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WOORD VOORAF

Het voorliggende rapport doet verslag van een evaluatie-onderzoek naar de kwaliteit
van courseware voor het landbouwonderwijs. De courseware is het produkt van de
courseware-ontwikkeling in de ESLO-projecten. ESLO is het acroniem van educatieve
software-ontwikkeling voor het landbouwonderwijs. Doel van het onderzoek is
aanbevelingen te doen die leiden tot verbetering van de courseware-ontwikkeling voor
het landbouwonderwijs. Dit onderzoek vormt één van de drie onderdelen van het
evaluatie-onderzoek naar de educatieve software-ontwikkeling in het landbouwonder
wijs. De overige twee onderdelen betreffen een overzichtstudie naar het gebruik van
computers en informatietechnologie door docenten beroepsgerichte en beroepsonder
steunende vakken in het Middelbaar Agrarisch Onderwijs (MAO), respectievelijk de
beschrijving en beoordeling van het proces van courseware-ontwikkeling voor het
landbouwonderwijs. Dit project Evaluatie ESLO heeft een looptijd van drie jaar.
De gegevens voor dit onderzoek zijn verkregen door zes courseware-pakketten
systematisch te beschrijven en te beoordelen, en daarnaast door gesprekken te
voeren met docenten en leerlingen en door lessen bij te wonen waarin de courseware
een rol speelt. Ik wil deze docenten en leerlingen bedanken voor hun bijdrage aan dit
onderzoek. Een deel van de

gegevensverzameling is uitgevoerd door J.J.M.

Smolenaars. Zijn bijdrage vormt een wezenlijk onderdeel van dit rapport.
De klankbordcommissie van het project Evaluatie ESLO heeft in de verschillen
de 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 betreft een produktbeoordeling en de beslissing van het
CILO deze evaluatiestudie te starten getuigt van moed. Het belang dat deze organisa
tie, inmiddels opgegaan in de sector Integrale Dienstverlening van de STOAS, hecht
aan de kwaliteit van hun produkten wordt hierin weerspiegeld. Verwacht mag worden
dat de aanbevelingen uit dit onderzoek door de STOAS 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 het

CILO. Deze goede samenwerking zal eveneens bijdragen aan het gebruik van de
aanbevelingen uit dit onderzoek. Ik hoop dat dit zal leiden tot een verdergaande
implementatie 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 begelei
den en te ondersteunen. Met ingang van oktober 1987 zijn bij de afdeling Onderwijs
kundige Informatica (Ol) van het CILO diverse projecten gestart, gericht op de
ontwikkeling van courseware voor uiteenlopende 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 (CILO, 1987):
1)

het landbouwonderwijs is onvoldoende afgestemd op de door toepassing van

2)

computers en informatietechnologie worden onvoldoende benut voor onderwijs

informatietechnologie veranderde landbouwpraktijk;
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. Deze directie is inmiddels onderdeel geworden van de sector Integrale
Dienstverlening van de STOAS. De courseware-ontwikkeling voor het landbouwonder
wijs 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
Onderwijskunde van de Landbouwuniversiteit in september 1989 een evaluatie-onder
zoek van start gegaan betreffende de invoering van de computer en de informa
tietechnologie 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
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vakken in het voortgezet landbouwonderwijs betreft. Deze beschrijving en beoordeling
dienen te leiden tot aanbevelingen gericht op de verbetering van de educatieve
software-ontwikkeling in het landbouwonderwijs. Het evaluatie-onderzoek is in drie
delen opgedeeld. Het eerste deel houdt zich bezig met een evaluatie van de activitei
ten 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 beoordelen we de activiteiten zoals deze worden uitgevoerd in de
ESLO-projecten en wat is resultaat van deze beoordeling?

2)

op welke wijze beoordelen we de tot stand gekomen courseware en wat is
resultaat van deze beoordeling?

3)

op welke wijze beoordelen we het gebruik dat docenten maken van computers
en informatietechnologie in de les en wat is resultaat van deze beoordeling?

Dit onderzoekrapport doet verslag van het tweede deelonderzoek en gaat derhalve in
op de tweede onderzoekvraag. De rapportage van beide andere deelonderzoeken is
elders te vinden (Blom, 1993a en 1993b).
Het rapport is bedoeld voor degenen die werken in de praktijk van de lesmateriaalont
wikkeling, met name binnen het agrarisch onderwijs. Bovendien is het relevant voor
de onderzoekers die de lesmateriaalontwikkeling tot object van onderzoek hebben
gemaakt.
Na deze inleiding komen in hoofdstuk 2 methodologische overwegingen
inzake de beoordeling van ESLO-courseware aan de orde. Het hoofdstuk behandelt
een aantal knelpunten ten aanzien van beoordelingsmethodes, gaat vervolgens in op
de doelen van de beoordeling, licht aspecten voor de beschrijving van courseware toe
en beschrijft de procedure voor de beoordeling van de ESLO-courseware. Het derde
hoofdstuk bestaat uit het instrumentarium voor de beoordeling van courseware: een
lijst van aspecten voor de beschrijving en beoordeling van de courseware, een
vragenlijst voor gestructureerde interviews met docenten, een lijst met enquêtevragen
voor leerlingen en een lijst met aandachtspunten voor lesobservaties. Hoofdstuk 4
rapporteert de resultaten. Na een karakterisering van de zes beoordeelde pakketten
worden drie beoordelingen gegeven. De eerste beoordeling betreft de bijdrage van het
pakket aan de voorbereiding van leerlingen op een geïnformatiseerde agrarische
praktijk. De tweede beoordeling gaat in op de ondersteuning door het pakket van
leren en lesgeven. De derde beoordeling tenslotte gaat in op de implementeerbaarheid
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van het pakket. Hierbij staat de vraag centraal of het pakket zich gemakkelijk zal laten
integreren in de lespraktijk van het agrarisch onderwijs. Het rapport sluit af met
conclusies en aanbevelingen.

3

2

BEOORDELEN VAN COURSEWARE

De vraagstelling van dit onderzoek richt zich op de beoordeling van ESLO-courseware.
Deze produktbeoordeling dient te leiden tot suggesties voor verbetering van de
courseware-ontwikkeling voor het agrarisch onderwijs en zo bij te dragen aan de
ontwikkeling van de kennis en het instrumentarium voor courseware-ontwikkeling.
: Het voorliggende hoofdstuk is gewijd aan de methodologische aspecten van het
beoordelen van courseware. Het beoordelen van courseware is geen eenvoudige zaak.
De belangrijkste knelpunten staan in paragraaf 2.1 weergegeven. In het licht van deze
knelpunten is het onderscheiden van aspecten ter beschrijving enerzijds en argumen
ten voor beoordeling anderzijds belangrijk. De doelstellingen van de beoordeling van
ESLO-courseware zijn in paragraaf 2.2 uitgewerkt en leiden tot argumenten voor
beoordeling. Paragraaf 2.3 gaat in op de aspecten ter beschrijving van courseware.
De laatste paragraaf van dit hoofdstuk beschrijft de procedure voor het beoordelen
van ESLO-courseware zoals in dit onderzoek is gehanteerd.

2.1

Enkele overwegingen inzake de methode van onderzoek

2.1.1

Beschrijven en beoordelen

Binnen elke beoordeling, dus ook die van courseware, zijn een beschrijvende compo
nent, een oordeel vormende component en een oordeel te onderscheiden. De
beschrijvende component richt zich op het in kaart brengen van de relevante courseware-gegevens op basis waarvan oordeelsvorming mogelijk is, bijvoorbeeld het
beschrijven van doelgroep en gestelde doelstellingen. De oordeel vormende compo
nent bestaat uit het toepassen van criteria of maatstaven voor beoordeling, bijvoor
beeld het toepassen van een maat voor het bereiken van doelstellingen in de vorm
van een toets. Het oordeel vormt tenslotte het resultaat van de oordeelsvorming op
basis van de beschrijving.
Het is nastrevenswaardig deze drie componenten te expliciteren en te
scheiden met het oog op de kwaliteit van het oordeel: de beoordeling wordt meer
valide en gemakkelijker herhaalbaar door onderscheiding en explicitering. Dit is niet
eenvoudig te realiseren. In principe omvat elke beschrijving elementen van oordeels
vorming, bijvoorbeeld in de vorm van de selectie van te beschrijven aspecten of in de
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vorm van een verwijzing naar een algemeen aanvaarde norm. Principieel gezien zijn
beschrijving en oordeelsvorming onderscheidbaar maar nooit scheidbaar. Dit probleem
wordt in het onderhavige onderzoek hanteerbaar gemaakt door het samenstellen van
een kader voor beschrijving van courseware aan de hand van de literatuur en door het
opstellen van argumenten voor oordeelsvorming op basis van de doelstellingen van
het onderzoek. In dit kader voor beschrijving en oordeelsvorming is een groot aantal
aspecten opgenomen; binnen de grenzen van het haalbare is volledigheid nagestreefd.

