heeft geleid tot een
programma dat in november 1989 is verspreid.

Begroting akkerbouw
Dit deelproject wordt voor het eerst genoemd in het projectvoorstel Informatica
Economie MAO (mei 1989). In dit zelfde document wordt opgemerkt dat vanwege
het wegvallen van taakuren dit deelproject geen vervolg kan krijgen. Aanvankelijk
wordt het deelproject nog wel in de verslaggeving over het project Economie vermeld.
Vanaf begin 1990 wordt het niet meer expliciet vermeld op de lijst met deelprojecten.

Boekhoudprogramma
Dit deelproject wordt voor het eerst genoemd in het projectvoorstel Informatica
Economie MAO (mei 1989). Kort daarna wordt nog wel enige aandacht aan dit
deelproject besteed in de vorm van het bekijken van bestaande computer-boekhoud103

programma's met het oog op mogelijke aanschaf van een programma. Aanvankelijk
wordt het deelproject in de verslaggeving over het project Economie vermeld. Vanaf
begin 1990 verdwijnt het van de lijst met deelprojecten. In 1991 wordt in overleg
met de landelijke vereniging van agrarische boekhoudbureaus besloten geen speci
fieke courseware te ontwikkelen, maar lesstof te schrijven bij de twee belangrijkste
boekhoudprogramma's voor de agrarische sector: MIFAS en RICARDO.

Software bij bundel 106G
Dit deelproject wordt voor het eerst genoemd in het projectvoorstel Informatica
Economie MAO (mei 1989). Het is de bedoeling dat bij de ontwikkelde conceptleerstofbundel voor het economie-onderwijs inzake groenvoorziening ondersteunende
software wordt ontwikkeld. Eind 1989 wordt vastgesteld dat niet duidelijk is welke
docenten zich met dit deelproject zullen gaan bezighouden. Begin 1990 worden
taakuren door de kerncommissie Inrichting en Beheer

van de Groene Ruimte

toegezegd opdat dit project in het schooljaar 1990/1991 kan worden uitgevoerd. In
verband met de start van het Project Uitwerken Certificaateenheden worden zowel de
afwerking van de leerstofbundel als dit project niet voortgezet. Dit deelproject
verdwijnt in loop van 1990 van de lijst met deelprojecten.

Software bij bundel 106BB (Fleuraam)
In de tweede helft van 1988 wordt binnen de kerncommissie Economie de werkgroep
Bundel 106 Dienstentuinbouw opgericht met als opdracht een leerstofbundel voor de
economie in de dienstentuinbouw, met name de bloemendetailhandel, te ontwikkelen.
Deze leerstofbundel krijgt de code 106BB welke staat voor de takenset economie
voor bloemschikken en -binden. In juli 1989 wordt door een van de leden van de
werkgroep een voorstel gedaan voor een begrotingsprogramma detailhandel bloemen
en planten. In de volgende periode wordt dit voorstel uitgewerkt, hetgeen leidt tot
een concept handleiding en een eerste versie van het programma in juni 1990. Hierna
treedt vertraging op waarvoor drie oorzaken kunnen worden aangewezen. Voor het
schooljaar 1990/1991

worden geen taakuren beschikbaar gesteld. Bovendien is

onduidelijk in hoeverre het ontwikkelde lesmateriaal (de leerstofbundel en het
bijbehorende programma) een plaats zal krijgen in de nieuw te ontwikkelen certificaat
eenheden. Ook onenigheid tussen economie-docenten over de wijze waarop in de
leerstofbundel de materie is gepresenteerd, is debet aan de vertraging. Het program
ma
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wordt nog

wel getest (begin 1991)

maar de verdere afwerking verloopt

moeizaam. Ten tijde van de afronding van de ESLO-projecten en de overdracht aan
POLA zijn programma, handleiding en leerstofbundel vrijwel klaar en wordt gezocht
naar financiën om het deelproject te kunnen afronden.

6.1.2

Bevindingen

Van de bovenbeschreven deelprojecten is alleen het laatste deelproject uitgebreid in
het onderzoek geanalyseerd. Dit is het enige deelproject waaraan door de betrokken
leden van de deelprojectgroep is gewerkt gedurende de periode van gegevensverza
meling. Zoals in de vorige paragraaf is beschreven is de werkgroep Informatica
Economie niet actief geweest en dus ontbreken hiervan de documenten en de
bijhorende analyse.
De bevindingen zijn als volgt gegroepeerd. Eerst worden de knelpunten vermeld
welke tijdens het deelproject door de leden van de deelprojectgroep zijn vermeld.
Daarna komen de vijf direct waarneembare determinanten aan de orde (vergelijk
paragraaf 2.8): de activiteiten, de volgorde in de tijd, de actoren, de hulpbronnen en
de tot stand gekomen tussenprodukten.

6.1.2.1

Fleuraam

Knelpunten
Er zijn geen taakuren toegekend voor het schooljaar 1990-1991. Hierdoor traden
problemen op bij de planning van activiteiten voor dit schooljaar en heeft het deelpro
ject vertraging opgelopen.
In de beginfase van het deelproject hebben gesprekken tussen de leden van de
deelprojectgroep plaatsgehad die op dat moment met name door de docent als niet
zinvol werden ervaren. De docent wilde aan de slag met het uitwerken van zijn ideeën
terwijl het in die beginfase voor de overige leden van de deelprojectgroep nodig was
op de hoogte te raken met de plannen en wensen van de docent, met de leerstof en
met de gangbare instructiestrategieën. De gesprekken bleken in een later stadium
niettemin vrucht af te werpen. De docent kreeg beter zicht op de mogelijkheden en
onmogelijkheden van het gebruik van de computer in het economie-onderwijs en
wijzigde zijn aanvankelijke ideeën over het ontwerp. In het uiteindelijke ontwerp zijn
leerdoelen, instructiestrategie en leerproces beter op elkaar afgestemd dan in de
aanvankelijke ideeën van de docent het geval was.
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Er is in dit deelproject geen volledig functioneel ontwerp tot stand gekomen voordat
men met de produktie van de software begon. De ontwerpen (functioneel, onderwijs
kundig en technisch) zijn een aantal malen grondig bijgesteld in de fase dat de
programmeur aan het programmeren was. De eerste schermontwerpen hebben als
prototype gefunctioneerd en de discussies over dit prototype hebben geleid tot
wijzigingen

in

de

ontwerpen.

Een

dergelijke

werkwijze

is

met

de

gebruikte

programmeeromgeving (Turbo-Pascal, ESLOOK) tijdrovend. Tijdens deze discussies
werd ook pas gaandeweg duidelijk welke informatie de programmeur nodig had. Het
stadium van de specificatie en het ontwerp was dus nog niet afgerond op het
moment dat de programmeur met de produktie begon.
Het pakket en de leerstofbundel veronderstellen een bepaalde leerstofpresentatie
en instructiestrategie die door een aanzienlijke groep docenten niet wordt onderschre
ven. Hierdoor is de groep docenten die het pakket zal gaan gebruiken mogelijk kleiner
dan gewenst. De betrokkenheid van economie-docenten bij het ontwikkelen van het
courseware-pakket is kleiner dan gewenst. De betrokken docent heeft een eigen
stempel op de instructiestrategie en leerstofpresentatie gezet.
Het testen heeft slechts op twee scholen plaatsgevonden: de school waar de
betrokken docent les geeft en de lerarenopleiding van de STOAS. Men had het testen
liever ook op een of twee andere MAO-scholen uitgevoerd, maar dat was gegeven de
tijdsdruk die men ten tijde van het testen ervoer niet mogelijk.
De inbreng van de kerncommissie in dit ESLO-project is als zeer marginaal
ervaren. Na het goedkeuren van het projectvoorstel heeft de kerncommissie geen
initiatieven genomen tot toetsing of overleg inzake de produkten van de werkgroep
Informatica. De besluitvorming rond het ontwerp en de vormgeving van het pakket
Fleuraam is wat dit betreft illustratief. De betrokken docent heeft (in samenspraak
met de medewerkers van de afdeling 01) zonder directe inbreng van de kerncommis
sie de beslissingen over ontwerp en vormgeving van het pakket Fleuraam genomen.
Een klankbordcommissie is met betrekking tot dit deelproject niet in het leven
geroepen. De docenten die betrokken waren bij het opstellen van de bundel 106BB
hebben wel tussentijds een soort klankbordcommissierol vervuld. Een oordeel van het
beroepenveld over het eindprodukt is echter niet tot stand gekomen en wordt wel
gemist.

Activiteiten
De activiteitengroep invoeren is amper terug te vinden in de activiteiten die in dit
deelproject kunnen worden gesignaleerd. Ook activiteiten uit de groep evalueren zijn
slecht vertegenwoordigd, waarbij moet worden opgetekend dat het deelproject ten
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tijde van het afsluiten van de gegevensverzameling nog niet is afgerond en de
gegevens uit deze groep moeilijk konden worden verzameld.

Volgorde in de tijd
De volgorde van de activiteiten wijkt niet sterk af van de veronderstelde volgorde in
het referentiekader. Wel blijken een aantal activiteiten telkens gelijktijdig voor te
komen. Hierop is bij de knelpunten reeds gewezen. Met name de activiteiten
onderwijskundig specificeren, technisch specificeren, ontwerpen, produceren van
schriftelijk materiaal en produceren van programmatuur komen gelijktijdig voor en zijn
moeilijk te onderscheiden. Dit is in tegenspraak met het stappenplan dat door het
CILO is ontwikkeld (zie hoofdstuk 4).

Actoren
Er treden veel dubbelrollen op. De projectleider is tevens projectmanager. De systeem
analist is tevens vertegenwoordiger van de organisatie voor produktie (coördinator
ontwikkelgroep). De vertegenwoordiger van de organisatie voor ontwerp (coördinator
van de specificatiegroep) is niet tijdens de bijeenkomsten vertegenwoordigd. Er mag
worden verondersteld dat waar planningen in het geding zijn deze rol wordt vervuld
door de projectleider. De docent blijkt een centrale en veelzijdige figuur in dit deelpro
ject. Hij is vakinhoudelijk deskundige, deskundige inzake de lespraktijk en vakdidacti
cus. In een aantal gevallen worden activiteiten door de docent verricht die volgens
het referentiekader zijn voorbehouden aan de systeemanalist en aan de projectleider.

Hulpbronnen
Mediadeskundigheid wordt niet vermeld; van de andere deskundigheden lijkt wel
gebruik te worden gemaakt. Overige voorzieningen worden amper genoemd, ook niet
als knelpunt. Van de methoden lijkt alleen de fasering aan de orde, overige aspecten
van methoden worden niet genoemd. Technieken worden nauwelijks gebruikt: enkele
technieken voor het ontwerp van het informatiesysteem zijn terug te vinden in de
vorm van schermontwerpen en toestandsdiagrammen. Ook het gebruik van hulpmid
delen is beperkt. In het Concept projectplan Economie (1988) worden de pakketten
WordPerfect en Ventura genoemd als hulpmiddelen voor het produceren van schrifte
lijk materiaal. Ook staat de programmeertaal Basic vermeld. Men is tijdens het
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opstellen van het projectplan ervan uitgegaan dat het te vervaardigen programma op
de Apple Ile bruikbaar moest zijn en Basic leek de meest voor de hand liggende
programmeertaal. Deze keuze is door de aanschaf van de MsDOS apparatuur
achterhaald. Uiteindelijk is de taal Turbo-Pascal gebruikt.

Tussenprodukten
De curriculumanalyse is relatief nog het meest volledig, met name ten aanzien van de
taak- en leerstofanalyse. Dit is terug te voeren op de leerstofbundel die als onderdeel
van de courseware moet worden opgevat en die is ontwikkeld in een aparte werk
groep van de kerncommissie. Het functioneel ontwerp en het technisch ontwerp zijn
duidelijk onvolledig te noemen. Van de overige tussenprodukten, te weten de analyse
van de organisatorische context, de vernieuwingskarakteristiek, de projectbeschrij
ving, het onderwijskundig ontwerp, de test- of evaluatierapporten en de nascholingen,
zijn slechts een beperkt aantal elementen terug te vinden.

6.2

Het project Plantenteelt

6.2.1

Beschrijving

Sinds januari 1987 kent de kerncommissie Plantenteelt/Bloemschikken een werkgroep
Informatica Plantenteelt met als taak het begeleiden en stimuleren van de ontwikke
ling van software voor het plantenteelt-onderwijs (Kerncommissie Plantenteelt,
1987). Vanaf de oprichting van het CILO (maart 1987) zijn bij deze werkgroep
vertegenwoordigers van het CILO betrokken. Met deze werkgroep is tevens het
project

Plantenteelt

gestart

onder

verantwoordelijkheid van

de

kerncommissie

Plantenteelt. De eerste activiteit van de werkgroep betreft het inventariseren van
behoeften ten aanzien van software aan de hand van het bestaande informatiemodel
Open Teelten (PAGV, 1987); op basis hiervan wordt door het CILO in december 1988
het Projectplan educatieve software-ontwikkeling ten behoeve van Plantenteelt/Bloemschikken in het MAO uitgebracht (CILO, 1988e). Men komt met het volgende
overzicht (overzicht 6.1), dat een leerstofindeling geeft aan de hand waarvan
relevante informaticatoepassingen moeten kunnen worden vastgesteld.
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Planning

Produktie

lange termijn planning

uitgangsmateriaal

ontwikkeling, overname

-

bepalen rassenkeuze

middellange termijn planning

-

plantgegevens tuinbouwplanten

-

jaarplanning potplanten

-

berekening zaaizaad- en pootgoedhoeveelheden

-

planning teelt radijs

teelthandelingen

planning teelt fresia

-

bijhouden gewastoestand tuinbouw en alarm

planning broeierij tulp

-

bieten overzaaien

bouwplan arbeid, saldo akkerbouw

bemesting

oogstplanning vollegrondsteelten

-

berekening samenstelling voedingsoplossingen bij

-

meten en regelen samenstelling

-

organische bemesting, basis potgrond

-

gewasbeschermingsplan

korte termijn planning

substraatteelt

werkvoorbereiding

voedingsoplossingen

personeelsbeheer

-

opstellen arbeidsbegroting

watervoorziening

bemestingsplan

-

vochtbalans

-

berekening watergift

Produktiemiddelen

ge wasbescherming

grond

-

onkruidbestrijding

uitrusting

-

middelenkeuze

-

tractoren

-

populatieverloop aardappelcysteaaltje

-

werktuigen

-

bepaling schadedrempels

inrichting

klimaatbeheersing

gebouwen

-

belichten en verduisteren

vlottende produktiemiddelen

-

klimaatregeling glastuinbouw

financieel beheer

oogst en verwerking
-

kostprijs/marktprijs vergelijking

Verslaggeving en evaluatie

opslag en bewaring

saldoberekening

-

opbrengst schatten aardappels

verwerking opbrengsten

-

bacteriebemonstering en alarmering

interne en externe bedrijfsvergelijking

-

bewaarcondities aardappels en uien

bemesting berekening voedingsoplossing

afzet
-

Overzicht 6.1

invullen veilingsformulieren

Leerstofgebieden, ingedeeld conform het informatiemodel Open

Teelten, met het oog op de vaststelling van relevante informaticatoepassingen door
de kerncommissie Plantenteelt/Bloemschikken.

Binnen het CILO is naast het project Plantenteelt MAO ook sprake van het project
Plantenteelt LAO, een onderscheid dat binnen de kerncommissie geen rol van
betekenis speelt. In het project Plantenteelt MAO ligt de nadruk op software voor
akker en tuinbouw, in het project Plantenteelt LAO op software voor Bloemschikken
en -binden. Het CILO behandelt beide projecten vanaf juli 1989 als sterk verweven en
voegt ze in de loop van 1990 samen; het onderzoek benadert beide projecten als één
geheel. Met ingang van augustus 1989 is de kerncommissie Plantenteelt/Bloemschik
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ken gesplitst. Vanaf dat moment bestaat er een kerncommissie Plantenteelt en een
kerncommissie Bloemschikken/bloemendetailhandel. Deze splitsing heeft voor de
werkgroep Informatica Plantenteelt geen gevolgen. Zij blijft de software-ontwikkeling
voor beide vakgebieden stimuleren en begeleiden, totdat zij aan het einde van het
schooljaar 1990/1991 wordt ontbonden. De taken van de werkgroep (stimuleren en
begeleiden

van

software-ontwikkeling)

worden

formeel

overgenomen

door

de

kerncommissie, die haar eigen verantwoordelijkheden ten aanzien van het initiëren
van lesmateriaal- en leerstofontwikkeling goeddeels heeft moeten overdragen aan de
certificaatwerkgroepen in het kader van de nieuwe kwalificatiestructuur (zie hoofd
stuk 4). Een aantal maanden later (oktober 1991) worden de ESLO-projecten formeel
afgerond en nog lopende activiteiten overgedragen aan het Project Ontwikkeling
Leermiddelen Agrarisch Voortgezet Onderwijs (POLA).
De stand van zaken laat zich op dat moment als volgt karakteriseren. Van de in
totaal 25 te onderscheiden deelprojecten binnen dit ESLO-project worden zeven
deelprojecten overgedragen aan POLA. Dit ESLO-project heeft vijf Apple Ile program
ma's

(ProDOS)

opgeleverd

en

vier

programma's

voor

MsDOS.

Drie

MsDOS

programma's zullen vermoedelijk binnenkort opgeleverd worden. Eén daarvan betreft
een gewijzigde versie van een reeds bestaand ProDOS programma. In totaal 14
deelprojecten zijn in de loop van de projectperiode om uiteenlopende redenen
beëindigd zonder dat produkten zijn afgeleverd. Cijfers uit het onderzoek naar gebruik
van courseware (Blom, 1993) laten zien dat in 1990 gemiddeld een kwart van de
docenten plantenteelt met deze programma's bekend is, 10 % wel eens een
programma heeft gebruikt en dat gebruik in de les beperkt blijft tot een enkele
docent. Hoewel in 1992 de bekendheid met programma's niet erg blijkt te groeien,
neemt het gebruik wel duidelijk toe (Blom, 1993). De gang van zaken binnen de 25
deelprojecten wordt hierna kort gekarakteriseerd.

Substraatteelt (1)
In het deelproject Substraatteelt is al in 1987 een programma voor de Apple Ile
ontwikkeld op het gebied van het bepalen van concentraties aan voedingstoffen voor
de substraatteelt in de glastuinbouw (versie 2.0 dateert van begin 1988). Er is een
kort rapport van een evaluatie beschikbaar (oktober 1989) waaruit blijkt dat het
aantal docenten dat met het programma bekend is en het aantal dat van het
programma gebruik maakt tegenvallen. Geconstateerd is dat een omzetting naar
MsDOS wenselijk is onder meer omdat dit de bruikbaarheid vergroot. In de periode
daarop

worden

binnen

dit

deelproject

geen

activiteiten

ondernomen

omdat

deskundige docenten voor dit werk niet beschikbaar zijn. De kerncommissie wordt
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hierop zonder resultaat aangesproken, de prioriteiten blijken elders te liggen. Dit
deelproject wordt niet aan POLA overgedragen.

Belichten en verduisteren van jaarrond chrysanten (2)
In februari 1988 wordt door het deelproject Belichten en verduisteren van jaarrond
chrysanten een programma opgeleverd voor de Apple Ile (ProDOS). In 1989 wordt
een evaluatie gehouden waaruit blijkt dat op vijf van de 14 scholen die het
programma

hebben aangeschaft het

programma daadwerkelijk

wordt gebruikt.

Omzetting naar MsDOS wordt bepleit om de bruikbaarheid te bevorderen. De
omzetting wordt wel in de planning van de werkgroep Informatica Plantenteelt
opgenomen, maar wordt niet ter hand genomen omdat deskundige docenten voor dit
werk niet beschikbaar zijn. De kerncommissie blijkt de prioriteiten elders te leggen,
waardoor de omzetting niet wordt uitgevoerd. Dit deelproject wordt niet aan POLA
overgedragen.

Potplantenplanning (3)
In maart 1988 is het programma Potplantenplanning voor de Apple Ile (ProDOS)
beschikbaar. De evaluatie laat zien dat zes van de 12 scholen de courseware
gebruiken en twee van plan zijn het te gebruiken. Omzetting naar MsDOS wordt
bepleit om de bruikbaarheid te bevorderen. De omzetting wordt wel in de planning
van de werkgroep Informatica Plantenteelt opgenomen. Net als bij de voorgaande
twee deelprojecten blijken deskundige docenten voor dit werk niet beschikbaar te zijn
en hecht de kerncommissie onvoldoende waarde aan deze omzetting. Dit deelproject
wordt niet aan POLA overgedragen.

Bieten overzaaien (4)
Het programma Bieten overzaaien voor de Apple Ile (ProDOS) is in mei 1988 beschik
baar. Omzetting naar MsDOS wordt wenselijk geacht en in december 1989 ter hand
genomen. Rond februari 1990 wordt in overleg met het Proefstation voor de Akker
bouw en de Groententeelt in de Volle grond (PAGV) overwogen de courseware op te
delen in een onderdeel Temperatuursom en een onderdeel Bieten overzaaien. In de
volgende periode tot juli 1991 wordt gewerkt aan een ontwerp van de courseware
Bieten overzaaien. In verband met problemen rond de beschikbaarheid van taakuren
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voor de inbreng van deskundigheid van docenten ligt het werk daarna stil. Dit
deelproject is overgedragen aan POLA. Begin 1992 is weer een docent beschikbaar
en kan het deelproject worden voortgezet. Het is op dit moment nog niet afgerond.

Schadedrempels wintertarwe (5)
De ProDOS versie van het programma Schadedrempels wintertarwe is in april 1988
beschikbaar. Eind 1989 wordt aan een evaluatie gewerkt, maar dit leidt niet tot
concrete resultaten. Besloten wordt te starten met de omzetting naar MsDOS. Een
eerste omschrijving van dit MsDOS programma wordt begin 1990 voorgelegd aan
deskundigen van het PAGV. De conclusie van dit overleg is dat scholen beter gebruik
kunnen maken van onderdelen van bestaande programma's als CERA (een teeltbegeleidingsysteem voor granen) en VITAK (videotex voor de akkerbouw). Het deelproject
wordt hierna als afgerond beschouwd.

Bouwplan, arbeid, saldo (6)
Het deelproject Bouwplan, arbeid, saldo wordt voor het eerst vermeld in het project
plan Plantenteelt/Bloemschikken in het MAO

(december

1988).

Het technisch

ontwerp is in april 1989 beschikbaar. Daarna wordt aan deze courseware met
wisselende intensiteit gewerkt. In oktober 1990 vinden testen op scholen plaats. Pas
in november 1991 vinden verspreiding en nascholing plaats. De vertraging in 1991
moet worden toegeschreven aan de invoering van de kwalificatiestructuur waardoor
aanvankelijk onduidelijk was in hoeverre deze courseware paste bij de in ontwikkeling
zijnde certificaateenheden. Toestemming voor verspreiding en nascholing werden pas
na enige vertraging verleend. Het deelproject is nog wel overgedragen aan POLA en
daar eind 1991 van de lijst met werkzaamheden afgevoerd omdat het als afgerond
kon worden beschouwd.

Bemesting akkerbouw (7)
Het deelproject Bemesting akkerbouw staat genoemd in het projectplan Planten
teelt/Bloemschikken in het MAO (december 1988). Het technisch ontwerp is in april
1989 beschikbaar en in mei 1989 wordt een studiedag georganiseerd waarop de
eerste versie van het programma beschikbaar is voor commentaar. De docent die als
inhouddeskundige en lespraktijkdeskundige in dit project heeft deelgenomen verlaat
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de deelprojectgroep in deze periode. Desondanks wordt in het najaar het programma
op scholen getest en komt eind 1989 de handleiding beschikbaar mede dankzij de
inzet van de programmeur-systeemanalist en de docent. Begin 1990 vindt versprei
ding plaats. Bij het gebruik op school blijken een aantal storende fouten in het
programma op te treden. Een update eind 1990 verhelpt dit euvel. Dit deelproject
krijgt in de volgende periode geen aandacht maar wordt niet van de lijst afgevoerd
omdat evaluatie van het gebruik in de klas gewenst geacht wordt. Het wordt in
oktober 1991 overgedragen aan POLA en verdwijnt daar begin 1992 van de agenda
omdat de mestwetgeving het programma heeft doen verouderen en de menskracht
voor een evaluatie ontbreekt.

Teelt van radijs (8)
Het programma Teelt van radijs wordt in het projectplan Plantenteelt/Bloemschikken
in het MAO (december 1988) voor het eerst genoemd. Het is in maart 1989 beschik
baar. Sindsdien wordt het als afgerond beschouwd.

Teelt van freesia (9)
Het programma Teelt van freesia wordt in het projectplan Plantenteelt/Bloemschikken
in het MAO (december 1988) voor het eerst genoemd. De eerste testversie is in april
1989 beschikbaar, het programma is in januari 1990 gereed en wordt dan ook
verspreid. Sindsdien wordt het niet meer in de verschillende verslagen genoemd en is
het als afgerond te beschouwen.

Trek van witlof (10)
Trek van witlof staat voor het eerst als deelproject vermeld in het projectplan
Plantenteelt/Bloemschikken

in

het

MAO

(december

1988).

In

het

schooljaar

1988/1989 kan er geen aandacht aan worden besteed vanwege het vertrek van de
docent. Pas nadat een vervanger in september 1989 is aangesteld en ingewerkt kan
in begin 1990 dit project goed van start gaan. De docent is echter slechts één
schooljaar beschikbaar en wordt vanaf september 1990 ingezet bij de ontwikkeling
van de kwalificatiestructuur. Op dat moment is men bezig met een conceptversie van
het programma en de handleiding. De werkzaamheden liggen vervolgens zo goed als
stil en het project wordt in oktober overgedragen aan POLA. Pas nadat begin 1992
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een docent van de praktijkschool in Schoondijke de rol van inhouddeskundige en
docent op zich neemt kan het deelproject worden voortgezet. Sinds oktober 1992 is
dit pakket beschikbaar.

Bedrijfsvoering tulp (11)
Het deelproject Bedrijfsvoering tulp wordt in het projectplan Plantenteelt/Bloemschik
ken in het MAO (december 1988) vermeld. In het schooljaar 1988/1989 kan er geen
aandacht aan worden besteed vanwege ziekte van de docent. De geplande activitei
ten worden verschoven naar 1989/1990. Nadat blijkt dat ook voor het schooljaar
1989/1990 geen ter zake kundige docenten beschikbaar worden gesteld, wordt het
project beëindigd.

Verwerking opbrengstgegevens tuinbouw (12)
Het deelproject Verwerking opbrengstgegevens tuinbouw wordt in het projectplan
Plantenteelt/Bloemschikken in het MAO (december 1988) vermeld. In het schooljaar
1988/1989 kan er geen aandacht aan worden besteed vanwege ziekte van de
docent. De geplande activiteiten worden verschoven naar 1989/1990. Ook voor het
schooljaar 1989/1990 worden geen ter zake kundige docenten beschikbaar gesteld.
Het project wordt vervolgens beëindigd.

Vochtboekhouding (13)
Het deelproject Vochtboekhouding wordt voor het eerst genoemd in een brief van een
docent aan het CILO in april 1989. Het wordt wel in de planningen opgenomen maar
er worden geen activiteiten verricht. In mei 1990 wordt dit deelproject in de prioritei
tenlijst van de werkgroep Informatica Plantenteelt voor het schooljaar 1990/1991
vermeld met de kanttekeningen dat samenwerking met het HAO gewenst is, en dat
aanvragen van certificaatwerkgroepen in verband met de uitwerking van de kwalifica
tiestructuur voorgaan. Hierna wordt dit project niet meer vermeld en het wordt ook
niet overgedragen aan POLA.
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Oogstplanning (14)
Het deelproject Oogstplanning wordt tijdens een bijeenkomst van de werkgroep
Informatica Plantenteelt in november 1989 voor het eerst genoemd als een mogelijk
deelproject. Het wordt verder niet uitgewerkt of in behandeling genomen.

Zaaizaad- en pootgoedhoeveelheden (15)
In november 1989 wordt tijdens een bijeenkomst van de werkgroep Informatica
Plantenteelt het deelproject Zaaizaad- en pootgoedhoeveelheden voor het eerst ten
tonele gevoerd. In de hieropvolgende periode wordt het project genoemd in de
verschillende activiteitenplanningen en het wordt opgenomen in de planning voor het
schooljaar 1990/1991. Eventuele aanvragen van certificaatwerkgroepen in verband
met de uitwerking van de kwalificatiestructuur gaan voor. Er worden binnen dit
deelproject geen activiteiten verricht en het wordt in mei 1991 van de lijst verwijderd.

Managementprogramma's (16)
Naar aanleiding van een verzoek uit het HAO wordt het deelproject Managementpro
gramma's medio 1990 voor het eerst genoemd. Het betreft een door het HAO
gewenste samenwerking in het kader van de INSP-HAO regeling. Beoogd wordt de
integratie van managementprogramma's voor de akkerbouw in het plantenteeltonderwijs te bevorderen. Het deelproject wordt opgenomen op de prioriteitenlijst van de
werkgroep Informatica Plantenteelt voor het schooljaar 1990/1991. Er wordt wel
enige aandacht aan besteed maar zonder dat de tijd ervoor beschikbaar is. Dit
deelproject wordt in oktober 1991 niet overgedragen aan POLA en verder ook niet
meer genoemd.

Arbeidsregistratie (17)
Het deelproject Arbeidsregistratie wordt voor het eerst in een planningsvoorstel van
de werkgroep Informatica Plantenteelt voor het schooljaar 1990/1991 genoemd. De
docent die met de uitwerking van dit programma zou worden belast is echter niet
beschikbaar gedurende dit schooljaar in verband met de activiteiten in het kader van
de uitwerking van certificaateenheden. Het deelproject is dan ook niet meer in de
formele planning 1990/1991 opgenomen en wordt in de stukken niet meer genoemd.
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Plantverzorging (18)
Het deelproject Plantverzorging wordt voor het eerst genoemd in een brief van een
docent aan het CILO en wordt ook in een eerste projectvoorstel Informatica Planten
teelt LAO (mei 1989) opgenomen. Het keert echter niet in de vervolgstukken terug.

Plantendiktee (19)
Het deelproject Plantendiktee ontstaat uit een demonstratie van een bestaand
programma (Plantendiktee en -herkennen) dat op de Streekschool Land- en Tuinbouw
in Alkmaar is ontwikkeld. Na deze demonstratie blijkt bij docenten bloemschikken en binden behoefte aan iets dergelijks te bestaan. Het deelproject wordt vanaf juli 1989
in de projectplanningen van het CILO opgenomen. Eind
programma-omschrijving beschikbaar. In

1990

en begin

1989 is een eerste
1991

wordt

aan dit

programma gewerkt, daarna komt een en ander stil te liggen vanwege het niet
beschikbaar zijn van inhouddeskundigen en docenten (onder meer vanwege ziekte).
Het programma zelf is in een testversie beschikbaar, de bestanden met plantnamen
zijn nog niet klaar. Het deelproject wordt in oktober 1991 overgedragen aan POLA,
maar ook binnen dit deelproject ziet men geen kans het werk af te ronden. Het
programma is wel bruikbaar gebleken in het kader van een ander ESLO-project
(inrichting en beheer van de groene ruimte) dat onder meer software levert voor het
onderwijs inzake aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen.

Herkennen van planten (20)
Net als het deelproject Plantendiktee ontstaat het deelproject Herkennen van planten
uit een demonstratie van een bestaand programma (Plantendiktee en -herkennen) dat
op de Streekschool Land en Tuinbouw in Alkmaar is ontwikkeld. Na deze demonstra
tie blijkt bij docenten bloemschikken en -binden behoefte aan iets dergelijks te
bestaan. Het deelproject wordt vanaf juli 1989 in de projectplanningen van het CILO
opgenomen en vormt dan een geheel met het deelproject Plantendiktee. Eind 1989 is
een eerste programma-omschrijving beschikbaar. In november 1990 wordt besloten
het onderdeel herkennen voorlopig te laten vallen vanwege de kosten die het
aanmaken van schriftelijk lesmateriaal, met name fotoboekjes met bloemfoto's, met
zich brengt. Het verdwijnt dan verder van de verschillende planningen en keert niet
terug.
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Verzorging van snijbloemen (21)
Het deelproject Verzorging van snijbloemen wordt het eerst genoemd in een brief van
een docent aan het CILO (mei 1989) en keert ook terug in het eerste projectvoorstel
Informatica Plantenteelt LAO (mei 1989). Het is de bedoeling dat leerlingen met dit
programma een hulp krijgen bij het leren samenstellen van boeketten en ander
bindwerk. Aanvankelijk krijgt dit voorstel geen aandacht tot in februari 1990 een
globale programma-omschrijving wordt opgesteld voor een programma Plantkeuze,
dat ook bruikbaar moet zijn voor het samenstellen van bloembakken. Hiermee worden
de deelprojecten Verzorging van snijbloemen (21), Verzorging van potplanten (22) en
Planteziekten (23) samengevoegd. Er wordt een jaar lang (tot februari 1991) inciden
teel aandacht aan dit programma-voorstel Plantkeuze besteed waarna het deelproject
amper meer wordt vermeld tot aan de overdracht aan POLA in oktober 1991. De
kerncommissie keurt het dan beschikbare concept-projectvoorstel goed; er zijn echter
geen materiedeskundigen beschikbaar om het deelproject uit te voeren. In februari
1992 wordt het deelproject voorlopig op non-actief gezet omdat de uitwerking te veel
werk vraagt.

Verzorging van potplanten (22)
Het deelproject Verzorging van potplanten wordt het eerst genoemd in een brief van
een docent aan het CILO (mei 1989) en keert ook terug in het eerste projectvoorstel
Informatica Plantenteelt LAO (mei 1989). Het is de bedoeling dat leerlingen met dit
programma een hulp krijgen bij het leren samenstellen van bloembakken. Aanvankelijk
krijgt dit voorstel geen aandacht tot in februari 1990 een globale programma
omschrijving wordt opgesteld voor het programma Plantkeuze, dat ook bruikbaar
moet zijn voor het samenstellen van boeketten en ander bindwerk. De verdere gang
van zaken staat beschreven bij het voorafgaande deelproject (21).

Planteziekten (23)
Het deelproject Planteziekten wordt het eerst genoemd in een brief van een docent
aan het CILO (mei 1989) en keert ook terug in het eerste projectvoorstel Informatica
Plantenteelt LAO (mei 1989). Het is de bedoeling dat leerlingen met dit programma
planteziekten leren herkennen en bestrijden. Ook aan dit deelproject wordt aanvanke
lijk weinig aandacht besteed tot begin 1990 het voorstel voor het programma
Plantkeuze wordt gelanceerd. Het is de bedoeling dat in dit programma ook aandacht
117

aan planteziekten wordt besteed. De verdere gang van zaken staat beschreven bij het
deelproject Verzorging van snijbloemen (21).