2.1.2

Perspectieven

Een tweede probleem inzake het beoordelen van courseware betreft de vele perspec
tieven van waaruit men courseware kan beoordelen en de hiermee samenhangende
verschillen in beoordelingsresultaat. Courseware kan bijvoorbeeld beoordeeld worden
vanuit het perspectief van de aanstaande gebruiker met het oog op de beslissing om
al of niet aan te schaffen. Een ander perspectief is dat van de ontwikkelaar die
informatie wil over de waarde van het courseware-ontwerp. Een derde perspectief is
dat van de overheid die inzicht wil in het rendement van de uitgaven aan coursewareontwikkeling. Dit zijn perspectieven die het doel van de beoordeling bepalen en de
waarde die aan de verschillende criteria wordt gehecht zal van perspectief tot
perspectief verschillen. Het oordeel over de courseware is dus afhankelijk van het
perspectief van waaruit men beoordeelt. In dit onderzoek wordt getracht het tweede
probleem aan te pakken door de relevante perspectieven en de bijhorende criteria voor
beoordeling zo goed mogelijk te expliciteren.
In dit onderzoek vindt de beoordeling plaats vanuit het perspectief van de
evaluatie van een onderwijsinnovatie. Het ligt voor de hand de beoordeling te richten
op de mate waarin deze courseware zal kunnen bijdragen aan het realiseren van twee
belangrijke doelen van de ESLO-projecten (zie hoofdstuk 1): de afstemming van het
agrarisch onderwijs op de geïnformatiseerde agrarische praktijk en het stimuleren van
computergebruik ter ondersteuning van leren en lesgeven. Wanneer de courseware
door de docenten niet in gebruik wordt genomen en niet geïntegreerd in hun lesprak
tijk zal ook geen sprake kunnen zijn van het realiseren van de bovengenoemde ESLOdoelstellingen. De beoordeling zal dus ook moeten leiden tot een oordeel over de
implementeerbaarheid van de courseware. In paragraaf 2.2 zullen deze drie doelstel
lingen uitgewerkt worden en zal aangegeven worden welke argumenten voor
beoordeling hieraan kunnen worden ontleend.
In de literatuur over beoordeling van courseware komen drie perspectieven het
meest frequent voor: beoordeling van courseware met het oog op selectie voor
gebruik in de les (Kanselaar et al., 1986; Harmsen en Van de Wolde, 1989; Muylwijk
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en Harmsen, 1987; Micceri, 1987), beoordeling van courseware tijdens het traject
van courseware-ontwikkeling om eventuele tekortkomingen tijdig op het spoor te
komen en te verhelpen (Blum Cohen, 1983; Callison en Haycock, 1988; CITE, 1988;
Collins en Carnine, 1988; Fetter, 1984; Gilles, 1986; Golas, 1983; Hannafin en Peck,
1988; Levin, 1986; Patterson en Bloch, 1987; Pike, 1984) en beoordeling van de
mate waarin courseware bijdraagt tot het realiseren van beoogde leerresultaten
(effectiviteit van courseware, Akahori, 1988a en 1988b; Casey, 1987; Collis et al.,
1988).
Het in dit onderzoek belangrijke perspectief van evaluatie van een onderwijsin
novatie komt niet overeen met de meest frequent voorkomende invalshoeken in de
literatuur. Dit houdt in dat de in de literatuur gehanteerde beoordelingsinstrumenten
niet zonder meer bruikbaar zijn in ons onderzoek, maar moeten worden aangepast.
Deze aanpassing en daarmee de ontwikkeling van een instrument voor de beoordeling
van courseware vormt onderdeel van dit onderzoek.
Zoals is aangegeven beoogt dit onderzoek te leiden tot suggesties voor
verbetering van de courseware-ontwikkeling voor het landbouwonderwijs. In het
kader van dit onderzoek wordt een instrument voor beoordeling van courseware
ontwikkeld met behulp waarvan drie verschillende oordelen tot stand kunnen komen:
een oordeel over de voorbereiding op een geïnformatiseerde agrarische praktijk, over
de ondersteuning van leren en lesgeven en over de implementeerbaarheid. Het betreft
hiermee een eenmalige beoordeling. Het instrument kan echter in onderdelen of in zijn
geheel een functie vervullen bij een permanente controle van de kwaliteit van de
courseware die wordt ontwikkeld voor het landbouwonderwijs. In deze zin vervult de
ontwikkeling van een instrument voor beoordeling van courseware twee functies.

2.1.3

Visieverschillen en interpretatieproblemen

Ook wanneer eensgezindheid bestaat over het perspectief van de beoordeling blijken
grote verschillen op te treden tussen beoordelingen van dezelfde courseware door
verschillende personen (Woodward, 1985; Jolicoeur en Berger, 1986). Deze verschil
len zijn te herleiden tot verschillen in visie van de beoordelaars op onderwijs, op de rol
en de waarde van de computer en dergelijke. Door Smith en Keep (1988) wordt
gesuggereerd 'triangulation' toe te passen: meer dan één visie vertegenwoordigd te
laten zijn in de oordeelsvorming en zo validiteit te doen toenemen. Het nadeel van
deze werkwijze is dat de oordeelsvorming minder doorzichtig wordt omdat het
eindoordeel een gemiddelde vormt van uiteenlopende oordelen en verschillende visies
achter hetzelfde oordeel schuil kunnen gaan. Afgaande op de doelstellingen is bij dit
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onderzoek de nadruk gelegd op een zo expliciet mogelijke beschrijving en beoordeling
door de onderzoeker.

2.1.4

De beoordelaars

De vraag naar de persoon van de beoordelaar blijkt in het licht van voorafgaande
paragrafen belangrijk. Afhankelijk van beoordelingsperspectief en visie op courseware,
leren en lesgeven, treden verschillen op tussen beoordelingsresultaten. Bij de
ontwikkeling en het gebruik van de courseware zijn in elk geval docenten, onderwijs
kundigen,

programmeurs,

systeemanalisten,

leerlingen

en

inhoudsdeskundigen

betrokken. Elk van hen kan een rol als beoordelaar vervullen. Dit onderzoek betreft
een beoordeling met het oog op het verbeteren van de afstemming van onderwijs op
een geïnformatiseerde agrarische praktijk, op de ondersteuning van leren en lesgeven
en op de implementeerbaarheid van de courseware. Deze beoordeling is hiermee
vooral onderwijskundig van aard en een onderwijskundige (i.e. de onderzoeker) zal als
belangrijkste beoordelaar optreden. Dit brengt het risico van eenzijdigheid in de
oordeelsvorming met zich mee en van oordeelsvorming op basis van onvoldoende
deskundigheid met name ten aanzien van vakinhoudelijke aspecten en aspecten die de
ervaringen van leerlingen en docenten in de lespraktijk betreffen. Om dit risico te
verkleinen is in de procedure een beoordeling door docenten en leerlingen opgeno
men, worden lesobservaties verzameld en wordt het oordeel voorgelegd aan verte
genwoordigers van de teams die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de
courseware.