Begroten (24)
Dit deelproject ontstaat uit een demonstratie van een bestaand programma (Begro
ten/calculeren) dat op de Streekschool Land- en Tuinbouw in Alkmaar is ontwikkeld.
Na deze demonstratie blijkt bij docenten bloemschikken en -binden behoefte aan iets
dergelijks te bestaan. Het deelproject wordt vanaf juli 1989 in de projectplanningen
van het CILO opgenomen. Aanvankelijk wordt er nog niet veel aandacht aan dit
deelproject besteed, onder meer vanwege ziekte van de betrokken docent. In de
periode eind 1990 tot midden 1991 wordt meer intensief aan het deelproject
gewerkt. In de tweede helft van 1991 wordt om uiteenlopende redenen minder
aandacht aan het deelproject besteed. Het deelproject wordt in oktober 1991
overgedragen aan POLA en vanaf februari 1992 weer ter hand genomen. Op dit
moment is nog geen courseware beschikbaar. De produktie ervan is wel in een
vergevorderd stadium en het testen van een eerste versie is in voorbereiding.

Mediasortering (25)
In november 1989 wordt voor het eerst melding gemaakt van een te ontwikkelen
databank voor onderwijsmedia. Binnen het onderwijs in bloemschikken en -binden
nemen dia's, foto's en dergelijke een belangrijke plaats in en dit programma moet de
docent ondersteunen bij het klassificeren en terugzoeken van dit lesmateriaal. Er
wordt een jaar lang aandacht aan dit deelproject besteed hetgeen leidt tot een
inventarisatie van behoeften en een suggestie voor het gebruik van een bestaand
programma. In november 1990 wordt besloten dit deelproject stil te leggen omdat in
breder verband voor het middelbaar en hoger agrarisch onderwijs aan het gebruik van
mediatheken wordt gewerkt.
Van de bovenbeschreven deelprojecten zijn zes deelprojecten uitgebreid geanalyseerd.
Het betreft de deelprojecten waaraan gedurende de periode waarin de gegevens zijn
verzameld (april 1990 - eind 1991) door de betrokkenen is gewerkt, en die in het
kader van het onderzoek relevant zijn. In het geding zijn de deelprojecten Bieten
overzaaien (4), Bouwplan, arbeid, saldo (6), Trek van witlof (10), Plantendiktee en
Herkennen van planten gecombineerd (19 en 20) en Begroten (24). Van de deelpro
jecten Substraatteelt (1), Belichten en verduisteren van jaarrond chrysanten (2),
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Potplantenplanning (3), Schadedrempels wintertarwe (5), Bemesting akkerbouw (7),
Arbeidsregistratie (17) en Verzorging van snijbloemen gecombineerd met Verzorging
van potplanten en Planteziekten (21, 22 en 23) zijn slechts een beperkt aantal
documenten beschikbaar. Het betreft documenten die tijdens de periode van gege
vensverzameling in de deelprojectgroepen of in de werkgroep Informatica Plantenteelt
aan de orde zijn geweest of zijn genoemd en zo zijn opgenomen in de verzameling van
documenten. Het beperkte aantal stond geen uitgebreide analyse toe. Het deelproject
Mediasortering (25) valt af omdat het een programma voor docentondersteuning
betreft en geen programma dat leren ondersteunt. Van de overige deelprojecten (8, 9,
11, 12, 13, 14, 15, 16, en 18) zijn geen documenten verzameld. Er wordt naar deze
deelprojecten alleen verwezen in notulen van vergaderingen van de werkgroep
Informatica Plantenteelt en van de specificatiegroep. Aan deze deelprojecten wordt in
de analyse weinig aandacht besteed. Van bijeenkomsten van de werkgroep Informati
ca Plantenteelt zijn verslagen gemaakt zodat deze werkgroep wel tot onderwerp van
analyse kon worden gemaakt.

6.2.2

Bevindingen

De bevindingen zijn als volgt gegroepeerd. Per deelproject worden eerst de knelpun
ten vermeld welke tijdens het deelproject door de leden van de deelprojectgroep zijn
genoemd. Per deelproject komen daarna de vijf direct waarneembare determinanten
aan de orde: activiteiten, volgorde in de tijd, actoren, hulpbronnen en tussenprodukten.

Tot slot

wordt op dezelfde wijze de werkgroep Informatica Plantenteelt

behandeld.

6.2.2.1

Bieten overzaaien (4)

Knelpunten
Eén knelpunt betreft de aard en de status van de opdracht voor het deelproject Bieten
overzaaien. Deze opdracht komt tot stand op basis van het projectplan voor het
project Plantenteelt. In dit projectplan staan een aantal criteria genoemd op grond
waarvan de volgorde, waarin de verschillende deelprojecten ter hand zullen worden
genomen, tot stand is gekomen. Het is niet duidelijk of deze prioriteitenstelling voor
de duur van het deelproject is vastgelegd of gaandeweg kan worden gewijzigd indien
de criteria hiertoe aanleiding geven. Bovendien is, naast de prioriteitenstelling inzake
de deelprojecten binnen het ESLO-project Plantenteelt, sprake van een afweging
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tussen alle projecten die lesmateriaalontwikkeling voor het leerstofgebied Plantenteelt
betreffen. Er bestaan ettelijke voorbeelden van deelprojecten die aanvankelijk als
belangrijk worden aangemerkt maar die naderhand dalen op de prioriteitenlijst.
Hierdoor lopen de betreffende deelprojecten halverwege de rit vertraging op. Met
name de invoering van de kwalificatiestructuur blijkt de prioriteitenstelling ernstig te
beïnvloeden. Deze invoering leidt in geval van het deelproject Bieten overzaaien tot
onduidelijkheid over de behoefte aan de te ontwikkelen courseware. Dit creëert
onzekerheid bij de deelprojectgroep Bieten overzaaien over de opdracht inzake de
ontwikkeling van courseware. Deze onzekerheid moet als negatief beoordeeld worden
omdat zij het formuleren van duidelijke deelprojectdoelstellingen in de weg staat en
een eenduidige onderwijskundige specificatie bemoeilijkt.
De betrokken docent vermeldt de wijze waarop de kerncommissie de rol van
opdrachtgever vervult als knelpunt. De achtergrond hiervan is enerzijds het eerder
genoemde knelpunt met betrekking tot de prioriteitenstelling. Anderzijds verwacht de
docent van de opdrachtgever een grotere betrokkenheid inzake de wensen ten
opzichte van het eindprodukt. De kerncommissie zou zich meer als spreekbuis
namens de docenten moeten opstellen, de eisen ten aanzien van dit eindprodukt
duidelijker moeten formuleren en tussentijds de verschillende tussenprodukten ook
moeten toetsen aan deze eisen. De kerncommissie blijkt niet aan deze verwachting te
voldoen en derhalve niet als vertegenwoordiger van aanstaande gebruikers op te
treden (vergelijk ook paragraaf 4.4.1).
Dit deelproject kent een tekort aan taakuren. Hierdoor ontstaan tijdens het
deelproject perioden waarin weinig vooruitgang wordt geboekt. Het tekort aan
taakuren leidt bovendien tot problemen met betrekking tot de inbreng van inhoudelijke
deskundigheid en deskundigheid met betrekking tot de praktijk van het lesgeven. De
docent ervaart bij zichzelf een tekort aan deskundigheid met betrekking tot de
mogelijkheden van de computer in het onderwijs. Hierdoor nemen de discussies over
het ontwerp meer tijd dan gewenst.
De betrokken docent signaleert problemen met betrekking tot de beschikbaarheid
van computervoorzieningen, houding en kennis van docenten inzake computergebruik,
en de activiteiten die docenten in relatie tot de te ontwikkelen toepassingen dienen te
verrichten. Deze problemen suggereren dat een extra inspanning nodig is waar het de
invoering van dit pakket in de onderwijspraktijk betreft. Worden deze problemen niet
tijdig ondervangen dan is een tegenvallend gebruik door docenten van de courseware
te verwachten.
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Activiteiten
Bij de activiteiten uit de groep beheren valt op dat wel wordt gepland, maar dat er
niet wordt gecontroleerd of bijgestuurd. Men stelt telkens een nieuwe planning op.
Het beschikbaar stellen van hulpbronnen is nauwelijks vertegenwoordigd: alleen de
knelpunten personeel financieren, en organiseren en coördineren van lesmateriaalont
wikkeling worden genoemd (zie hiervoor). De beginfase van de instructie- en software-ontwikkeling is slecht vertegenwoordigd. Pas vanaf het onderwijskundig specifice
ren (overzicht 2.6) worden de activiteiten meer regelmatig genoemd. De activiteitengroepen distribueren en onderhouden, en evalueren zijn afwezig. Dit is verklaarbaar
omdat het deelproject ten tijde van de gegevensverzameling nog niet in een fase is
aangekomen waarin deze activiteiten een belangrijke rol spelen. Ook de activiteitengroep invoeren ontbreekt, waardoor de handelingslijn onderwijsinnovatie amper in de
activiteiten is terug te vinden.

Volgorde in de tijd
De volgorde van de verschillende waargenomen activiteiten is niet strijdig met de
volgorde in het referentiekader. Opvallend is dat een aantal activiteiten, die thuishoren
in verschillende fasen, herhaaldelijk gezamenlijk wordt waargenomen tijdens een
bespreking van dit deelproject. Een typische bespreking omvat de activiteiten:
plannen van de tijdbesteding, plannen van de instructie-ontwikkeling en van de
software-ontwikkeling, technisch en onderwijskundig specificeren, produceren en het
werken aan de nascholing van docenten.

Actoren
In de beginperiode van dit deelproject blijkt de docent een functioneel ontwerp op te
stellen. Hij vervult dan niet alleen de rol van inhouddeskundige, deskundige van de
lespraktijk, maar ook die van systeemanalist. In de loop van het deelproject neemt de
systeemanalist de verantwoordelijkheid voor het functioneel ontwerp steeds meer
over. De regelmatig bijeenkomende deelprojectgroep bestaat uit de docent, de
projectleider, de programmeur-systeemanalist en incidenteel ook de onderwijskundige.
Het beroepenveld wordt vooral geraadpleegd vanwege de aard van de leerstof: een
rationele beslissing over het al of niet overzaaien van suikerbieten.
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Projectmanager, coördinator specificatie en coördinator ontwikkelgroep ontbreken
wanneer tijd- en activiteitenplanningen worden gemaakt. Andere betrokkenen zullen
hun rol moeten waarnemen.

Hulpbronnen
De deskundigheden komen alle aan bod met uitzondering van mediadeskundigheid.
Personele middelen worden niet expliciet genoemd. Van de overige voorzieningen
worden alleen de testscholen genoemd. Het stappenplan wordt wel aangehaald maar
niet exact gevolgd. Het informatiemodel Open Teelten (PAGV, 1987) wordt gebruikt
om in kaart te brengen welke leerstof en welke taken betreffende de toepassingen
van informatietechnologie in de plantenteelt in het curriculum moeten worden
opgenomen. Het functioneert daarmee als techniek voor het analyseren van het
instructie-systeem. Tevens wordt voor het ontwerp van het instructiesysteem gebruik
gemaakt van een voorbeeld-activiteitensequentie. Dit houdt in dat een of enkele
denkbeeldige leerlingen in gedachten worden genomen. Voor deze leerlingen wordt
een denkbeeldig gebruik van het programma bij het onderwijs beschreven in de vorm
van een activiteitensequentie. Aan de hand hiervan kan worden nagegaan of aan het
ontwerp van het instructiesysteem belangrijke aspecten ontbreken. Hiernaast worden
voor het ontwerp en de produktie van het informatiesysteem de volgende technieken
gebruikt: schermontwerp, procedure-hiërarchiediagram en een toestandsdiagram. Een
procedure-hiërarchiediagram geeft aan uit

welke modulen (of procedures) een

programma is opgebouwd, en hoe de informatie-overdracht tussen deze modulen
plaatsvindt. Voor de produktie van de handleiding wordt een concept-checklist
geraadpleegd. Technieken voor beheer worden ook gebruikt, zoals schema's voor
tijdplanningen, al betreft het geen standaard technieken. Als hulpmiddelen voor de
produktie van het informatiesysteem en het instructiesysteem worden in het project
plan voor

het

ESLO-project

Plantenteelt

de

volgende genoemd: Turbo-Pascal,

ESLOOK, Ventura en WordPerfect. Uit de tussenprodukten blijkt ook dat deze
hulpmiddelen worden gebruikt.

Tussenprodukten
Met name het functioneel ontwerp is als redelijk volledig aan te merken. De systeem
analist

hanteert

in

dit

deelproject

een

werkwijze

waarbij

schermontwerpen,

procedure-hiërarchiediagram, toestandsdiagrammen en een voorbeeld-activiteitensequentie herhaald worden besproken zodat
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stapsgewijs

een tamelijk

volledig

functioneel ontwerp ontstaat. De overige tussenprodukten zijn onvolledig. Voorzover
aandacht is besteed aan de curriculumanalyse en het onderwijskundig ontwerp kan
deze worden toegeschreven aan twee factoren. Er bestaat reeds een Apple Ile
programma Bieten overzaaien. De ervaringen met dit programma vormen de start van
dit deelproject en kunnen worden benut voor het opstellen van onderdelen van de
curriculumanalyse en het onderwijskundig ontwerp. Bovendien is de leerstof, het
nemen van rationele besluiten inzake het overzaaien van suikerbieten, complex. Dit
brengt de docent en de projectleider ertoe aandacht te besteden aan een leerstof- en
takenanalyse. De curriculumanalyse heeft overigens meer weg van een ontwerp dan
van een analyse. Aan de organisatorische context en de vernieuwingskarakteristiek is
nauwelijks aandacht besteed. Elementen van de projectbeschrijving zijn wel terug te
vinden, de meeste in het eerste projectplan educatieve software-ontwikkeling ten
behoeve van Plantenteelt/bloemschikken in het MAO (CILO, 1988e). Aan de tussen
produkten uit de latere fase van het proces van courseware-ontwikkeling (technisch
ontwerp, courseware eerste versie, test- of evaluatierapporten en nascholingen) is
men nog niet toegekomen.

6.2.2.2

Bouwplan, arbeid, saldo (6)

Knelpunten
De knelpunten die zijn geconstateerd bij het deelproject Bieten overzaaien gelden ook
voor dit deelproject: onzekerheid over de opdracht, rol van de kerncommissie als
opdrachtgever, beperkte taakuren, onvoldoende randvoorwaarde voor gebruik op
school. Bovendien wordt een aantal knelpunten genoemd naar aanleiding van de
uitgevoerde testen van de eerste versie van de courseware. Geconstateerd wordt dat
docenten relatief veel tijd nodig hebben om het pakket te leren gebruiken, hetgeen
gebruik in de klas kan belemmeren. Een ander knelpunt betreft de nascholing die
nodig is voor docenten willen zij het pakket kunnen gebruiken en die (aanvankelijk)
niet door de kerncommissie wordt toegestaan. Deze weigering vindt haar oorzaak in
het overvolle nascholingsprogramma. Desondanks is in een later stadium de nascho
ling op initiatief van de STOAS toch uitgevoerd.

Activiteiten
De handelingslijn onderwijsinnovatie is slecht vertegenwoordigd. Activiteiten uit de
fase van de terugkoppeling komen niet voor. Dit is vermoedelijk te wijten aan het late
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tijdstip waarop de courseware beschikbaar is gekomen. Summatieve evaluaties
hebben in dit stadium nog weinig zin. De fase van analyse is eveneens slecht
vertegenwoordigd. Men heeft blijkbaar de neiging snel aan het ontwerp te beginnen.
Van de activiteiten uit de groep beheren is vooral het plannen vertegenwoordigd, het
controleren en bijsturen ontbreekt vrijwel volledig. Het management van projecten
wordt niet dikwijls aan de orde gesteld, en waar dit gebeurt betreft het de knelpunten
financieren van personeel en organiseren van curriculum- en lesmateriaalontwikkeling.
De activiteitengroepen distribueren en onderhouden zijn amper waarneembaar.

Volgorde in de tijd
De volgorde van de waargenomen activiteiten blijkt goed overeen te komen met de
fasering uit het referentiekader.

Actoren
De docent treedt op als inhouddeskundige en deskundige van de lespraktijk. De
onderwijskundige treedt alleen op bij de nascholingen. De onderwijskundige is ook
specifiek verantwoordelijk voor de opzet en inhoud van de nascholingen en vervult zo
naast de rol van onderwijskundige ook voor een deel een rol die thuishoort bij de
organisatie die verantwoordelijk is voor de nascholing. In dit project blijken frequent
tussentijdse contacten voor te komen waarbij niet alle betrokkenen bij de deelprojectgroep vertegenwoordigd zijn: bijvoorbeeld contacten tussen projectleider en systeem
analist, docent en systeemanalist en tussen docent en projectleider.
Projectmanager, coördinator specificatie en coördinator ontwikkelgroep ontbre
ken wanneer tijd- en activiteitenplanningen worden gemaakt. Andere betrokkenen
zullen hun rol moeten waarnemen.

Hulpbronnen
Personele middelen worden niet expliciet genoemd, evenmin als mediadeskundigheid.
Van de faciliteiten komen alleen de testscholen en de faciliteiten voor deskundigheids
bevordering voor. Methoden worden alleen genoemd door aan het stappenplan te
refereren. Het gebruik van het stappenplan is niet uitdrukkelijk terug te vinden. Net
als bij het voorafgaande deelproject is hier het gebruik van het informatiemodel Open
Teelten als techniek voor analyse van instructie te herkennen. Overige technieken
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zijn:

overzichten

activiteiten-

van

menustructuur,

toestandsdiagrammen,

schermontwerpen,

en tijdplanningen, en een gestandaardiseerd evaluatieformulier

ten

behoeve van de nascholing. Hulpmiddelen worden nauwelijks genoemd. Alleen in het
projectplan voor het ESLO-project Plantenteelt worden enkele hulpmiddelen genoemd:
Turbo-Pascal, ESLOOK, WordPerfect en Ventura. Uit de tussenprodukten blijkt dat
deze ook gebruikt zijn.

Tussenprodukten
Alle tussenprodukten zijn onvolledig te noemen. Vooral de curriculumanalyse, de
organisatorische context, de vernieuwingskarakteristiek, de projectbeschrijving en het
onderwijskundig ontwerp zijn

zwak vertegenwoordigd. Functioneel ontwerp en

nascholingen zijn duidelijker aanwezig en ook aan de evaluatierapporten is aandacht
besteed. Dit laatste is terug te voeren op de testrapportage inzake de eerste versie
van de courseware. Een aantal tussenprodukten uit de beginfase blijft herhaaldelijk
ook in latere fasen voor discussie zorgen. Het betreft elementen van de curriculum
analyse, de organisatorische context en de vernieuwingskarakteristiek.

6.2.2.3

Trek van witlof (10)

Knelpunten
Voor het schooljaar 1990-1991 zijn geen taakuren beschikbaar gesteld waardoor het
deelproject in dat schooljaar vrijwel stil ligt. De beschikbaarheid van inhouddeskundigen en van deskundigen inzake de lespraktijk en de vakdidactiek laat te wensen
over. Nadat de programmeur begonnen is met de produktie van courseware treden
onduidelijkheden op in de curriculumanalyse: de inhoud van de taak, de wijze waarop
de taak moet worden uitgevoerd, de condities waaronder de taak moet worden
uitgevoerd en de criteria voor het beoordelen van het vervullen van de taak. Ook is
ten aanzien van een aantal aspecten niet duidelijk op welke wijze de docenten het
pakket in de les zullen gaan gebruiken. Hierdoor komen elementen van het functioneel
ontwerp ter discussie.
De docent ervaart het functioneren van de opdrachtgever, i.e. de kerncommissie
Plantenteelt als problematisch, vooral omdat deze commissie geen teken van
belangstelling vertoont maar wel verregaande beslissingen over de toekenning van
taakuren neemt.
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In de beginperiode van het project bestaat onduidelijkheid bij de docent ten aanzien
van zijn rol. De projectleider en de programmeur vragen de docent uiteenlopende
gegevens te leveren zonder dat het de docent duidelijk is wat er met de gegevens
moet gebeuren. Hierdoor ontstaat bij de docent de indruk dat de deskundigen die bij
de afdeling 01 werken minder professioneel zijn dan gewenst. Ook valt het hem niet
gemakkelijk een functioneel ontwerp te maken. Hij mist daarvoor de benodigde
deskundigheid; hij was voordat hij bij dit deelproject betrokken raakte nog weinig met
informatica in aanraking geweest. Bovendien is hij als enige docent bij dit deelproject
betrokken en hij mist daardoor de gesprekken met collega's over leerinhoud en
instructiestrategie.
Een eerste versie van de courseware, inclusief onderdelen van de handleiding,
wordt in de loop van de projectperiode verzonden aan een aantal deskundigen uit de
beroepspraktijk. Deze leveren kritiek op het ontwerp hetgeen is terug te vinden in de
vorm van gesignaleerde knelpunten in de handleidingen en in de eerste versie van de
courseware.

Activiteiten
De handelingslijn onderwijsinnovatie is slecht vertegenwoordigd. Activiteiten uit de
fase van de terugkoppeling kunnen niet worden waargenomen. Dit kan ook moeilijk
gegeven de stadia die het project gedurende de gegevensverzameling doorloopt.
Summatieve evaluaties hebben in deze stadia nog weinig zin. De fase van analyse is
eveneens slecht vertegenwoordigd. Men heeft blijkbaar de neiging snel aan het
ontwerp te beginnen. Van de activiteiten uit de groep beheren is vooral het plannen
vertegenwoordigd, het controleren en bijsturen ontbreekt vrijwel volledig. Het
management van projecten wordt niet dikwijls aan de orde gesteld, en waar dit
gebeurt betreft het de knelpunten financieren van personeel en organiseren van
curriculum-

en

lesmateriaalontwikkeling.

De

activiteitengroepen distribueren

en

onderhouden zijn amper waarneembaar. Ook dit is voor een belangrijk deel te wijten
aan de waargenomen stadia van dit project.

Volgorde in de tijd
De volgorde van de waargenomen activiteiten wijkt nauwelijks af van de volgorde in
het referentiekader, met uitzondering van de raadpleging van inhouddeskundigen
vanuit het beroepenveld. Deze raadpleging beoogt vooral de gebruikte leerinhoud te
toetsen en dit gebeurt in een laat stadium wanneer de software in eerste versie
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vrijwel gereed is. Het ontbreken van een curriculumanalyse en een onderwijskundig
ontwerp belemmert een raadpleging in een eerder stadium over deze tussenprodukten. Als achtergrond van dit ontbreken kan de onduidelijkheid bij de docent ten
aanzien van zijn rol worden genoemd.

Actoren
Aanvankelijk omvat het takenpakket van de docent ook het samenstellen van een
functioneel ontwerp. Hij vervult dan de rol van inhouddeskundige, deskundige van de
lespraktijk en systeemanalist. In de loop van het deelproject neemt de systeemanalist
de verantwoordelijkheid voor het functioneel ontwerp steeds meer over. De regelma
tig bijeenkomende deelprojectgroep bestaat uit de docent, de projectleider, de
systeemanalist/programmeur en incidenteel ook de onderwijskundige. Dit houdt in dat
planningen worden opgesteld zonder dat de projectmanager, de coördinatoren van de
specificatiegroep en van de ontwikkelgroep hierbij direct betrokken zijn. Het beroe
penveld wordt vooral geraadpleegd teneinde gebruikte leerstof te toetsen.

Hulpbronnen
Personele middelen worden niet expliciet genoemd, evenmin als mediadeskundigheid.
Van de faciliteiten komen alleen de testscholen en de faciliteiten voor deskundigheids
bevordering voor. Methoden worden alleen genoemd door aan het stappenplan te
refereren. Het gebruik van het stappenplan is niet uitdrukkelijk terug te vinden. Net
als bij de voorafgaande deelprojecten is hier het gebruik van het informatiemodel
Open Teelten als techniek voor analyse van instructie te herkennen. Hiernaast worden
schermontwerpen gebruikt en activiteiten- en tijdplanningen. Door de schermontwerpen telkens voor te leggen aan de betrokkenen is het functioneel ontwerp stapsgewijs
volledig gemaakt. Daarmee vervullen de schermontwerpen een functie vergelijkbaar
met die van een prototype. Hulpmiddelen worden alleen in het projectplan voor het
ESLO-project Plantenteelt genoemd: Turbo-Pascal, ESLOOK, WordPerfect en Ventura.

Tussenprodukten
De verschillende tussenprodukten zijn zeer onvolledig te noemen, met uitzondering
van het functioneel ontwerp. Aan de projectbeschrijving en aan de test- of evaluatie
rapporten is enige aandacht besteed. Een aantal tussenprodukten die in een vroeg
127

Stadium afgerond hadden moeten zijn, blijven in de discussies een rol spelen. Dit geldt
met name onderdelen van de taak- en leerstofanalyse.

6.2.2.4

Plantendiktee en -herkennen (19, 20)

Knelpunten
De docent ervaart de relatie met de kerncommissie als problematisch. Het betreffende
deelproject is vooral relevant voor het onderwijs in bloemschikken en -binden, maar
de desbetreffende kerncommissie is niet erg betrokken bij het toepassen van
computers. Bovendien heeft deze kerncommissie geen eigen werkgroep Informatica:
de werkgroep Informatica Plantenteelt valt onder het werkterrein van de kerncommis
sie Plantenteelt. Omdat de docent tevens lid is van de kerncommissie neemt hij min
of meer zelfstandig de besluiten over de toepassing van computers in het onderwijs
bloemschikken en -binden.
De kerncommissie Plantenteelt dringt aan op het gebruik van het informatiemo
del Open Teelten voor de curriculumanalyse en het ontwerpen van courseware. Dit
informatiemodel past echter slecht op de beroepspraktijk van de bloemendetailhandel
omdat in dit informatiemodel nauwelijks aandacht aan de detailhandel wordt besteed.
De docent die aan dit deelproject deelneemt wordt met ingang van het school
jaar 1990-1991 ingezet voor het Project Uitwerken Certificaateenheden en is niet
meer beschikbaar. De docent die zijn taken overneemt acht zich niet deskundig op het
terrein van het gebruik van computers in het onderwijs. Bovendien krijgt deze docent
te kampen met ziekte waardoor in 1991 minder werk is verzet dan gepland.
Het gebruik van gestandaardiseerde plantnamen is in het onderwijs waarvoor de
courseware bedoeld is noodzakelijk. Het kost de nodige moeite toestemming van de
Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde te krijgen voor het gebruik
van hun plantnaamlijsten. Dit knelpunt speelt tijdens de duur van dit deelproject.
Bovendien worden de plantnaamlijsten eens per periode van twee tot vijf jaar
bijgewerkt en dit schept een knelpunt met betrekking tot het onderhouden van de
software.
De te ontwikkelen courseware kan alleen het leren herkennen van planten onder
steunen wanneer plantfoto's onderdeel vormen van het courseware-pakket. De
levering en de prijs van deze foto's vormen een probleem. Dit probleem blijkt uiteinde
lijk zo groot dat de functie van de courseware beperkt blijft tot het ondersteunen van
het leren spellen van plantnamen.
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Activiteiten
Een aantal activiteiten binnen de cellen uit de handelingslijn-tijdmatrix blijkt slecht
vertegenwoordigd: de activiteiten in de periode van oriëntatie en analyse, de activitei
ten die verband houden met de onderwijsinnovatie en de activiteiten in het stadium
van terugkoppeling. Voorafgaand aan de periode van gegevensverzameling vinden
activiteiten plaats die niet in documenten worden vastgelegd. Zo kan de bijeenkomst
in Alkmaar, waarop een bestaand plantendiktee-programma is getoond aan docenten,
als activiteit uit de oriëntatiefase worden opgevat: definiëren van het probleem, en
het vaststellen van een vernieuwingskarakteristiek. Op deze bijeenkomst constateren
veel docenten dat aan een dergelijk programma behoefte was. Er bestaat dan al een
programma dat kan worden benut als proto-type. Omdat het deelproject nog niet is
afgerond kunnen activiteiten uit het laatste stadium ook niet worden waargenomen.
Bij de activiteiten uit de groep beheer ligt de nadruk op het plannen en niet op het
controleren en bijsturen. Naar de beslissing om het onderdeel herkennen uit de
courseware te schrappen wordt wel verwezen, de beslissing zelf wordt niet in een
bijeenkomst van de deelprojectgroep genomen. Van het beschikbaar stellen van
hulpbronnen zijn alleen het subsidiëren van personeel en het organiseren van
curriculum- en lesmateriaalontwikkeling

waarneembaar. De activiteit

tussentijds

evalueren neemt de vorm aan van het voorleggen van een programma-omschrijving
aan de klankbordcommissie en aan de Commissie Onderwijs Siergewassen.

Volgorde in de tijd
De volgorde van activiteiten wijkt weinig af van de volgorde in het referentiekader.

Actoren
Vooral in de beginfase verzet de docent veel werk dat in een later stadium, althans
voor een deel, door projectleider en systeemanalist wordt overgenomen en dat
volgens het referentiekader ook niet bij de docent thuishoort. Zo stelt de docent de
eerste programma-omschrijvingen op en ontbreekt de inbreng van projectleider,
onderwijskundige en systeemanalist bij het beoordelen van het bestaande programma
Bloemster op bruikbaarheid in lessen over het spellen van plantnamen. Ook start de
docent de correspondentie over auteursrechten en gebruik van bestaande plantnaamlijsten.
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De klankbordcommissie heeft ten gevolge van de splitsing van de kerncommissie
Plantenteelt/Bloemschikken, een merkwaardige positie gekregen. Zij kan voor de
deelprojecten die zijn gericht op het onderwijs in bloemschikken en -binden slecht
functioneren.
Projectmanager, coördinator specificatie en coördinator ontwikkelgroep ontbre
ken bij de tijd- en activiteitenplanningen. Andere betrokkenen zullen hun rol moeten
waarnemen.

Hulpbronnen
Van de

personele voorzieningen ontbreekt de mediadeskundigheid en

worden

personele middelen weinig genoemd. Inzake de methoden wordt alleen de fasering
benadrukt. Het informatiemodel Open Teelten wordt wel genoemd als techniek voor
analyse en ontwerp van instructie maar is voor het onderwijs in bloemschikken en
-binden slecht toepasbaar. Voor het ontwerpen van het informatiesysteem gebruikt
men schermontwerpen, toestandsdiagrammen en overzichten van de menustructuur.
Een aantal technieken voor beheer is aanwijsbaar: schema's voor tijd- en activiteiten
planning. Hulpmiddelen worden vermeld in het projectplan voor het ESLO-project
Plantenteelt: Turbo-Pascal, WordPerfect, Ventura en ESLOOK. Bovendien wordt voor
het opslaan van de plantnamen gebruik gemaakt van Reflex.

Tussenprodukten
Aan de curriculumanalyse wordt enige aandacht besteed maar ze is op tal van
aspecten nog onvolledig. Vernieuwingskarakteristiek en de organisatorische context
zijn amper aanwezig. Een aantal elementen van de curriculumanalyse, van de
organisatorische context en van de vernieuwingskarakteristiek blijft lange tijd in de
discussies terugkeren. Van de projectbeschrijving en het onderwijskundig ontwerp zijn
alleen elementen aan te wijzen. Van de tussenprodukten is het functioneel ontwerp
nog het minst onvolledig, zij het dat aandacht voor het schriftelijk materiaal en voor
de meldingen ontbreekt. Het technisch ontwerp, met name het gegevensarchief komt
in een vroegtijdig stadium al aan de orde vanwege het belang van het gebruik van
gestandaardiseerde plantnamen. Test- en evaluatierapporten ontbreken evenals de
nascholing maar omdat het project nog niet is afgerond, hoeft dit geen verwondering
te wekken.
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6.2.2.5

Begroten (24)

Knelpunten
Net als het vorige deelproject is dit deelproject gericht op het onderwijs in bloem
schikken en -binden. De docent ervaart de relatie met de kerncommissie als problema
tisch. De desbetreffende kerncommissie is niet erg betrokken bij het toepassen van
computers. De urentabel voor het LAO had bijvoorbeeld moeten worden aangepast
om ruimte voor onderwijs met computers te creëren. Bovendien heeft deze kerncom
missie geen eigen werkgroep Informatica: de werkgroep Informatica Plantenteelt valt
onder het werkterrein van de kerncommissie Plantenteelt. De docent moet hierdoor
min of meer zelfstandig de besluiten nemen over de toepassing van computers in het
onderwijs bloemschikken en -binden.
De kerncommissie Plantenteelt dringt aan op het gebruik van het informatiemo
del Open Teelten voor de curriculumanalyse en het ontwerpen van courseware. Dit
informatiemodel past slecht op de beroepspraktijk van de bloemendetailhandel.
Onvoldoende voorzieningen zijn op scholen aanwezig om verantwoord gebruik
van computers mogelijk te maken, zo zijn er problemen met het lesrooster en met het
aantal computers dat voor een klas beschikbaar is.
Het pakket omvat het selecteren van levend en dood materiaal voor het maken
van een bloemstuk

waarvoor de begroting moet

worden gemaakt.

Voor het

benoemen van met name de planten is het gebruik van gestandaardiseerde plant
namen noodzakelijk. Het kost de nodige moeite toestemming van de Koninklijke
Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde te krijgen voor het gebruik van diens
plantnaamlijsten. Dit knelpunt speelt tijdens de duur van dit deelproject. Bovendien
worden de plantnaamlijsten eens per periode van twee tot vijf jaar bijgewerkt en dit
schept een knelpunt met betrekking tot het onderhouden van de software.
Tijdens het ontwerp worstelt men met het verenigen van twee werkwijzen: het
maken van een werkstuk uitgaande van een vast bedrag of het maken van een
werkstuk uitgaande van beschikbaar materiaal. De volgordes van leerlingactiviteiten
binnen beide werkwijzen verschillen van elkaar waardoor de functies die de computer
zou moeten vervullen ter ondersteuning van beide werkwijzen verschillen.
Door ziekte van de docent krijgt dit deelproject te kampen met vertraging. De
afwezigheid van de docent is niet te ondervangen door het inzetten van een andere
docent. In de loop van het deelproject blijkt een probleem te zijn ontstaan met het
plannen van tijd die door de programmeur moet worden geïnvesteerd. Ook wordt een
tekort aan taakuren gesignaleerd. Bovendien is het in de eerste helft van 1991
onduidelijk op welke wijze de financiering van de betrokkenheid van de docent bij dit
deelproject zal worden geregeld.
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Een tweetal docenten heeft de bestanden bij het bestaande programma overgedaan
aan de afdeling 01 van het CILO en hier geld voor toegezegd gekregen. Het duurt
maanden voor dit bedrag is uitbetaald waardoor dit onderwerp een aantal malen als
knelpunt terugkeert tijdens de bijeenkomsten van de werkgroep Informatica Planten
teelt.
Van de docent wordt gevraagd om de invoer van gegevens in Reflex voor zijn
rekening te nemen. Hij heeft echter thuis niet de beschikking over een computer die
geschikt is voor dit werk.

Activiteiten
De handelingslijn onderwijsinnovatie ontbreekt vrijwel volledig. Aan de activiteiten uit
de groep beheren valt op dat vooral wordt gepland, maar niet gecontroleerd of
bijgestuurd. De activiteiten gericht op instructie- en software-ontwikkeling in de
beginfase worden niet vaak genoemd, er wordt relatief weinig aandacht besteed aan
oriëntatie. Activiteiten uit de groepen beschikbaar stellen van hulpbronnen, distribue
ren en onderhouden, invoeren, en evalueren zijn nauwelijks waarneembaar. Deels
houdt dit verband met het nog niet afgerond zijn van het deelproject.

Volgorde in de tijd
De volgorde van activiteiten komt redelijk overeen met de volgorde in het referentie
kader.

Actoren
De docent vervult de rol van inhouddeskundige en deskundige lespraktijk.

De

klankbordcommissie heeft, ten gevolge van de splitsing van de kerncommissie
Plantenteelt/bloemschikken, een merkwaardige positie gekregen. Zij kan voor de
deelprojecten die zijn gericht op het onderwijs in bloemschikken en -binden slecht
functioneren. Tijdens de bijeenkomsten waar planningen worden opgesteld zijn
projectmanager, coördinator ontwikkelgroep en coördinator specificatie niet aanwezig.
Hun inbreng zal door anderen moeten worden geleverd.
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Hulpbronnen
Van de

personele voorzieningen ontbreekt de mediadeskundigheid en

worden

personele middelen weinig genoemd. Inzake de methoden wordt alleen de fasering
benadrukt. Het informatiemodel Open Teelten wordt wel genoemd als techniek voor
analyse en ontwerp van instructie maar is voor het onderwijs in bloemschikken en binden slecht toepasbaar. Veel discussies over het onderwijskundig en functioneel
ontwerp worden gevoerd aan de hand van een voorbeeldbegroting. Deze voorbeeldbe
groting vervult hier de rol van een techniek met behulp waarvan het produkt, i.e. de
begroting die de leerling in de les moet opstellen, in kaart wordt gebracht. De
verschillende activiteiten die de leerling moet uitvoeren om tot dit produkt te komen
worden zo bespreekbaar, evenals de functies die door het programma moeten worden
verricht ter ondersteuning van deze activiteiten. In de opleiding tot meesterbinder zijn
hulplijsten beschikbaar die gebruikt worden bij het samenstellen van bindwerk. Binnen
dit deelproject wordt van deze hulplijsten gebruikt gemaakt. Voor het ontwerpen van
het informatiesysteem gebruikt men schermontwerpen, toestandsdiagrammen en
overzichten van de menustructuur. Er zijn bovendien een aantal technieken voor
beheer aanwijsbaar: schema's voor tijd- en activiteitenplanning. Hulpmiddelen worden
nauwelijks vermeld. De in het projectplan voor het ESLO-project Plantenteelt
genoemde hulpmiddelen moeten ook hier worden vermeld: Turbo-Pascal, WordPer
fect, Ventura en ESLOOK. Bovendien wordt Reflex gebruikt voor het aanmaken van
gegevensbestanden.

Tussenprodukten
Geen van de tussenprodukten is volledig te noemen. Elementen van de curriculumana
lyse zijn terug te vinden. De organisatorische context en de vernieuwingskarakteristiek ontbreken vrijwel geheel. De projectbeschrijving is, hoewel niet volledig, duidelijk
aanwezig. Aan onderdelen van het onderwijskundig ontwerp is aandacht besteed.
Aan het functioneel ontwerp ontbreken nog de minste onderdelen. Het technisch
ontwerp, de test- en evaluatierapporten en de nascholingen zijn amper in de tussen
produkten terug te vinden. Wellicht speelt een rol dat een bestaand programma uit
Alkmaar een voorbeeldfunctie heeft gehad. Dit programma krijgt daarmee de rol van
een soort voor-produkt, waardoor aan de overige tussenprodukten minder aandacht
wordt besteed. Elementen van tussenprodukten uit een vroeg stadium blijven
gedurende lange tijd onderwerp van discussie. Voorbeelden hiervan zijn: elementen
van de curriculumanalyse (taak- of leerstofanalyse) en van de organisatorische
context (distributie en rechten).
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6.2.2.6

Werkgroep Informatica Plantenteelt

Knelpunten
Tijdens de bijeenkomsten van de werkgroep worden knelpunten gesignaleerd die
gevolgen hebben voor alle deelprojecten. Herhaaldelijk keert de toekenning van
taakuren als probleem terug. In het voorjaar van elk jaar worden beslissingen
genomen over de toekenning van taakuren voor het volgend schooljaar. Dit heeft met
name in de perioden december 1989 tot mei 1990 en december 1990 tot mei 1991
onduidelijkheid en onzekerheid tot gevolg. In 1990 start het Project Uitwerking
Certificaateenheden en hierin worden vrijwel alle voor lesmateriaal beschikbare
taakuren geïnvesteerd. In het volgende jaar start de kwalificatiestructuur en lange tijd
heerst onduidelijkheid over de wijze waarop de inbreng van docenten in de
lesmateriaalontwikkeling zal worden gefinancierd. Met deze taakuren is de inbreng
van de materiedeskundigheid en van deskundigheid inzake de lespraktijk in het
geding.
Er wordt door docenten veel tijd geïnvesteerd in het op de hoogte raken met het
gebruik van de computer in het onderwijs. In de discussies in de werkgroep klinkt de
wens door van docenten om de deskundigheid op dit terrein niet zelf op te doen maar
door vertegenwoordigers van het CILO te laten inbrengen. Tegelijkertijd blijkt deze
wens niet haalbaar: de docenten moeten overzicht hebben van de mogelijkheden van
de computer om discussies over de curriculumanalyse (met name leerstof- en
taakanalyse), onderwijskundig ontwerp en functioneel ontwerp goed te kunnen
voeren. Als samenhangend knelpunt wordt dan ook geconstateerd dat de docenten
dikwijls onvoldoende kennis en ervaring hebben om aan te geven wanneer ontwerpdokumenten voldoen aan de eisen die bij courseware-ontwikkeling gelden. Docenten
ervaren bovendien dikwijls een tekort aan overzicht van de mogelijkheden en
beperkingen van de computer als middel om het leerproces te ondersteunen.
De herhaaldelijk optredende vervanging van docenten leidt tot problemen met
betrekking tot de planning van de deelprojecten. De vervangende docenten zijn
onvoldoende op de hoogte met de toepassing van computers in het onderwijs om
direct volop mee te kunnen werken in de deelprojectgroepen. Een inwerktijd is nodig
en neemt al snel verschillende maanden in beslag. Ook ziekte in twee deelprojecten
gaf aanleiding tot planningsproblemen.
Bij de toekenning van taakuren aan docenten wordt niet altijd rekening gehouden
met de in de deelprojecten benodigde deskundigheid. Binnen twee deelprojecten
leidde dit tot problemen. In het deelproject Trek van witlof had de docent extra
inwerktijd nodig, terwijl in het project Plantendiktee en -herkennen de docent niet alle
gewenste taken kon uitvoeren.
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Tijdens een terugblik signaleren de docenten dat bij de planbaarheid en organiseerbaarheid van het gehele proces van courseware-ontwikkeling vraagtekens moeten
worden geplaatst: Het overleg over de specificatie blijkt telkens meer tijd te vragen
dan gepland en ook het verzamelen van de relevante gegevens blijkt een moeilijk te
plannen aangelegenheid.
De inbreng van de klankbordcommissie en de kerncommissie wordt als onbevre
digend ervaren. De leden van beide kerncommissies zijn onvoldoende ingevoerd in de
problematiek rond courseware-ontwikkeling en het ontbreekt hen aan tijd en belang
stelling om zich alsnog te laten invoeren. Zij spelen daarom geen rol als vertegen
woordigers van de aanstaande gebruikers. In dit licht worden de besluiten van de
kerncommissie over de prioritering van deelprojecten, over de prioritering van
courseware-ontwikkeling ten opzichte van andere activiteiten op het terrein van
lesmateriaal- en curriculumontwikkeling en over de toekenning van taakuren met
enige scepsis bekeken. De werkgroep ervaart een kloof tussen de organisatie voor
curriculum- en lesmateriaalontwikkeling enerzijds en de courseware-ontwikkeling
anderzijds.
Tegelijkertijd gelden voor de werkgroep Informatica Plantenteelt afspraken met
de kerncommissie die als beperkend worden ervaren. De kerncommissie neemt het
standpunt in dat de inventarisatie van gewenste courseware aan de hand van het
informatiemodel Open Teelten voldoende houvast biedt voor het ontwikkelen van
courseware; de vraag in hoeverre deze courseware door docenten in de praktijk
gewenst wordt, is voor de kerncommissie niet van belang. Ook voorstellen van
docenten voor courseware die niet in het informatiemodel passen zullen niet snel door
de kerncommissie worden gehonoreerd. Dit standpunt maakt het voor de werkgroep
Informatica Plantenteelt en voor de deelprojectgroepen moeilijk om veel aandacht te
besteden aan het definiëren van het probleem, analyseren van het probleem, inventa
riseren van alternatieven en het vaststellen van de haalbaarheid (overzicht 2.6). Het
standpunt laat immers geen ruimte om de resultaten van deze activiteiten te laten
leiden tot wijzigingen in de doelstellingen van de deelprojecten. Ook is het werken
aan de activiteitengroep invoeren (overzicht 2.8) voor de werkgroep Informatica
Plantenteelt en de deelprojectgroepen hierdoor nauwelijks zinvol. Deze activiteitengroep veronderstelt immers dat het wijzigen van de doelstellingen van de deelproject
groepen mogelijk is.
De werkgroep signaleert dat het Project Uitwerking Certificaten geen gebruik
maakt van de ervaringen en deskundigheid die in de werkgroep zijn verzameld.
Enerzijds zijn de docentleden in de werkgroep aangesteld met taakuren voor course
ware-ontwikkeling, anderzijds wordt hun inbreng bij de curriculum- en lesmateriaalont
wikkeling die binnen het PUC plaatsvindt niet op prijs gesteld. Dit wekt bevreemding

135

en versterkt het gevoel dat samenhang tussen de courseware-ontwikkeling en
curriculum- en lesmateriaalontwikkeling voor het landbouwonderwijs ontbreekt.
De relatie met het beroepenveld wordt als problematisch ervaren. Formeel is de
relatie met het beroepenveld geregeld in de kerncommissie en in de klankbordcommis
sie; in de praktijk is echter niet duidelijk welke personen of organisaties met welke
opdracht contacten met dit beroepenveld onderhouden. Tal van initiatieven gericht op
het leggen van contacten met het beroepenveld, stranden zo in een vroeg stadium op
organisatorische onduidelijkheid.
De betrokken docenten missen inbreng van collega-docenten in het proces van
courseware-ontwikkeling. Men wenst bijvoorbeeld dat per deelproject een klankbord
groep van docenten beschikbaar is.
De projecten hebben een lange doorlooptijd. Dit heeft tot gevolg dat de geloof
waardigheid van de deelprojecten in de ogen van collega-docenten sterk afneemt.
Deze geloofwaardigheid is in het verleden eerder aangetast, door het verspreiden van
het

programma

Bemesting

akkerbouw

zonder

dat

alle

fouten

daaruit

waren

verwijderd. Bovendien kan deze geloofwaardigheid gemakkelijk lijden onder het tonen
van Produkten die nog niet zijn afgerond. Het verdient weliswaar aanbeveling
docenten tijdig te informeren over de courseware-ontwikkeling, maar dit mag niet
gebeuren door middel van het tonen van Produkten die niet zijn afgerond. Een
eenmaal gevormd oordeel blijkt hardnekkig en kan later

verspreiding negatief

beïnvloeden.
Het automatisch installeren van software op netwerken leidt herhaaldelijk tot
problemen. Gesignaleerd wordt dat veel scholen niet de beschikking hebben over
voldoende geschikte apparatuur.
De prioriteiten bij de besluiten over de deelprojecten zijn niet helder. Bij veel
beslissingen die de werkgroep neemt, overheerst het reageren op ontwikkelingen die
buiten de werkgroep plaatsvinden. De leden van de werkgroep hebben eerder de
indruk ad hoe beslissingen te nemen dan dat zij de courseware-ontwikkeling voor de
Plantenteelt daadwerkelijke coördineren. De keuze tussen een kwalitatief hoogwaar
dig pakket of een pakket dat snel beschikbaar is wordt in de praktijk niet gemaakt.

Activiteiten
Van de activiteiten uit de groep beheren is samenwerken en management van
projecten waarneembaar: men organiseert bijeenkomsten en overlegsituaties en
wisselt ervaringen uit betreffende de stand van zaken in de verschillende deelprojec
ten. Van het beschikbaar stellen van hulpbronnen komen het financieren van
personeel, het organiseren van curriculum- en lesmateriaalontwikkeling en het
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bijscholen van de leden van de deelprojectgroepen aan de orde. De overige activiteitengroepen, waaronder ontwikkelen van instructie en software, distribueren, invoeren
en evalueren, nemen geen belangrijke plaats in bij de bijeenkomsten van de
werkgroep.

Actoren
De kerncommissie voert zelf geen actief beleid, zij keurt voorstellen goed of af en laat
de controle en bijsturing volledig over aan de werkgroep. De werkgroep bestaat
echter in de eerste plaats uit betrokkenen bij de deelprojecten. De leden van de
werkgroep hebben geen zicht op de overwegingen achter de prioriteitenstelling van de
kerncommissie. Bovendien worden zij geacht zichzelf de controleren en bij te sturen.
Dit komt de controle en bijsturing niet ten goede. De werkgroep functioneert in de
praktijk vooral als overleg over de stand van zaken binnen de verschillende deelprojec
ten en het bekrachtigen van de besluiten over de planning van de deelprojecten. De
werkgroep ondersteunt zo het projectleiderschap over de deelprojecten.

Hulpbronnen
Zoals uit de opsomming van knelpunten blijkt, liggen veel knelpunten op het terrein
van de voorzieningen, met name personele middelen en beschikbaarheid van deskun
digheid. Daarnaast zijn knelpunten gemeld die in het deelproject Begroten spelen:
gebrek aan budget voor de aanschaf van lesmaterialen, en een gebrek aan bureaufaci
liteiten voor de docent.

Tussenprodukten
Tussenprodukten komen niet of amper aan de orde en dit hoeft geen opzien te baren
gegeven de aard van de bijeenkomsten.
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6.3

De specificatiegroep

6.3.1

Beschrijving

Zoals in hoofdstuk 4 uiteen is gezet, bestaat de specificatiegroep uit de projectmana
ger van de ESLO-projecten (tevens hoofd van de afdeling Ol), de coördinator
specificatiegroep (tevens plv. en adj. hoofd van de afdeling 01), de coördinator
ontwikkelgroep, de onderwijskundige en de projectleiders. De taak van de specifica
tiegroep is tweeledig. Het betreft een overleg van alle betrokkenen bij de ESLOprojecten met beheersverantwoordelijkheden; het is daarmee een management
overleg. Tevens heeft de specificatiegroep tot taak om het opstellen van de verschil
lende specificaties in de deelprojecten te begeleiden en te ondersteunen. In september
1990 is naar aanleiding van een (besloten) evaluatiebijeenkomst het coördinatorschap
van de specificatiegroep als afzonderlijke taak opgeheven. De taken van de project
manager bleken in de praktijk die van de coördinator specificatiegroep teveel te
overlappen.
De specificatiegroep komt met wisselende frequentie bijeen vanaf maart 1989
tot mei 1991. De gegevensverzameling heeft betrekking op de periode januari 1990
tot mei 1991. Voorafgaande aan maart 1989 was de CILO-organisatie nog in opbouw
en het aantal projectleiders nog onvoldoende groot om aparte bijeenkomsten te
organiseren. Na mei 1991 nemen de bijeenkomsten in het kader van het nieuwe
project (POLA) de rol van de specificatiegroep over.

6.3.2

Bevindingen

Knelpunten
Een aantal knelpunten is terug te voeren op de ervaringen met het gebruik van het
stappenplan. Projectleiders vinden dit plan in de praktijk niet altijd gemakkelijk
toepasbaar. Het is bijvoorbeeld toegesneden op projecten waarin software ontwikkeld
moet worden en niet op projecten waarin software aangeschaft moet worden. Veel
deelprojecten zijn bovendien weinig omvangrijk en dan staat de reeks voorgeschreven
tussenprodukten in geen verhouding tot de uiteindelijk te produceren courseware.
Men is weliswaar overeengekomen dat het stappenplan gebruikt wordt, maar niet
iedereen houdt zich hieraan. De procedures voor het tussentijds evalueren worden
bijvoorbeeld niet nageleefd en men komt er dikwijls niet toe de voorbeeldhandleiding
voor courseware te gebruiken. Ook wordt geconstateerd dat in de dagelijkse praktijk
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de taakverdeling tussen projectleider, docent, programmeur en systeemanalist nog
onvoldoende helder is.
Een tweede groep van knelpunten heeft betrekking op de faciliteiten die beschik
baar zijn voor het aanstellen van docenten voor het werk in de deelprojectgroepen. Er
worden, in verhouding tot het door de afdeling 01 gewenste aantal, relatief weinig
taakuren toegekend. De leden van de specificatiegroep kijken de Directie Landbouw
onderwijs en de kerncommissies hierop aan. Men zou graag meer personele middelen
toegewezen krijgen om deelprojecten ter hand te nemen die nu blijven liggen.
Een derde groep van knelpunten betreft de continuïteit van de deelprojectgroepen. In een aantal deelprojecten komt ziekte voor onder de docenten en
veranderen docenten van werkkring. Ook vindt de toekenning van de taakuren elk jaar
opnieuw plaats zodat de deelprojecten niet verzekerd zijn van de inzet van een docent
gedurende meer dan een jaar. Het werk in de deelprojecten is afhankelijk van
specifieke deskundigheid zodat docenten die om uiteenlopende redenen uitvallen niet
gemakkelijk te vervangen zijn.
Bovendien houdt een aantal knelpunten verband met de invoering van de
kwalificatiestructuur en de start van het hiermee samenhangende Project Uitwerking
Certificaateenheden. De

specificatiegroep signaleert dat de

zich ontwikkelende

structuur voor curriculum- en lesmateriaalontwikkeling weinig gebruik maakt van de
expertise van de afdeling 01. Een van de oorzaken ziet men in het slecht op de hoogte
zijn van de docenten en beleidsambtenaren met de mogelijkheden van de computer in
het landbouwonderwijs. Men vreest dat de stimulering van het gebruik van de
computer in het landbouwonderwijs, in gang gezet door de ESLO-projecten, hierdoor
vertraagd zal worden. Als gevolg hiervan investeert de groep tijd in het bespreken van
uiteenlopende maatregelen om het PUC en de betrokkenen bij de kwalificatiestructuur
te informeren.
De betrokkenheid van de kerncommissies leidt ook tot het signaleren van
knelpunten in de specificatiegroep. De leden van de kerncommissie zijn weinig op de
hoogte met het gebruik van de computer in het landbouwonderwijs. Ook is de
kerncommissie te afstandelijk in de begeleiding van de verschillende coursewareontwikkelingsprojecten. Is een deelproject eenmaal goedgekeurd dan lijkt het werk
van de kerncommissie gedaan, terwijl men van de kant van de deelprojectgroep prijs
stelt op verdere begeleiding en toetsing van tussenprodukten door de kerncommissie.
Hiernaast zijn knelpunten aan te wijzen die betrekking hebben op een probleem
van taakafbakening en organisatie binnen de specificatiegroep en de afdeling 01.
Regelmatig worden tijdens de specificatiegroepbijeenkomsten onderwerpen besproken
die geen verband houden met de ESLO-projecten. De projectleiders klagen over een
veelheid van ad hoe taken die niet tot de ESLO-projecten horen maar die wel moeten
worden uitgevoerd. Bovendien wordt van een aantal van deze taken vastgesteld dat
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het niet duidelijk is of ze tot de ESLO-projecten horen. Het komt regelmatig voor dat
geagendeerde onderwerpen tijdens de vergadering onbesproken blijven en doorge
schoven worden naar een volgende bijeenkomst en dit wordt soms als knelpunt
gesignaleerd. Tegelijkertijd vindt men dat teveel tijd besteed moet worden aan overleg
en vergaderen. Ook wordt gesignaleerd dat de taken van de projectmanager en een
aantal taken die door de specificatiegroep (en daarmee vooral ook door de coördinator
specificatiegroep) worden verricht niet goed van elkaar zijn gescheiden. Het betreft
vooral taken met betrekking tot het management van projecten, de tijdbesteding en
de samenwerking.
Een enkele maal spreken leden van de specificatiegroep hun zorg uit over de
randvoorwaarden waaronder het gebruik van de courseware op school moet plaats
vinden. Men twijfelt of voldoende faciliteiten aanwezig zijn en vreest dat het gebruik
hieronder lijdt.
Soms komen knelpunten aan bod in relatie tot de planning van werkzaamheden
met name van de organisatie voor produktie (de ontwikkelgroep). Deze groep is
afhankelijk van de tussenprodukten die door de andere leden van de deelprojectgroepen worden opgesteld. Soms krijgt de ontwikkelgroep teveel dan weer te weinig
werk aangevoerd.
Tot slot wordt een aantal knelpunten genoemd die te maken hebben met overige
voorzieningen: de ruimten waarin men werkt, de computervoorzieningen en financiën
voor het aanschaffen van materiaal. Dit laatste heeft betrekking op materiaal dat door
de afdeling 01 moet worden aangeschaft ten behoeve van het werk in de deelprojec
ten.

Activiteiten
De specificatiegroep houdt zich vooral bezig met beheeractiviteiten. Met name het
controleren van tijdbesteding, de planning van samenwerking, het plannen, controle
ren en bijsturen van software-ontwikkeling, beheren van het beheren, het beheren
van de beschikbaarstelling van hulpbronnen en de aanpassing van deze beschikbaar
stelling. Alleen waar de software-ontwikkeling in het geding is, is sprake van het
volledig doorlopen van de beheercyclus. Bij de overige genoemde beheersaspecten
ontbreken de controle en de bijsturing. Dit houdt in dat in deze groep geen belangrijke
beslissingen met betrekking tot de projecten en deelprojecten tot stand komen of
genomen worden, met uitzondering van de beslissingen die de software-ontwikkeling
betreffen. Dit forum wordt vooral benut om elkaar op de hoogte te houden, om
activiteiten te plannen en om de activiteiten op elkaar af te stemmen.
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Een tweede groep activiteiten waaraan de specificatiegroep aandacht besteedt betreft
invoeren. Vooral het informeren van aanstaande gebruikers via het informatiebulletin
van het CILO (thans Informedia van de directie Agrlmedia van de STOAS) heeft de
aandacht. Aan de overige activiteiten binnen deze groep wordt slechts zijdelings
aandacht besteed.
Daarnaast houdt de specificatiegroep zich bezig met uiteenlopende activiteiten
die niet onder ESLO-projecten te rangschikken zijn, zoals bijvoorbeeld activiteiten in
het kader van de Agrarica Platform-CILO regeling, informeren van scholen over de
mogelijkheden van LCD-schermen, deskundigheidsbevordering van CILO-medewerkers
en een project interactieve media. Daarmee is de specificatiegroep niet alleen een
forum waarbinnen overleg over ESLO-projecten plaatsvindt maar waarbinnen allerlei
projecten van de afdeling 01 besproken kunnen worden. Dit brengt problemen met
betrekking tot de prioriteitenstelling met zich mee.
Opvallend is dat de specificatiegroep geen aandacht besteedt aan de specificatie
in de verschillende deelprojecten.

Actoren
Zoals ook uit de beschrijving van hoofdstuk 4 blijkt, nemen aan deze groep een aantal
actoren deel met meer dan een rol: de projectmanager, die tevens hoofd 01 is, en
coördinator specificatie die bovendien de functie van plv. en adj. hoofd 01 vervult.

Hulpbronnen
De personele middelen worden dikwijls genoemd met name in relatie tot de toewijzing
van taakuren. Ook bureaufaciliteiten komen aan de orde in de vorm van technische
details waarover door de staf van het CILO beslissingen moeten worden genomen. De
methode is herhaaldelijk aan de orde geweest in de vorm van fasering van activiteiten
uit het stappenplan en soms in de vorm van checklists voor tussenprodukten. Dit leidt
echter nauwelijks tot het wijzigen van de fasering in het stappenplan noch tot
wijzigingen in andere aspecten van de faseringen. Ten aanzien van de technieken valt
op dat enkele technieken voor beheer worden getest: tijd- en activiteitenregistratie
komen herhaaldelijk aan de orde telkens aan de hand van verschillende planningsfor
mulieren. Alleen voor de planning van werkzaamheden van de ontwikkelgroep is
sprake van een formulier voor de planning van tijd en werk dat een aantal malen
worden gebruikt; daarmee neemt dit formulier enigszins het karakter van een
standaard aan. Bij wijze van techniek om de stand van zaken van de verschillende
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projecten te kunnen controleren is een standaard rapport in gebruik dat in veel van de
bijeenkomsten van de specificatiegroep wordt besproken.

Tussenprodukten
Er wordt tijdens de bijeenkomsten naar verschillende tussenprodukten verwezen. De
tussenprodukten komen niet in de bijeenkomsten aan bod.
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7

DISCUSSIE EN CONCLUSIES

Dit hoofdstuk start met het bespreken van de conclusies naar aanleiding van het
analyseren van de verschillende deelprojecten waarover in hoofdstuk 6 is gerappor
teerd. Het proces van courseware-ontwikkeling staat centraal. Hierna komen de
conclusies aan bod die de organisatie en de context van de courseware-ontwikkeling
betreffen. Hierbij wordt niet alleen gebruik gemaakt van de bevindingen uit hoofdstuk
6, maar ook terug gegrepen op de hoofdstukken 4 en 5 waarin de analyse van de
context is behandeld. Vervolgens gaat dit hoofdstuk in op de oorspronkelijke doelstel
lingen van de ESLO-projecten zoals verwoord in hoofdstuk 1. Tenslotte vindt een
bespreking plaats van de toegepaste methode van onderzoek.

7.1

Courseware-ontwikkeling in de deelprojecten

De opbouw van deze paragraaf volgt het referentiekader zoals dat in hoofdstuk 2 is
gepresenteerd. Achtereenvolgens komen aan de orde: activiteiten, volgorde in de tijd,
actoren, hulpbronnen en tussenprodukten. Tot slot wordt ingegaan op de vier
onderscheiden handelingslijnen.

Activiteiten
Van alle activiteiten zijn die gericht op het ontwikkelen van instructie en software het
meest dikwijls genoemd. De nadruk ligt vooral op het ontwerpen en produceren van
courseware

(onderwijskundig

specificeren,

technisch

specificeren,

ontwerpen,

produceren en tussentijds evalueren, vergelijk overzicht 2.6). Blijkbaar is hier sprake
van kernactiviteiten van de deelprojectgroepen. Dit is gezien de doelstellingen van de
ESLO-projecten verklaarbaar en als positief te beoordelen. Ook in het referentiekader
is verondersteld dat dit de kern van de courseware-ontwikkeling betreft.
Ook het analyseren van het veronderstelde instructieprobleem wordt vaak
genoemd. Het gaat hier echter om een beperkte invulling van deze activiteit. In de
meeste gevallen betreft het de raadpleging van deskundigen uit het beroepenveld om
een beter inzicht te krijgen in de leerstof of om de leerstof te valideren. De oriëntatie
fase binnen deze groep activiteiten (definiëren van het probleem, analyse van het
probleem, alternatieven inventariseren, haalbaarheid vaststellen, overzicht 2.6) blijkt
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minder vertegenwoordigd. Hierdoor wordt het risico niet denkbeeldig dat courseware
wordt ontwikkeld voor niet bestaande problemen, dat de courseware onvoldoende
bijdraagt aan door docenten ervaren problemen. Bovendien is het zonder deze
oriëntatiefase niet gemakkelijk aan te geven hoe de courseware bijdraagt aan
verbetering van de huidige situatie.
Samenstellen van verschillende componenten is niet waargenomen. Blijkbaar is
geen sprake van het parallel ontwikkelen van software en schriftelijk materiaal. Het
opstellen van schriftelijk materiaal vindt plaats in het stadium waarin de software
ontwikkeling vrijwel is afgerond.
Een tweede groep van activiteiten die duidelijk herkenbaar aanwezig is, betreft
verschillende planningsactiviteiten uit de groep beheren, met name de planning van de
inzet van hulpbronnen, de tijdbesteding, de samenwerking, de ontwikkeling van
instructie en van software (overzicht 2.4). In hoofdstuk 2 is gewezen op de noodzaak
van een planmatige werkwijze (Rijnsburger, 1989; Hartemink (ed.), 1988), hetgeen
blijkbaar door de deelprojectgroepen wordt onderschreven. Opvallend is dat controle
en bijsturing in vrijwel alle deelprojecten ontbreken. Men constateert de stand van
zaken in een deelproject en stelt vervolgens een nieuw plan op. Het gevolg hiervan is
dat ontwikkelingen van buitenaf gemakkelijk het deelproject kunnen beïnvloeden.
Doelstellingen

van

een deelproject,

zoals

het

ontwikkelen

van

een

specifiek

courseware-pakket met beperkte inzet van menskracht binnen een gegeven tijdsduur,
zijn hierdoor gemakkelijk aan verandering onderhevig. Bovendien wordt het hierdoor
moeilijker de activiteiten van programmeur-systeemanalisten binnen de ontwikkel
groep te plannen en te beheren.
Beheeractiviteiten

uit

de

groep

management

van

projecten

zijn

slechts

sporadisch waargenomen. Het toezicht op wat binnen de deelprojecten gebeurt, vindt
met name plaats in de specificatiegroep en in de werkgroep Informatica Plantenteelt.
Hier heeft het informeren van elkaar de nadruk. Besluiten op grond van de stand van
zaken gericht op bijsturing van de deelprojecten worden hier niet genomen. Dit houdt
in dat kwaliteitscontrole moeilijk is waar te nemen of zelfs afwezig is. Er is geen
activiteit waargenomen die wijst op het beheren van de ontwikkeling van methoden,
technieken en hulpmiddelen. Zonder deze beheeractiviteit is een systematische en
doelgerichte ontwikkeling van methoden, technieken en hulpmiddelen amper mogelijk.
Van het beschikbaar stellen van hulpbronnen (overzicht 2.5) zijn vooral het personeel
subsidiëren en het organiseren van curriculum- en lesmateriaal-ontwikkeling goed
waarneembaar. Beide worden vooral als knelpunt genoemd. De overige activiteiten in
deze groep komen niet herkenbaar terug. Bij het bespreken van de hulpbronnen wordt
hierop nader ingegaan.
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De activiteitengroep distribueren en onderhouden (overzicht 2.7) wordt nauwelijks
waargenomen. Veel deelprojecten verkeren ook in een stadium dat deze activiteiten
nog niet uitgevoerd hoeven worden. De voorbereiding ervan wordt echter ook niet
genoemd. Men verwacht blijkbaar geen problemen met de bestaande regelingen.
Van de activiteitengroep invoeren (overzicht 2.8) zijn twee activiteiten in de
deelprojecten terug te vinden. Er is enige aandacht voor het informeren van aanstaan
de gebruikers door middel van het CILO-bulletin (later Informedia). Deze activiteit
vindt niet plaats op initiatief van de deelprojecten maar wordt behartigd door de CILOorganisatie. De informatie zal hierdoor globaal zijn. Ook de activiteit nascholingen
krijgt aandacht. Deze activiteit is standaard in de verschillende projectvoorstellen
opgenomen. De overige activiteiten uit deze groep komen niet in de deelprojecten
voor.
De activiteitengroep evalueren (overzicht 2.9) is binnen de zes deelprojecten
zelden waargenomen. In het project Fleuraam is sprake van één summatieve proces
evaluatie die mogelijk mede door het onderzoek zelf is geïnitieerd. Dit kan samen
hangen met het stadium waarin deze deelprojecten verkeren: bij slechts één ervan is
in de onderzoekperiode de produktie van courseware afgerond en de verspreiding
begonnen (Bouwplan, arbeid, saldo). Van de elf deelprojecten binnen de ESLOprojecten Economie en Plantenteelt, die reeds langer het stadium van produktie zijn
gepasseerd, zijn echter slechts drie rapporten over produktevaluaties verschenen
(Substraatteelt, Belichten en verduisteren van jaarrond chrysanten en Potplantenplan
ning) en één rapport over een procesevaluatie (Fleuraam). De activiteitengroep
evalueren blijkt geenszins standaard een plaats te krijgen in elk deelproject. Het
ontbreken van het summatief evalueren van de courseware heeft nadelige gevolgen
omdat het eindoordeel van de gebruikers ontbreekt. Noodzakelijk onderhoud kan
hierdoor uitblijven bijvoorbeeld omdat veroudering van de courseware niet wordt
opgemerkt. En bij het voorbereiden van de courseware-ontwikkeling in de toekomst is
dit oordeel onmisbaar. Summatieve procesevaluaties dienen de informatie aan te
leveren op grond waarvan de ontwikkeling van methoden, technieken en hulpmidde
len

moet

plaatsvinden.

Het

ontbreken hiervan dient

als

negatief

te

worden

beoordeeld.

Volgorde in de tijd
De volgorde van activiteiten in de deelprojecten komt globaal overeen met de
volgorde zoals in het referentiekader is opgesteld: in de beginperiode van de deelpro
jecten zijn vooral activiteiten uit de eerste twee fasen waar te nemen, in latere
perioden komen ook activiteiten uit latere fasen voor. De volgorde is dus geenszins
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lineair. Bepaalde activiteiten uit de eerste en tweede fase komen later in het deelpro
ject herhaaldelijk terug. De werkwijze blijkt duidelijk iteratief te zijn. In hoofdstuk 2 is
deze iteratie als wenselijk gekenschetst voor het ontwerpen van instructie en van
software en voor het uitvoeren van beheeractiviteiten.
Bij twee deelprojecten is een duidelijke clustering van activiteiten uit verschillen
de fasen waarneembaar. Het betreft de activiteiten: onderwijskundig specificeren,
technisch specificeren, ontwerpen, en produceren. Blijkbaar zorgen vooral deze
activiteiten voor het iteratieve karakter van het proces.
Vooral activiteiten uit de tweede en de derde fase blijken te zijn vertegenwoor
digd. Activiteiten uit de eerste fase zijn wel aanwezig maar minder in aantal. De
vierde fase is vrijwel afwezig. Voor het ontbreken van activiteiten uit de laatste fase
zijn bij de behandeling van de activiteitengroep evalueren twee verklaringen gegeven.
Een verklaring stelt dat gegeven het stadium waarin de deelprojecten verkeren, het
niet mogelijk is waarnemingen uit deze fase te doen. De tweede verklaring stelt dat in
de ESLO-projecten weinig prioriteit gegeven wordt aan de activiteitengroep evalueren:
men ziet het niet als een wezenlijk onderdeel van het takenpakket dat hoort bij
courseware-ontwikkeling.
Wellicht geldt deze laatste verklaring ook voor het gering aantal waarnemingen
van activiteiten uit de eerste fase. In dat geval wordt de oriëntatiefase niet als
wezenlijk voor courseware-ontwikkeling binnen de ESLO-projecten beschouwd. Een
aantal docenten noemt hiervoor als oorzaak de wens van de docenten om snel aan
het werk te gaan: het is immers duidelijk welke functies het pakket moet gaan
vervullen? Een andere oorzaak kan liggen in de taakverdeling tussen de kerncommis
sie en de projectgroep. De afspraken tussen de kerncommissie Plantenteelt en de
werkgroep Informatica Plantenteelt geven hiervan blijk (paragraaf 6.2.2.6). De
kerncommissie behartigt vooral activiteiten in de eerste fase, de projectgroep de
activiteiten die daarop volgen. Deze oriëntatiefase levert echter een aantal tussenprodukten die onmisbaar zijn binnen het proces van courseware-ontwikkeling. Hierop
wordt bij de behandeling van de tussenprodukten nader ingegaan. Zijn deze tussenprodukten niet aanwezig, dan moet de uitvoering van de oriëntatiefase als gebrekkig
worden beoordeeld. Het gevolg hiervan is dat in een latere fase de activiteiten uit
deze eerste fase alsnog moeten worden uitgevoerd of aangevuld.