2.1.5

Methode van beoordeling

Er bestaan uiteenlopende methoden voor de beoordeling van courseware, zoals
checklists, interviews en observaties van de lespraktijk. Consequentie van het
bestaan van uiteenlopende perspectieven is dat men niet met slechts één methode
kan volstaan. Soms zal met een criterialijst kunnen worden gewerkt, soms met
ervaringen in de klas, soms met een interview. In Engeland heeft dit geleid tot het IN
CITES evaluatiemateriaal waarin verschillende perspectieven en methoden (door de
opstellers 'eternal triangulation' genoemd) zijn verenigd (Smith en Keep, 1988; CITE,
1988).
In dit onderzoek is de beoordeling vooral als onderwijskundig te kenschetsen.
In paragraaf 2.1.1 is de nadruk gelegd op de wenselijkheid van de beschrijving van
courseware aan de hand van een groot aantal aspecten en een oordeelsvorming op
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basis van expliciete argumenten. Een beoordeling aan de hand van een checklist van
aspecten voor beschrijving en argumenten voor beoordeling is hiervoor de aangewe
zen methode. Hiernaast is in paragraaf 2.1.4 melding gemaakt van een oordeel van
leerlingen en docenten. Het oordeel van docenten zal worden vastgelegd aan de hand
van een gestructureerd interview naar aanleiding van de ervaringen van de docenten
met het werken met de courseware in de klas. Het oordeel van de leerlingen wordt
hun eveneens naar aanleiding van hun ervaringen gevraagd in een schriftelijke
enquête. De lessen worden aan de hand van een schema geobserveerd.
Het onderzoekinstrumentarium omvat derhalve een checklist met aspecten ter
beschrijving en argumenten voor beoordeling, een interviewschema voor gesprekken
met docenten, een enquête voor leerlingen en een schema voor het observeren van
de lessen. Hoofdstuk 3 gaat nader in op dit instrumentarium.

2.2

Doel van de beoordeling van ESLO-courseware

In dit onderzoek vindt de beoordeling plaats vanuit het perspectief van de evaluatie
van een onderwijsinnovatie. In paragraaf 2.1.2 is aangegeven dat hiermee drie doelen
in het geding zijn: een oordeel wat betreft de bijdrage van de courseware aan de
voorbereiding van leerlingen op de geïnformatiseerde agrarische praktijk, een oordeel
over de bijdrage van de courseware aan de ondersteuning van leren en lesgeven, en
een oordeel over de implementeerbaarheid van de courseware. De volgende drie
paragrafen geven een uitwerking van deze drie doelen. Deze uitwerking geeft zicht op
de argumenten voor beoordeling.

2.2.1

Voorbereiding op een geïnformatiseerde agrarische praktijk

De beoordeling van de mate waarin de courseware bijdraagt aan een verbeterde
voorbereiding van de leerlingen op een geïnformatiseerde agrarische praktijk is
idealiter gebaseerd op informatie over de leerresultaten die ten gevolge van de
courseware tot stand zijn gebracht en die betrekking hebben op agrarische informati
sering. Een dergelijk methode van beoordeling stuit echter op praktische en methodo
logische bezwaren. Het is vrijwel onmogelijk de oorzakelijke relatie tussen de course
ware en de leerresultaten eenduidig vast te stellen (vgl. Clark, 1985; Collis en
Moonen, in press). Bovendien waren de te beoordelen pakketten ten tijde van de
periode van dataverzameling te jong om leerresultaten betrouwbaar vast te stellen.
Om die reden zal beoordeling moeten plaatsvinden op basis van informatie over
leerdoelen, zoals die door de courseware worden nagestreefd. Relevante leerdoelen
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hebben betrekking op kennis, vaardigheden en houdingen in relatie tot de agrarische
informatisering. Door Blom en De Vries (1990) is een rangschikking van dergelijke
leerdoelen opgesteld (zie schema 2.1) op grond van interviews met vertegenwoordi
gers van het beroepenveld die uit hoofde van hun functie veel met informatisering te
maken hebben. Indien uit het pakket blijkt dat deze doelen impliciet of expliciet
nagestreefd worden is dit een indicatie dat de betreffende pakketten bijdragen aan
een verbeterde voorbereiding van de leerlingen op een geïnformatiseerde agrarische
praktijk.

1

2

INTRODUCTIE PC-GEBRUIK >
1.1

pc bediening

1.2

besturingssysteem

1.3

inleiding spreadsheets

1.4

inleiding gegevensbestanden

1.5

inleiding tekstverwerking

1.6

inleiding meet- en regeltechniek

1.7

inleiding procesbesturing

1.8

inleiding informatiekunde

BEROEPSGERICHTE INFORMATICA >
2.1

procesbesturing >

2.1.1

inleiding meet- en regeltechniek ( = 1.6)

2.1.2

inleiding procesbesturing ( = 1.7)

2.1.3

onderdelen bedienen

2.1.4

geheel bedienen

2.1.5

beslissen over de inzet

2.1.6

beslissen over de aanschaf

2.2

bedrijfsinformatiesystemen >

2.2.1

inleiding spreadsheets ( = 1.3)

2.2.2

inleiding gegevensbestanden ( = 1.4)

2.2.3

inleiding tekstverwerking ( = 1.5)

2.2.4

aard van de activiteit invoeren van informatie oproepen van informatie verwerken
van informatie

2.2.5

aard van de maatregel plannen uitvoeren bewaken

2.2.6

termijn van de maatregel operationeel niveau tactisch niveau strategisch niveau

2.3

telematica >

2.3.1

kennen van relevante koppelingstechnieken

Schema 2.1 Overzicht van leerdoelen, relevant voor het voorbereiden van leerlingen
op een geïnformatiseerde agrarische praktijk (Blom en De Vries, 1990) (wordt
vervolgd)
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vervolg schema 2.1

3

4

BESLISSINGEN NEMEN MET BEHULP VAN INFORMATIE >
3.1

inleiding informatiekunde ( = 1.8)

3.2

procedure voor verzamelen, ordenen, reduceren en registreren van informatie

3.3

bedrijfsregistratie

3.4

procedure voor probleemaanpak

3.5

evaluatie van beslissingen

3.6

procedure voor plannen

3.7

samenhang tussen en overzicht van de verschillende processen op het bedrijf

ANDERE LEERDOELEN >
4.1

op terrein van beroepsgerichte of -ondersteunende kennis en vaardigheden >

4.1.1

nieuwe kennis of vaardigheden opdoen

4.1.2

bestaande kennis of vaardigheden oefenen

4.1.3

probleemoplossen

4.2

op terrein van algemene vaardigheden >

4.2.1

nieuwe kennis of vaardigheden opdoen

4.2.2

bestaande kennis of vaardigheden oefenen

4.2.3

probleemoplossen

Schema 2.1 Overzicht van leerdoelen, relevant voor het voorbereiden van leerlingen
op een geïnformatiseerde agrarische praktijk (Blom en De Vries, 1990)

2.2.2

Ondersteuning van leren en lesgeven

De computer doet zijn intrede in het onderwijs onder meer op grond van de verwach
ting dat courseware bijdraagt aan onderwijsverbetering i.e. aan meer effectief en
efficiënt leren en lesgeven: bestaande leerdoelen worden door gebruik van de
courseware beter of in kortere tijd tegen minder kosten verwezenlijkt. De beoordeling
van de mate waarin deze bijdrage geleverd wordt, zou eveneens gebaseerd moeten
worden op informatie uit de onderwijspraktijk. De effectiviteit betreft de met behulp
van courseware gerealiseerde leerresultaten en hiervoor gelden gelijke methodolo
gische en praktische bezwaren als waarvan in de vorige paragraaf melding is
gemaakt. Het vaststellen van een verbetering van de efficiëntie ten gevolge van het
gebruik van courseware veronderstelt een vergelijking tussen instructie zonder en met
gebruik van deze courseware. Het is zelden mogelijk een dergelijke vergelijking
methodologisch verantwoord te doen plaatsvinden (vgl. Clark, 1985). Bovendien is de
opzet van een dergelijk onderzoek praktisch een ingewikkelde aangelegenheid.
Wel kan gelet worden op de wijze waarop de computer specifieke functies
vervult die bedoeld zijn om het leren van leerlingen te ondersteunen. In de beoordeling
staat dan de vraag centraal of de computer bij uitstek geschikt is voor het vervullen
van deze functies. Schema 2.2 geeft een overzicht van functies die bij uitstek

10

geschikt zijn voor vervulling door de computer (vgl. Kearsley, 1983; Blease, 1986;
POCO, 1989).