Actoren
Een typische deelprojectgroep bestaat uit een projectleider, een docent en een
systeemanalist en/of programmeur. De onderwijskundige wordt incidenteel geraad
pleegd, soms intensief en soms meer extensief. Deze configuratie van actoren
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impliceert dat er een aantal rollen door één en dezelfde actor moeten worden vervuld.
Het is vooral de docent die hierdoor zwaar wordt belast. In alle deelprojecten is
de docent materiedeskundige, vakdidacticus en deskundige van de lespraktijk. De
docent vervult zo minimaal drie rollen (vergelijk overzicht 2.11). In de deelprojecten
Fleuraam, Plantendiktee en -herkennen en Begroten is de docent bovendien in
belangrijke mate vertegenwoordiger van de kerncommissie. De docent krijgt hiermee
een vierde rol toegewezen: vertegenwoordiger van de opdrachtgever en van de
organisaties voor curriculum- en lesmateriaalontwikkeling (overzicht 2.11). In de
beginperiode van de ESLO-projecten werd van de docenten verwacht dat zij in hoge
mate zelfstandig een functioneel ontwerp konden opstellen en dat houdt in dat zij
tevens taken van de systeemanalist hebben vervuld. In de loop van de ESLO-projecten is de systeemanalist steeds meer betrokken bij het opstellen van het functioneel
ontwerp. Deze vijfde rol is gaandeweg bij de systeemanalist terecht gekomen.
Het gevolg van de zware docenttaak is dat de docenten een lange inwerkperiode
nodig hebben voor zij goed kunnen functioneren. In veel deelprojecten is sprake van
aanloopmoeilijkheden, onder woorden gebracht bij de deelprojecten Fleuraam, Trek
van witlof en in de werkgroep Informatica Plantenteelt: vertegenwoordigers van het
CILO (projectleider, systeemanalist, programmeur) stellen vragen die de docenten niet
kunnen beantwoorden. Twee rollen waar docenten moeite mee hebben betreffen die
van vertegenwoordiger van de opdrachtgever, en de rol van deskundige lespraktijk.
De behoefte van docenten aan een meer intensief contact met collega-docenten kan
hierdoor worden verklaard.
De docenten hebben ook moeite met het ontwerpen van het onderwijs waarin de
computer een belangrijke rol speelt. Zij missen het overzicht over de mogelijkheden
die de computer en de informatietechnologie aanreiken en over de bruikbaarheid van
deze mogelijkheden in het te ontwerpen onderwijs.

Zij hebben behoefte aan

nascholing op dit terrein. In de ogen van docenten is het gebrek aan nascholing de
belangrijkste oorzaak van de lange inwerkperiode. In de beginperiode van de ESLOprojecten werd verondersteld dat de docenten alleen of in overleg met een systeem
analist een functioneel ontwerp kunnen opstellen. Later is het de systeemanalist die
in samenspraak met de docent een functioneel ontwerp opstelt. Beide taakverdelingen
houden in dat de docent het genoemde overzicht nodig heeft om een inbreng te
kunnen leveren bij de activiteiten die hier in het geding zijn: onderwijskundig specifi
ceren, technisch specificeren en ontwerpen.
Binnen de ESLO-projecten wordt geen systematisch onderscheid gemaakt tussen
programmeurs en analisten en in alle deelprojecten komen beide rollen vertegenwoor
digd in één actor voor: de programmeur-systeemanalist. Soms wordt aan het project
tijdens de produktie een programmeur toegevoegd.
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Eerder is vastgesteld dat planningen dikwijls opnieuw worden opgesteld. Een gevolg
hiervan is dat in veel deelprojecten planningen worden opgesteld zonder dat de
projectmanager, de coördinator van de ontwikkelgroep en de coördinator van de
specificatiegroep hierbij zijn betrokken. Dat betekent dat de eerstverantwoordelijken
voor de inzet van personeel niet bij deze planningen zijn betrokken. Deze planningen
kunnen alleen worden uitgevoerd wanneer extra overleg gepleegd wordt met deze
eerstverantwoordelijken, door projectleiders en door de betrokken programmeursysteemanalisten.
De organisaties voor nascholing en voor distributie worden tijdens de bijeenkom
sten van de deelprojectgroep niet apart vermeld. Ook hier is sprake van dubbelrollen.
De onderwijskundige is samen met de projectmanager tevens verantwoordelijk voor
de nascholingen. Twee van de vier beschikbare programmeur-systeemanalisten zijn
ook verantwoordelijk voor de distributie.
Incidenteel blijken actoren eikaars rollen over te nemen: in een enkel geval is de
docent verantwoordelijk voor schermontwerpen en ook

sommige projectleiders

hebben schermontwerpen gemaakt terwijl de programmeur-systeemanalist hiervoor bij
uitstek verantwoordelijk is.
De hierboven beschreven dubbelrollen hebben voor het proces van coursewareontwikkeling voordelen en nadelen. Voordelen hebben betrekking op de geringe
omvang van de deelprojectgroep. Er hoeft niet veel tijd verloren te gaan met onderling
overleg tussen actoren binnen een deelprojectgroep en de deelprojectgroep kan
slagvaardig opereren. Nadelen zijn de volgende. De afhankelijkheid van reeds
ingewerkte docenten is groot, en docenten zijn moeilijk of niet te vervangen. De
dubbelrollen maken nascholing van personeel, in het bijzonder van docenten noodza
kelijk.

Tevens

bemoeilijken

zij

de

professionalisering

van

het

personeel: een

personeelslid zal meer dan één groep van activiteiten goed moeten kunnen uitvoeren,
de ontwikkelingen op dit gebied moeten bijhouden, en zich moeten bekwamen in het
gebruik

van

methoden,

technieken

en

hulpmiddelen.

Hierdoor

kunnen

de

verwachtingen van de courseware niet te hoog gespannen zijn. Het ontwerp van
sterk innovatieve courseware vergt immers deskundigheden die dikwijls niet in het
deelproject vertegenwoordigd zijn.
De specificatiegroep is een belangrijke actor binnen de ESLO-projecten. Aanvan
kelijk vervult zij een rol bij het projectmanagement van ESLO-projecten. Nadat blijkt
dat hierdoor de functie van de projectmanager van de ESLO-projecten teveel overlapt
met de functie van coördinator specificatiegroep wordt de laatste functie opgeheven.
De

specificatiegroep

wordt

hierdoor

vooral

een

overleg tussen

projectleiders,

coördinator ontwikkelgroep en projectmanager over de stand van zaken in de ESLOprojecten. Daarnaast is de specificatiegroep actief bij het beheren van taken van de
afdeling Ol die geen relatie met de ESLO-projecten hebben. De specificatiegroep
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vervult geen rol ten aanzien van de specificatie, hoewel deze rol haar wel was
toebedeeld. Het ontbreken van deze rol leidt ertoe dat projectleiders en deelprojectgroepen deze rol min of meer zelf ter hand moeten nemen. De specificatie-activiteiten
blijken tot op grote hoogte binnen de deelprojectgroepen te worden uitgevoerd.
Activiteiten die zijn blijven liggen betreffen: beheren van de ontwikkeling van
methoden, technieken en hulpmiddelen, summatief evalueren van het proces van
courseware-ontwikkeling.
De

kerncommissie

wordt

dikwijls

aangehaald

als

opdrachtgever

en

als

organisatie waarin curriculum- en lesmateriaalontwikkeling wordt gecoördineerd.
Hierop wordt in paragraaf 7.3 (organisatie en context) verder ingegaan.

Hulpbronnen
Eerder is gewezen op de zware taak die de docenten in de deelprojecten vervullen.
Een van de meest bepalende hulpbronnen betreft de deskundigheid van de docenten:
een vermenging van materiedeskundigheid, deskundigheid met betrekking tot de
lespraktijk en deskundigheid met betrekking tot onderwijstechnologie en leerpsycholo
gie. Het tekort aan taakuren en de wijze van beschikbaar stellen van taakuren leiden
tot knelpunten. Zonder de inbreng van docenten ligt het werk stil, dus zonder
taakuren bestaat er geen deelproject. De vervanging van docenten is vanwege de
zware taak niet of nauwelijks mogelijk. Daar waar een docent vervangen moet
worden, en dat komt vanwege de wijze van beschikbaar stellen van taakuren
herhaaldelijk voor, is een aanzienlijke inwerkperiode van diens opvolger waarneembaar
(ca. 6 maanden). In paragraaf 5.1 is gesuggereerd dat ten gevolge van de invoering
van de kwalificatiestructuur en van de AOC-vorming een toenemend tekort aan
taakuren en een verminderde beschikbaarheid van docenten is te verwachten. Dit
blijkt inderdaad het geval. Docenten uit de deelprojecten Trek van witlof en Plantendiktee en -herkennen worden van hun taak in de deelprojectgroepen ontheven zonder
dat vervangers met de gevraagde kwalificaties kunnen worden aangesteld.
Uit de resultaten van de beoordeling van de kwaliteit van ESLO-courseware
(Blom, in voorbereiding) blijkt dat het grafisch ontwerp te wensen overlaat. Het
ontbreken van mediadeskundigheid mag als manco worden aangemerkt.
Bij de behandeling van de activiteiten is opgemerkt dat het beschikbaar stellen
van hulpbronnen niet als aparte activiteit is terug te vinden, tenzij het hiervoor
genoemde knelpunt van de beschikbaarheid van personele voorzieningen in het geding
is. Hier blijkt dat de overige voorzieningen ook niet of nauwelijks worden genoemd.
De conclusie ligt voor de hand dat bij de start van de CILO-organisatie deze
voorzieningen snel en voldoende beschikbaar zijn gemaakt.
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Eerder is al vastgesteld dat binnen de ESLO-projecten wordt gewerkt volgens een
stappenplan. Dit stappenplan geeft een fasering van globale activiteiten en een
beperkt aantal suggesties voor de actoren die bij de verschillende stappen betrokken
zijn, de tussenprodukten die worden opgeleverd, en de beslissingen die aan het eind
van de betreffende stap aan de orde zijn. In de verschillende deelprojecten wordt
alleen gerefereerd aan dit stappenplan in de vorm van het vermelden van de fasen van
het deelproject. Van het daadwerkelijk hanteren ervan is amper sprake: de beslispun
ten worden niet expliciet aan de orde gesteld, de tussenprodukten worden niet
gecontroleerd, de inzet van actoren wijkt herhaaldelijk af van de richtlijnen, het
gebruik van technieken voldoet niet aan de richtlijnen en evenmin is sprake van een
controle of bijsturing van het hanteren van het stappenplan. Nieuwe of bijgestelde
versies van het stappenplan zijn gedurende de periode van gegevensverzameling wel
besproken maar niet geïntroduceerd. Dit moet als negatief worden beoordeeld. Het
komt het systematisch en planmatig werken niet ten goede. Eerder is al opgemerkt
dat de beheeractiviteiten controle en bijsturing ontbreken. Dit heeft een vergroting
van de invloeden van buiten het deelproject op de planning van in het deelproject tot
gevolg. Niet gebruiken van het stappenplan versterkt de invloeden van factoren
buiten het deelproject.
Er is amper sprake van het hanteren van gestandaardiseerde technieken.
Technieken die in alle deelprojecten gehanteerd worden zijn: schermontwerpen,
structuurdiagrammen, toestandsdiagrammen, weergaven van de menustructuur. Voor
deze technieken is geen standaard afgesproken. Wel ontstaat langzamerhand een set
van technieken die min of meer als impliciete standaard geldt. Afhankelijk van de
voorkeur van de programmeur-systeemanalist worden deze technieken geheel of
gedeeltelijk gebruikt. Het betreft slechts technieken voor het ontwerp van het
informatiesysteem. Incidenteel wordt verwezen naar technieken voor de produktie
van het informatiesysteem (gegevens-archieven bijvoorbeeld) zonder dat hier sprake is
van het gebruik van standaard technieken. In veel deelprojecten wordt bovendien
gebruik

gemaakt

van

technieken

voor

beheer,

met

name

schema's

voor

tijdplanningen. Dergelijke schema's keren ook terug in de bijeenkomsten van de
specificatiegroep. Incidenteel wordt gewerkt met technieken die gerangschikt kunnen
worden onder technieken voor analyse en ontwerp van instructie: het informatiemo
del Open Teelten en een voorbeeld van een leerlingactiviteitensequentie (in het
deelproject Bieten overzaaien).
De gebruikte hulpmiddelen hebben vrijwel alle de produktie van het informatie
systeem (de programmeertaal Pascal, de bibliotheek van Pascal-procedures ESLOOK,
programma's voor gegevensbeheer als Reflex) en het instructiesysteem (WordPerfect,
Ventura) tot doel. Andere hulpmiddelen komen niet voor en worden ook niet ontwik
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keld. Het gebrek aan gestandaardiseerde technieken maakt dit ook nauwelijks
mogelijk.
Eerder is gesteld dat het beschikbaar stellen van methoden, technieken en
hulpmiddelen niet als aparte activiteiten zijn waar te nemen. Dit wijst erop dat de
ontwikkeling van methoden, technieken en hulpmiddelen geen prioriteit heeft in de
ESLO-projecten.

Tussenprodukten
Tussenprodukten die in de fase van oriëntatie gerealiseerd dienen te worden zijn de
curriculumanalyse, de organisatorische context, de vernieuwingskarakteristiek en de
projectbeschrijving. Deze tussenprodukten zijn onvolledig. De curriculumanalyse is bij
twee van de zes deelprojecten te beknopt en onvolledig en bij drie deelprojecten nogal
summier. Met name bij het deelproject Fleuraam is deze analyse meer uitgebreid
aanwezig en dat is toe te schrijven aan de omstandigheid dat parallel met dit deelpro
ject een groep docenten bezig is met het schrijven van de leerstofbundel. Dikwijls
heeft de analyse ook meer het karakter van een voorschot op het ontwerp dan van
een analyse. Hiermee neemt dit tussenprodukt een vorm aan die de curriculumanalyse
met het onderwijskundig ontwerp combineert. Een onvolledige curriculumanalyse leidt
tot een onderwijskundig ontwerp waarin de volgende manco's gemakkelijk optreden.
Het ontwerp sluit onvoldoende aan op door docenten ervaren problemen. Het
ontwerp veronderstelt leerlingtaken die niet passen in het bestaande curriculum, en
een instructiestrategie die niet overeenkomt met die van docenten in de praktijk
(Tessmer, 1990). Bovendien zal de presentatie van de courseware aan docenten
aandacht moeten besteden aan de plaats van de courseware in het curriculum. Een
onvolledige

curriculumanalyse

bemoeilijkt

het

samenstellen

van

een

dergelijke

presentatie. Dit blijkt in de handleidingen van de courseware-pakketten tot uiting te
komen (Blom, in voorbereiding).
Wat betreft de organisatorische context wordt alleen enige aandacht besteed
aan de aspecten programmeertaal en hardware. Het ontbreken van een meer
complete beschrijving van de organisatorische context houdt het risico in dat het
ontwerp van de courseware onvoldoende is afgestemd op deze context waardoor
gebruik van de courseware belemmerd wordt. De organisatorisch context blijkt door
computergebruikende docenten in het MAO als belemmerend te worden ervaren
(Blom, 1993). Het is te betwijfelen of de kennis van de organisatorische context in de
verschillende deelprojectgroepen voldoende is om dit risico uit te bannen.
De vernieuwingskarakteristiek ontbreekt bij alle zes deelprojecten. Een dergelijke
vernieuwingskarakteristiek is noodzakelijk om aan te kunnen geven welke verandering
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de te ontwikkelen courseware in de praktijk teweeg zal brengen. Of verwacht mag
worden dat de docenten en de schoolleiding deze verandering belangrijk vinden,
zullen steunen en de courseware zullen gebruiken blijft hiermee een open vraag.
Aan de projectbeschrijving is bij vier van de zes projecten duidelijk aandacht
besteed, bij twee van de zes is de aandacht minimaal. Deze projectbeschrijving
vervult vooral een rol bij het beheren van het project. Het ontbreken ervan leidt tot
problemen bij dit beheren. Eerder is al aangegeven dat deze activiteit, met name wat
betreft de aspecten controle en bijsturing, binnen de deelprojecten gebrekkig wordt
uitgevoerd. Een projectbeschrijving heeft alleen zin wanneer op basis hiervan controle
en bijsturing mogelijk is. Dit blijkt dikwijls niet het geval.
Het onderwijskundig ontwerp is bij twee van de zes deelprojecten slecht terug te
vinden. De deelprojecten Fleuraam en Bieten overzaaien besteden relatief meer
aandacht aan het onderwijskundig ontwerp. Voor de aandacht binnen het deelproject
Fleuraam is een verklaring te vinden in de parallelle ontwikkeling van de leerstofbun
del en voor Bieten overzaaien in de aard van de leerstof. Bij Bieten overzaaien staat
het nemen van een beslissing over het al of niet overzaaien van suikerbieten centraal
en die beslissing is tot op grote hoogte in stappen uiteen gelegd. Hierdoor zijn
belangrijke elementen van het onderwijskundige ontwerp in kaart gebracht. Een
onvolledig onderwijskundig ontwerp moet als negatief worden beoordeeld op grond
van twee argumenten. Eén argument is gebaseerd op de noodzaak de verschillende
ontwerpstappen

goed

te

documenteren

zodat

ontwerpbeslissingen

achterhaald

kunnen worden, wisselingen in de projectsamenstelling kunnen worden opgevangen,
en de volgende ontwerpstap voort kan bouwen op de eerdere. Het tweede argument
betreft het schriftelijk materiaal dat als onderdeel van de courseware moet worden
ontwikkeld. Dit schriftelijk materiaal zal docenten en leerlingen moeten inlichten over
het onderwijs dat mede dank zij de courseware vorm krijgt. Bij het opstellen van dit
schriftelijk materiaal is een onderwijskundig ontwerp onmisbaar.
Alle deelprojecten besteden aandacht aan het functioneel ontwerp, met name
aan de

aspecten programmafuncties en user-interface. Binnen het deelproject

Fleuraam functioneert een prototype als een functioneel ontwerp. Het aspect
schriftelijk materiaal krijgt in de fase van ontwerp en produktie nauwelijks aandacht,
het wordt in een later stadium alsnog geproduceerd. Dit is gegeven de matige
kwaliteit van het schriftelijk materiaal van ESLO-courseware (Blom, in voorbereiding)
als negatief te beoordelen. Het deelproject Fleuraam vormt hierop een uitzondering.
Het schriftelijk materiaal vormt onderdeel van de bundel, die parallel aan de software
is ontwikkeld. Hierdoor is bijtijds aandacht aan dit aspect besteed.
Een volledig technisch ontwerp is binnen geen van de deelprojecten terug te
vinden. Het ontbreken van dit tussenprodukt bemoeilijkt het tussentijds overdragen
van programmeertaken en het onderhoud van de software. Wanneer de software
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omvangrijk en complex is kan onderhoud hierdoor zo bewerkelijk worden dat men er
beter van kan afzien. Dit is binnen geen van de zes projecten het geval zodat de
schade die het ontbreken van het technisch ontwerp met zich brengt beperkt zal
blijven tot tijdverlies. In de deelprojecten Bieten overzaaien en Begroten is wel
documentatie terug te vinden waarin delen van het technisch ontwerp staan vermeld.
Deze documentatie is van recente datum (december 1991 en januari 1992) en het
gevolg van een beslissing het functioneel en technisch ontwerp meer aandacht te
geven en te standaardiseren.
Courseware in eerste versie is gedurende de periode van gegevensverzameling
binnen de deelprojecten Fleuraam, Bouwplan, arbeid, saldo en Trek van witlof bereikt.
Testrapporten zijn aanwezig voor deze drie courseware-pakketten. De rapporten
verschillen nogal van elkaar en zijn vooral gericht op ervaren knelpunten tijdens het
testen. De onderlinge vergelijkbaarheid laat te wensen over en informatie over de
context waarin de test plaatsvindt ontbreekt. Het is hierdoor moeilijk om de ernst van
de optredende knelpunten vast te stellen en suggesties tot verbetering van de
courseware te doen.
De nascholing voor het pakket Bouwplan, arbeid, saldo kan als volledig worden
gekenmerkt, de nascholing voor het pakket Trek van witlof vond gedurende de
periode van gegevensverzameling niet plaats. De nascholing inzake het pakket
Fleuraam beperkt zich tot een toelichting op de leerstof die door het pakket wordt
ondersteund en het bedienen van de software. Een dergelijke beperkte nascholing
gaat onvoldoende in op de didactische problemen bij de inpassing van de courseware
in de les. Docenten blijken deze inpassing dikwijls als problematisch te ervaren (Blom,
1993).
In de beginperiode van de ESLO-projecten wordt de handelingslijn ontwikkeling
van instructie vooral door docenten ingevuld. Dit blijkt uit documenten van de
deelprojecten Bemesting akkerbouw en Teelt van freesia binnen het project Planten
teelt

(deze deelprojecten zijn overigens niet uitgebreid geanalyseerd). Analyse,

ontwerp en implementatie van instructie worden door de docenten uitgevoerd, de
docent stelt ook het functioneel ontwerp op. De docent zet in deze projecten een
stempel op de leerinhoud en de instructiestrategie. De produktie van programmatuur
wordt overgelaten aan de programmeur. Er kan bij deze deelprojecten nog nauwelijks
van een groep gesproken worden: docent en programmeur maken samen de software
en de handleiding. In de deelprojecten Trek van witlof, Plantendiktee en -herkennen
en Fleuraam is een ontwikkeling waar te nemen naar een integratie tussen ontwikke
ling van instructie en software-ontwikkeling. Bij de ontwikkeling van instructie zijn
naast de docent ook de projectleider, de programmeur-systeemanalist en dikwijls ook
de onderwijskundige betrokken. Van de docent wordt niet langer een functioneel
ontwerp verwacht omdat de programmeur-systeemanalist hiervoor verantwoordelijk
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is. Produkten uit de beginperiode van de ESLO-projecten vervullen relatief eenvoudige
functies en scoren lager wat betreft het bedieningsgemak dan programma's uit een
latere periode (Blom, in voorbereiding). Dit suggereert dat de bovengeschetste
ontwikkeling programma's mogelijk maakt die meer ingewikkelde functies vervullen
en die eenvoudiger in gebruik zijn.

Handelingslijnen
In figuur 7.1 is een overzicht gegeven van de cellen in de handelingslijn-tijdmatrix die
in de deelprojecten duidelijk zijn terug te vinden.
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Figuur 7.1

De handelingslijn-tijd matrix en de courseware-ontwikkeling binnen de

ESLO-deelprojecten. De arcering geeft aan op welke cellen de nadruk ligt bij de
courseware-ontwikkeling in de ESLO-projecten.

Bij de ontwikkeling van instructie valt op dat men in vijf van de zes onderzochte
projecten snel na het starten van het project overgaat tot het technisch specificeren
en ontwerpen en daarmee het analyseren vrijwel overslaat. Pas tijdens het ontwerpen
blijkt dat de ideeën waarmee de docent het ontwerp heeft gemaakt, nog niet de
ideeën van de deelprojectgroep zijn, en dat deze ideeën voor verbetering vatbaar zijn.
Als gevolg hiervan worden activiteiten ondernomen die in de oriëntatie of in het begin
van de fase van ontwerp en produktie thuishoren, en die tot delen van een curricu
lumanalyse en onderwijskundig ontwerp leiden. Hierdoor blijft gedurende lange tijd in
het project de discussie over een aantal tussenprodukten open zoals over de
curriculumanalyse, de organisatorische context en het onderwijskundig ontwerp. De
instructie-ontwikkeling krijgt hierdoor in hoge mate een iteratief karakter.
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De verschillende onderscheiden activiteiten binnen de ontwikkeling van instructie en
software zijn in de praktijk dikwijls gecombineerd terug te vinden. Zo treffen we
bijvoorbeeld bij Fleuraam het definiëren van het probleem, het analyseren van dit
probleem in samenhang met het onderwijskundig en technisch specificeren aan, bij
Trek van witlof de combinatie van onderwijskundig specificeren, technisch specifice
ren, het ontwerpen van programmatuur en het produceren van programmatuur. Dit
weerspiegelt het sterk iteratieve karakter waarop al eerder is gewezen.
In paragraaf 2.4 is gewezen op het iteratieve karakter van courseware-ontwikkeling. Iteratie hoeft dus niet als negatief te

worden beoordeeld. Wanneer de

betrokkenen de iteratie onvoldoende onderkennen treedt gemakkelijk dubbel werk op,
of ontstaat het gevoel steeds opnieuw met dezelfde problemen te worden geconfron
teerd. Dit bevordert de motivatie van de betrokkenen niet en werkt vertragend.
In een aantal projecten wordt de handelingslijn software-ontwikkeling aanvankelijk
opgevat als produktie van programmatuur op aangeven van wensen van een docent,
(vergelijk Trek van witlof, Plantendiktee en -herkennen, en Fleuraam). Een dergelijke
werkwijze blijkt ook uit de documenten van de projecten Bemesting akkerbouw en
Freesia. In de projecten Trek van witlof, Plantendiktee en -herkennen en Fleuraam
wordt gaandeweg de rol van de systeemanalist steeds belangrijker. Deze stelt een
functioneel ontwerp op dat vergezeld wordt van schermontwerpen, toestandsdia
grammen en incidenteel een menustructuurdiagram en bespreekt dit met de docent,
de onderwijskundige en de projectleider. Hiermee wordt de software-ontwikkeling
meer verweven met ontwikkeling van instructie. Onder meer in het deelproject
Fleuraam leidt deze verweving tot knelpunten. De programmeur start met de
produktie van schermen op een moment dat de idee-ontwikkeling van de deelprojectgroep over het onderwijskundig ontwerp nog niet is afgerond. De discussie over de
schermontwerpen leidt tot bijstellen van ontwerp. Ongewild vormen de schermont
werpen prototypen die later niet meer bruikbaar blijken en dit wordt door de
programmeur ervaren als dubbel werk. Van de programmeur-systeemanalisten komt
de bijhorende klacht dat men in een relatief laat stadium nog geconfronteerd wordt
met ingrijpende wijzigingen in het ontwerp van het programma.
Het ontwerp en de produktie van programmatuur speelt zich af in de ontwikkel
groep en is telkens uitgevoerd door een of twee actoren: een programmeur en een
systeemanalist of een actor die beide rollen vervult.

Deze fase komt hierdoor niet

duidelijk terug in de verzamelde gegevens. Opvallend is dat het functioneel ontwerp
een centrale plaats inneemt. Dit ontwerp vormt de basis voor de discussie met de
docent en dient als startpunt voor het technisch ontwerp en het programmeren. Het
technisch ontwerp zelf is bij de meeste deelprojecten zeer onvolledig.
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Een vergelijking tussen de handelingslijnen ontwikkeling van instructie en software
ontwikkeling leidt tot de indruk dat de deelprojecten meer nadruk leggen op software
ontwikkeling dan op de ontwikkeling van instructie. In de deelprojecten lijkt de
redenering aanwezig dat wanneer de software ontwikkeld is, de rest vanzelf wel
volgt. De volgende bevindingen liggen aan deze indruk ten grondslag. Aan de
tussenprodukten curriculumanalyse en het onderwijskundig ontwerp wordt minder
aandacht besteed dan aan het functioneel ontwerp. Een gunstige uitzondering vormt
het deelproject Fleuraam, maar juist dit deelproject is begeleid door een groep
docenten die actief is met de ontwikkeling van een leerstofbundel. Verder blijkt dat
het schriftelijk materiaal pas in een laat stadium wordt geproduceerd. En bovendien
blijkt uit het onderzoek naar de kwaliteit van ESLO-courseware (Blom, in voorberei
ding) dat de kwaliteit van het begeleidende materiaal veel te wensen overlaat.
De handelingslijn onderwijsinnovatie is sterk ondervertegenwoordigd. Eigenlijk wordt
in de deelprojecten alleen aandacht besteed aan het aspect nascholen van docenten.
De

tussenprodukten

die

in

deze

handelingslijn

een

centrale

rol

vervullen,

vernieuwingskarakteristiek, en de projectbeschrijving waar het innovatie-activiteiten
betreft, zijn in geen van de zes deelprojecten voldoende terug te vinden. De specificatiegroep besteedt wel enige aandacht aan het informeren van aanstaande gebruikers.
Uit het onderzoek naar gebruik van computers door docenten in het MAO (Blom,
1993) blijkt dat de betrokkenheid van docenten bij courseware-ontwikkeling gering is,
dat de bekendheid van docenten met courseware tegenvalt, dat docenten onzeker zijn
over het effect van computergebruik op de leerresultaten en dat docenten de
integratie van het computergebruik in hun lesaanpak als problematisch ervaren. Deze
handelingslijn verdient dus veel meer aandacht dan ze tot op heden heeft gekregen.
Bij het zoeken naar verklaringen voor het vrijwel ontbreken van aandacht voor
onderwijsinnovatie valt een aantal zaken op. Aandacht voor innovatie-aspecten bij de
invoering van computers en informatietechnologie in het onderwijs is van recente
datum. Andere aspecten, zoals beschikbaarheid van apparatuur, beschikbaarheid van
lesmateriaal, en beschikbaarheid en kwaliteit van educatieve programmatuur hebben
in het verleden meer in de belangstelling gestaan. Het beleid van de Directie
Landbouwonderwijs (paragraaf 4.1.1) is wat dit betreft illustratief. Verder blijkt uit
hoofdstuk 5 dat de voorschriften voor courseware-ontwikkeling in de ESLO-projecten
geen aandacht aan onderwijsinnovatie besteden. De bevindingen in de deelprojecten
wat betreft de handelingslijn onderwijsinnovatie zijn in overeenstemming met deze
voorschriften. Ook de taakverdeling tussen de kerncommissies en de deelprojecten is
van belang. De kerncommissies zijn verantwoordelijk voor de curriculum- en de
lesmateriaalontwikkeling, de contacten met het beroepenveld, het overleg tussen
docenten en de nascholing van docenten. Veel van de activiteiten uit de groep
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invoeren zijn daarmee onder de verantwoordelijkheid van de kerncommissie en niet
van de deelprojectgroep geplaatst.
De handelingslijn beheer is binnen de zes onderzochte deelprojecten alleen vertegen
woordigd in de vorm van activiteiten uit het eerste stadium, dat van oriëntatie. Er
wordt gepland maar zonder dat controle en bijsturing plaatsvinden. Eén van de
gevolgen hiervan is een lange doorlooptijd van de deelprojecten. Deze varieert van
ruim twee tot krap vier jaar. In vergelijking tot andere courseware-ontwikkelingsprojecten (vergelijk de POCO-projecten, Ministerie van O&W, 1992) zijn de deelprojecten
relatief kleinschalig. Een schatting van de personeelskosten van een doorsnee
deelproject levert op dat een deelproject ongeveer 0,8 fte (ca. hfl. 70.000) kost. De
meeste POCO-projecten kosten meer dan hfl. 300.000. De doorlooptijd van de
deelprojecten is in verhouding tot de omvang veel te lang. Een tweede gevolg is dat
extra tijd nodig is voor het overleg met de verschillende betrokken coördinatoren. De
inzet van programmeur-systeemanalisten en van de projectleider moet

worden

afgestemd op de planning van de ontwikkelgroep respectievelijk specificatiegroep.
Het uitblijven van controle en bijsturing draagt bij aan het ad hoe karakter van
het beheer in de deelprojectgroepen: men reageert op ontwikkelingen en neemt voor
elk knelpunt beslissingen zonder ze in het kader van de oorspronkelijke plannen te
plaatsen. Voorbeelden van dergelijke beslissingen zijn de volgende. Ziekte van de
docent leidt tot uitstel van het deelproject waarmee oorspronkelijke tijdplanningen
terzijde geschoven worden (Begroten, Plantendiktee en -herkennen). Vervanging van
de docent, gepaard gaande met verlies van deskundigheid van de lespraktijk en van
de opgebouwde ervaring met het werk in het deelproject, leidt tot uitstel van het
deelproject en tot het uitspreken van de hoop dat na het testen de courseware
eventueel kan worden aangepast wanneer de lespraktijk daartoe aanleiding geeft
(Plantendiktee en -herkennen). De oorspronkelijke tijdplanning en de planning van de
inzet van deskundigheden worden hier terzijde geschoven. De specificaties die de
docent heeft opgesteld en die hebben geleid tot prototypen van schermbeelden
worden na discussie over deze prototypen ingrijpend gewijzigd. De prototypen
worden hierna als achterhaald beschouwd en de programmeur-systeemanalist kan
opnieuw aan het werk (Fleuraam). Het lijkt erop dat de deelprojectgroep het werk
maar ten dele in eigen hand heeft en dat oorspronkelijke afspraken over doelstellingen
van het deelproject, de middelen, de tijdsduur, inzet van deskundigen enzovoorts
gemakkelijk als minder hard worden ervaren. De docenten in de werkgroep Informa
tica Plantenteelt formuleren het als volgt: het proces is niet te voorspellen. Dit kan de
motivatie en het doelgericht, planmatig werken ondermijnen.
Drie mogelijke oorzaken zijn hier aan te geven. De eerste oorzaak betreft de sfeer
of cultuur binnen de organisatie waarin het werk wordt verricht. Verschillende
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Signalen wijzen erop dat deze cultuur een rol speelt. De leden van de deelprojectgroepen geven blijk van onzekerheid over de opdracht. Zij ervaren het proces van
courseware-ontwikkeling als moeilijk beheersbaar. De ESLO-projecten zijn bovendien
te kenschetsen als pionier-projecten: de betrokkenen hebben weinig of geen ervaring
met courseware-ontwikkeling en de organisatie voor courseware-ontwikkeling moet
nog worden opgebouwd. Expliciete controle van gemaakte afspraken kan in deze
situatie als bedreigend worden ervaren of als teken van wantrouwen worden opgevat.
Deze sfeer leidt gemakkelijk tot een werkwijze waarin geen plaats is voor controle en
bijsturing. Een tweede oorzaak kan gezocht worden in de aard van het proces van
courseware-ontwikkeling. Wanneer dit proces dermate onvoorspelbaar is dat planning
niet mogelijk is, moet het beheren ervan tot illusie worden bestempeld. Ervaringen
van courseware-ontwikkelaars, neergelegd in uiteenlopende voorschriften, suggereren
echter dat het proces van courseware-ontwikkeling goed voorspelbaar is te maken,
wanneer

de

juiste methoden,

technieken en hulpmiddelen worden benut

(zie

hoofdstuk 2). De derde oorzaak betreft de organisatie en de context van de
courseware-ontwikkeling: het kan de deelprojecten aan mogelijkheden ontbreken om
te controleren en bij te sturen. Voorbeelden van hulpbronnen die deze mogelijkheden
beperken zijn eerder behandeld (tekort aan taakuren, beperkte beschikbaarheid van
deskundigheden). Bij de ESLO-projecten zijn dus vooral de eerste en de laatste
oorzaak in het geding.