visualiseren van bepaalde concepten en relaties tussen concepten (leerinhoud)
modelleren van concepten en relaties in het algemeen (leerinhoud)
modelleren van concepten en relaties waarbij tijd en/of ruimte een belangrijke rol spelen
(leerinhoud)
herhaald aanbieden van sterk vergelijkbare oefeningen inclusief terugkoppeling (leerlingonder
steuner)
aanbieden van uiteenlopende instructiewegen
tekenhulpmiddel
rekenhulpmiddel (leerling- en docentondersteuner)
tekstverwerker (leerling- en docentondersteuner)
informatiebron
programmeerbaar instrument
controle instrument (meten en regelen)
nauwkeurigheid (leerling- en docentondersteuner)
(oneindig) geduld (leerling- en docentondersteuner)
herhaalde registratie van informatie (leerling- en docentondersteuner)
herhaalde verwerking van deze informatie (leerling- en docentondersteuner)

Schema 2.2 Functies, die het leren en lesgeven ondersteunen, waarvoor de compu
ter bij uitstek geschikt is

De beoordeling omvat ook de vraag of een bepaalde functie niet beter door de
docent, door de leerling, of door andere hulpmiddelen dan de computer kan worden
vervuld; en omgekeerd. Hier is dus niet alleen de computer en het computerprogram
ma in het geding, maar het courseware-pakket in zijn geheel en het onderwijs waarin
dit courseware-pakket wordt gebruikt. Voor het beantwoorden van deze vraag is het
nodig het betreffende onderwijs in zijn geheel in kaart te brengen en van een oordeel
te voorzien. Een overzicht van relevante aspecten is weergegeven in schema 2.3 (vgl.
Kanselaar et al., 1986).

onderwijsvoorbereiding van de docent en van de leerling
leeractiviteiten
instructie-activiteiten
tijdstructuur

Schema 2.3

Aspecten, relevant voor beschrijving en beoordeling van het door het

courseware-pakket veronderstelde onderwijs
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Tenslotte geldt dat het pakket moet voldoen aan vereisten inzake het gebruiksgemak
en de vormgeving. Een programma bijvoorbeeld, dat zich slecht laat bedienen leidt tot
een pakket dat het leren en lesgeven niet goed kan ondersteunen. Van het program
ma zijn de volgende aspecten in het geding: de instelbaarheid, de menustructuur, de
bediening, het tekst- en beeldgebruik, en de technische realisatie. Daarnaast is de
gevoeligheid van het pakket voor veroudering van belang. Ook de kwaliteit van
overige pakketonderdelen zal moeten worden beoordeeld. Schema 2.4 geeft een
overzicht van relevante aspecten.

gebruiks- en vormgevingsaspecten
instelbaarheid
menustructuur
bediening
schermopbouw
tekst- en beeldgebruik
technische realisatie
veroudering
andere pakketonderdelen

Schema 2.4

Aspecten, relevant voor beschrijving en beoordeling van het gebruiks

gemak en de vormgeving van het courseware-pakket

2.2.3

Implementeerbaarheid

Courseware dient door docenten in de les te worden gebruikt. Sommige courseware
laat zich gemakkelijk en andere moeilijk door docenten in gebruik nemen en in de les
integreren. Het proces van in gebruik nemen en integreren noemen we implementatie.
De implementeerbaarheid van de courseware heeft betrekking op die eigenschappen
van de courseware die implementatie bevorderen of bemoeilijken. Fullan (1982)
noemt zes van dergelijke eigenschappen voor vernieuwingen in het algemeen, die
naderhand zijn uitgewerkt voor de vernieuwing 'nieuwe technologieën in het onder
wijs' (Fullan et al., 1988). Het zijn het belang van de vernieuwing, de behoefte aan de
vernieuwing, de helderheid inzake doelstellingen en werkwijze, de complexiteit of
verstrekkendheid van de vernieuwing, de technische kwaliteit van de vernieuwing en
de praktische bruikbaarheid ervan. Deze zes eigenschappen zijn te vertalen naar
aspecten waarop de courseware kan worden beoordeeld (zie schema 2.5).
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eigenschappen die de im

eigenschappen die de implementeerbaarheid bepalen van

plementeerbaarheid bepalen

courseware

van vernieuwingen in het
algemeen
belang van de vernieuwing

belang van de courseware is aangegeven
naarmate de groep docenten die dit belang onderkent groter is
neemt de implementeerbaarheid toe

behoefte aan de vernieuwing

aannemelijk is gemaakt dat aan de courseware behoefte be
staat, bijvoorbeeld door aan te geven welke problemen docen
ten door gebruik van de courseware kunnen voorkomen
naarmate de groep docenten die deze behoefte gevoeld groter
is neemt de implementeerbaarheid toe

helderheid inzake doelstel
lingen en werkwijze

doelstellingen van de courseware zijn aangegeven
deze doelstellingen zijn helder omschreven en het al of niet
bereiken ervan is duidelijk waarneembaar
naarmate deze doelstellingen beter aansluiten bij de lespraktijk
van de docenten, meer helder zijn geformuleerd en het al of
niet bereiken ervan duidelijker waarneembaar is zal de course
ware beter implementeerbaar zijn
de wijze waarop de courseware in de les wordt gebruikt staat
aangegeven
naarmate deze werkwijze beter aansluit bij de lespraktijk van de
docenten en helder is geformuleerd zal de courseware beter
implementeerbaar zijn

complexiteit of verstrekkend

aangegeven staat welke veranderingen in de lespraktijk van de

heid

docenten of in de leeractiviteiten van leerlingen optreden ten
gevolge van het gebruik van de courseware
naarmate deze veranderingen meer aspecten van onderwijs en
lesgeven omvatten wordt de implementeerbaarheid kleiner

technische kwaliteit

naarmate de technische kwaliteit beter is wordt de implemen
teerbaarheid groter

praktische bruikbaarheid

de bediening van apparatuur, programmatuur en het hanteren
van de handleidingen staan aangegeven
naarmate de bediening eenvoudiger is en meer overeenkomt
met gebruikelijke standaards is de courseware beter implemen
teerbaar
naarmate de handleidingen eenvoudiger te hanteren zijn is de
courseware beter implementeerbaar

Schema 2.5 Eigenschappen van courseware die de implementeerbaarheid bepalen
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Zoals uit het bovenstaande blijkt is de implementatie afhankelijk van de mate waarin
de courseware door middel van de bovenstaande eigenschappen de docenten kan
aanspreken. De aangesproken groep docenten is echter niet homogeen en aan
verandering onderhevig (Blom, 1993a). Een deel van de groep heeft al met computers
in de les gewerkt (ca. 40 %), een ander deel is wel op de hoogte met mogelijkheden
maar gebruikt (nog) geen computers in de les (ca. 50%) en een klein deel raakt amper
computers aan (ca. 10 %). Beginnende gebruikers hebben behoefte aan de zekerheid
dat het gebruik van de computer niet zal leiden tot het mislukken van de les of een
afgang in de ogen van de leerlingen. Gevorderde gebruikers zijn doorgaans vooral
betrokken bij de vraag welke taken verricht moeten worden om de les voor te
bereiden en te geven. De meer geroutineerde gebruikers stellen belang in de gevolgen
van de lessen voor de leerresultaten (Van den Akker et al., 1992; Van den Berg en
Vandenberghe, 1981). Elk van deze groepen zal door de courseware aangesproken
moeten worden.
De meerderheid van de docenten is onder te brengen bij de groep beginnende
gebruikers en heeft behoefte aan courseware waarin aangegeven staat welke
problemen kunnen optreden en hoe deze problemen gemakkelijk zijn op te lossen. Zij
hebben bovendien behoefte aan herkenbare, eenvoudig te halen resultaten (easy
success) door middel van gemakkelijk uit te voeren lesvoorschriften voor een eerste
les. Een minderheid (de gevorderde gebruikers) heeft behoefte aan het verder
ontwikkelen van de instructietaken. Dit houdt in het benutten van de mogelijkheden
om meer uitgebreid met de courseware aan het werk te gaan binnen de grenzen van
de 'standaardinstructie' zoals deze bij het ontwerp van de courseware is voorzien.
Deze standaardinstructie dient hiertoe voldoende gedocumenteerd te zijn: doelstel
lingen, leerinhoud, instructietaken en leeractiviteiten zijn zo beschreven dat docenten
de verschillende lessen eenvoudig kunnen uitvoeren. De derde en kleinste groep zal
behoefte hebben aan mogelijkheden om de lessen en de courseware zo te wijzigen
dat de leerresultaten gehaald worden waaraan de docent waarde hecht. De lesvoor
schriften die voor de beginnende en gevorderde gebruikers als steun gelden zullen
door deze groep gemakkelijk als keurslijf worden ervaren. De courseware dient dus
ook de mogelijkheden te herbergen van deze voorschriften af te wijken.

2.3

Aspecten ter beschrijving van courseware

In paragraaf 2.2 staan de doelen van de beoordeling en de hiermee samenhangende
argumenten voor beoordeling centraal. Deze paragraaf gaat in op de aspecten van de
courseware die moeten worden beschreven om tot de gewenste oordelen te komen.
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Paragraaf 2.2 noemt tal van aspecten, die van belang zijn voor de beoordeling. Voor
wat betreft de beoordeling van de voorbereiding op een geïnformatiseerde agrarische
praktijk zijn vooral de leerdoelen relevant. De beoordeling van de ondersteuning van
het leren en lesgeven door de courseware berust op informatie over de functies die de
computer vervult en op informatie over het door de courseware veronderstelde
onderwijs in het geheel. De beoordeling van de implementeerbaarheid vraagt om
informatie over de wijze waarop het pakket gepresenteerd wordt, informatie over het
onderwijs voorzover door het pakket wordt vastgelegd en de mate waarin dit nieuw
is, en informatie over technische kwaliteit en bruikbaarheid.
In een Nederlandse SVO-studie (Kanselaar et al., 1986) inzake de onderwijs
kundige beoordeling van courseware wordt onderscheid gemaakt tussen de inhoudelij
ke en de uiterlijke aspecten van courseware. Bovendien wordt onderscheid gemaakt
tussen de effectiviteit van de onderwijsleerstrategie (waarvan courseware-gebruik
deel uitmaakt) en de hanteerbaarheid van de courseware in de lespraktijk. Men komt
zo tot twee groepen van beschrijvingsaspecten en beoordelingsargumenten: een
beschrijving van de uiterlijke aspecten, waarbij vooral op hanteerbaarheid wordt
beoordeeld, en een beschrijving van de inhoudelijke aspecten (dat wil zeggen
onderwijsvorm en -inhoud) van het pakket waarbij vooral de onderwijsgevende
werking of effectiviteit van het pakket wordt beoordeeld. Hiermee wordt gedoeld op
de mate waarin het pakket bijdraagt aan het realiseren van beoogde leerdoelen.
Daarnaast is het van belang voorafgaande aan de beoordeling te beschrijven voor wie
het pakket is bedoeld en welke doelen men met het pakket denkt na te streven. Het
in de SVO-studie ontwikkelde instrument is ingedeeld in vier onderdelen: een
algemene pakketbeschrijving, een beschrijving en beoordeling van de effectiviteit, een
beschrijving en beoordeling van gebruiks- en vormgevingsaspecten, en een beoorde
ling van de doelrealisatie. Al eerder is aangegeven dat een beoordeling van de
doelrealisatie -de mate waarin beoogde leerresultaten zijn bereikt- in dit onderzoek
niet uitvoerbaar is.
Wanneer bij de pakketbeschrijving ook voldoende aandacht wordt besteed aan
leerdoelen, sluiten de drie resterende onderdelen goed aan op de drie doelen van de
beoordeling: vaststellen van de bijdrage aan de voorbereiding van leerlingen of een
geïnformatiseerde agrarische praktijk, vaststellen van de bijdrage aan de verbetering
van leren en lesgeven, het vaststellen van de implementeerbaarheid. Het SVOinstrument kan dus goed dienen als uitgangspunt voor het in dit onderzoek op te
stellen beschrijvings- en beoordelingsinstrument. Het is ook door anderen als zodanig
gebruikt (Harmsen en Van de Wolde, 1989; ECC, 1989). Schema 2.6 geeft een
globaal overzicht van de aspecten van de courseware die in het geding zijn en de
samenhangende doelen van de beoordeling.
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oordelen

aspecten van beschrijving

oordeel inzake

oordeel inzake

oordeel inzake

voorbereiding op

ondersteuning

de implemen

geïnformatiseerde

van leren en

teerbaarheid

agrarische praktijk

lesgeven

pakketbeschrijving
pakketgegevens
doelgroep

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

leerdoelen die door het pakket worden
ondersteund
onderwijsgevende werking
onderwijsvoorbereiding waarin door
het pakket wordt voorzien
leeractiviteiten zoals door het pakket
bepaald
instructie zoals door het pakket be
paald

X

X

tijdstructuur van de les

X

X

functies van het programma

X

X

gebruiks- en vormgevingsaspecten
instelbaarheid

X

menustructuur

X

X

bediening

X

X

schermopbouw

X

X

tekst- en beeldgebruik

X

X

technische realisatie

X

X

veroudering

X

X

andere pakketonderdelen

X

X

Schema 2.6

Aspecten van belang bij de beschrijving van courseware voor de

beoordeling van deze courseware

Op twee belangrijke verschillen tussen de studie van Kanselaar c.s. en dit onderzoek
dient nog gewezen te worden. Het eerste verschil is eerder genoemd: het SVOinstrument is vooral bedoeld om docenten te helpen bij het kiezen van pakketten voor
toekomstig gebruik. Ook het door het ECC ontwikkelde instrument is hierop gericht
(ECC, 1989). Dit perspectief verschilt van het voor dit onderzoek geformuleerde
perspectief: evaluatie van een onderwijsinnovatie. Een tweede belangrijk verschil
betreft de definitie van courseware. Kanselaar c.s. hanteren de volgende omschrij
ving: "het geheel van een geautomatiseerd onderwijsleerpakket, dat dient als
hulpmiddel in de lespraktijk, gebruikt op daarvoor geëigende machines. Onder 'pakket'
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wordt het geheel van computerprogramma's, handleiding en begeleidend materiaal
verstaan. Als inhoud van de courseware komen alle leer- of vormingsgebieden in
aanmerking". Hieruit is af te leiden dat de door Kanselaar c.s. gehanteerde omschrij
ving veronderstelt dat een belangrijk deel van het onderwijsleerpakket is geautomati
seerd. Dit hoeft voor de courseware die in dit onderzoek beoordeeld wordt niet het
geval te zijn. Een bestaand programma binnen de landbouw (bijvoorbeeld het videotex
programma voor de akkerbouw VITAK), dat voor het onderwijs bruikbaar is gemaakt
door het opstellen van opdrachten, past slecht in de omschrijving van Kanselaar c.s.
In ons onderzoek wordt onder courseware dan ook verstaan: lesmateriaal waarvan
computerprogrammatuur deel uitmaakt. Gevolg hiervan is dat, waar Kanselaar c.s.
spreken over de onderwijsgevende werking van het pakket als zodanig, in het kader
van het onderhavige onderzoek uitdrukkelijk de werking van het pakket binnen de
totale onderwijsleersituatie bedoeld wordt. Beide met elkaar samenhangende verschil
len leiden tot een verschil in uitwerking van een aantal aspecten van het instrument.
In hoofdstuk 3 zullen de verschillende te beschrijven aspecten worden uitge
werkt. De aspectenlijst moet functioneren als beschrijvingsinstrument. Alle punten
waarop courseware beoordeeld moet worden, dienen in de lijst te zijn opgenomen.
Courseware kan zoveel verschillende doelen dienen en vormen aannemen dat tijdens
de beschrijving tal van punten niet van toepassing kunnen blijken voor het betreffen
de courseware-pakket. Dit staat gebruik van de lijst noch beoordeling in de weg.