7.2

Organisatie en context

In hoofdstuk 2 is een project gekarakteriseerd aan de hand van de volgende kenmer
ken: onderscheidbare taken, concrete resultaten die door één of meer zelfstandige
personen belangrijk gevonden worden en die door betrokkenen als nieuw worden
ervaren, een bepaalde tijdperiode en beperkte middelen, en een team waarin verschil
lende deskundigheden zijn vertegenwoordigd. De ESLO-projecten zoals beschreven in
hoofdstuk 6 zijn volgens deze kenmerken niet als project op te vatten. De resultaten
zijn niet duidelijk omschreven en sterk aan verandering onderhevig en van een
bepaalde tijdperiode en beperkte middelen is geen sprake. Er kan beter van een
taakveld worden gesproken. Binnen deze taakvelden zijn deelprojecten onderzocht.
Ook veel van de beschreven deelprojecten zijn niet als project op te vatten. De
projecten Bedrijfsbegroting varkenshouderij, Begroting akkerbouw, Boekhoudprogramma, Software bij bundel 106G, Schadedrempels wintertarwe, Bedrijfsvoering tulp,
Verwerking

opbrengstgegevens

tuinbouw,

Vochtboekhouding,

Oogstplanning,

Zaaizaad- en pootgoedhoeveelheden, Managementprogramma's, Arbeidsregistratie,
Plantverzorging, Herkennen van planten, Verzorging van snijbloemen, Verzorging van
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potplanten en Planteziekten moeten als initiatieven worden gezien die nog niet het
stadium van project hebben bereikt. De projectresultaten zijn nog slechts globaal
omschreven en er heerst nog onduidelijkheid over de tijdperiode en de middelen. Het
onderscheid tussen initiatieven en projecten nuanceert het beeld dat uit de beschrij
ving van de projecten Plantenteelt en Economie naar voren komt: De suggestie dat
van de in totaal 32 projecten er slechts 13 tot resultaat leiden is niet houdbaar. Een
meer correcte omschrijving is dat uit 32 initiatieven 16 projecten ontstaan, die tot 14
Produkten leiden.
In hoofdstuk 4 is aangegeven dat door de kerncommissies een aantal rollen vervuld
moeten worden. De kerncommissie speelt een centrale rol in de curriculum-ontwikke
ling, coördineert de lesmateriaalontwikkeling, en is opdrachtgever voor de ESLOprojecten en de deelprojecten. De wijze waarop deze rollen door de kerncommissies
Economie, Plantenteelt en Bloemschikken en bloemendetailhandel worden vervuld,
leidt voor de deelprojectgroepen tot knelpunten. Beide kerncommissies geven wel de
opdracht tot de courseware-ontwikkeling maar zij zijn verder niet bij de coursewareontwikkeling betrokken. Deze opdracht hoort tot stand gekomen te zijn na overleg
tussen docenten en vertegenwoordigers van het beroepenveld over de relevantie van
de courseware voor het beroepenveld en na overleg tussen docenten onderling over
de plaats van de courseware in de instructie. Dit gebrek aan betrokkenheid zorgt bij
de deelprojectgroepen voor twijfels over de status van de opdracht en de waarde van
het gevoerde overleg.
De kerncommissies delegeren impliciet de verantwoordelijkheid voor de coursewareontwikkeling aan de werkgroep Informatica Economie en de werkgroep Informatica
Plantenteelt. Praktisch komen hierdoor de verantwoordelijkheid voor de opdracht en
de uitvoering ervan bij één of twee docenten te liggen en dit wordt door deze
docenten als merkwaardig ervaren.
De docenten hebben behoefte aan overleg betreffende de courseware met
collegadocenten en met vertegenwoordigers van het beroepenveld teneinde de
opdracht verder te kunnen uitwerken. De kerncommissie is in de ogen van de
docenten hiervoor het aangewezen overlegorgaan. Dit overleg ligt immers in het
verlengde van het overleg in de kerncommissie over de opdracht tot coursewareontwikkeling. Dit blijkt echter een illusie. De kerncommissies Economie, Bloemschik
ken en bloemendetailhandel, en Plantenteelt zijn in verband met hun beperkt beschik
bare tijd en overvolle takenpakket niet bereid tot dergelijk overleg.
De klankbordcommissies zijn ingesteld om het overleg met het beroepenveld te
stroomlijnen. De deelprojectgroepen geven ook aan, behoefte aan dergelijk overleg te
hebben. In de praktijk blijkt dit overleg nauwelijks plaats te vinden. De klankbordcom
missie Plantenteelt is tijdens de periode van gegevensverzameling éénmaal bijeen
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geweest zonder dat dit tot aantoonbaar effect in de deelprojectgroepen of in de
werkgroep Informatica Plantenteelt heeft geleid. Het beroepenveld is wel geraad
pleegd, onder meer op initiatief van de deelprojecten Bieten overzaaien, Trek van
witlof, Begroten, Plantendiktee en -herkennen en Bouwplan, arbeid, saldo. Het ging
daarbij vooral om het valideren van leerinhouden.
De rol van de begeleidingscommissie van de afdeling 01 is niet in de deelprojec
ten terug te vinden. Wel blijkt uit de gegevensverzameling inzake de specificatiegroep
dat de bijeenkomsten van deze commissie worden voorbereid, het effect van de
bijeenkomsten is echter niet terug te vinden.
Uit de analyse van de deelprojecten, de analyse van de bijeenkomsten van de
werkgroep Informatica Plantenteelt en van de specificatiegroep blijkt dat expliciet
genomen beslissingen met een belangrijk gevolg voor het deelproject amper worden
aangetroffen. Bedoeld worden beslissingen als: het onderdeel plantherkennen wordt
geschrapt uit het deelproject Plantendiktee en -herkennen; de evaluatie van de
courseware Bemesting akkerbouw wordt niet ter hand genomen. Er wordt alleen naar
dergelijke beslissingen verwezen nadat ze genomen zijn. Twee mogelijke verklaringen
liggen voor de hand. De eerste is dat besluiten niet expliciet worden genomen maar
gaandeweg impliciet ontstaan en worden geaccepteerd. De tweede verklaring is dat
de organisaties of personen die bij de gegevensverzameling zijn betrokken (deelpro
jectgroepen, specificatiegroep, en specificatiegroep) blijkbaar bij deze besluitvorming
een ondergeschikte rol spelen. Organisaties of personen die vermoedelijk meer
mogelijkheden tot besluitvorming hebben zijn: individuele projectleiders, projectmana
ger, directeur van het CILO, staf van het CILO en de kerncommissies. Deze verklaring
lijkt minder waarschijnlijk dan de eerste, omdat ook uit de verwijzingen naar de
bedoelde beslissingen niet blijkt wie de beslissing heeft genomen.
In paragraaf 5.1 is naar aanleiding van de analyse van de organisatie en de
context de vraag gesteld in hoeverre de organisatiestructuur rond de ESLO-projecten
leidt tot heldere eenduidige besluiten over opdracht en uitvoering van het werk in de
deelprojectgroepen. De praktijk wijst uit dat de relatie met de kerncommissie leidt tot
tal van vraagtekens over de opdracht. De communicatie met de kerncommissie leidt
niet tot het uit de weg ruimen van deze vraagtekens. De klankbordcommissies noch
de begeleidingscommissie van de afdeling Ol blijken een grote invloed te hebben op
het werk van de deelprojectgroepen.
In paragraaf 5.1 is opgemerkt dat de specificatiegroep een dubbele functie heeft:
overleg over de onderwijskundige en technische specificatie en overleg over het
beheer van de ESLO-projecten. In de praktijk vindt overleg over de specificatie niet
plaats, maar is de specificatiegroep een werkoverleg van de afdeling Ol waarin ESLOen andere projecten van de afdeling Ol worden besproken. In dit overleg blijken beide
soorten projecten met elkaar te concurreren.
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Bij de conclusies in paragraaf 7.1 over de volgorde in de tijd is opgemerkt dat de
eerste fase van oriëntatie wellicht als onbelangrijk voor de courseware-ontwikkeling
wordt ervaren. Voor het project Plantenteelt is hierbij de verdeling van taken tussen
kerncommissie en deelprojectgroepen als een oorzaak genoemd: de kerncommissie is
verantwoordelijk voor de oriëntatie, de deelprojectgroep voor de uitwerking daarvan in
de volgende fasen. Een dergelijke taakverdeling houdt onvoldoende rekening met het
verschil tussen curriculum- en lesmateriaalontwikkeling (vergelijk Plomp,

1992;

Romiszowski, 1984). Curriculum-ontwikkeling houdt zich bezig met problemen rond
de inrichting van opleidingen zoals de afstemming van de opleiding op het verande
rende beroepenveld en omgekeerd. Lesmateriaalontwikkeling houdt zich bezig met
problemen rond de vormgeving van instructie zoals het ontwikkelen van courseware
die aansluit bij bestaande instructiestrategieën. Beide hanteren een algemeen schema
van probleemaanpak waarin oriëntatie op de problemen gevolgd wordt door ontwerp
en produktie van een oplossing, implementatie van die oplossing en evaluatie van het
resultaat. De invulling van deze fasen zal voor beide wezenlijk verschillen. De
lesmateriaal- of courseware-ontwikkeling wordt dikwijls geïnitieerd op basis van
conclusies uit de curriculum-ontwikkeling. Dit is het geval bij de opdrachten van de
kerncommissie Plantenteelt aan de werkgroep Informatica Plantenteelt en aan de
deelprojectgroepen. Ook dan is het onvermijdelijk dat lesmateriaalontwikkeling start
met een oriëntatie. Deze oriëntatie kan de conclusies van de curriculum-ontwikkeling
in een nieuw daglicht plaatsen en een herformulering van de opdracht noodzakelijk
maken. De afspraken tussen kerncommissie en werkgroep Informatica Plantenteelt
belemmeren deelprojectgroepen in het uitvoeren van de activiteiten in de oriëntatie
fase en moeten dus als negatief voor de courseware-ontwikkeling worden beoordeeld.
In paragraaf 7.1 is opgemerkt dat de handelingslijn onderwijsinnovatie onvol
doende is vertegenwoordigd in de deelprojecten. Als een mogelijke verklaring hiervoor
is gewezen op de taakverdeling tussen de kerncommissie en de deelprojectgroepen.
De afspraken tussen de kerncommissie Plantenteelt en de werkgroep Informatica
Plantenteelt (paragraaf 6.2.2.6) wijzen erop dat deze kerncommissie weinig ruimte
laat aan de deelprojectgroepen om activiteiten uit de groep invoeren te ondernemen.
Een aantal activiteiten uit deze groep kan ook door anderen dan de deelprojectgroep
worden verricht. De meeste activiteiten hebben echter gevolgen voor het onderwijs
kundig en technisch ontwerp en moeten dus tot het takenpakket van de deelproject
groep worden gerekend. De gemaakte afspraken belemmeren de deelprojectgroepen
in het uitvoeren van hun takenpakket.
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7.3

Doelstellingen van de ESLO-projecten

In hoofdstuk 1 staan drie doelstellingen van de ESLO-projecten weergegeven. Beoogd
wordt de afstemming van het landbouwonderwijs op de door toepassing van informa
tietechnologie veranderde landbouwpraktijk te verbeteren, het gebruik van computers
voor onderwijsvernieuwing te stimuleren en kennis en instrumentarium te ontwikkelen
voor courseware-ontwikkeling binnen het landbouwonderwijs. Deze drie doelstellingen
gelden de lange termijn. Op korte termijn staat ontwikkeling van courseware centraal.
Deze paragraaf gaat in op de vraag in hoeverre deze doelstellingen zijn te herkennen
in de activiteiten van de ESLO-projecten die zijn onderzocht.
Courseware-ontwikkeling krijgt in de deelprojecten nadrukkelijk de aandacht,
waarbij vooral gelet wordt op ontwikkeling van software en van instructie. Dit leidt in
de meeste gevallen ook tot courseware die beschikbaar is voor het landbouwonder
wijs. Er is weliswaar sprake van knelpunten en problemen, maar die verhinderen de
produktie niet. In hoofdstuk 8 zal ingegaan worden op suggesties om deze knelpunten
en problemen te ondervangen.
In alle deelprojecten is een relatie met de agrarische informatisering aantoonbaar,
in

het

tussenprodukt

curriculumanalyse

wordt

hieraan

aandacht

besteed.

De

pakketten zijn ontworpen om leerlingen aandacht te laten besteden aan voorbeelden
van informatica-toepassingen, en om leerlingen vaardigheden bij te brengen zodat ze
met deze toepassingen kunnen omgaan. De gedachtenwisseling met vertegenwoor
digers uit het beroepenveld over deze afstemming van het onderwijs op de agrarische
informatisering is weliswaar formeel aanwezig, in de praktijk beoordelen de ontwikke
laars deze gedachtenuitwisseling als onvoldoende.
Het stimuleren

van gebruik van computers en informatietechnologie voor

onderwijsvernieuwing veronderstelt dat de ontwikkelde courseware in specifieke
onderwijsvernieuwingen een plaats zal krijgen. Te denken valt aan onderwijsvernieu
wingen als participerend leren, het bereiken van meer complexe leerdoelen enz.
Voorwaarde is dat bij de ontwikkeling van courseware de betreffende onderwijsver
nieuwing en de rol van de courseware hierin expliciet aandacht krijgen. Aandacht
voor onderwijsvernieuwing bij courseware-ontwikkeling bleek binnen de deelprojecten
nauwelijks aantoonbaar.
De ontwikkeling van kennis en van een instrumentarium inzake coursewareontwikkeling zal gestalte moeten krijgen via de ontwikkeling van methoden, technie
ken en hulpmiddelen. De ontwikkeling van methoden, technieken en hulpmiddelen
beperkt zich tot de beginperiode (ontwikkeling stappenplan, raamwerk projectplan).
Daarna wordt incidenteel vooral door de onderwijskundige en door de coördinator
ontwikkelgroep aan technieken gewerkt, maar deze technieken worden niet of
nauwelijks door de projectleiders overgenomen. Ook wordt moeite gestoken in het
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herformuleren van het stappenplan, echter zonder resultaat. Van een systematische
planning van deze ontwikkeling is geen sprake en ook de controle op en bijsturing van
deze ontwikkeling naar aanleiding van summatieve procesevaluaties komen niet voor.
De ontwikkeling van kennis en instrumentarium inzake courseware-ontwikkeling krijgt
in de ESLO-projecten dus weinig aandacht. Dit is de reden geweest om in het vervolg
op de ESLO-projecten (STOAS, 1991a) hieraan meer aandacht te besteden. Dit heeft
inmiddels geleid tot het Draaiboek ontwikkeling leermiddelen POLA (STOAS, 1991b).

7.4

Toepassing van het onderzoekinstrument

Tot slot van dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het onderzoekinstrument. Het
instrument heeft een goed zicht gegeven op het proces van courseware-ontwikkeling
zoals zich dat in de verschillende deelprojecten heeft afgespeeld. Tevens konden de
activiteiten van de specificatiegroep beschreven worden en hun plaats binnen het
proces van courseware-ontwikkeling kon worden afgeleid. In relatief korte tijd kon
een beschrijving worden opgesteld van de context

waarin de ESLO-projecten

plaatsvinden. Zoals in hoofdstuk 3 is aangegeven is het referentiekader in de loop van
het onderzoek enigszins gewijzigd. Het betreft de toevoeging van een klein aantal
aspecten aan het referentiekader. Hiermee is een uitgebreid referentiekader ontstaan
met mogelijkheden voor analyse van het proces van courseware-ontwikkeling, maar
ook voor controle en bijsturing van dit proces.
De informatiebronnen blijken een beperkende factor. De duur van de deelprojecten
overschreed de tijdperiode die voor het verzamelen van gegevens beschikbaar was.
Informatie over deze periode is dus slechts beperkt beschikbaar. De keuze van de
ESLO-projecten Economie en Plantenteelt houdt tevens in dat de overige projecten
(Levensmiddelentechnologie, Veehouderij en Techniek) niet in het onderzoek zijn
betrokken. Van sommige aspecten van courseware-ontwikkeling mag verwacht
worden dat ze van project tot project verschillen. Voorbeelden hiervan zijn het
functioneren van de kerncommissies en de betrokkenheid van docenten bij course
ware-ontwikkeling. Het generaliseren van conclusies die dergelijke aspecten betreffen
diende hierdoor met de nodige zorg geschieden. Bij de opzet van het onderzoek is
gekozen voor het volgen van een aantal deelprojecten, van de werkgroep Informatica
Plantenteelt en van de specificatiegroep. Niet gevolgd zijn de ontwikkelgroep, de
projectmanager en de stafbijeenkomsten van het CILO. In paragraaf 7.2 is gesteld dat
een aantal voor de deelprojecten belangrijke beslissingen niet kon worden teruggevon
den, hoewel duidelijk is dat ze zijn genomen. De beperking tot de gekozen elementen
uit de organisatie voor courseware-ontwikkeling blijkt voor verbetering vatbaar.
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Het referentiekader en de werkwijze zijn in dit onderzoek gebruikt voor het verkrijgen
van overzicht van en inzicht in het proces van courseware-ontwikkeling. Hiertoe zijn
gegevens verzameld gedurende een langere tijd. De analyse van de verschillende
documenten en van de verslagen van bijeenkomsten wijst erop dat ook per document
of per bijeenkomst zinnige conclusies over het proces van courseware-ontwikkeling
zijn te trekken met name inzake de relevantie van de activiteiten in de betreffende
fase van het proces van courseware-ontwikkeling, de volledigheid van produkten, het
aangeven en interpreteren van knelpunten, het gebruik van methoden, technieken en
hulpmiddelen en de betrokkenheid van actoren. Het instrument kan dus ook aanwij
zingen geven over dit proces op basis van steekproefgewijze verzameling van
gegevens.
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8

AANBEVELINGEN

Het laatste deel van dit rapport is gewijd aan 17 aanbevelingen ter verbetering van
het proces van courseware-ontwikkeling voor het landbouwonderwijs. De aanbevelin
gen zijn gebaseerd op de conclusies in de hoofdstukken 5 en 7 en passeren in dit
hoofdstuk achtereenvolgens de revue.

8.1

Vereenvoudigen van de organisatie

Zoals blijkt uit paragraaf 5.1 is een aanzienlijk aantal gremia betrokken bij de prioritei
tenstellingen voor de ESLO-projecten. De praktijk wijst uit dat slechts een beperkt
aantal daadwerkelijk invloed uitoefent op de gang van zaken in de deelprojecten. De
veelheid van betrokkenen zorgt eerder voor onzekerheid in de deelprojectgroepen dan
voor ondersteuning van het werk. Het is aanbevelenswaardig de organisatie te
vereenvoudigen. In de vereenvoudigde organisatie dienen de drie volgende elementen
op de voorgrond te treden:
een opdrachtgever die mede namens de aanstaande gebruikers werkt en die
tijdens de uitvoering van het werk betrokken is en controleert;
een projectgroep bestaande uit een projectleider, één of meer docenten en een
aantal deskundigen vanuit de Agrlmedia-organisatie;
een deskundigen-organisatie (Agrlmedia) waarin ook specifieke produktie-opdrachten, zoals programmeeropdrachten, kunnen worden uitgevoerd.
De rol van de klankbordcommissie kan door de projectgroep zelf vormgegeven
worden door contact te zoeken met beroepenveld, met geïnteresseerde docenten,
met

betrokken

curriculum-ontwikkelaars.

Kwaliteitscriteria

en

kwaliteitscontrole

dienen te garanderen dat deze rol ook daadwerkelijk wordt ingevuld. De kwaliteitscri
teria kunnen de vorm aannemen van een checklist. Onderdeel van zo'n checklist zou
kunnen zijn: raadpleeg een aantal (liefst drie) docenten op verschillende scholen en
inventariseer bij hen de problemen die door het te ontwikkelen courseware-pakket tot
een oplossing moeten worden gebracht. De projectgroep zal verantwoording moeten
afleggen over de wijze waarop aan deze criteria is voldaan. Dit geeft de projectgroep
de vrijheid contacten te zoeken waarvan ook gerichte informatie mag worden
verwacht. Het raadplegen van het beroepenveld bijvoorbeeld kan tot doel hebben
eindtermen te preciseren, leerdoelen te formuleren of leerinhoud te valideren. Elk van
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deze drie doelen vraagt om andere informatie en vermoedelijk om contact met andere
deskundigen binnen het beroepenveld. Het is dan aan de projectgroep deze deskundi
gen te zoeken en te betrekken bij het project, of om daarvan beargumenteerd af te
zien.
De begeleidingscommissie onderwijs van het CILO heeft tot taak de prioriteiten
vast te stellen van de verschillende verzoeken om courseware-ontwikkeling met het
oog op de grenzen van hetgeen door het CILO kan worden uitgevoerd. Gevolgen van
deze taak zijn in de deelprojecten niet waargenomen. In de praktijk blijkt eerder het
legitimeren van de gestelde prioriteiten aan de orde te zijn. Deze commissie is
inmiddels met de fusie van STOAS en CILO opgeheven.
Zowel voor de kerncommissie Economie als voor de kerncommissie Plantenteelt
is een werkgroep Informatica actief. De werkgroep Informatica Economie komt tijdens
de onderzoekperiode niet bijeen, de werkgroep Informatica Plantenteelt speelt twee
rollen. Eén rol betreft het uitwisselen van informatie tussen de deelprojectgroepen
Plantenteelt. De andere rol bestaat uit het bekrachtigen van de besluiten van de
deelprojectgroepen en deze rol is ontstaan doordat de kerncommissie haar taak van
opdrachtgever nauwelijks invult. Wanneer de opdrachtgever van meet af aan bij de
courseware-ontwikkeling is betrokken, is een aparte werkgroep niet nodig. Het
verdient dus aanbeveling geen formele werkgroepen in te stellen, maar waar nodig
een overleg ad hoc te organiseren.
In de afgelopen periode is een nieuwe organisatie voor curriculum- en lesmate
riaalontwikkeling uitgekristalliseerd (Boetzkes, 1993; Koelewijn, 1993). Deze moet de
huidige en tijdelijke structuur, die vooral gericht was op de eenmalige invoering van
de kwalificatiestructuur, gaan vervangen. Ook deze organisatie lijkt ingewikkelder dan
gewenst: Commissie Onderwijs Bedrijfsleven, zes sectorcommissies, werkorganisatie
LOBAS,

Ontwikkelcentrum,

Bestuurscommissie,

projectmanager,

schrijfgroepen,

coördinerend auteur, ontwikkelplatform, resonansgroep. De rol van Agrlmedia is
hierbij nog niet aangegeven. Bovenstaande aanbevelingen zijn weliswaar gebaseerd
op ervaringen met de oude organisatie maar lijken ook van toepassing op de nieuwe.

8.2

Versterken van projectkarakter

In paragraaf 5.1 is vastgesteld dat de ESLO-organisatie zowel kenmerken heeft van
een project-organisatie als van een organisatie voor produktie in eigen beheer. De
hierboven aanbevolen vereenvoudiging kan slechts één van beide organisatievormen
versterken en zal de andere verzwakken. De projectvorm is bij uitstek geschikt voor
samenwerking. De vorm voor produkties in eigen beheer is vooral geschikt voor het
delegeren van (uitvoerings)verantwoordelijkheden. Courseware-ontwikkeling voor het
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landbouwonderwijs blijkt vooral een kwestie van samenwerken te zijn. Zo blijkt uit dit
onderzoek dat courseware-ontwikkeling in de ESLO-projecten moeilijk vooraf te
voorspellen is. Opdrachten blijken voor de deelprojecten dikwijls onvoldoende helder
te zijn geformuleerd en men heeft behoefte aan de controle van en dus samenwerking
met de opdrachtgever. De gedachtenwisseling tussen docent en programmeursysteemanalist bepaalt in hoge mate het uiteindelijke produkt en dit is een reden
temeer om de opdrachtgever nauw bij de courseware-ontwikkeling te betrekken.
Bovendien

is

vastgesteld

dat

onderwijsinnovatie

onvoldoende

aandacht

heeft

gekregen. Vergroten van de aandacht voor onderwijsinnovatie houdt meer contacten
met docenten in. Delegeren van verantwoordelijkheden voor courseware-ontwikkeling
kan in deze situatie gemakkelijk leiden tot onvoorziene en mogelijk ongewenste
Produkten. Uitgangspunt bij het vereenvoudigen van de organisatie dient de verster
king van het projectkarakter te zijn.

8.3

Project: opdracht, mensen, middelen en einddatum

Uit het onderzoek blijkt dat de term ESLO-project eerder van toepassing is op een
taakveld dan op een project. Het ESLO-project Plantenteelt bijvoorbeeld omvat alle
activiteiten die een relatie met courseware-ontwikkeling heeft. Hiernaast is sprake van
deelprojecten. Onder deelprojecten vallen zowel projectideeën als projecten waarvoor
een opdracht is gegeven en waarvoor middelen beschikbaar zijn gesteld. Het verdient
aanbeveling onderscheid te maken tussen projecten en initiatieven. Projecten kunnen
in uitvoering genomen worden wanneer er een duidelijke projectopdracht is, wanneer
mensen en middelen beschikbaar zijn en wanneer een einddatum is vastgesteld, een
en ander bij voorkeur in een contract. Een project betreft altijd een concrete opdracht
tot courseware-ontwikkeling. Wanneer, zoals is aanbevolen, de aparte werkgroepen
Informatica verdwijnen, is een aparte benaming voor de onderscheiden taakvelden
niet nodig. Project-initiatieven houden verband met activiteiten die aan het project
vooraf gaan en die ondernomen moeten worden om een project georganiseerd te
krijgen. Hierna zal de term project gebruikt worden, waarmee een project met een
opdracht, met middelen, mensen en een einddatum bedoeld wordt.

8.4

Naast projecten ook werving

Bovenstaande aanbeveling houdt in dat naast activiteiten gericht op coursewareontwikkeling ook activiteiten gericht op het tot stand komen van projecten voor
courseware-ontwikkeling kunnen worden onderscheiden. Deze laatste activiteiten
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kunnen gevangen worden onder de term 'projectwerving'. In het landbouwonderwijs
wordt in toenemende mate belang gehecht aan het stimuleren van de vraag naar
lesmateriaalontwikkeling (Koelewijn, 1993) en dus aan deze wervingsactiviteiten.
Deze wervingsactiviteiten moeten anders worden benaderd dan de activiteiten voor
courseware-ontwikkeling en verdienen een aparte plaats.

8.5

Courseware-ontwikkeling start met oriëntatie

In paragraaf 7.1 is aangegeven dat bij de courseware-ontwikkeling in de ESLOdeelprojecten onvoldoende aandacht is besteed aan de eerste fase van oriëntatie. De
negatieve gevolgen hiervan zijn belicht. Twee oorzaken zijn genoemd: docenten willen
graag ontwerpen en de taakverdeling tussen kerncommissie (opdrachtgever) en
deelproject

staat

een

oriëntatie

in

de

weg.

Beide

oorzaken

kunnen

worden

ondervangen.
Het werk in de projectgroep dient te starten met een oriëntatiefase. Dit is een
fase waarin analyseren van het probleem en inventariseren en verkennen van
mogelijke oplossingen centraal staat. Deze fase hoeft niet noodzakelijkerwijs de
activiteit ontwerpen uit te sluiten. Voorwaarde is dat het ontwerpen dient om
verschillende oplossingen te inventariseren en te verkennen. Dit kan met behulp van
de

techniek

weggooi-prototyping

(Westerbeek,

1991;

Luqi,

1990;

Tripp

en

Bichelmeyer, 1990). Verschillende ontwerp-ideeën van docenten worden uitgewerkt
in de vorm van prototypen, naast elkaar gezet en vergeleken. Bij deze vergelijking
spelen vragen als: Welk onderwijsprobleem staat binnen deze oplossing centraal?
Welke instructiestrategie is aan de orde? Deze verschillende prototypen dienen vooral
om ideevorming en inventarisatie van mogelijkheden te stimuleren. Nadien is hun rol
uitgespeeld: ze zullen worden weggegooid.
De taakverdeling tussen opdrachtgever en projectgroep dient ruimte te laten
voor oriënterend werk van de projectgroep. In paragraaf 7.2 is een onderscheid
gemaakt tussen het werk van de kerncommissies en dat van de deelprojectgroep op
basis van het onderscheid in curriculum- en lesmateriaalontwikkeling. Aangegeven is
dat lesmateriaalontwikkeling zal starten met oriëntatie op basis van de opdracht van
de opdrachtgever. De opdrachtgever is bij voorkeur bij deze oriëntatiefase betrokken.
De consequenties van deze oriëntatiefase zullen door de projectgroep en de opdracht
gever moeten worden aanvaard.
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8.6

Courseware-ontwikkeling eindigt met terugkoppeling

Courseware-ontwikkeling is een relatief nieuwe vorm van lesmateriaalontwikkeling.
Zoals uit dit rapport blijkt, geldt dit ook voor het landbouwonderwijs en het is niet
eenvoudig deze vorm een góede plaats te geven in de ondersteuningstructuur voor
het landbouwonderwijs. Blom (1993) toont aan dat het gebruik van courseware
weliswaar groeit, maar dat verdere groei wenselijk is. In paragraaf 7.3 is aangegeven
dat de ontwikkeling van methoden, technieken en hulpmiddelen in de ESLO-projecten
minder heeft plaatsgevonden dan wenselijk is. Evaluatie van courseware-ontwikkeling
en van de produkten hiervan is in deze situatie onmisbaar. In paragraaf 7.1 is
geconstateerd dat aan evaluatie in de ESLO-deelprojecten minder belang wordt
gehecht dan wenselijk. Een toename in het belang dat in de organisatie van Agrlmedia
wordt gehecht aan evaluatie is alleen te realiseren wanneer voor evaluatie richtlijnen
bestaan, wanneer toezicht bestaat op het naleven ervan en wanneer de resultaten
van evaluaties effect hebben op de praktijk van het courseware-ontwikkelen. De
richtlijnen waren globaal aanwezig in de oorspronkelijke versies van het CILOstappenplan. Deze richtlijnen zijn voor de summatieve produktevaluatie uitgewerkt in
het Draaiboek ontwikkeling leermiddelen (POLA; 1991). Een richtlijn voor de summa
tieve procesevaluatie is nog niet uitgewerkt. Dit kan aan de hand van dit rapport. Het
toezicht op het gebruik van deze evaluatierichtlijnen blijkt in de ESLO-deelprojecten
niet aanwezig. Een pleidooi voor het verbeteren van dit toezicht wordt gegeven in de
aanbevelingen betreffende de kwaliteitszorg. Het gebruik van resultaten kan alleen
plaatsvinden wanneer het management van Agrlmedia dit bevordert door zelf
conclusies aan de resultaten te verbinden, en door regelmatige bezinning op de
activiteiten van de Agrlmedia te laten plaatsvinden.

8.7

Projectgroep is verantwoordelijk

De aanbeveling om de organisatie te vereenvoudigen mondt vanzelfsprekend uit in
een grotere verantwoordelijkheid van de projectgroepen. De projectgroepen zullen
bijvoorbeeld zelf contacten met docenten leggen en informatie verzamelen om een
curriculumanalyse te kunnen opstellen. Deze verantwoordelijkheid heeft gevolgen. Het
is aanbevelenswaardig wanneer de projectgroep de verantwoordelijkheid heeft over
de inzet van middelen en dit veronderstelt een eigen budget. Ook strekt de verant
woordelijkheid zich uit over de inhoud van het werk en dit betekent bijvoorbeeld dat
de opdracht als onuitvoerbaar kan worden teruggegeven. Dit is in de huidige organisa
tie onvoorstelbaar. Bovendien krijgen de opdrachtgever en de deskundigen-organisatie
(Agrlmedia) de mogelijkheid een projectgroep ter verantwoording te roepen.
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8.8

Middelen in flexibele vorm

Een projectgroep die verantwoordelijk is voor de inzet van middelen moet over
middelen beschikken die flexibel zijn in te zetten. De deskundigheid van docenten
blijkt een van de belangrijkste hulpbronnen te zijn. De toegekende middelen dienen
een flexibele inzet van docenttijd mogelijk te maken. Dit is in de ESLO-projecten door
de toekenning van taakuren niet het geval. In het project POLA wordt gewerkt met
deskundigheid van docenten van de Innovatie en Praktijk Centra (IPC's). Met de IPC's
zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop deze docenten zullen worden ingezet.
De flexibiliteit is hiermee enigszins toegenomen, de praktijk moet uitwijzen of de
toename voldoende is. De deskundigheid van deze docenten ligt echter op een ander
terrein dan de deskundigheid van de MAO-docenten. Vooral de deskundigheid met
betrekking tot de lespraktijk in het MAO kan te wensen over laten.

8.9

Kwaliteitszorg

Aangetoond

is

dat

in

de

ESLO-projecten controle

en

bijsturing

onvoldoende

plaatsvinden. Dit is voor een deel te wijten aan de organisatie waarin onvoldoende
mogelijkheden aanwezig zijn om daadwerkelijk bij te sturen. In de voorafgaande
aanbevelingen is hieraan aandacht besteed. Als tweede mogelijke oorzaak geldt de
wijze waarop courseware-ontwikkeling in het stappenplan beheersbaar is gemaakt.
Verbeteringen voor het stappenplan komen in het vervolg van dit hoofdstuk aan bod.
Hier staan aanbevelingen betreffende de sfeer centraal. Het is wenselijk een sfeer na
te streven waarin controle en bijsturing regel zijn. Dit kan door meer aandacht te
schenken aan kwaliteitszorg (vgl. Nederlands Normalisatie-instituut, 1987a, 1987b,
1987c en 1989; Rijsenbrij, 1989; Westerbeek, 1991). Deze kwaliteitszorg leidt niet
alleen tot een organisatie waarin controle en bijsturing normaal zijn, maar ook tot een
organisatie waarin de ontwikkeling en methoden, technieken en hulpmiddelen normaal
onderdeel van de activiteiten vormen. Deze kwaliteitszorg dient verankerd te worden
in de organisatie en in het instrumentarium: de methoden, technieken en hulp
middelen.

8.10

Kwaliteitszorg verankerd in de organisatie

De verantwoordelijkheid voor uitvoering van kwaliteitszorg ligt in de handen van de
projectgroep. Zij gebruikt standaarden en checklists of wijkt daarvan af naar gelang
het project erom vraagt. Zij past tussentijdse testen toe, en bespreekt onderdelen van
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het ontwerp met deskundigen of gebruikers om het ontwerp te valideren. De
kwaliteitscontrole dient uitgevoerd te worden door een organisatie buiten de project
groep. In de eerste aanbeveling is sprake van een organisatie waarin drie elementen
op de voorgrond treden: de projectgroep, de opdrachtgever en de deskundigenorgani
satie (Agrlmedia). Het ligt voor de hand dat met name de deskundigenorganisatie
verantwoordelijk is voor de kwaliteitscontrole en dat de controle wordt uitgevoerd
door mensen die niet bij het project betrokken zijn. Verschillende vormen van controle
zijn denkbaar: projectleiders kunnen eikaars projecten controleren,

een aparte

functionaris kan steekproefgewijs verschillende projecten bezoeken, en er kunnen
regelmatig bijeenkomsten worden belegd waarbij men eikaars projecten doorspreekt.

8.11

Kwaliteitszorg verwezenlijkt in instrumentarium

In de methoden, technieken en hulpmiddelen liggen de kwaliteitscriteria vastgelegd. In
de methode is beschreven welke activiteiten moeten worden verricht, wie betrokken
horen te zijn, wanneer de activiteiten worden verricht, welke hulpbronnen noodzake
lijk zijn en welke tussenprodukten dienen te ontstaan. De technieken schrijven voor
op welke wijze elementen van analyse en ontwerp in kaart worden gebracht. De
hulpmiddelen ondersteunen de leden van de projectgroep bij het toepassen van
methoden en technieken. Het Draaiboek ontwikkeling leermiddelen (POLA, 1991) is
een goed begin wat betreft het vastleggen van de kwaliteitscriteria. Het verder
ontwikkelen van dit draaiboek kan plaatsvinden op grond van het onderhavige
onderzoek en op basis van summatieve procesevaluaties.

8.12

Stappenplan: beargumenteerd pragmatisme

Het uitgebreid vastleggen van methoden en technieken in een stappenplan of
draaiboek kan leiden tot een zo uitgebreide documentatie en verantwoording dat het
eerder door de methoden en technieken wordt gehinderd dan ondersteund. Een ander
mogelijk gevolg kan zijn dat de leden van de projectgroep de methoden en technieken
als keurslijf ervaren, bang zijn voor een wildgroei aan documentatie en de methoden
en technieken in de kast laten liggen. Vandaar de aanbeveling de methoden en
technieken pragmatisch te gebruiken: alleen daar waar nodig. De keuze om af te
wijken van het stappenplan, of om technieken niet te gebruiken dient wel te worden
beargumenteerd. Tessmer en Wedman (1990) suggereren een "layers of necessity
model". Hierin geldt als richtlijn dat de analyse en het ontwerp worden uitgewerkt
voorzover de tijd en het budget deze uitwerking toestaan en de te ontwikkelen
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instructie deze uitwerking nodig maakt. Bij het ontwikkelen van lesmateriaal kan het
bijvoorbeeld voorkomen dat het nauwkeurig formuleren van leerdoelen veel tijd kost,
zonder dat het veel toevoegt aan het onderwijs (zoals dikwijls met affectieve doelen
het geval is). Men kan dan volstaan met globaal geformuleerde leerdoelen. Waar het
wel mogelijk en nodig is kan het ontwerp in detail worden uitgewerkt, bijvoorbeeld in
het uitzetten van vraag- en antwoordpaden. Op basis van deze richtlijn is beargumen
teerd pragmatisme ten aanzien van het gebruik van methoden en technieken mogelijk.
Boehm (1988) pleit voor een risico-gerichte aanpak: selecteer de methoden en
technieken die helpen risico's te verminderen. Wanneer bijvoorbeeld de user-interface
een kritisch element in het ontwerp vormt omdat gebruikers vooral op de userinterface zullen letten, selecteer dan de methoden en technieken die een goed
ontwerp van de user-interface garanderen. Zo zal bij onderwijsprogramma's de
onderwijsinhoud dikwijls een risico-factor van betekenis zijn. Ook hier is beargumen
teerd pragmatisme mogelijk.

8.13

Stappenplan: kleine projecten, in dialoog met docenten

Het is opmerkelijk dat het stappenplan in de praktijk blijkbaar niet of onvoldoende
functioneert. Verschillende verklaringen kunnen hiervoor worden aangedragen. Een
van deze verklaringen betreft de toepasbaarheid van het stappenplan op het werk in
de deelprojecten. Het stappenplan veronderstelt dat het proces van coursewareontwikkeling deelbaar is in verschillende stappen. Eerder is aangegeven dat de
ontwikkeling van instructie en van software in de deelprojecten veel meer iteratief
verloopt dan de fasering zoals gehanteerd in het stappenplan of in het referentiekader
suggereert. Dit ondersteunt de verklaring dat het stappenplan minder toepasbaar is
dan gewenst. Ook het artikel van Boehm (1988) ondersteunt de gedachte, dat een
stapsgewijze benadering minder toepasbaar is op het werk van de deelprojecten en
dat een andere methode de voorkeur verdient. In dit artikel over verschillende
methoden van software-ontwikkeling onderscheidt Boehm (1988) een aantal metho
den elk met hun eigen tekortkomingen en voordelen. De "code and fix" methode is de
oudste: programmeer en repareer de programmacode wanneer problemen ontstaan.
Deze methode is alleen bij kleine programma's succesvol, bij meer omvangrijke
programma's leidt dit tot een onontwarbare kluwen van programma's en verbete
ringen. Een tweede methode lijkt op het door het CILO gebruikte stappenplan: "the
stagewise models". De derde methode is die waarbij het te ontwikkelen produkt in
kleine onderdelen wordt opgedeeld. Het onderdeel dat de gebruikers het meest
aanspreekt, wordt het eerst ontwikkeld; de overige onderdelen volgen en sluiten
hierbij aan: "evolutionary development" (Gilb, 1988). De onderdelen worden in
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dialoog met de gebruikers ontwikkeld. In de vierde methode wordt gebruik gemaakt
van software die automatisch specificaties transformeert in programmacode, "the
transform model". Boehm suggereert dat afhankelijk van de aard van het project een
methode gekozen moet worden. De mate waarin een bepaald aspect van software
ontwikkeling een risico vormt voor het slagen of falen van het project noemt Boehm
als belangrijkste argument voor keuze. Boehm vermeldt een vijftal van dergelijke
risico-aspecten. Eén risico betreft de stabiliteit van de specificaties. Telkens verande
rende

specificaties

bemoeilijken

de

courseware-ontwikkeling.

In

voorgaande

paragrafen is geconstateerd dat de specificaties tijdens de ESLO-deelprojecten aan
verandering onderhevig zijn. De methode zou hierop geselecteerd moeten worden en
"evolutionary development" ligt voor de hand. Een tweede factor van belang is de
user-interface. Educatieve software veronderstelt vrijwel altijd veel uitwisseling van
informatie tussen programma en gebruiker en dus speelt deze user-interface een
belangrijke rol. Een user-interface die niet aansluit bij verwachtingen en behoeften van
de gebruikers leidt vrijwel zeker tot het niet accepteren door de gebruikers en vormt
dus een groot risico. Ook hier ligt "evolutionary development" voor de hand. In het
geval de integratie van de software in grotere informatie-systemen een factor van
betekenis is, geldt een pleidooi voor stapsgewijze ontwikkeling. Dit is binnen het
landbouwonderwijs niet het geval, althans niet in de komende jaren. Stapsgewijze
ontwikkeling verdient eveneens de voorkeur wanneer het beheer van een project
(tijdlimieten, harde budgetafspraken, noodzaak van controle) een grote rol speelt. In
dit onderzoek blijkt dat in de deelprojecten specifieke beheeractiviteiten als controle
en bijsturing nauwelijks worden verricht zonder dat dit fatale gevolgen heeft voor de
deelprojecten. Opnieuw is een model van "evolutionary development" het meest
geschikt. Het vijfde aspect betreft het risico dat programmeerfouten met zich
brengen. Is dit risico groot, dan verdient een "stagewise model" de voorkeur. Bij de
ESLO-projecten leiden programmeerfouten tot ergernis bij docenten en leerlingen, en
tot de noodzaak het programma eerder dan gepland aan een onderhoudsbeurt te
onderwerpen. Programmeerfouten zijn relatief eenvoudig te voorkomen door het
courseware-pakket voldoende te testen. Dit risico is klein te noemen. "Evolutionary
development" lijkt dus beter bij de ESLO-projecten te passen dan een "stagewise
model".

8.14

Aandacht voor onderwijsinnovatie

Uit de studie naar gebruik van computers en informatietechnologie in het MAO (Blom,
1993) blijkt dat een niet te onderschatten risico juist bij dit gebruik ligt. Docenten zijn
maar matig op de hoogte van beschikbare courseware, zijn niet betrokken bij
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courseware-ontwikkeling, hebben weinig idee van het effect van computergebruik op
leerlingresultaten, hebben problemen met de integratie van computers in hun
lesaanpak. Bovendien ligt het percentage computergebruikers onder docenten ver
onder het wenselijke percentage. Uit hoofdstuk 7 blijkt dat aan de handelingslijn
onderwijsinnovatie amper aandacht wordt besteed tijdens de courseware-ontwikke
ling in de deelprojecten. De aanbeveling ligt voor de hand om onderwijsinnovatie meer
aandacht te geven (vgl. Van den Akker et al., 1991 ). Aandacht voor onderwijsinnova
tie houdt een vertaling in van onderwijsinnovatie in methoden, technieken en zo
mogelijk hulpmiddelen. In hoofdstuk 2 is aandacht besteed aan activiteiten (overzicht
2.8)

en tussenprodukten (overzicht 2.18) die passen binnen de handelingslijn

onderwijsinnovatie. Het pleidooi voor courseware-ontwikkeling in kleine stapjes in
dialoog met docenten sluit aan bij een stappenplan waarin onderwijsinnovatie een
hoofdrol speelt.
Bij het uitwerken van deze handelingslijn kan met name de dialoog met
gebruikers, dat wil zeggen docenten, tot problemen leiden. In de ESLO-deelprojecten
is telkens slechts één docent betrokken bij de ontwikkeling van de courseware. Deze
drukt met zijn of haar ideeën een zwaar stempel op het ontwerp. In sommige
deelprojecten vindt uitwisseling van ideeën met collega's plaats: over het pakket
Begroten en over het pakket Plantendiktee, naar aanleiding van in Alkmaar ontwikkel
de pakketten; over het pakket Fleuraam naar aanleiding van de afstemming van het
pakket op de leerstofbundel. Uit deze uitwisseling van ideeën blijkt dat docenten van
elkaar verschillen wat betreft wensen, instructiestrategieën en de door hen geselec
teerde leerinhouden. Ook is bekend dat in het landbouwonderwijs de regionale
verschillen tussen AOC-vestigingen groot kunnen zijn. De gewenste dialoog met
docenten veronderstelt echter dat de groep docenten min of meer homogeen is wat
betreft wensen, instructiestrategieën en geselecteerde leerinhouden. Tegen deze
achtergrond is het wellicht beter te streven naar een dialoog met een of enkele teams
van docenten uit een of enkele scholen dan te streven naar een representatieve
selectie van docenten in Nederland. Een ander alternatief is de dialoog met docenten
te laten plaatsvinden in een specificatieweek. Deze week is op te vatten als een
wederzijdse bijscholing: docenten raken van eikaars instructie op de hoogte, en
worden geïnformeerd over de mogelijkheden van de computer, terwijl de leden van de
projectgroep intensief met docenten van gedachten kunnen wisselen over hun
courseware-project.
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8.15

Mediadeskundigheid

In hoofdstuk 6 is geconstateerd dat media- en grafische deskundigheid niet in de
deelprojecten wordt ingebracht. De aanbeveling om voorzieningen te treffen zodat dit
voortaan wel gebeurt, ligt voor de hand.

8.16

Ontwikkeling van technieken

Uit de hoofdstukken 6 en 7 blijkt dat weinig van technieken gebruik wordt gemaakt,
en dat geen van de technieken tot standaard is geworden. De aanbevelingen over de
kwaliteitszorg dienen bij te dragen aan de verdere standaardisering. Het ontwikkelen
van technieken staat in deze aanbeveling centraal. Eerder is gesteld (paragraaf 8.13)
dat kleine projecten in dialoog met docenten de voorkeur verdienen. Deze technieken
dienen dus deze dialoog met docenten te stimuleren en te ondersteunen.
Eerder in de aanbevelingen is een pleidooi gehouden voor het gebruik van
prototypen tijdens de oriëntatiefase voor analyse van het instructieprobleem en
inventarisatie van oplossingen. Dergelijke prototypen zullen vrijwel altijd prototypen
van user-interfaces zijn. De user-interface geeft aan hoe leerlingen met de leerstof
omgaan. In deze fase dienen de prototypen een globale indruk te geven van de
oplossing. Bovendien zullen in deze fase meerdere prototypen beschikbaar moeten
zijn. Deze prototypen kunnen de vorm aannemen van een computerprogramma dat de
user-interfaces weergeeft, maar ook van verschillende schermontwerpen. In dit
stadium is sprake van weggooi-prototyping, omdat vrijwel alle prototypen in de
prullenbak zullen belanden (Westerbeek, 1991; Luqi, 1990; Tripp en Bichelmeyer,
1990). Naast prototypen verdienen andere technieken voor analyse de aandacht.
Tussenproduktbeschrijvingen zoals opgesteld in paragraaf 2.7 kunnen een goede
aanzet vormen voor dergelijke technieken (overzichten 2.16, 2.17, 2.18).
In twee deelprojecten (Bieten overzaaien en Begroten) wordt een voorbeeld van
een leerlingactiviteitensequentie gebruikt om het ontwerp van instructie te vervolma
ken. Dergelijke voorbeelden kunnen worden uitgewerkt tot technieken voor het
ontwerp van instructie. De ontwikkeling van dergelijke technieken is gebaat bij het
aangeven van een standaardset van leerlingactiviteiten (vgl. Schoenmaker, 1990 en
Merril, 1990) waarmee voorbeelden van leerlingactiviteitensequenties kunnen worden
samengesteld.
Op vergelijkbare wijze kan een techniek worden uitgewerkt die is gebaseerd op
docentactiviteitensequenties. Deze techniek brengt in een vroeg stadium de te
verwachten docentactiviteiten in kaart, en is belangrijk binnen de handelingslijnen
ontwikkeling van instructie en van onderwijsinnovatie.
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8.17

Ontwikkeling van hulpmiddelen

Veel van de bovenbeschreven technieken kunnen met hulpmiddelen worden onder
steund. Het gebruik van de hulpmiddelen bevordert de standaardisering en is
aanbevelenswaardig. Vooral op het gebied van prototyping, maar ook op het terrein
van leerling- en docentactiviteitensequenties zijn hulpmiddelen mogelijk (HyperCard,
Authorware Professional, enz.).
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SUMMARY

This report presents the results of an evaluation study on courseware-development
for agricultural education. From 1987 to 1991 the CILO (Centrum voor Informaticaondersteuning Landbouwonderwijs: center for the support on information technology
in agricultural education) hosted a series of courseware development projects: the
ESLO-projects

(Educatieve

Software-ontwikkeling

voor

het

Landbouwonderwijs:

development of educational software for agricultural education). These ESLO-projects
were aimed at:
improving the relation between agricultural education and an agricultural practice
reshaped by information technology;
using computers and information technology in innovating agricultural education;
producing knowledge and instruments regarding courseware development for
agricultural education.
The present study is focussing on the process of courseware development. Studies
regarding the use of courseware in agricultural education and the quality of course
ware for agricultural education are published elsewhere (Blom, 1993 and in voorberei
ding).

Materials and methods
In order to describe and evaluate the process of courseware development a frame
work of reference was developed. Courseware development can be approached from
different perspectives. Some courseware developers stress the importance of quality
software, others focus on the development of instruction. In addition the manage
ment of courseware development often receives much attention, while recent studies
regarding the use of computers in education show that innovation aspects are factors
of major concern when developing courseware. The framework, therefor, distingui
shes four different perspectives of courseware development: software development,
development of instruction, management and innovation.
Within the process of courseware development six groups of activities are
distinguished: to manage, supply resources, develop instruction and software,
distribute and maintain, innovate and evaluate. Each group consists of several
activities; in total 56 activities are specified in the framework. The activities in a
courseware development project will have a specific sequence. The framework uses
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four different stages of courseware development: orientation, design and production,
implementation and feedback. All activities will be carried out by actors involved in
the process of courseware development. The framework specifies 19 different roles
to be fulfilled in the courseware development process. Each activity uses a specific
combination of resources. These resources comprise according to the framework
facilities (manpower and other facilities), methods, techniques and tools.
The activities will result in intermediate products such as reports, software-code,
etc. The framework denotes 10 different intermediate products: analysis of the
curriculum, context analysis, characteristic of the innovation, project description,
instructional design, functional design, design of the software programme, course
ware

in

a

pre-release

version,

evaluation

reports,

and

courseware

training

programmes.
For the analysis of the different courseware development projects a perspectivetimeline matrix was used based on the framework of reference. This matrix is formed
by plotting each perspective against the four stages of courseware development.
Each cell of this matrix can be described with a specific combination of activities,
roles, resources, and intermediate products (see figure, page 183). This framework of
reference was used for the description and evaluation of the courseware development
process as well as the context of this process.
For the analysis of the courseware development process, from the 1 5 courseware
development projects two were selected. Each of these ESLO-projects encompasses
several sub-projects in which different courseware programmes are developed. A subproject is treated as the unit of analysis for the courseware development process.
The context of this process is studied focusing on three aspects: the organiza
tion of educational development an support, supplied resources, and prescriptions and
guidelines for the development of courseware.
Data were collected from different sources: existing documents, such as
intermediate products from the courseware development process, documents on the
policy relating to courseware development for agricultural education, the description
of functions of CILO-staff, etc.; interviews with involved persons, such as teachers,
project leaders, programming experts, etc.; and observations of meetings in the subprojects. Interviews and observations were recorded in written reports. Reports and
documents were coded using the framework of reference. Perceived problems were
also noted. Based on these codes three descriptions were composed; one of the
context of the courseware development projects and one of each of the two studied
projects, including sub-projects.
To reach a judgement about the courseware development process and its
context the differences and similarities between the framework and the actual
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process and its context are deemed important. Each report or document was placed
in the scope-timeline matrix, using the description of the cells of this matrix in terms
of activities, roles, resources and intermediate products. Also an overview of the
measure of completeness of activities, resources and intermediate products was
made for each sub-project.
Next differences and similarities between courseware development and frame
work, the problems perceived by involved persons are of importance to the judge
ment of the courseware development process and its context. A list of perceived
problems was made for each of the sub-projects and for two organizational entities
that play a key role in the context of the courseware development process.

Conclusions
Activities
Where activities are concerned, the emphasis of the courseware development process
lies specifically with the group of activities related to development of software and
instruction and the group of management activities. Within the group of activities
related to development of software and instruction, the activities that focus on
analysis and orientation are neglected while formative evaluation receives less
attention than necessary. This indicates that design and production of software and
instruction are seen as core-activities. In the group of management activities,
planning is abundant but control and adjustment of the planned activities are hardly
present. This implies that constraints in the context are easily accepted and will
influence the goals of the project. For example a shortage of non-teaching hours will
result in a delay of the project and not in activities that relieve this shortage. In
addition activities related to the supervision of the different ESLO-projects were
hardly observed. This will obstruct the quality control and the development of
methods, techniques and tools for courseware development in the ESLO-projects.
Within the group of activities concerned with supplying resources two problems can
be detected: supplying manpower and organizing the development of curricula and
instructional materials. Both problems indicate flaws in the organization of course
ware development for agricultural education. Distribution and maintenance activities
are hardly mentioned. This can be explained in part by the period of data collection
which did not cover the last stage of most of the sub-projects. This stage is where
these activities specifically will occur. Another explanation lies in the agreements
within agricultural education regarding distribution and maintenance of instructional
materials. These agreements minimize the necessity for the organizations that
develop instructional materials to carry out these activities. It was observed that
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innovation activities play a minor role in the courseware development process:
prospective users are informed and some training in the use of courseware is
organized. Evaluation activities are only scarcely noticed within the sub-projects,
which can be accounted for by the period of data collection. But other observations
also point to the fact that evaluation activities receive little attention. The absence of
a summative judgement of the courseware will hinder maintenance of the courseware
and subsequent courseware development. Furthermore, a lack of summative evalua
tion of the courseware development process will hinder the development of methods,
techniques and tools for courseware development.
Sequence
With respect to the sequence of activities there is a general resemblance between the
observed order of activities and the order specified in the framework of reference. An
iteration of activities can be observed, especially within the group development of
software and instruction. This iteration is often found in software development and in
the development of instruction. Activities from the second and third stage are
abundant while activities form the first and last stage are hardly present. As men
tioned before, the period of data collection can be held responsible for the lack of
observed activities from the last stage. Teachers indicate that they are eager to start
the specification and production of courseware because they have passed the stage
of orientation and analysis. This is a possible explanation for the lack of activities
from the first stage. Another explanation lies in the organization of courseware
development and the distribution of activities among participants. The existing
organizations for curriculum development and development of instructional materials
(subject oriented curriculum committees) are in charge of the commission for the
development of courseware and often claim to be responsible for several of the
activities in the first stage, leaving the subsequent stages to the ESLO-projects. Since
several intermediate products form the first stage are vital for activities in subsequent
stages this first stage should also be part of the activities of the ESLO-projects.
Roles
A typical project team is composed of a project leader, a teacher, and a system
analyst/programmer. An educational specialist is sometimes consulted. Each of these
actors must therefor play several roles. The teacher is probably most heavily bur
dened, being a teaching methodologist, a content specialist, a craftsman in teaching,
and often a representative of existing curriculum committees. In addition to these
roles the teacher needs to be informed about the possibilities of computers and
information technology in order to co-operate in the project team. Advantages of a
small project team are limited investment of time in communication between mem
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bers of the team, and a practical and brisk operation of the project. Several problems
mentioned by teachers are related to the distribution of the courseware development
roles. Teachers need a considerable amount of time to become familiar to the
courseware development process and are difficult to replace. They feel insecure
regarding the computer and its role in education. They also have difficulties with
being representative of the curriculum committee and thus acting as their own
supervisor. As an intermediate platform between the different ESLO-projects the
'specification group' was created. This group started as a committee responsible for
the quality of the different designs resulting from the work in the sub-projects. It
grew into a management committee informing the different project leaders about the
progress in the different sub-projects as well as about other activities of the CILO
which are related to courseware development.
Resources
Probably the most determining resource is the expertise of teachers, being a mix of
content expertise, expertise in teaching methods and in teaching practice. Teachers
involved in courseware development are awarded for their efforts by the allocation of
non-teaching hours distributed by the curriculum committees. The shortage of nonteaching hours as well as specific distribution procedures hampered the courseware
development process. Media-expertise is missing and this impedes the quality of
graphical designs. With the exception of manpower facilities, most facilities proved to
be adequately supplied at the beginning of the ESLO-projects. The ESLO-projects
followed a stage wise method that prescribes the order of activities, involvement of
actors, the use of techniques, intermediate products and the decisions at the end of
each stage. This stage wise method has hardly been used and has not been improved
upon. A systematic, standardized and planned approach of courseware development
has not evolved and as a consequence constraints in the context of the ESLOprojects have an undesirably large impact on courseware development.
Intermediate products
Intermediate products which are often observed, are the analysis of the curriculum,
the project description and the functional design. However these three intermediate
products are seldom complete in any of the sub-projects. An incomplete curriculum
analysis often leads to an educational design that is insufficient in answering the
needs of teachers and learners. It also causes the motives behind the courseware
development to be ambiguous which hampers the presentation of the courseware to
prospective users. A project description should play a significant role in the manage
ment of the courseware development project. As mentioned before, control and
adjustment of planned activities are scarce and a project description serves mainly as
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a statement of planned activities. Where control and adjustment are absent a project
description is next to useless. Although the functional design probably receives most
attention in the observed process of courseware development, it is incomplete,
especially with respect to the written materials. In one specific sub-project the
development of courseware was accompanied by the development of

written

instructional materials by a group of teachers outside the ESLO-project. This subproject is exceptional as written materials are developed parallel to the development
of the courseware. Obviously within the ESLO-projects the development of written
materials is seen as a separate activity following the software development and not
as an integrated part of courseware development. The context analysis, as well as
the characteristic of the innovation, obtain little or no emphasis in the process of
courseware development. This is precarious since both intermediate products play a
crucial role in the institutionalization of the use of courseware. The instructional
design is also neglected. This intermediate product is indispensable because it
constitutes the basis of the next intermediate product; the functional design. It also
summarizes many rationales and motives behind the design that should be clarified in
the written materials. A complete design of the software programme could not be
traced in any of the sub-projects. Sub-projects of recent date, however, comprise
documents with detailed descriptions of aspects of the programme design. It
illustrates the increasing attention that is given to a standardized programme design.
During the period of data collection only four sub-projects reached the stage of
courseware in a pre-release version. Three evaluation reports are available that
summarize the results of a formative evaluation. These reports are difficult to
compare and focussed mainly on problems that were experienced. They hardly
generate suggestions for improvement of the courseware. Only two courseware
training programmes could be observed. One of these was judged complete, the other
was only restricted to a short demonstration of the software and an explanation of
the content supported by the courseware.

Perspectives
Regarding the perspectives of the courseware development, an emphasis on software
development and on development of instruction can be discerned. Management is
only represented in the planning of different activities and innovation activities could
scarcely be detected (see figure, page 184).
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Figure. Emphasis within the ESLO-projects on perspectives and stages of courseware
development

A possible explanation for the absence of the first and last stages of software
development and development of instruction and for the absence of innovation
activities, can be found in the organization of the development of curriculum and
instructional materials. The existing curriculum committees probably feel responsible
for the first and last stage and for innovation, leaving the remaining activities to the
sub-projects. The activities within these two stages are closely interconnected and
occur repeatedly. This interconnectedness and iteration can be judged to be
hampering the development of courseware when they are not recognized and dealt
with. The studied sub-projects are small but require too long a period to complete
(often three years). Probably the absence of control and adjustment of planned
activities can be held accountable. The culture or atmosphere within the organization
that does not allow for explicit control of agreements might be a possible explanation
for the absence of control and adjustment. The organization of the courseware
development can also be the explanation. The shortage of non-teaching hours and the
limited availability of expertise are examples of flaws in the organization that can
frustrate control and adjustments of planned activities.

Organization of courseware development
When considering the organization of courseware development the complexity is
remarkable. Several different committees decide on priorities with respect to ESLOprojects. Two conflicting organizational principles can also be discerned: that of a
project organization, in which prospective users and courseware development experts
develop courseware together, and that of courseware production firm in which the
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experts develop courseware on the basis of a specified mandate of the curriculum
committees.

Recommendations
In total 17 recommendations can be made based on the preceding conclusions.
The complex organization should be simplified.
When developing further the organization, the project principle is to be empha
sized in order to promote frequent contacts between concerned prospective users
and courseware development teams.
At this moment every idea that could become courseware is called a project. A
distinction between project initiatives and projects in execution is recommendable.
The former encompass recruitment activities, the latter courseware development
activities as listed in the framework of reference.
Courseware development should imply a stage of orientation.
Courseware development should imply a stage of feed back.
Also innovation is to receive more emphasis when developing courseware.
Small projects that are executed in dialogue with concerned prospective users are
favorable above large projects that result in massive courseware.
It is advisable that the project team is responsible for complete process of course
ware development and has access to a specified budget.
This budget should consist of flexible resources and not for instance include offteaching hours for a teaching expert that is only available on Wednesday after
noons in the winter period.
The courseware development process demands the availability of media expertise
and of skills related to graphical design.
Increased attention for quality control and quality management would improve the
process of courseware development.
Increased attention implies integrating quality control procedures in the course
ware development organization,
as well as embedding quality control in the methods, techniques and tools.
The development of techniques that support small projects, and that can be used
to advance the dialogue with prospective users should become part of the course
ware development process.
The development of tools that support these techniques will improve the course
ware development process.
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Methods arid techniques need to be used within the limits of available time and
proved necessity. A utilitarian approach is required to prevent useless documenta
tion and a discouraged project team.
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Courseware Design Method
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Centre for Evaluation of Information Technology in Education
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Land- en tuinbouwbedrijven

COMPED

Computers in Education
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Christelijk Pedagogisch Studiecentrum
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Disk Operating System
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Hoger Beroepsonderwijs
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International Association for the Evaluation of Educational Achievement
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Informatica Stimuleringsplan

10
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BIJLAGE 1 Groepering van activiteiten, rollen, hulpbronnen
tussenprodukten in de handelingslijn-tijdmatrix

en

In hoofdstuk 2 zijn zes determinanten van het proces van courseware-ontwikkeling
onderscheiden: handelingslijnen, activiteiten,

volgorde, actoren, hulpbronnen en

tussenprodukten (overzicht 2.1). Een handelingslijn betreft het perspectief van
waaruit de courseware-ontwikkeling wordt benaderd. Er zijn vier handelingslijnen
aangegeven: ontwikkeling van instructie, software-ontwikkeiing, onderwijsinnovatie
en beheer. Wat betreft de volgorde van activiteiten binnen de courseware-ontwikke
ling zijn vier fasen genoemd: oriëntatie, ontwerp en produktie, implementatie, en
terugkoppeling. Door de vier handelingslijnen uit te zetten tegen de vier onder
scheiden fasen ontstaat de navolgende matrix van 16 cellen.

tijd

fase 1

fase 2

fase 3

fase 4

oriëntatie

ontwerp en produktie

implementatie

terugkoppeling

instructie

1

2

3

4

software-ontwikkeiing

5

6

7

8

onderwijsinnovatie

9

10

11

12

13

14

15

16

handelingslijn

ontwikkeling van

beheer

Elk van deze cellen wordt gekarakteriseerd door een specifieke combinatie van
activiteiten, rollen, hulpbronnen en tussen Produkten. Deze combinatie staat hierna
per cel weergegeven. De gebruikte codering is afkomstig van de overzichten in
hoofdstuk 2. Activiteiten staan in de overzichten 2.4 tot en met 2.9 vermeld, rollen in
overzicht 2.11, hulpbronnen in de overzichten 2.12 tot en met 2.15, en tussenpro
dukten in de overzichten 2.16 tot en met 2.25.
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vervolg bijlage 1

Cel 1, activiteiten gericht op ontwikkeling van instructie tijdens oriëntatie
activiteiten

rollen

hulpbronnen

tussenprodukten

3.1

Og, Pm, Oo, Op

1.1.1, 1.1.2.4, 1.2, 2, 3.1.1, 4.1.1

1.1

3.2

PI, ld, Vd, Ok, Dc, Sa, Bv

1.1.2.1 t/m 1.1.2.6, 1.2, 2, 3.1.1 en 4.1.1

concepten van 1.2,
1.3, 1.4, 1.5, 2.1,
2.2

3.3
3.4

PI, ld, Vd, Ok, Dc, Sa

1.1.2.1 t/m 1.1.2.6, 1.2, 2, 3.1.1 en 4.1.1

Og, Pm, Oo, Op, PI, ld, Vd, Ok,

1.1.1, 1.1.2.1 t/m 1.1.2.6, 1.2, 2, 3.1.1 en

Dc, Sa

4.1.1

1, 2.1 en 2.2

Cel 2, activiteiten gericht op ontwikkeling van instructie tijdens ontwerp en produktie
activiteiten

rollen

hulpbronnen

3.5

PI, ld, Vd, Ok, Dc, Sa

1.1.2.1 t/m 1.1.2.6, 1.2, 2, 3.2.1, 4.2.1

tussenprodukten
5

3.8.1

PI, Vd, Ok, Dc, Sa, Pr

1.1.2.1 t/m 1.1.2.6, 1.2, 2, 3.3.1, 4.3.1

8

Cel 3, activiteiten gericht op ontwikkeling van instructie tijdens implementatie
activiteiten

rollen

hulpbronnen

tussenprodukten

3.9

PI, ld, Vd, Ok, Dc, Sa, Pr

1.1.2.1 t/m 1.1.2.6, 1.2, 2, 3.4.1 en 4.4.1

9

3.10

PI, ld, Vd, Ok, Dc, Sa, Pr

1.1.2.1 t/m 1.1.2.6, 1.2, 2, 3.3.1 en 4.3.1

courseware

4.1

Od

1.2, 3.4.1, 4.4.1

4.2

Od

1.2.1, 1.2.2

4.3

Od

1.2.1, 1.2.2

4.4

Od

1.2.1, 1.2.2

Cel 4, activiteiten gericht op ontwikkeling van instructie tijdens terugkoppeling
activiteiten

rollen

hulpbronnen

6.1

PI, Pm, Oo, Op, Od

1.1.2.1 t/m 1.1.2.6, 1.2, 2, 4.4.1

9

6.2

Pm, PI, Oo, Op

1.1.2.1 t/m 1.1.2.6, 1.2, 2, 4.4.1

9 en verbeterde inzet hulp

tussenprodukten

bronnen

Cel 5, activiteiten gericht op software-ontwikkeling tijdens oriëntatie
activiteiten

rollen

hulpbronnen

3.1

Og, Pm, Oo, Op

1.1.1, 1.1.2.4, 1.2, 2, 3.1.2, 4.1.2

1.1

3.2

PI, ld, Vd, Ok, Dc, Sa

1.1.2.1 t/m 1.1.2.6, 1.2, 2, 3.1.2, 4.1.2

concepten voor 1.2,

3.3

PI, ld, Vd, Ok, Dc, Sa

1.1.2.1 t/m 1.1.2.6, 1.2, 2, 3.1.2, 4.1.2

Og, Pm, Oo, Op, PI, ld, Vd, Ok,

1.1.1, 1.1.2.1 t/m 1.2.6, 1.2, 2, 3.1.2 en

Dc, Sa

4.1.2

tussenprodukten

1.3, 1.4, 1.5 en 2
3.4
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1 en 2 definitief

vervolg bijlage 1

Cel 6, activiteiten gericht op software-ontwikkeling tijdens ontwerp en produktie
activiteiten

rollen

hulpbronnen

tussenprodukten

3.6

PI, id, Vd, Ok, Dc, Sa, Pr

1.1.2.1 t/m 1.1.2.6, 1.2, 2, 3.2.2, 4.2.2

6

3.7

PI, Sa, Pr

1.1.2.4, 1.1.2.6, 1.2, 2, 3.2.2, 4.2.2

7

3.8.2

PI, Sa, Pr

1.1.2.4, 1.1.2.6, 1.2, 2, 3.3.2, 4.3.2

8

Cel 7, activiteiten gericht op software-ontwikkeling tijdens implementatie
activiteiten

rollen

hulpbronnen

3.9

PI, ld, Vd, Ok, Dc, Sa, Pr

1.1.2.1 t/m 1.1.2.6, 1.2, 2, 3.4.2, 4.4.2

9

3.10

PI, ld, Vd, Ok, Dc, Sa, Pr

1.1.2.1 t/m 1.1.2.6, 1.2, 2, 3.3.2, 4.3.2

courseware

4.1

Od

1.2, 3.4.2, 4.4.2

4.2

Od

1.2.1, 1.2.2

4.3

Od

1.2.1, 1.2.2

4.4

Od

1.2.1, 1.2.2

tussenprodukten

Cel 8, activiteiten gericht op ontwikkeling van instructie tijdens terugkoppeling
activiteiten

rollen

hulpbronnen

6.1

PI, Pm, Oo, Op, Od

1.1.2.1 t/m 1.1.2.6, 1.2, 2, 4.4.2

9

6.2

Pm, PI, Oo, Op

1.1.2.1 t/m 1.1.2.6, 1.2, 2, 4.4.2

9 en verbeterde inzet hulpbron

tussenprodukten

nen

Cel 9, activiteiten gericht op onderwijsinnovatie tijdens oriëntatie
activiteiten

rollen

hulpbronnen

5.1

PI, ld, Vd, Ok, De, On, Sc

1.1.2.1 t/m 1.1.2.5, 1.2, 2, 3.1.3

tussenprodukten
3

5.2

PI, ld, Vd, Ok, De, On, Sc

1.1.2.1 t/m 1.1.2.5, 1.2, 2, 3.1.3

onderdeel van 4

Cel 10, activiteiten gericht op onderwijsinnovatie tijdens ontwerp en produktie
activiteiten

rollen

hulpbronnen

tussenprodukten

5.3

PI, ld, Vd, Ok, Dc, Sa

1.1.2.1 t/m 1.1.2.6, 1.2, 2, 3.2.3

5 en 6 aangepast

5.4

PI, Dc

1.1.2.3, 1.1.2.4, 1.2, 2, 3.2.3

5.5

Og, 01, Pm, PI

1.1.2.3, 1.1.2.4, 1.2, 2, 3.2.3

5.6

PI, Pm, Od

1.1.2.3, 1.1.2.4, 1.2, 2, 3.2.3

Cel 11, activiteiten gericht op onderwijsinnovatie tijdens implementatie
rollen

hulpbronnen

5.7

PI, Dc, Pm, Od

1.1.2.1 t/m 1.1.2.6, 1.2, 2, 3.3.3

5.8

PI, 01, Og

1.1.2.1 t/m 1.1.2.6, 1.2, 2, 3.3.3

5.9

PI, Dc, Sa, Pr, On

1.1.2.1 t/m 1.1.2.6, 1.2, 2, 3.3.3

activiteiten

tussenprodukten

10
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vervolg bijlage 1

Cel 12, activiteiten gericht op onderwijsinnovatie tijdens terugkoppeling
activiteiten

rollen

hulpbronnen

tussenprodukten

5.10

PI, ld, Vd, Ok, Dc, Sa, Pr

1.1.2.1 t/m 1.1.2.6, 1.2, 2, 3.4.3

9

Cel 13, activiteiten gericht op beheer tijdens oriëntatie
tussenprodukten

activiteiten

rollen

hulpbronnen

1.1.1

PI, Pm, Oo, Op

1.1.1, 1.1.2.1 t/m 1.1.2.6, 1.2, 2, 3.5 en 4.5

onderdelen van 4

1.2.1

Pi, Pm, Oo, Op

1.1.1, 1.1.2.1 t/m 1.1.2.6, 1.2, 2, 3.5 en 4.5

idem

1.3.1

PI, Pm, Oo, Op

1.1.1, 1.1.2.1 t/m 1.1.2.6, 1.2, 2, 3.5 en 4.5

idem

1.4.1

Pi, Pm, Oo, Op

1.1.2.1 t/m 1.1.2.5, 1.2, 2, 3.5, 4.5

idem

1.5.1

PI, Pm, Oo, Op

1.1.2.1 t/m 1.1.2.6, 1.2, 2, 3.5, 4.5

idem

1.6.1

Pm

1.1.2.4, 1.2, 3.5, 4.5

1.6.2

Pm, PI

1.1.2.1 t/m 1.1.2.6, 1.2, 3.5, 4.5

1.6.3.1

Pm, Oo, Op

1.1.2.4, 1.2, 3.5, 4.5

1.6.3.2

Pm, PI

1.2.4, 2, 4.5, 5.5

1.6.3.3

PI, Pm, Og

1.2.4, 2, 4.5, 5.5

2.1

Ov, Og, Pm, Oo, Op

1.1

onderdelen van 4

2.2

Ov, Og, Pm, Oo, Op

2.2, 2.3, 2.4

idem

2.3

Ov, Og, Pm, Oo, Op

2.1

idem

2.4

Pm, Oo, Op

3

idem

2.5

Pm, Oo, Op

4

idem

2.6

Pm, Oo, Op

5

idem

2.7

Oc, 01

2.8

Pm, Oo, Op, PI

Cel 14, activiteiten gericht op beheer tijdens ontwerp en produktie
activiteiten

rollen

hulpbronnen

1.1.2

Pi

1.1.2.4, 1.2.1, 1.2.2, 2, 3.5, 4.5

1.1.3

PI

idem

1.2.2

PI

idem

1.2.3

PI

idem

1.3.2

PI

idem

1.3.3

PI

idem

1.4.2

PI, Oo

idem

1.4.3

PI, Oo

idem

1.5.2

PI, Op

idem

1.5.3

PI, Op

idem

1.6.1

Pm

1.1.2.4, 1.2, 3.5, 4.5

1.6.2

Pm, PI

1.1.2.1 t/m 1.1.2.6, 1.2, 3.5, 4.5

1.6.3.1

Pm, Oo, Op

1.1.2.4, 1.2, 3.5, 4.5

1.6.3.2

Pm, PI

1.1.2.4, 1.2, 3.5, 4.5

1.6.3.3

PI, Pm, Og

1.1.2.4, 1.2, 3.5, 4.5
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onderdeel van 4.4

vervolg bijlage 1

Cel 15, activiteiten gericht op beheer tijdens implementatie
activiteiten

rollen

hulpbronnen

1.1.2

PI

1.1.2.4, 1.2.1, 1.2.2, 2, 3.5, 4.5

1.1.3

PI

1.2.2

PI

idem

1.2.3

PI

idem

1.3.2

PI

idem

1.3.3

PI

idem

1.4.2

PI, Oo

idem

1.4.3

PI, Oo.