2.4

Procedure voor beschrijving en beoordeling van courseware

Onder ESLO-courseware wordt de courseware verstaan die in het kader van de ESLOprojecten is ontwikkeld en door de directie Integrale Dienstverlening van de STOAS
(voorheen directie Agrlmedia van de STOAS, daarvoor CILO) wordt gedistribueerd.
Deze courseware dient in het kader van dit onderzoek te worden beschreven en
beoordeeld teneinde op basis van dit oordeel uitspraken te doen over
de mate waarin deze courseware zal kunnen bijdragen aan een verbetering van
de voorbereiding van leerlingen op de geïnformatiseerde agrarische praktijk;
de mate waarin deze courseware zal kunnen bijdragen aan onderwijsvernieuwin
gen, dat wil zeggen het stimuleren van computergebruik ter ondersteuning van
lesgeven en leren;
de implementeerbaarheid van de ontwikkelde courseware.
De selectie van pakketten vindt plaats met het oog op de mate waarin het pakket als
exempel voor een bepaalde groep van pakketten kan worden beschouwd.
Op het moment van de selectie (voorjaar 1991) komen 42 pakketten voor op
de lijst van beschikbare educatieve programmatuur voor het landbouwonderwijs. Eén
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pakket hiervan is nog niet leverbaar. Van deze pakketten hebben er 36 betrekking op
beroepsgerichte of beroepsondersteunende vakken in het landbouwonderwijs. Van
deze pakketten komen de MsDOS pakketten in aanmerking die door het CILO zijn
ontwikkeld voor het middelbaar agrarisch onderwijs, omdat de pakketten voor
PRODOS en Apple Ile als verouderd kunnen worden beschouwd en de pakketten voor
de NIMBUS computer specifiek voor het lager agrarisch onderwijs zijn ontwikkeld. Het
betreft 10 MsDOS pakketten voor de vakgebieden veehouderij, plantenteelt, groen
voorziening en economie. Een selectie zowel van pakketten die ontwikkeld zijn door
het CILO in de periode voordat de bibliotheek met Pascal procedures beschikbaar was
(ESLOOK), als van pakketten die in de periode hierna zijn ontwikkeld, verdient de
voorkeur ('oude', respectievelijk 'nieuwe' pakketten). Bovendien is een evenredige
verdeling over de vier vakgebieden nastrevenswaardig. Vijf van de tien pakketten zijn
geselecteerd: Plantselectie (PS), Bedrijfsbegroting glastuinbouw (TB), Planning en
kosten temperatuurbehandeling bij freesia (FR), Teeltplanning radijs (RA) en Koefok
(KO). Aan deze selectie is het pakket Fleuraam (FL) toegevoegd. Dit pakket is dan
weliswaar nog niet in definitieve versie beschikbaar maar is opgenomen om een beeld
te geven van de pakketten zoals deze op het moment van selectie in het kader van de
ESLO-projecten werden ontwikkeld.
De basis voor de beschrijving van de pakketten wordt gevormd door de aspectenlijst
die in hoofdstuk 3 staat weergegeven en toegelicht (paragraaf 3.1). De verschillende
beschrijvingen van de pakketten werden door de onderzoeker uitgevoerd. Op basis
van deze beschrijving kon de onderzoeker tot een oordeel komen op grond van de
argumenten die in paragraaf 3.1 staan vermeld. Deze beschrijving en beoordeling
verliepen als volgt. Na een algemene pakketverkenning die ook de installatie op een
IBM-compatibele PC-XT omvat, vond een eerste beschrijving en globale beoordeling
plaats aan de hand van de aspectenlijst met behulp van het programma HyperCard
(Apple Macintosh). Regelmatig vond vergelijking tussen de beschrijving en beoorde
ling van de zes pakketten plaats hetgeen soms aanleiding was om de beschrijving of
beoordeling bij te stellen. Ook de formulering van aspecten en argumenten voor
beoordeling onderging enkele wijzigingen. Soms werden aspecten of argumenten
toegevoegd. Na deze globale kennismaking werd de beschrijving gedetailleerd aan de
hand van de score-mogelijkheden zoals weergegeven in de tabellen in hoofdstuk 3.
Vervolgens werd het oordeel aangevuld en uitgewerkt door de verschillende argumen
ten voor beoordeling langs te lopen en deze voor de zes pakketten met elkaar te
vergelijken. Het resultaat van deze werkwijze betreffende het pakket FL is bij wijze
van illustratie opgenomen in bijlage 1.
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Gegeven het doel van de beschrijving en beoordeling is een oordeel van de gebruikers
-docenten en leerlingen- wenselijk. Het betreft een oordeel over aspecten die betrek
king hebben op de leerdoelen, de onderwijsgevende werking, het gebruik van de
courseware en de vormgeving. Het instrumentarium staat beschreven in de paragra
fen 3.2 tot en met 3.4. De inbreng van de docenten en leerlingen is in deze beoorde
lingsprocedure als volgt tot stand gekomen.
In de periode november 1991 - mei 1992 werd informatie over het gebruik
van de pakketten in de lespraktijk verzameld. Hiertoe werden per pakket (met
uitzondering van het nog niet gedistribueerde pakket FL) twee of drie middelbare
agrarische scholen in de regio rond Wageningen benaderd waarvan op grond van
distributie-informatie van Agrlmedia bekend was dat de school het betreffende pakket
had aangeschaft. Op een aanzienlijk aantal scholen werden de pakketten geheel niet
gebruikt, in een aantal gevallen werd het pakket niet gebruikt in de periode van
informatie verzamelen en soms ontbrak het de docent aan tijd om aan het onderzoek
mee te werken. Een en ander resulteerde in lesobservaties (paragraaf 3.4) tijdens een
les waarbij het pakket KO werd gebruikt, de resultaten van een leerling-enquête
(paragraaf 3.3) naar aanleiding van deze les, en een docent-interview (paragraaf 3.2)
betreffende het pakket PS. Van het pakket FL waren als gevolg van een onderzoek
naar de ontwikkeling van courseware (Blom, 1993b) observaties van twee testlessen
met het pakket FL beschikbaar. Deze werden eveneens verwerkt. De informatie over
de lespraktijk werd gebruikt ter aanvulling van de beschrijving en beoordeling. De
verwerking vond plaats door eerst de verschillende beweringen, opmerkingen en
lesobservaties te coderen volgens hun relevantie voor de aspecten van aspectenlijst.
Hierna werden ze in verband gebracht met de bestaande beschrijving en beoordeling.
Van elk pakket dat door het CILO is ontwikkeld, is in beginsel een evaluatie beschik
baar uitgevoerd door het CILO. Deze evaluatie geeft inzicht in het oordeel van
docenten over het pakket en levert enige aanvullende informatie over het gebruik van
het programma. De beschikbare evaluaties zijn gebruikt als aanvulling op de via
bovenbeschreven procedure verkregen informatie.
Naast het oordeel van de onderwijskundige en het oordeel van de gebruikers
is nog een derde oordeel van belang: dat van vertegenwoordigers van de geïnformati
seerde agrarische praktijk. Dit oordeel is indirect verwerkt in de beoordelingsprocedu
re. Het is praktisch niet mogelijk vertegenwoordigers van deze praktijk te vinden die
een oordeel kunnen geven over de bijdrage van een bepaald courseware-pakket aan
een voorbereiding van leerlingen op deze praktijk. Om deze reden is bij het opstellen
van de aspectenlijst extra aandacht besteed aan de wijze waarop de leerdoelen met
betrekking tot de voorbereiding van leerlingen op een geïnformatiseerde agrarische
praktijk zijn uitgewerkt. Hierdoor kan de onderzoeker een oordeel geven over een
bijdrage van het courseware-pakket aan deze voorbereiding.
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De beschrijving en beoordeling aan de hand van de aspectenlijst, het verslag van het
gesprek met de docent, de observaties in de les en de antwoorden van leerlingen op
de vragen vormen samen het informatiemateriaal op grond waarvan een eindoordeel
tot stand komt. Dit eindoordeel is ter becommentariëring voorgelegd aan vertegen
woordigers van de ontwikkelorganisatie (toen STOAS, directie Agrlmedia). De
verwerking van dit commentaar leidde tot de in hoofdstuk 4 gegeven oordelen.
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3

RESULTATEN: ONTWIKKELD INSTRUMENTARIUM

Het instrumentarium voor beschrijving en beoordeling van courseware is opgebouwd
uit vier delen: een aspectenlijst voorzien van argumenten voor beoordeling (paragraaf
3.1), een vragenlijst voor gestructureerde interviews met docenten (paragraaf 3.2),
een lijst met enquêtevragen voor leerlingen (paragraaf 3.3) en een lijst met aandachts
punten voor lesobservaties (paragraaf 3.4).