idem

1.5.2

PI, Op

idem

1.5.3

PI, Op

1.6.1

Pm

tussenprodukten

idem

idem
1.1.2.4, 1.2, 3.5, 4.5

1.6.2

Pm, PI

1.1.2.1 t/m 1.1.2.6, 1.2, 3.5, 4.5

1.6.3.1

Pm, Oo, Op

1.1.2.4, 1.2, 3.5, 4.5

1.6.3.2

Pm, PI

1.1.2.4, 1.2, 3.5, 4.5

1.6.3.3

PI, Pm, Og

1.1.2.4, 1.2, 3.5, 4.5

Cel 16, activiteiten gericht op beheer tijdens terugkoppeling
activiteiten

rollen

hulpbronnen

1.6.1

Pm

1.1.2.4, 1.2, 3.5, 4.5

1.6.2

Pm, PI

1.1.2.1 t/m 1.1.2.6, 1.2, 3.5, 4.5

1.6.3.1

Pm, Oo, Op

1.1.2.4, 1.2, 3.5, 4.5

1.6.3.2

Pm, PI

1.1.2.4, 1.2, 3.5, 4.5

1.6.3.3

PI, Pm, Og

1.1.2.4, 1.2, 3.5, 4.5

6.1

Pm, PI, Oo, Op, Od

1.1.2.1 t/m 1.1.2.6, 1.2, 2, 3.4 en 4.4

6.2

Pm, PI, Oo, Op

1.1.2.1 t/m 1.1.2.6, 1.2, 2, 3.4 en 4.4

tussenprodukten

9
9 en aanpassing inzet
hulpbronnen

5.10

Pm, PI, ld, Vd, Ok, Sa, Pr en Dc

1.1.2.1 t/m 1.2.6, 1.2, 2, 3.4.3
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BIJLAGE 2 Voorbeeld van drie documenten en bijhorende scores
conform het referentiekader

Het betreft een deel van de analyse van het deelproject Bouwplan, arbeid, saldo uit
het project Plantenteelt. Bij wijze van karakterisering van de documenten staan het
documentnummer, de datum waarop het document ontstaan is en de naam van het
document, weergegeven. Per document wordt met behulp van een code aangegeven
welke activiteiten, welke actoren, welke hulpbronnen en welke tussenprodukten
aangetroffen zijn. De codes zijn terug te vinden in hoofdstuk 2, overzichten 2.4 tot en
met 2.9, en 2.11 tot en met 2.25. De tussen haakjes toegevoegde code (1, 2, 3, +
of 9) slaat op de wijze waarop een aspect is aangetroffen (vergelijk overzicht 3.5). De
betekenis is als volgt. 1: een aanzet tot of verwijzing; 2: duidelijk aanwezig in
onderdeel of geheel; 3: volledig aanwezig; +; een door betrokkenen geconstateerd
knelpunt; en 9: er wordt verwezen naar de toekomst. Voor één document, het
volgende, is een woordelijke beschrijving gegeven van hetgeen de codes represente
ren.

Documentnummer 18; Datum 901210; Naam document: testrapport BAS
Activiteiten

Actoren

Hulpbronnen

Tussenprodukten

3.9 (2)

PI, De, LL

1.1.2.1 (2)

1.2.7(2)

9.1.3

1.1.2.3 (2)

1.3.1 (2)

9.2.1.1 (3)

1.1.2.4 (1)

1.3.6(2)

9.2.1.2(3)

1.2.5

1.3.7(2)

9.2.2

4.3.4(2)

9.2.5.1(3)

5.4

(2)

9.2.5.2 (3)

5.9

(2)

9.2.5.4 (2)

(3)

(3)

(3)

Toelichting. Document 18 doet verslag van een test van een conceptversie van het
programma Bouwplan, arbeid saldo. Uit dit document blijkt het volgende. Betrokken
bij deze test waren de actoren: de projectleider, een docent die niet direct betrokken
was bij de ontwikkeling van dit programma, en de leerlingen van deze docent (zie
kolom actoren). De activiteit betreft de tussentijdse evaluatie. Er is gebruik gemaakt
van de hulpbronnen: materiedeskundigheid, deskundigheid met betrekking tot de
praktijk van het lesgeven, deskundigheid met betrekking tot projectmanagement.
Bovendien is gebruik gemaakt van een testschool. Van de tussenprodukten komen de
volgende aspecten terug: globale aanduiding van de doelgroep, de inhoud van de taak
en van de leerstof, het cognitieve niveau, te realiseren leerdoelen, de vereiste
prestaties van de leerling, de onderwijsleersituatie, de courseware (maar dan alleen
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het programma). Bij de evaluatie is aandacht besteed aan de onderwijssituatie en de
voorzieningen. Beschreven is wie de test heeft uitgevoerd en er is aandacht besteed
aan positieve en negatieve bevindenen en er zijn suggesties voor verbetering aange
dragen.

Documentnummer 19; Datum 910117; Naam document: brief 62.5/0167/WK/SB
Actoren

Hulpbronnen

PI, De, PRSA

1.1.2.1 (1)

8 (1)

1.5.1 (2)

1.1.2.3 (1)

10(1)

3.8.1 (1)

1.1.2.4 (1)

3.10

(1)

1.1.2.6(1)

5.9

(1)

Activiteiten
1.4,1 (2)

Tussenprodukten

Documentnummer 20; Datum 910124; Naam document; verslag bijeenkomst BAS
Actoren

Hulpbronnen

Tussenprodukten

PI, Dc, PrSa

1.1.2.1 (1)

1.1.1 ( + )

3.8.2(1)

1.1.2.3 (1)

3.4.4 ( +)

3.9

(2)

1.1.2.4 (1)

3.4.5 ( + )

(1)

3.10 (2)

1.1.2.6 (1)

3.4.7 ( + )

(1)

5.9

Activiteiten
1.3

( +)

3.8.1 (1)

1.4.1 (2|
1.5.1 (2)
3.5
3.7

( +)
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BIJLAGE 3 Voorbeeld van een overzicht van de mate van volledig
heid van activiteiten, hulpbronnen en tussenprodukten

Dit overzicht betreft het deelproject Bouwplan, arbeid, saldo uit het project Planten
teelt. De codes (1, 2, 3, en +) slaan op de wijze waarop een aspect is aangetroffen
(vergelijk overzicht 3.5). De betekenis is als volgt. 1: een aanzet tot of verwijzing; 2:
duidelijk aanwezig in onderdeel of geheel; 3: volledig aanwezig;

+: een door

betrokkenen geconstateerd knelpunt.
Actoren: PI, Ok, Dc, PrSa, Bv, ld, LI, O l , O c , O v , O g ( + ) , O n , Od
Activiteiten:

2

2

-1
1

2

2

1
1

1

1

beheren
inzet van hulpbronnen
plannen
controleren
bijsturen
tijdbesteding
plannen
controleren
bijsturen
samenwerking
plannen
controleren
bijsturen
instructie-ontwikkeling (tussen
produkten en activiteiten)
plannen (in projectplan en
1 .4.1
afspraken over methoden, tech
nieken en hulpmiddelen)
controleren
1.4.2
bijsturen
1.4.3
programmatuur-ontwikkeling (tus
1.5
senprodukten en activiteiten)
plannen (in projectplan en
1.5,1
afspraken over methoden, tech
nieken en hulpmiddelen)
controleren
1 .5.2
bijsturen
1 .5.3
management van projecten
1.6
beheren van beheren (toezien acti
1 .6.1
viteiten 1.1 tot en met 1.5)
beheren van de ontwikkeling van
1.6.2
methoden, technieken en hulp
middelen
beheren van de beschikbaarstel
1.6.3
ling van hulpbronnen
1.6.3.1 afstemming van de inzet
1.6.3.2 afstemming van de vraag
1 .6.3.3 aanpassing van beschikbaarstel
ling
1
1,1
1.1.1
1.1.2
1 .1.3
1 .2
1 .2.1
1 .2.2
1 .2.3
1.3
1.3.1
1 .3.2
1.3.3
1 .4

2
2 -+ 2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2 t 2.7
2.8
3
1
2

3.1
3.2

2

3.3

ruimte voor courseware-ontwikkeing
beschikbaar stellen
methoden beschikbaar stellen
technieken beschikbaar stellen
hulpmiddelen beschikbaar stellen
organiseren van curriculum- en lesma
tenaal-ontwikkeling
interne bijscholing
ontwikkelen van instructie en van
software
definiëren van het probleem
analyseren van het veronderstelde
instructie-probleem en de situatie
waarin dit probleem speelt
alternatieven inventariseren waarbij
mogelijke bestaande en nog te ont
wikkelen oplossingen worden betrok
ken

3.4
2
2
2
2
2
2
2

2
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beschikbaar stellen van hulpbronnen
personeel subsidiëren/financieren
(menskracht/deskundigheid beschik
baar stellen)
financieren van niet-personele voor
zieningen

haalbaarheid vaststellen en kiezen
van een te ontwikkelen oplossing
3.5
specificeren, onderwijskundig
3.6
specificeren, technisch
3.7
ontwerpen
3.8
produceren
3.8.1 van schriftelijk materiaal
3.8.2 van programmatuur
3.9
tussentijds evalueren
3.10 samenstellen
4
4.1
4.2
4.3
4.4

distribueren en onderhouden
administreren
vermenigvuldigen
verspreiden
rekeningen afhandelen

vervolg bijlage 3
1

4.5

onderhouden

5
5.1

invoeren
opstellen van vernieuwingskarakteristiek
opstellen van een vernieuwingsplan
aanpassen van de inhoud van
vernieuwing
regelmatige raadpleging van aanstaande gebruikers
betrekken van potentiële
gebruikers/docenten bij courseware-ontwikkeling
informeren van aanstaande
gebruikers/docenten en schoollei
ders

5.2
1

5.3

1

5.4

1

5.5

2

5.6

5.7
5.8

3+ 5.9
5.10

adviseren/ondersteunen bij gebruik
ondersteunen van docenten en even
tueel vakgroepsleiders bij de selectie
uit gebruiksalternatieven
onderwijzen van gebruik aan docen
ten, nascholingen
evalueren van gebruik

6
6.1
6.2

evalueren
summatief evalueren van produkt
summatief evalueren van proces van
courseware-ontwikkeling (met het
oog op onder meer aanpassing van
methoden, technieken en hulpmidde
len)

3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.4
3,4,1
3.4.2
3.4.3
3.5

t.b.v. innovatie
technieken voor ontwerpen
van instructie-systeem
van informatie-systeem
t.b.v. innovatie

Hulpbronnen:

1
1.1
1.1.1
1.1.2
2+

1.1.2.1

2

1.1.2.2

2+

1.1.2.3

2

1,1.2.4

1

1.1.2.5
1.1.2.6

2

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

3

1.2.5

3

2
2.1
2.2
2.3
2.4

2

3
3.1
3.1.1
3.1.2

voorzieningen
personele voorzieningen
personele middelen
beschikbaarheid van deskundigheid op het juiste moment
materiedeskundigheid of vakinhoudelijke deskundigheid
deskundigheid met betrekking tot
onderwijstechnologie en leerpsychologie
deskundigheid met betrekking tot
de praktijk van het lesgeven
deskundigheid met betrekking tot
projectmanagement
mediadeskundigheid
deskundigheid met betrekking tot
software-ontwikkeling {programmeren, systeemanalyse)
overige voorzieningen
ruimten
bureaufaciliteiten
reiskosten
faciliteiten voor deskundigheidsbevordering
testscholen
methoden
fasering van activiteiten
checklists voor tussenprodukten
richtlijnen voor de inzet van actoren
richtlijnen voor gebruik van tech
nieken

2
1

1

2
2

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
2
2

4.3.1
4.3.2
4.4
4.3.1
4.3.2
4.5

technieken voor produktie/uitvoering
van instructie-systeem
van informatie-systeem
t.b.v. innovatie
technieken voor terugkoppeling
m.b.t. instructie-systeem
m.b.t. informatie-systeem
t.b.v. innovatie
technieken voor beheer
hulpmiddelen
hulpmiddelen voor analyse
van instructie-systeem
van informatie-systeem
hulpmiddelen voor ontwerpen
van instructie-systeem
van informatie-systeem
hulpmiddelen voor produktie/uitvoe
ring
van instructie-systeem
van informatie-systeem
hulpmiddelen voor terugkoppeling
m.b.t. instructie-systeem
m.b.t. informatie-systeem
hulpmiddelen voor beheer

technieken
technieken voor analyse
van instructie-systeem
van informatie-systeem
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vervolg bijlage 3

Tussenprodukten:
curriculumanalyse
1
onderwijsprobleem en oplossing
1.1

+

1.1.1

1.1.2

2.1.1

organisatie en inrichting onderwijs-

onderwijskundig probleem in de

2.1.2

leersituatie
aanwezigheid van faciliteiten

vorm van een huidige en ge
wenste situatie

2.1.3
2.1.4

roostering
aantallen computers

globale beschrijving van de

2.1.5
2.1.6

type computers

bijdrage van courseware aan
oplossing
onderwijsfuncties die door compu

2.1.7

lokale professionaliteit m.b.t. be
heer en onderhoud van apparatuur

ter worden ondersteund

2.2
2.2.1

distributie en rechten

2.2.2

relatie tussen producent en distri

2.2.3

buteur
mogelijke verkoopprijs, te verwach

oplossing
1.1.3
2

1.1.4

1

1.1.5

leerdomeinen die specifiek door
computer worden ondersteund

2

1.1.6

karakterisering van de courseware

1.1.7

samenstelling van de mediamix

en programmatuur

(educatieve software, AV-media,

tiewijze

andere media)
2.2.4

onderhoud van pakket

doelgroepbeschrijving
intellectuele vaardigheden
ingangsniveau (begripsmatig,

2.2.5
2.3

aantallen leerlingen, scholen

2.3.1

handelingsmatig)

2.3.1.1

standaards
programmeertaal, procedurebiblio

1.1.8

alternatieve oplossingen

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

motivatie
leerstijl

1.2.5
1.2.6

geslacht
leeftijd
globale aanduiding (schooltype,

1.2.7

regeling van distributie- en auteurs
rechten

ten omzet, marketing en distribu-

handleidingen, opdrachten, evt.
2

computerbeheer

1

2.3.1.2
2.3.1.3

leerjaar)
taak- en/of leerstofanalyse

algemene eisen

theek
user-interface

2.3.1.4

capaciteit
maximaal aantal gebruikers

2.3.1.5
2.3.1.6

gegevensopslag
uitbreidingsmogelijkheden

2.3.2

compatibiliteit

2

2.3.2.1

2

2.3.2.2

hardware
systeem- en applicatieprogramma-

equentie)

2.3.2.3

tuur
opgeslagen gegevens

de condities waaronder de taak

2.3.2.4

uitwisseling met andere program

2.3.2.5

ma's
andere userinterfaces

2.3.2.6

gebruik van standaardpakketten

uitvoeren dient te hanteren

3
3.1

vernieuwingskarakteristiek
inhoud van vernieuwing

1.3.6

inhoud van de leerstof

3.1.1

1.3.7

cognitieve niveau

en wensen van schoolleiding en

1.3.8

condities waaronder onderwerp
actief moet worden gebruikt

inventariseren van gebruikerswen
sen; waarin onder meer aandacht

2

1.3
1.3.1

2

1.3.2

inhoud van de taak
de wijze waarop de taak moet
worden uitgevoerd (handelings

1.3.3

moet kunnen worden uitgevoerd
1.3.4

de criteria waaraan men kan afle
zen of de taak naar behoren

1

wordt uitgevoerd
1.3.5
2

2

benodigdheden die men bij het

voor de huidige situatie:

1.3.9

toetscriteria

1.3.11
1.4

plaats in het leerplan
aandacht voor informatisering in

3.1.1.1

plaats van computergebruik in

3.1.1.2

curriculum
integratie informatietechnologie in

1.5
1.5.1

de agrarische sector
instructiestrategie
beschrijving van de instructie
strategie die op dit moment wordt
gevolgd
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formulering van gebruikerswensen

2

organisatorische context

2.1

onderwijscontext

3.1.1.4
3.1.2

vak
huidige rol van de leerkracht
gerelateerde vakontwikkelingen
complexiteit van vernieuwing

3.1.3

helderheid van vernieuwing

3.1.1.3

vervolg bijlage 3

1

3.1.4

3.2

2

5.2

1

5.3

de benodigde informatie om de
taak uit te voeren
de acties die de leerling kan onder
nemen om de taak uit te voeren

gedachtengoed ten aanzien van
de vernieuwing, onder meer hou

5.4
5.5

ding leerkrachten t.o.v. compu
tergebruik, mate waarin computer

de vereiste prestatie van de leerling
de voorwaarden om een taak te
beëindigen

5.6

3.2.2

geaccepteerd is
ontwikkeling van materialen

5.7

de wijze waarop een taak wordt
beëindigd
de criteria voor opnieuw uitvoeren

3.3

randvoorwaarden voor vernieu
wing

5.8

takenhiërarchie of takennetwerk

beleid overheid
traditie van vernieuwingen

5.9

beschrijving van de onderwijsleersituatie (dikwijls terug te vinden in
de curriculumanalyse)

3.2.1

3.3.1
3.3.2

+

bruikbaarheid van vernieuwing
(technische kwaliteit, specifieke
eisen aan lokaalinrichting)
betrokkenheid van gebruikers

3.3.3

traditie van nascholing

3.4
3.4.1

randvoorwaarden voor gebruik

3.4.2

+

3.4.3
3.4.4

+

3.4.5

van de taak

5.10

feedback (aard, direct/indirect)

faciliteiten voor gebruik
ondersteuning schoolleiding, hou

1

6

ding t.o.v vernieuwing

6.1

functioneel ontwerp
programmafuncties

organisatie docenten

2

6.1.1

kennis van leerkrachten t.a.v.
computergebruik
noodzakelijke nascholing leer

2

6.1.2
6.1.2.1

krachten i.v.m. gebruik van cour
1+

3.4.6

seware
organisatie onderwijs, (roostering,

2+

3.4.7

leerling groepering)
activiteiten van docenten

2

2
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2

projectbeschrijving
activiteitenplanning
volgorde van activiteiten

6.1.2.2
6.1.2.3

samenhang tussen programma
functies
opsomming van programmafunc
ties
invoergegevens, aard en format
uitvoergegevens, aard en format
bewerkingen (transformaties)

6.1.2.4

fout-verwerking

6.2
6.2.1
6.2.1.1

userinterface

6.2.1.2

inhoud
aard van de keuze

6.2.1.3

menu's
lay-out

overzicht van tussenprodukten

2

6.2.2
6.2.3

samenhang tussen menu's

tijdplanning
planning van menskracht

2

6.2.3.1

invoermiddelen

invoer van gegevens

4.2.1

overzicht van beschikbare actoren

6.2.3.2

invoerhandelingen

4.2.2
4.2.3

beschikbare deskundigheden
tijdinvestering die van deze acto

6.2.3.3
6.2.3.4

controle
correctie

ren mag worden gevraagd

6.2.3.5

defaultwaarden

moment waarop deze tijdinveste

6.2.3.6

responstijden

6.2.4
6.2.4.1

schermopmaak
functionele gebieden

6.2.4.2

tekstpresentatie
grafische presentatie

4.2.4

ring mag worden gevraagd
4.3

kosten-batenanalyse

4.3.1

ontwikkelkosten

4.3.2

implementatiekosten

4.3.3
4.3.4

financiële opbrengsten

4.3.7
4.3.8

te realiseren leerdoelen
efficiëntie van leerproces
efficiëntie van instructie
alternatieve doelgroepen
gebruik door meerdere doel

4.4

groepen
methoden, technieken en hulp

4.3.5
4.3.6

+

2

6.2.5
6.2.5.1
6.2.5.2
6.2.5.3
6.2.5.4

middelen
2
5
5.1

6.2.4.3
6.2.4.4
6.2.4.5

kleurgebruik
codering
meldingen
foutmeldingen
feedbackmeldingen
situatiemeldingen
specifieke aandachtspunten per
melding

6.2.6
6.3

prototype
schriftelijk materiaal

onderwijskundig ontwerp
de aanleiding om met de taak te

2
3

6.3.1

leerlinghandleiding

6.3.2

docenthandleiding

beginnen

3

6.3.3

bedieningsinstructie
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2
2

6.3.4
6.3.5

opdrachtenbeschrijving
gebruiksuggesties

6.3.6

leerstofbundel

7

technisch ontwerp
omgaan met gegevens
gegevensstroomdiagrammen
gegevensarchief
prototype

7.1
7.1.1
1

7.1.2
7.1.3

1

2

7.2
7.2.1

programmastructuur

7.2.2

moduulbeschrijving

7.2.3

prototype

8

courseware, eerste versie

9
9.1

test- of evaluatierapporten

structuurdiagram

9.1.1

testonderwerp
coursweware eerste versie

9.1.2

user-interface

9.1.3

overige ontwerpen

9.2

inhoud rapport

testsituatie
9.2.1.1 onderwijssituatie
9.2.1.2 voorzieningen
uitvoerders
9.2.2
aandachtspunten
9.2.3
9.2.1

3
3

9.2.4

gebruikte onderdelen van het ont

9.2.5

werp
testresultaten

3

9.2.5.1 positieve bevindingen
9.2.5.2 negatieve bevindingen

3

9.2.5.3 foutmeldingen
9.2.5.4 suggesties tot verbetering

3

9.2.6

conclusies

9.2.6.1 algemeen
9.2.6.2 te ondernemen acties

10

nascholingen

2

10.1

bedienen van de educatieve soft

2

10.2
10.3

ware
hanteren van de handleidingen
toelichting op de leerstof

2

10.4

hanteren van gebruiksuggesties

2

10.5

en lesvoorbeelden
inpassing in de eigen lesaanpak
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BIJLAGE 4 Voorbeeld van een verzameling van knelpunten per
deelproject

Het betreft de knelpunten in het deelproject Bouwplan, arbeid, saldo. Met behulp van
een code wordt aangegeven welke activiteiten, welke actoren, welke hulpbronnen en
welke tussenprodukten een knelpunt vormen. De codes zijn terug te vinden in
hoofdstuk 2, overzichten 2.4 tot en met 2.9, en 2.11 tot en met 2.25. De knelpunten
zijn in paragraaf 6.2.2.2 onder woorden gebracht.

Documentnummer 30; Datum 920316; Naam document: knelpunten die tot op heden zijn voorgekomen
Activiteiten
1.3

2.7

1.6

5.9

2.1

Actoren

Hulpbronnen

Tussenprodukten

0g

1.1.2.1

1.1.1

1.1.2.3

3.2.1

3.4.6

3.4.1

3.4.7

3.4.4

6.2.4

3.4.5
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BIJLAGE 5 Voorbeeld van conclusies per deelproject.

Het betreft het deelproject Bouwplan, arbeid, saldo.
Handelingslijnen en volgorde
Het eerste document dateert van december 1988. Het pakket was eind 1991
beschikbaar. De totale doorlooptijd van dit project bedraagt hiermee ongeveer 3 jaar.
Aan een evaluatie is men nog niet toegekomen.
Activiteiten uit de cellen 4, 8, 9 en 12 komen niet voor, ook niet vanwege het nog
niet toekomen aan evaluatie. Activiteiten uit de cellen 10, 14, 15 en 16 komen
zelden voor. Het gaat om resp. 5.3 (éénmaal, in verwijzende zin), 5.4 (tweemaal, in
verwijzende zin), 5.5 (tweemaal in verwijzende zin), 5.6 (éénmaal), 1.6.3 en 1.6.3.1
(beide éénmaal in verwijzende zin).
De volgorde van activiteiten lijkt goed overeen te komen met de volgorde uit het
referentiekader. Opvallend is dat activiteiten uit cel 13 (fase 1) gedurende het gehele
project voorkomen.

Activiteiten
Ten aanzien van de beheeractiviteiten geldt dat wel wordt gepland, maar niet
gecontroleerd of bijgestuurd. Men maakt telkens een nieuwe planning. Het manage
ment van projecten (1.6) wordt niet dikwijls aan de orde gesteld. Het beschikbaar
stellen van hulpbronnen komt alleen aan bod waar het de organisatie van curriculumen lesmateriaalontwikkeling betreft en het subsidiëren van personeel, beide vormen
een probleem. Aan de activiteiten met betrekking tot instructie- en software-ontwikkeling uit de beginfase van het project wordt relatief weinig aandacht besteed (m.n.
activiteiten 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4; 3.3 wordt slechts éénmaal als 'duidelijk aanwezig
als onderdeel of geheel' gecodeerd). De activiteitgroepen distribueren en onderhouden
en invoeren komen wel aan bod maar niet uitgebreid en evalueren komt niet aan de
orde.

Actoren
De docent treedt op als inhouddeskundige, vakdidactikus en deskundige inzake de
lespraktijk. De onderwijskundige is alleen betrokken bij de nascholing. De onderwijs208

kundige heeft hierin ook een specifieke taak en is mede verantwoordelijk voor opzet
en inhoud van de nascholingen. In dit project lijken nogal wat tussentijdse contacten
te spelen waarbij niet iedereen betrokken is: overleg tussen Dc en PrSa, overleg
tussen PI en PrSa, overleg tussen De en PI. Waar gepland wordt, (m.n. de documen
ten 1,19, 20, 21) ontbreekt de inbreng van de Pm, Oo, Op. Deze moet dan
anderszins zijn gerealiseerd, bijvoorbeeld via tussentijds contact tussen PI enerzijds en
Pm, Op, Oo anderzijds. Iets vergelijkbaars geldt bij het materiaal voor de nascholingen
(de inbreng van On, Pm en Ol wordt hier gemist) en het verzenden van presentexem
plaren (Od wordt niet genoemd).

Hulpbronnen
Personele middelen worden niet expliciet genoemd, evenmin als mediadeskundigheid.
Van de faciliteiten komen alleen 1.2.4 en 1.2.5 aan de orde. Methoden worden alleen
genoemd in het eerste document, en dan volledig wat betreft de fasering van
activiteiten. Voor het overige komen methoden niet aan bod. Het gebruik van
technieken is beperkt. Interessant is het gebruik van het informatiemodel Open
Teelten, dat wordt gebruikt om na te gaan welke elementen uit het leerplan in
aanmerking komen voor toepassing van de computer. Daarnaast werkt men eigenlijk
alleen met een ontwerp van een menustructuur, een toestandsdiagram en schermontwerpen. Voorzover technieken voor beheer worden genoemd betreft het activitei
ten- en tijdplanningen. De techniek voor terugkoppeling t.b.v innovatie betreft een
gestandaardiseerd evaluatieformulier voor de nascholing. Hulpmiddelen worden
nauwelijks genoemd: alleen in het eerste document is sprake van het gebruik van
Turbo-pascal.