3.1

De aspectenlijst

De aspectenlijst kent drie onderdelen: de pakketbeschrijving, de onderwijsgevende
werking en de gebruiks- en vormgevingsaspecten. De pakketbeschrijving omvat
pakketgegevens, de doelgroep en de leerdoelen. Het onderdeel onderwijsgevende
werking bestaat uit de elementen: onderwijsvoorbereiding, leeractiviteiten, instructie,
tijdstructuur en functies van de courseware. Het onderdeel gebruiks- en vormgevings
aspecten kent de elementen: instelbaarheid, menustructuur, bediening, schermopbouw, tekst- en beeldgebruik, technische realisatie, veroudering en overige
onderdelen van het pakket (handleidingen en dergelijke).
Een eerdere versie van de gepresenteerde lijst heeft gediend ter beoordeling
van enkele van de courseware-pakketten die in het kader van de ESLO-projecten zijn
ontwikkeld. Op grond van deze beoordelingen is deze lijst enigszins bijgesteld. De hier
gepresenteerde versie is de definitieve versie.

3.1.1

Pakketbeschrijving

3.1.1.1

Pakketgegevens

Aspecten ter beschrijving
Bij de beschrijving gaat het om de naam van het pakket, het versienummer, de datum
waarop het pakket voor verspreiding is vrijgegeven, de verantwoordelijke instanties,
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de apparatuur waarop het pakket draait, en de onderdelen waaruit het bestaat
(schema 3.1). Een van de belangrijkste betrokken instanties is het Centrum voor
Informatica-ondersteuning voor het Landbouwonderwijs (CILO). Het CILO is met
ingang van 1991 gefuseerd met de STOAS en opgegaan in de directie Agrlmedia van
de STOAS hetgeen in de lijst is terug te vinden onder aspect 1.3.1. De kerncommis
sies zijn de belangrijkste opdrachtgevers van de ESLO-projecten en als zodanig een
van de mogelijke verantwoordelijke instanties. Werkgroepen van kerncommissies
worden geacht deel uit te maken van die kerncommissies en zijn niet apart opgeno
men in de aspectenlijst. De STOAS is vanaf 1985 betrokken bij de ontwikkeling van
programma's voor het agrarisch onderwijs en derhalve als mogelijke verantwoordelijke
instantie opgevoerd. Hier wordt uitdrukkelijk de STOAS van voor 1991 bedoeld. De
lijst verantwoordelijke instanties is niet uitputtend en laat ruimte voor de invoer van
andere instanties.

1

Pakketgegevens

1.1

Naam

1.2

Versienummer, verschijningsdatum

1.3

Verantwoordelijke instantie >

1.4

1.5

1

Beschrijvingscategorieën'

1.3.1

CILO (na januari 1991 STOAS Agrlmedia)

+ /-/?/nvt

1.3.2

kerncommissie

+ /-/?/nvt

1.3.3

STOAS (niet STOAS Agrlmedia)

+ /-/?/nvt

1.3.4

anderen

+ /-/?/nvt (welke?)

Onderdelen >
1.4.1

programma

+ /-/?/nvt

1.4.2

docenthandleiding

+ /-/?/nvt

1.4.3

studenthandleiding

+ /-/?/nvt

1.4.4

programma-instructie

+ /-/?/nvt

1.4.5

leerstofbundel

+ /-/?/nvt

1.4.6

opdrachtbladen

+ /-/?/nvt

Veronderstelde apparatuur >
+ /-/?/nvt

1.5.1

Apple Ile configuratie/ ProDOS

1.5.2

PC XT (minimaal geheugen ...) MsDOS

+ /-/?/nvt,

kb

1.5.3

PC AT (minimaal geheugen ...) MsDOS

+ /-/?/nvt,

kb

1.5.4

NIMBUS LAS netwerk

+ /-/?/nvt

1.5.5

MAS netwerk

+ /-/?/nvt

1.5.6

anders

+ /-/?/nvt (welke?)

De betekenis van de symbolen is als volgt: + = ja, - = nee, ? = geen informatie beschikbaar, nvt
= niet van toepassing.

Schema 3.1 Pakketgegevens, relevant voor beschrijving en beoordeling van course
ware
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Bij het opstellen van de lijst met mogelijke apparatuur is uitgegaan van apparatuur die
veel in het landbouwonderwijs voorkomt. Van overheidswege zijn de lagere agrarische
scholen uitgerust met NIMBUS-netwerken elk bestaande uit 8 werkstations en een
server, de middelbare agrarische scholen met minimaal 6 Apple Ile computers en met
een Tulip netwerk bestaande uit 8 werkstations en een server. Het PC-privé project
voor het landbouwonderwijs, waarin ook scholen konden participeren, betrof IBM XT
en IBM AT compatibele MsDOS PC's.

Argumenten voor beoordeling
Het betreft argumenten die vooral betrekking hebben op de implementeerbaarheid van
de courseware. De pakketgegevens moeten eenvoudig terug te vinden zijn in het
pakket (handleiding of programma). Het pakket moet bruikbaar zijn op de in het
voortgezet landbouwonderwijs gebruikelijke apparatuur en bij voorkeur op een PC XT
MsDOS (640 kb) te gebruiken zijn in verband met gebruik door de docent thuis.

3.1.1.2

Doelgroep

Aspecten ter beschrijving
Als doelgroepen komen in beginsel alle leerlingen van het landbouwonderwijs in
aanmerking (schema 3.2). De nadruk van ESLO-projecten ligt op de ontwikkeling van
courseware voor het middelbaar agrarisch onderwijs. Sinds de invoering van de
kwalificatiestructuur in 1990 wordt naast een doelgroepaanduiding in de vorm van
schooltype en leerjaar (MAS B, 3e leerjaar) ook wel een doelgroepaanduiding in de
vorm van niveaus gebruikt (Ministerie LenV, 1989). Deze doelgroepaanduiding is in
romeinse cijfers in schema 3.2 verwerkt. Naast de aanduiding van schooltype en
leerjaar of niveau is een nadere indicatie van de aard van de opleiding relevant.
Hiervoor is gebruik gemaakt van de indeling in afdelingen (Ministerie LenV, 1989). De
hier onderscheiden doelgroepcategorieën sluiten elkaar niet uit. Een coursewarepakket kan op verschillende niveaus, in verschillende onderwijstypen en in verschillen
de afdelingen worden gebruikt.
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2

Doelgroep

2.1

LAO,ILO (I)

2.2

LLW >
+ /-/-/?/nvt

2.2.2 LLW 2 (II)

+ /-/-/?/nvt

2.2.3 LLW 3

+ /~/-/?/nvt

2.2.4 LLW 4 (III)

+ 1-1-171nvt

LLW 5

2.2.6 LLW 6 (IV)

KMAO 1 (I)

+ 1-1-17 /nvt

2.3.2 KMAO 2 (II)

+ /~/-/?/nvt

MAS B >
2.4.1

2.5

MAS B 1 (I)

+ / —/-/?/nvt

2.4.2 MAS B 2 (II)

+ / —/-/?/nvt

2.4.3 MAS B 3 (III)

+ /-/-/?/nvt

MAS A >
2.5.1

2.6

2.7

+ /~/-/?/nvt
+ /-/-/?/nvt

KMAO >
2.3.1

2.4

+ /~/-/?/nvt

2.2.1 LLW 1 (I)

2.2.5

2.3

Beschrijvings-ca tegorieën'

MAS A 1(11)

+ / —/-/?/nvt

2.5.2 MAS A 2

+ /~/-/?/nvt

2.5.3 MAS A 3 (III)

+ /~/-/?/nvt

2.5.4 MAS A 4 (IV)

+ /~/-/?/nvt

cursusonderwijs >
2.6.1 derdegraads cursus

+ /~/-/?/nvt

2.6.2 tweedegraads cursus, vakgebied

+ /~/-/?/nvt

2.6.3 tweedegraads cursus, bedrijfsvoering

+ /~/-/?/nvt

praktijkscholen >
2.7.1 reguliere praktijkweken en cursussen in het kader van

zie 2.1 tot 2.6

leerlingwezen, lager en middelbaar agrarisch onderwijs
(zie 2.1 tot en met 2.5)
2.7.2 cursussen in het kader van cursusonderwijs (zie 2.6)
2.7.3

reguliere dagonderwijs niet aan toekomt
2.7.4 overige praktijkschool-cursussen

Schema 3.2

+ 1-1-1?/nvt
+ / — /-/?/nvt

Aspecten van de doelgroep, relevant voor beschrijving en beoordeling

van courseware (wordt vervolgd)
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zie 2.6

specialistische beroepsgerichte opleidingen waar het

vervolg schema 3.2

2

Doelgroep

2.8

andere doelgroep

2.9

afdelingen >

+ /—/-/?/nvt (welke?)