Produkten
De produkten zijn alle onvolledig te noemen. Vooral curriculumanalyse, organisatori
sche context, vernieuwingskarakteristiek, projectbeschrijving en onderwijskundig
ontwerp zijn niet sterk vertegenwoordigd, en ook het technisch ontwerp is nauwelijks
voorhanden. Functioneel ontwerp en nascholingen zijn beter vertegenwoordigd. Er is
duidelijk aandacht besteed aan evaluatierapporten: deze hebben betrekking op het
testen van het programma en de evaluatie van de nascholing. Nogal wat produkten
uit de beginfase (1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.1, 3.4.7) blijven gedurende langere tijd
onderwerp van diskussie.
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BIJLAGE 6 Activiteiten die voorkomen in functie-omschrijvingen van
de leden van de afdeling 01 en in het stappenplan

Weergegeven staan op de verticale as de verschillende actviteiten zoals onderschei
den in het referentiekader en op de horizontale as de functies, waarvan de functie
omschrijvingen voor de analyse zijn gebruikt, en het stappenplan. Het betreft de
functies: hoofd van de afdeling 01 (HOI), plaatsvervangend hoofd van de afdeling 01,
tevens coördinator specificatiegroep (plvHOI/CS), coördinator ontwikkelgroep (CO),
projectleider (PL), onderwijskundige (OK), programmeur/systeemanalist (PR/SA) en
programmeur (PR). Een activiteit die in het stappenplan of in de functieomschrijving
kon worden teruggevonden, is weergegeven met een x.

functieomschrijvingen, stappenplan

activiteiten

HOI

plv

CO

PL

OK

PR/
SA

HOI/CS

PR

stap
pen
plan

1

beheren
1.1

inzet van hulpbronnen

1.1.1

plannen

1.1.2

controleren

1.1.3

bijsturen

1.2

tijdbesteding

1.2.1

plannen

1.2.2

controleren

1.2.3

bijsturen

1.3

samenwerking

1.3.1

plannen

1.3.2

controleren

1.3.3

bijsturen

1.4

instructie-ontwikkeling
(tussenprodukten en activitei

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ten}
1.4.1

plannen (in projectplan en af
spraken ver methoden, tech
nieken en hulpmiddelen)

1.4.2

controleren

1.4.3

bijsturen

1.5

programmatuur-ontwikkeling

X

(tussenprodukten en activitei
ten)
1.5.1

plannen (in projectplan en af
spraken over methoden, tech
nieken en hulpmiddelen)
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1.5.2

controleren

1.5.3

bijsturen

X

X

X

X

vervolg bijlage 6

activiteiten

functieomschrijvingen, stappenplan
HOI

plv

CO

PL

OK

HOI/CS
1.6

management van projecten

1.6.1

beheren van beheren (toezien

PR/

PR

SA

stap
penplan

X

op activiteiten 1.1 tot en met
1.4)
1.6.2

X

beheren van de ontwikkeling
van methoden, technieken en
hulpmiddelen

1.6.3

X

X

beheren van de beschikbaarstelling van hulpbronnen

1.6.3.1

afstemming van de inzet

1.6.3.2

afstemming van de vraag

1.6.3.3

X

aanpassing van beschikbaar
stelling

2

beschikbaar stellen van hulpbronnen
2.1

personeel subsidiëren/finan
cieren (menskracht/deskundig
heid beschikbaar stellen)

2.2

financieren van niet-personele
voorzieningen

2.3

ruimte voor courseware-ont-

2.4

methoden beschikbaar stellen

X

X

2.5

technieken beschikbaar stellen

X

X

2.6

hulpmiddelen beschikbaar stei
X

X

wikkeling beschikbaar stellen

len
3

ontwikkelen van instructie en van soft
ware
definiëren van het probleem

3.2

analyseren van het veronder

X

X

X

3.1

X

X

stelde instructie-probleem en
de situatie waarin dit probleem
speelt
3.3

X

X

X

X

X

X

X

X

alternatieven inventariseren
waarbij mogelijke bestaande en
nog te ontwikkelen oplossingen
worden betrokken

3.4

haalbaarheid vaststellen en kie
zen van een te ontwikkelen
oplossing

X

3.5

specificeren, onderwijskundig

X

X

X

X

3.6

specificeren, technisch

X

X

X

X

X

X

3.7

ontwerpen

X

X

X

X

3.8

produceren

3.8.1

van schriftelijk materiaal

X

X

X

X

3.8.2

van programmatuur

X

X

X

X

3.9

tussentijds evalueren

3.10

samenstellen

X

X
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functieomschrijvingen, stappenplan

activiteiten

HOI

plv

CO

PL

OK

HOI/CS
4

5

PR/
SA

PR

Stap
penplan

distribueren
4.1

administreren

4.2

vermenigvuldigen

4.3

verspreiden

4.4

rekeningen afhandelen

X

invoeren

X

X

opstellen van vernieuwings-

5.1

karakteristiek
opstellen van een ver

5.2

nieuwingsplan
aanpassen van de inhoud van

5.3

vernieuwing
5.4

regelmatige raadpleging van

5.5

betrekken van potentiële ge

aanstaande gebruikers
bruikers/docenten bij courseware-ontwikkeling
informeren van aanstaande ge

5.6

bruikers/docenten en school
leiders
adviseren/ondersteunen bij ge

5.7

bruik
5.8

ondersteunen van docenten en
eventueel vakgroepsleiders bij
de selectie uit gebruiksalternatieven

5.9

X

onderwijzen van gebruik aan
docenten, nascholingen

5.10
6

evalueren van gebruik

X

evalueren
6.1

X

X

X

X

X
X

X

summatief evalueren van Pro
dukt

6.2

X

X

summatief evalueren van het
proces van courseware-ontwikkeling (met het oog op onder
meer aanpassing van metho
den, technieken en hulpmidde
len)
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X

X

X

X

BIJLAGE 7 Tussenprodukten in het stappenplan, zoals gehanteerd
door het CILO

In hçt de verschillende documenten die samen het stappenplan vertegenwoordigen
worden de volgende tussenprodukten genoemd: projectvoorstel (pv), projectplan (pp),
programma-omschrijving (po), prototype (pt), functioneel ontwerp (fo), software in
eerste versie (sw), handleiding (hl), evaluatierapport (er) en nascholing (na). In het
onderstaande schema is door middel van een kruisje (x) weergegeven welke beschrij
vingselementen uit het referentiekader (verticale as) teruggevonden kunnen worden in
de beschrijving van de CILO produkten (horizontale as).

tussenprodukten
1

pv

pp

po

pt

fo

sw

hl

er

na

curriculumanalyse
1.1

onderwijsprobleem en oplossing

1.1.1

onderwijskundig probleem in de vorm

X
X

van een huidige en gewenste situatie
1.1.2

globale beschrijving van de oplossing

1.1.3

bijdrage van courseware aan oplossing

1.1.4

onderwijsfuncties die door computer

1.1.5

leerdomeinen die specifiek door compu
ter worden ondersteund

X

1.1.6

karakterisering van de courseware

X

1.1.7

samenstelling van de mediamix (educa

X

worden ondersteund

X

X

tieve software, AV-media, handleidin
gen, opdrachten, evt. andere media)

X

1.1.8

alternatieve oplossingen

X

X

1.2

doelgroepbeschrijving

X

X

1.2.1

intellectuele vaardigheden

1.2.2

ingangsniveau (begripsmatig, handelingsmatig)

1.2.3

motivatie

1.2.4

leerstijl

1.2.5

geslacht

1.2.6

leeftijd

1.2.7

eventueel globale aanduiding

1.3

taak- en/of leerstofanalyse

1.3.1

inhoud van de taak

1.3.2

de wijze waarop de taak moet worden

X
X
X

X

uitgevoerd (handelingsequentie)
1.3.3

de condities waaronder de taak moet
kunnen'worden uitgevoerd

1.3.4

de criteria waaraan men kan aflezen of
de taak naar behoren wordt uitgevoerd

X
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tussenprodukten
1.3.5

benodigdheden die men bij het uitvoeren dient
te hanteren

1.3.6
1.3.7

inhoud van de leerstof
cognitieve niveau

1.3.8

condities waaronder onderwerp actief moet
worden gebruikt

1.3.9

toetscriteria

1.3.10
1.4

plaats in het leerplan
aandacht voor informatisering in de agrarische

1.5

instructiestrategie

sector
1.5.1

beschrijving van de instructiestrategie die op dit
moment wordt gevolgd

organisatorische context
2.1

onderwijscontext

2.1.1

organisatie en inrichting onderwijsleersituatie

2.1.2

aanwezigheid van faciliteiten

2.1.3

roostering

2.1.4

aantallen computers

2.1.5

type computers

2.1.6

computerbeheer

2.1.7

lokale professionaliteit m.b.t. beheer en onder
houd van apparatuur en programmatuur

2.2

distributie en rechten

2.2.1

regeling van distributie- en auteursrechten

2.2.2

relatie tussen producent en distributeur
mogelijke verkoopprijs, te verwachten omzet,

2.2.3

marketing en distributiewijze
2.2.4

onderhoud van pakket

2.2.5

aantallen leerlingen, scholen

2.3

algemene eisen
standaards

2.3.1

2.3.1.1 programmeertaal, procedurebibliotheek
2.3.1.2 user-interface
2.3.1.3 capaciteit
2.3.1.4 maximaal aantal gebruikers
2.3.1.5

gegevensopslag

2.3.1.6 uitbreidingsmogelijkheden
2.3.2

compatibiliteit

2.3.2.1 hardware
2.3.2.2 systeem- en applicatieprogrammatuur
2.3.2.3 opgeslagen gegevens
2.3.2.4 uitwisseling met andere programma's
2.3.2.5

andere user-interfaces

2.3.2.6 gebruik van standaardpakketten
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vernieuwingskarakteristiek
3.1

inhoud van vernieuwing

3.1.1

formulering van gebruikerswensen en wensen
van schoolleiding en inventariseren van gebrui
kerswensen; waarin onder meer aandacht voor
de huidige situatie

3.1.1.1 plaats van computergebruik in curriculum

X
X

3.1.1.2 integratie informatietechnologie in vak
3.1.1.3 huidige rol van de leerkracht
3.1.1.4 gerelateerde vakontwikkelingen

X

3.1.2

complexiteit van vernieuwing

X

3.1.3

helderheid van vernieuwing

3.1.4

bruikbaarheid van vernieuwing (technische kwali

3.2

betrokkenheid van gebruikers

3.2.1

gedachtengoed ten aanzien van de vernieuwing,

teit, specifieke eisen aan lokaalinrichting)

X

onder meer houding leerkrachten t.o.v. compu
tergebruik, mate waarin computer geaccepteerd
is
3.2.2

ontwikkeling van materialen

3.3

randvoorwaarden voor vernieuwing

3.3.1

beleid overheid

3.3.2

traditie van vernieuwingen

3.3.3

traditie van nascholing

3.4

randvoorwaarden voor gebruik

3.4.1

faciliteiten voor gebruik

3.4.2

ondersteuning schoolleiding, houding t.o.v. ver
nieuwing

3.4.3

organisatie docenten

3.4.4

kennis van leerkrachten t.a.v. computergebruik

3.4.5

noodzakelijke nacholing leerkrachten i.v.m. ge
bruik van courseware

3.4.6

organisatie onderwijs (roostering, leerling groepe
ring)

3.4.7

X

veronderstelde activiteiten van docenten i.v.m.
gebruik van de courseware

4

projectbeschrijving
4.1

activiteitenplanning

4.1.1

volgorde van activiteiten

X

4.1.2

overzicht van tussenprodukten

X

4.1.3

tijdplanning

X

4.2

planning van menskracht

X

4.2.1

overzicht van beschikbare actoren

X

4.2.2

beschikbare deskundigheden

X

4.2.3

tijdinvestering die van deze actoren mag worden

4.2.4

moment waarop deze tijdinvestering mag worden

gevraagd

X

gevraagd
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I tussenprodukten

5

pv

PP

4.3

kosten-batenanalyse

X

4.3.1

ontwikkelkosten

X

4.3.2

implementatiekosten

X

4.3.3

financiële opbrengsten

4.3.4

te realiseren leerdoelen

X

4.3.5

efficiëntie van leerproces

X

4.3.6

efficiëntie van instructie

X

4.3.7

alternatieve doelgroepen

X

4.4

methoden, technieken en hulpmiddelen

X

de aanleiding om met de taak te beginnen

5.2

de benodigde informatie om de taak uit te voeren

5.3

de acties die de leerling kan ondernemen om de
X

taak uit te voeren
5.4

de vereiste prestatie van de leerling

5.5

de voorwaarden om een taak te beëindigen

5.6

de wijze waarop een taak wordt beëindigd

5.7

de criteria voor opnieuw uitvoeren van de taak

5.8

takenhiërarchie of takennetwerk

5.9

de onderwijsleersituatie is in grote lijnen terug te

pt

fo

X

onderwijskundig ontwerp
5.1

po

X

vinden in de curriculumanalyse
5.10
6

feedback

functioneel ontwerp
X

X

6.1

programmafuncties

6.1.1

samenhang tussen programmafuncties

6.1.2

opsomming van programmafuncties

X

6.1.2.1

invoergegevens, aard en format

X

6.1.2.2

uitvoergegevens, aard en format

X

6.1.2.3

bewerkingen (transformaties)

6.1.2.4

fout-verwerking

6.2

userinterface

6.2.1

menu's

X

X

6.2.1.1

lay-out

X

X

6.2.1.2

inhoud

X

X

6.2.1.3

aard van de keuze

X

X

6.2.2

samenhang tussen menu's

X

6.2.3

invoer van gegevens

X

X

6.2.3.1

invoermiddelen

6.2.3.2

invoerhandelingen

6.2.3.3

controle

6.2.3.4

correctie

X

X

6.2.3.5

defaultwaarden

6.2.3.6

responstijden

6.2.4

schermopmaak

6.2.4.1

functionele gebieden

6.2.4.2

tekstpresentatie

X

6.2.4.3

grafische presentatie

X

6.2.4.4

kleurgebruik

6.2.4.5

codering

6.2.5

meldingen

6.2.5.1

foutmeldingen
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tussenprodukten
6.2.5.3 situatiemeldingen
6.2.5.4 specifieke aandachtspunten per melding

7

6.3

schriftelijk materiaal

6.3.1

leerlinghandleiding

6.3.2

docenthandleiding

6.3.3

bedieningsinstructie

6.3.4

opdrachtenbeschrijving

6.3.5

gebruiksuggesties

6.3.6

leerstofbundel

technisch ontwerp
7.1

omgaan met gegevens

7.1.1

gegevensstroomdiagrammen

7.1.2

gegevensarchief

7.2

programmastructuur

7.2.1

structuurdiagram

7.2.2

moduuibeschrijving

8

courseware, eerste versie

9

test- of evaluatierapporten
9.1

testonderwerp

9.1.1

coursweware eerste versie

9.1.2

user-interface

9.1.3

overige ontwerpen

9.2

inhoud rapport

9.2.1

testsituatie

9.2.1.1 onderwijssituatie
9.2.1.2

voorzieningen

9.2.2

uitvoerders

9.2.3

aandachtspunten

9.2.4

gebruikte onderdelen van het ontwerp

9.2.5

testresultaten

9.2.5.1 positieve bevindingen
9.2.5.2 negatieve bevindingen
9.2.5.3

foutmeldingen

9.2.5.4 suggesties tot verbetering
9.2.6

conclusies

9.2.6.1

algemeen

9.2.6.2

te ondernemen acties

10 nascholingen
10.1

bedienen van de educatieve software

10.2

hanteren van de handleidingen

10.3

toelichting op de leerstof

10.4

hanteren van gebruiksuggesties en lesvoorbeel

10.5

inpassing in de eigen lesaanpak
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BIJLAGE 8 Overzicht van verzamelde of samengestelde geanaly
seerde documenten

Het betreft de analyse van het ESLO-project Economie, de analyse van het ESLOproject Plantenteelt en analyse van de specificatiegroep. Alleen de documenten die
niet in de literatuurlijst staan vermeld, zijn weergegeven.
Analyse van het ESLO-project Economie

Deelproject: Fleuraam.

Documentencategorie: Fleuraam

document
nummer

datum

1

880115

naam document
Concept projectplan economie MAO. In dit projectplan wordt niet verwezen naar bloemschik
ken en -binden, het is wel richtinggevend voor het project Economie

2

890511

Projectvoorstel

3

890701

Voorstel begrotingsprogramma detailhandel in bloemen en planten

4

891018

Verslag bijeenkomst projectgroep economie d.d. 18.10.89.

5

891207

Verslag gesprek JvZ; meer peiling dan onderdeel van proces

6

900310

Conceptbundel 106 BB

7

900313

Productomschrijving begrotingsprogramma bundel 106 BB

8

900315

Globaal toestandsdiagram, incl. schermontwerpen

9

900316

Vragen bij globaal toestandsdiagram en schermontwerpen

10

900317

Demonstratieprogramma bij globaal toestandsdiagram en schermontwerpen

11

900514

Verslag gesprek PW

12

900517

Verslag projectgroepbijeenkomst

13

900530

Bespreking projectgroep 30-05 (alleen mondelinge informatie)

14

900612

Verslag telefoongesprek

15

900615

Globaal toestandsdiagram Fleuraam
Gegevensrelatiediagram

16

900615

16

900619

Verslag bijeenkomst projectgroep

18

900619

Verslag studiedag economie

19

900704

Verslag van evaiuatiebijeenkomst

20

901115

Concept handleiding Fleuraam

21

910315

Conceptversie programma Fleuraam

22

910320

Verslag test Fleuraam les HB

23

910419

Verslag test Fleuraam in les PW

24

911101

Kort verslag gesprek met JvZ

Analyse van het ESLO-project Plantenteelt
Deelprojecten: Substraatteelt (1), Belichten en verduisteren van jaarrond chrysanten
(2), Potplantenplanning (3), Teelt van radijs (8), Teelt van freesia (9), Bedrijfsvoering
tulp (11), Verwerking opbrengstgegevens tuinbouw (12), Vochtboekhoudingd 3),
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Oogstplanning (14), Zaaizaad- en pootgoedhoeveelheden (15), Managementprogram
ma's (16), Arbeidsregistratie (17), Plantverzorging (18).

Documentencategorie: rest.
document
nummer

datum

naam document

1

881201

Projektplan educatieve software-ontwikkeling t.b.v. Plantenteelt/Bloemschikken in het MAO.
Eigenlijk wordt bloemschikken amper genoemd, alleen een inventarisatie van bestaande
programma's en van wensen wordt genoemd.

2

900200

Deelproject arbeidsregistratie; niet doorgezet vanwege tekort aan deskundigen.

3

890720

Verslag externe eindevaluatie, belichten en verduisteren bij jaarrond chrysanten Voor een

4

890828

Verslag externe eindevaluatie, potplantenplanning.

5

891025

Verslag externe eindevaluatie, substraatteelt.

omzetting naar MsDOS ontbreken materiedeskundigen.

Documentencategorie: Bieten overzaaien. Deelproject: Bieten overzaaien (4).
document
nummer

datum

naam document

1

881201

Projektplan educatieve software-ontwikkeling t.b.v. Plantenteelt/Bloemschikken in het MAO.
Eigenlijk wordt bloemschikken amper genoemd, alleen een inventarisatie van bestaande
programma's en van wensen komt aan de orde.

2

881202

Handleiding overzaaien suikerbieten. Erg veel schermbeschrijvingen.
Produktomschrijving overzaaien van suikerbieten

3

900115

4

900503

Verslag van de bijeenkomst van de klankbordcommissie

5

900600

Gesprek met docent

6

900926

Schermbeschrijvingen; overzaaibeslissing suikerbieten betreft een herziening van een
bestaand Apple programma.

7

900926

Identiek aan documentnummer 6

8

910215

Overzaaibeslissing suikerbieten, te bespreken op 21 febr. 1991

9

910215

Voorbeelden te bespreken op 21 februari 1991

10

910221

Verslag bespreking suikerbieten overzaaien

11

910305

Schermontwerpen

12

910305

Overzaaibeslissing suikerbieten, te bespreken op 14 maart 1991

13

910330

Concept Planningschema overzaaien suikerbieten

14

910405

Voorbeelden te bespreken op 18 april 1991

15

910405

Schermontwerpen en toestandsdiagram

16

910405

Overzaaibeslissing suikerbieten, te bespreken op 18 april 1991

16

910405

Overzaaibeslissing suikerbieten, F05

18

910420

Samenvatting van de op 18 april besproken punten

19

910523

Verslag bespreking overzaaibeslissing suikerbieten

20

910920

Brief aan GT

21

920130

Documentatie overzaaibeslissing suikerbieten
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Documentencategorie: Tarwe. Deelproject: Schadedrempels wintertarwe (5).
document
nummer

datum

naam document

1

881201

Projektplan educatieve software-ontwikkeling t.b.v. Plantenteelt/Bloemschikken in het MAO.
Eigenlijk wordt bloemschikken amper genoemd, alleen een inventarisatie van bestaande
programma's en van wensen komt aan de orde.

2

891220

Produktomschrijving schadedrempels wintertarwe

3

900000

Tussentijdse conclusie op basis van pers. med. van o.m. WK en JvZ. In eerste instantie
afgeblazen vanwege tekort aan docenten die de vakinhoud voldoende beheersen; later in
overleg met PAGV besloten bestaande modules van Epipre/CERA te gebruiken.

4

900503

Verslag van de bijeenkomst van de klankbordcommissie

Documentencategorie: Bouwplan, arbeid, saldo. Deelpoject: Bouwplan, arbeid, saldo (6).
document
nummer

datum

1

881201

naam document
Projektplan educatieve software-ontwikkeling t.b.v. Plantenteelt/Bloemschikken in het MAO.
Eigenlijk wordt bloemschikken amper genoemd, alleen een inventarisatie van bestaande program
ma's en wensen wordt genoemd.

2

881201

Toestandsdiagram/schermbeschrijvingen

3

881207

Overleg met JvB

4

881210

Algemene opzet van het programma

5

881221

Brief aan PAGV met antwoord over bestaand akkerbouw-rekenprogramma

6

890227

Technisch ontwerp programma bouwplan, gebaseerd op het functioneel ontwerp van JvB,

7

890406

Overzicht omvang akkerbouwgewassen

8

890921

Overleg WK, FM

9

900503

Verslag van de bijeenkomst van de klankbordcommissie

10

900600

Gesprek met docent

11

901024

Installatie en bediening van het programma concept handleiding, onderdeel

12

901024

Bouwplanverkenning, concept

13

901024

Gebruikershandleiding 'docbpl' concept

14

901024

Gebruikershandleiding 'bouwplan' concept

15

901030

Kort verslag van testsessie Tiel door CB

16

901110

Bespreking naar aanleiding van testsessie in Tiel

16

901201

Uitdraai, invulformulier

18

901210

Testrapport BAS

19

910117

Brief 62.5/0167/WK/SB

20

910124

Verslag bijeenkomst BAS

21

910131

Verslag bespreking handleiding BAS

22

910301

Concept handleiding BAS

23

910909

Uitnodiging nascholing gebruik BAS

24

911107

Deelnemerslijst nascholing BAS

25

911107

Evaluatieformulier studiedag BAS

26

911107

Materiaal studiedag BAS

27

911107

Verslag studiedag

28

911118

Evaluatie studiedag en opdrachten

29

911118

Verspreiding present exemplaarverzending

opmerkingen van WK verwerkt.
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Documentencategorie: Akkerbouw. Deelproject: Bemesting akkerbouw (7).
document
nummer

datum

naam document

1

881201

Projektplan educatieve software-ontwikkeling t.b.v. Plantenteelt/Bloemschikken in het MAO.
Eigenlijk wordt bloemschikken amper genoemd, alleen een inventarisatie van bestaande
programma's en van wensen komt aan de orde.

2

890000

Functioneel ontwerp bemesting akkerbouw, map

3

890000

Programmaomschrijving bemestingsplan

4

890606

Rapportage over studiedag

5

890606

Brief organische stof-balans

6

891010

Handleiding bemestingsplan akkerbouw

7

891214

Evaluatieformulieren

8

900100

Documentatie bemesting akkerbouw

9

900100

Programmalistings

10

900126

Onderdelen handleiding

11

900405

Gesprek met docent

12

900503

Verslag van de bijeenkomst van de klankbordcommissie

13

901107

Naam document: Brief update bemesting akkerbouw

Documentencategorie: Witlof. Deelproject: Trek van witlof (10).
document
nummer

datum

naam document

1

881201

Projektplan educatieve software-ontwikkeling t.b.v. Plantenteelt/Bloemschikken in het MAO.
Eigenlijk wordt bloemschikken amper genoemd, alleen een inventarisatie van bestaande
programma's en van wensen komt aan de orde.

2

900406

Trek van witlof, toestandsdiagram met schermindelingen

3

900503

Verslag van de bijeenkomst van de klankbordcommissie

4

900506

Vergelijking van teeltmethoden

5

900600

Gesprek met docent

6

900606

Verslag bespreking witlof

7

900606

Bundel schermontwerpen bij verslag bijeenkomst witlof

8

900925

Verslag telefoongesprek docent witlof

9

900930

Schermontwerpen witlof

10

901001

11

910201

Tekst helpschermen witlof
Brief aan IKC/AGV met bijlagen: hoofdstuk 1 handleiding bij 'planning trek witlof' en een

12

910201

Hoofdstuk 1 handleiding bij 'planning trek witlof'

13

910201

Antwoord dhr. S. IKC-AGV

14

910221

Antwoord dhr. Z. SITU

15

920213

Brief A. aan F.

16

920300

Stand van zaken op basis van pers. med.

prototype
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Documentencategorie'. Diktee. Deelprojecten: Plantediktee en -herkennen (19,20).
document
nummer

datum

naam document

1

881201

Projektplan educatieve software-ontwikkeling t.b.v, Plantenteelt/Bloemschikken in het MAO.
Eigenlijk wordt bloemschikken amper genoemd, alleen een inventarisatie van bestaande
programma's en wensen komt aan de orde.

2

891220

Programmaomschrijving plantendiktee/herkennen

3

900101

Projectvoorstel nomenclatuur

4

900105

Taken leerling/denksport

5

900110

Toestandsdiagram

6

900111

Programmaomschrijving plantendiktee/herkennen

7

900115

Groenbank/bloemster output

8

900206

Brief van dhr. R aan BvdL

9

900219

Brief van WK aan BvdL, programmaomschrijving plantendiktee/herkennen, plus toestandsdia

10

900320

Concept functieanalyse programma plantendiktee/herkennen, met brief van WK aan BvdL.

11

900323

Functieanalyse programma plantendiktee/herkennen van WK, na bespreking met docent.

12

900326

Brief aan dhr. R, KMTP

13

900417

Programmaomschrijving plantendiktee/herkennen van WK, omvat veel van de functieanalyse.

14

900418

Samenvatting programmaomschrijving plantendiktee/herkennen

15

900503

Verslag van de bijeenkomst van de klankbordcommissie

16

900517

Plantendiktee, hoofdprogramma, een soort procedure-hiërarchie diagram

17

900518

Schermontwerpen

18

900518

Verslag van PrSa over bespreking procedure-hiërarchiediagram

19

900531

Concept programmaomschrijving plantendiktee/herkennen, WK

20

900600

Gesprek met docent

21

900601

Brief aan dhr. de W

22

900614

Bijeenkomst plantendiktee

23

900713

Beschrijving helpschermen

24

900726

Brief dhr. H aan Wk

25

900903

Bijeenkomst plantendiktee

26

900921

Brief WK aan Bloemenbureau Holland

27

901004

Brief Bloemenbureau Holland aan WK

28

901108

gram.

Mededeling tijdens werkgroep Informatica Plantenteelt; herkennen is vanwege kosten boekje
niet als onderdeel van dit pakket gehandhaafd.
Brief Fm, Nw aan Wk en SvH

29

901114

30

901115

Schermontwerpen

31

910110

Functiebeschrijving plantendiktee bloemschikken en -binden

32

910122

Overleg plantendiktee B&B, WK

33

910207

Brief over gebruik diskette groei- en bloeiwijzer

34

910315

Brief over gebruik diskette groei- en bloeiwijzer
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Documentencategorie: Plantkeuze. Deelprojecten: Verzorging van snijbloemen (21), Verzorging van potplanten (22),
Planteziekten (23).
document
nummer

datum

naam document

1

881201

Projektplan educatieve software-ontwikkeling t.b.v. Plantenteelt/Bloemschikken in het MAO.
Eigenlijk wordt bloemschikken amper genoemd, alleen een inventarisatie van bestaande
programma's en wensen komt aan de orde.

2

900200

3

900503

Deelproject plantkeuze
Verslag van de bijeenkomst van de klankbordcommissie

4

901101

Concept planning plantkeuze
Concept produktomschrijving plantkeuze

5

910206

6

910207

Brief over gebruik diskette groei- en bloeiwijzer

7

910210

Bespreking plantkeuze

Documentencategorie: Begroten. Deelproject: Begroten (24).
document
nummer
1

datum

naam document

881201

Projektplan educatieve software-ontwikkeling t.b.v. Plantenteelt/Bloemschikken in het MAO.
Eigenlijk wordt bloemschikken amper genoemd, alleen een inventarisatie van bestaande program
ma's en wensen wordt genoemd.

2

900200

Deelproject begroten

3

900405

Bespreking begroot

4

900503

Verslag van de bijeenkomst van de klankbordcommissie

5

900600

Gesprek met docent

6

901001

Concept-programma begroot; het betreft een omschrijving en functieanalyse

7

901108

Verslag bespreking begroot

8

901114

Concept produktomschrijving begroten bloemschikken en binden, incl. brief aan docent, op enkele
nog in te vullen details na vrijwel gelijk aan volgend document

9

901120

10

901121

Concept produktomschrijving begroten bloemschikken en binden, incl. brief aan KC
Aantekeningen naar aanleiding van gesprek 901108 (tot stand gekomen na gesprek tussen Ok en
PrSa)

11

901129

Verslag bespreking begroot

12

901129

Scherm lay -out begroot

13

901206

Verslag bespreking begroot

14

901210

Aantekeningen naar aanleiding van gesprek 901129 (tot stand gekomen nagesprek tussen Ok en

15

901212

Conceptplanning begroten bloemschikken en binden, bij vergadering 901213

16

901212

Opmerkingen vragen en diskussiepunten, te bespreken op 13 december

PrSa)

17

901212

Voorbeeldbegroting tegen inkoopprijs

18

901213

Verslag bespreking begroot

19

910105

Aantekeningen naar aanleiding van gesprek 901213 (tot stand gekomen na gesprek tussen Ok en
PrSa)

20

910105

Voorbeeldbegrotingen
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Documentencategorie: Begroten. Deelproject: Begroten (24).
document
nummer

datum

naam document

21

910105

Schermontwerpen

22

910201

Aantekeningen naar aanleiding van gesprek 910110 (tot stand gekomen na gesprek tussen Ok

23

910201

Schermontwerpen

24

910201

Conceptplanning begroten bloemschikken en -binden bij vergadering 910207

25

910207

Verslag bespreking bloemschikken en- binden

26

910210

Voorbeeldbegrotingen

27

910220

Programma bloemschikken en -binden, definitief ontwerp, met bijlagen

28

910301

Docentenprogramma begroten bloemschikken en -binden, toelichting en schermontwerpen

29

910501

Toestandsdiagram

30

910513

Bespreking docentenprogramma

31

911122

Brief RvH aan school Alkmaar

32

911211

Documentatie begroten bloemschikken en -binden

33

911211

Plantnaamlijsten

en PrSa)

Documentencategorie: Mediasortering Deelproject: Mediasortering (25).
document
nummer

datum

naam document

1

881201

Projektplan educatieve software-ontwikkeling t.b.v. Plantenteelt/bloemschikken in het MAO.
Eigenlijk wordt bloemschikken amper genoemd, alleen een inventarisatie van bestaande
programma's en wensen komt aan de orde.

2

891010

3

900405

Concept-programma omschrijving mediasortering; mediasortering is geen lesprogramma, maar
een docenten-hulpje. Daardoor minder relevant en slecht te scoren!
Verslag bespreking mediasortering; mediasortering is eigenlijk bij een verkenning van probleem
en mogelijke oplossingen gebleven. Het is bovendien vooral een docent-ondersteunend
programma.

4
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900503

Verslag van de bijeenkomst van de klankbordcommissie

vervolg bijlage 8

Analyse van de werkgroep Informatica Plantenteelt.

Documentencategoris: Plantenteelt algemeen.
document
naam document

nummer

datum

1

891201

Beschrijving werkgroep Informatica Plantenteelt

2

900105

Brief aan CPS i.v.m. KC

3

900226

Brief aan CPS i.v.m. KC

4

900405

Verslag bijeenkomst werkgroep informatica plantenteelt

5

900503

Verslag van de bijeenkomst van de klankbordcommissie

6

900615

Uitnodiging plus bijlagen voor de werkgroep software-ontwikkeling Plantenteelt

7

900621

Verslag werkgroep software-ontwikkeling Plantenteelt

8

900627

Tussentijdse bespreking met PI

9

900701

Brief aan kerncommissie Plantenteelt

10

900822

Uitnodiging en agenda werkgroep software-ontwikkeling

11

900830

Verslag werkgroep software-ontwikkeling Plantenteelt

12

901031

Verslag van de vergadering van de kerncommissie Plantenteelt

13

901102

Uitnodiging werkgroep Informatica Plantenteelt met bijlage, taakomschrijving van kerncommis-

14

901108

Verslag werkgroep Informatica Plantenteelt

15

910314

Verslag werkgroep Informatica Plantenteelt

16

910520

Agenda bijeenkomst werkgroep Informatica Plantenteelt plus bijlage

17

910520

Verslag werkgroep Informatica Plantenteelt

Analyse van de specificatiegroep.
Documentencategorie: specificatiegroep.
document
nummer

datum

naam document

1

900110

Concept ACLO-notitie

2

900111

Agenda specificatiegroep

3

900111

Stand van zaken (een standaard codering). Het gaat hier vooral om het elkaar op de hoogte
houden van de stand van zaken.

4

900112

Verslag overleg specificatiegroep

5

900213

Deskundigheidsbevordering

6

900215

Verslag overleg specificatiegroep

7

900215

Stand van zaken (een standaard codering). Het gaat hier vooral om het elkaar op de hoogte

8

900215

Agenda specificatiegroep

9

900227

Overzicht activiteiten per deelproject

10

900228

Stand van zaken deelprojecten

11

900305

Verslag specificatiegroep 1/3/90

12

900313

Samenvatting notitie Chris Blom

13

900314

Planning ESLO periode 4; planning werkzaamheden ontwikkelgroep

14

900315

Stand van zaken (een standaard codering). Het gaat hier voorat om het elkaar op de hoogte

houden van de stand van zaken.

houden van de stand van zaken.
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Documentencategorie: specificatiegroep.
document
nummer

datum

naam document
Agenda specificatiegroep

15

900315

16

900315

Verslag overleg specificatiegroep

17

900315

Stand van zaken (een standaard codering). Het gaat hier vooral om het elkaar op de hoogte

18

900400

Overzicht educatieve programmatuur

19

900411

Interne notitie 2. Verslag naar aanleiding van gesprekken met 6 docenten.
Verslag specificatiegroep; taakverdeling vormt een probleem.

houden van de stand van zaken.

20

900412

21

900412

Aktiviteitenoverzicht

22

900412

Planningschema ontwikkelgroep

23

900412

Agenda vergadering specificatiegroep

24

900414

Bijlage 3 specificatiegroep

25

900414

Overzicht stand van zaken bedoeld voor CILO bulletin

26

900517

Het gebruik van de computer in de les

27

900517

Stand van zaken (een standaard codering). Het gaat hier vooral om het elkaar op de hoogte
houden van de stand van zaken.
Agenda vergadering specificatiegroep

28

900517

29

900517

Verslag specificatiegroep

30

900614

Agenda vergadering specificatiegroep

31

900614

Stand van zaken (een standaard codering). Het gaat hier vooral om het elkaar op de hoogte
houden van de stand van zaken.

32

900614

Verslag specificatiegroep

33

900712

Capaciteitsberekening afd. Ol

34

900712

Activiteiten overzicht Ol

35

900712

Stappenplan

36

900712

Bijlage managementdag Ol

37

900712

Overzicht studiedagen

38

900712

Taakurenoverzicht

39

900712

Agenda specificatiegroep

40

900712

Inzetoverzicht

41

900712

Verslag specificatiegroep 12/7/90

42

900713

Studiedagen 90/91

43

900715

Cursusaankondiging

44

900924

Taakuren overzicht 90/91

45

901010

Planning ontwikkelgroep

46

901022

Bespreking managementdag Ol

47

901025

Bespreking managementdag Ol

48

901029

Taakverdeling Ol. {Problemen taakverdeling tussen ESLO en niet-ESLO, en m.b.t. taken binnen
ESLO, wie doet wat, m.n. rond specificatiegroep.)

49

901101

Agenda specificatiegroep vergadering

50

901107

Verslag specificatiegroep vergadering

51

901108

Verslag tussentijdse bespreking specificatiegroep

52

901119

Bespreking managementdag Ol

53

901206

Verslag specificatiegroep (problemen met taakafbakening en afspraken).

54

910314

Stand van zaken (een standaard codering). Het gaat hier vooral om het elkaar op de hoogte
houden van de stand van zaken.
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Documentencategorie: specificatiegroep.
document
nummer

datum

55

910408

naam document
Stand van zaken (een standaard codering). Het gaat hier vooral om het elkaar op de hoogte
houden van de stand van zaken.

56

910100

Activiteitenplanning, verslaglegging, concept

57

910104

Uitgebreide agenda specificatiegroep

58

910109

Planning en tijdregistratie, voorbeeld

59

910116

Onderzoek NCP

60

910118

Verslag specificatiegroep

61

910200

Stand van zaken (een standaard codering). Het gaat hier vooral om het elkaar op de hoogte

62

910201

houden van de stand van zaken.
Stand van zaken (een standaard codering). Het gaat hier vooral om het elkaar op de hoogte
houden van de stand van zaken.
Folder en notitie stappenplan onderzoeker

63

910206

64

910208

Agenda specificatiegroep

65

910214

Notulen vergadering specificatiegroep; nogal wat activiteiten die niets met ESLO of het
vervolg (LAVO/POLA) daarop te maken hebben: algemene innovatie activiteiten zoals VODC
spel; het op de hoogte blijven (zoals OBIS van SLO).
Stand van zaken, verzoek om info

66

910291

67

910311

Agenda specificatiegroep plus bijlage taakverdeling over het probleem ESLO of niet-ESLO

68

910311

Agenda specificatiegroep

69

910311

Bijeenkomst MS Windows

70

910314

Verslag specificatiegroep

71

910318

Planningsprocedure ESLO

72

910326

Brief aan KC Veehouderij

73

910327

Begroting inzet schooljaar 91/92, totaal benodigd voor Plantenteelt 0,475 fte.

74

910327

Contacten takorganisaties

75

910404

Apparatuur ontwikkelgroep

76

910408

Agenda specificatiegroep

77

910410

Planningschema

78

910422

Verslag specificatiegroep, nogal wat activiteiten hebben geen relatie met ESLO

79

910521

Verslag specificatiegroep, nogal wat activiteiten hebben geen relatie met ESLO

80

910521

Notitie interne deskundigheidsbevordering
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