2.9.1 plantenteelt

+ /—/-/?/nvt

2.9.2

+ 1-1-17 Irnt

veehouderij

2.9.3 levensmiddelentechnologie

+ /-/-/?/nvt

2.9.4 bloemschikken en -binden

+ /-/-/?/nvt

2.9.5

+ /~/-/?/nvt

groenvoorziening

2.9.6 bosbouw en cultuurtechniek

1

Beschrijvings-categorieën,

+ /~/-/?/nvt

2.9.7 dierverzorging en veterinaire ondersteuning

+ /~/-/?/nvt

2.9.8 BD land- en tuinbouw

+ /-/-/?/nvt

De betekenis van de symbolen is als volgt: 1 + = ja, - = mogelijk, - = nee, ? = geen informatie
beschikbaar, nvt = niet van toepassing. De categorie 'mogelijk' ( — ) is opgenomen omdat uit het
pakket is af te leiden dat het mogelijk voor bepaalde groepen te gebruiken is: bijvoorbeeld een
pakket dat vooral voor veehouderij is bedoeld, maar voor dierverzorging en veterinaire ondersteu
ning mogelijk ook te gebruiken is.

Schema 3.2 Aspecten van de doelgroep, relevant voor beschrijving en beoordeling
van courseware

Argumenten voor beoordeling
De argumenten ten aanzien van de doelgroepaanduidingen gelden vooral de imple
menteerbaarheid van de courseware. De aanduiding van de doelgroep moet eenvou
dig terug te vinden zijn, zodat docenten een beslissing over het gebruik van het
programma kunnen nemen.
Bij de invoering van de kwalificatiestructuur is in verband met de horizontale
en verticale doorstroming van leerlingen als uitgangspunt gesteld dat de verschillende
nieuw te ontwikkelen modulen zoveel mogelijk concentrisch moesten worden
opgebouwd. Concentrisch houdt in dat eindtermen op een hoger niveau die van een
lager niveau insluiten. Indien het pakket aansluit bij een onderwijsprogramma dat
concentrisch is opgebouwd, mag verondersteld worden dat het past in de afspraken
over de na te streven kwalificatiestructuur in het agrarisch onderwijs waardoor de
implementeerbaarheid wordt bevorderd.
In het algemeen geldt dat een meer omvangrijke doelgroep de voorkeur
verdient boven een kleinere doelgroep. De kosten van de courseware-ontwikkeling
leveren dan immers meer rendement op.
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Deze beschrijving van de doelgroep levert bovendien informatie op die relevant is bij
de beoordeling van andere aspecten. Een voorbeeld hiervan is de beoordeling van de
leerdoelen in relatie tot de aangegeven doelgroep. Deze beoordeling betreft dan de
ondersteuning van leren en lesgeven en komt elders aan bod.

3.1.1.3

Leerdoelen

Aspecten ter beschrijving
Zoals aangegeven in hoofdstuk 2 is een belangrijk doel van de beoordeling vast te
stellen in welke mate de courseware kan bijdragen aan een verbeterde voorbereiding
van leerlingen op een geïnformatiseerde agrarische praktijk. Hiertoe dient in kaart te
worden gebracht welke voor deze voorbereiding belangrijke leerdoelen door het
pakket worden gediend. Een indeling van dergelijke leerdoelen is opgesteld door Blom
en De Vries (1990). Deze indeling is uitgewerkt en daarna opgenomen in de lijst van
leerdoelen (schema 3.3). Hiernaast is van belang in kaart te brengen welke andere
leerdoelen, naast die van belang voor de voorbereiding op een geïnformatiseerde
agrarische praktijk, door het pakket worden gediend. Voor de beoordeling van de
mate waarin de courseware leren en lesgeven ondersteunt is een oordeel over de
wijze waarop beoogde leerdoelen worden gediend onmisbaar. De hier gekozen
indeling onderscheidt beroepsgerichte of -ondersteunende kennis en vaardigheden van
algemene kennis en vaardigheden. Binnen beide categorieën is het mogelijk nieuwe
kennis en vaardigheden op te doen, bestaande kennis en vaardigheden te oefenen en
problemen te leren oplossen (vgl. Kanselaar et al., 1986).

3

Leerdoelen, die door het pakket worden gediend

3.1

introductie PC-gebruik >
3.1.1

pc bediening (I)

+ /-/-/?/nvt

3.1.2

besturingssysteem (I)

+ /-/-/?/nvt

3.1.3

inloiding spreadsheets (I)

+ /-/-/?/nvt

3.1.4

inleiding gegevensbestanden (I)

+ / — /-/?/nvt

3.1.5

inleiding tekstverwerking (I)

+ /~/-/?/nvt

3.1.6

inleiding meet- en regeltechniek (I)

+ /~/-/?/nvt

3.1.7

inleiding procesbesturing (I)

+ /~/-/?/nvt

3.1.8

inleiding informatiekunde (I)

+ /~/-/?/nvt

3.1.9

anders

+ /-/-/?/nvt (welke?)

Schema 3.3

Leerdoelen, relevant voor beschrijving en beoordeling van courseware

(wordt vervolgd)
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Beschrijvings-categorieën1

vervolg schema 3.3

3

Leerdoelen, die door het pakket worden gediend

3.2

beroepsgerichte informatica >
3.2.1

Beschrijvings-ca tegorieën1

procesbesturing >

3.2.1.1 inleiding meet- en regeltechniek ( = 3.1.6)

zie 3.1.6

3.2.1.2 inleiding procesbesturing ( = 3.1.7)

zie 3.1.7

3.2.1.3 onderdelen bedienen van een systeem voor procesbesturing(l)
3.2.1.4 geheel systeem bedienen (II)

+ /—/-/?/nvt
+ /~/-/?/nvt

3.2.1.5 beslissen over de inzet van een systeem (III)

+ /-/-/?/nvt

3.2.1.6 beslissen over de aanschaf van een systeem (IV)

+ /-/-/?/nvt

3.2.2

bedrijfsinformatiesystemen >

3.2.2.1 inleiding spreadsheets ( = 3.1.3)

zie 3.1.3

3.2.2.2 inleiding gegevensbestanden ( = 3.1.4)

zie 3.1.4

3.2.2.3 inleiding tekstverwerking ( = 3.1.5)

zie 3.1.5

3.2.2.4 aard van de activiteit
invoeren van informatie (I)

+ /-/-/?/nvt

oproepen van informatie (I)

+ /-/-/?/nvt

verwerken van informatie (II)

+ /-/-/?/nvt

3.2.2.5 aard van de maatregel
plannen (II)

+ /-/-/?/nvt

uitvoeren (I)

+ /~/-/?/nvt

bewaken (II)

+ /~/-/?/nvt

3.2.2.6 termijn van da maatregel
operationeel niveau (I)

+ /-/-/?/nvt

tactisch niveau (III)

+ /-/-/?/nvt

strategisch niveau (IV)
3.2.2.7 anders
3.2.3

3.3

+ /~/-/?/nvt
+ /~/-/?/nvt (welke?)

telematica >

3.2.3.1 kennen van relevante koppelingstechnieken (IV)

+ /-/-/?/nvt

3.2.3.2 anders

+ /-/-/?/nvt (welke?)

beslissingen nemen met behulp van informatie >
3.3.1

inleiding informatiekunde ( = 3.1.8)

3.3.2

procedure voor verzamelen, ordenen, reduceren en
registreren van informatie (III)

zie 3.1.8
+ /-/-/?/nvt

3.3.3

bedrijfsregistratie (III)

+ /~/-/?/nvt

3.3.4

procedure voor probleemaanpak (IV)

+ /-/-/?/nvt

3,3.5

evaluatie van beslissingen (III)

+ /~/-/?/nvt

3.3.6

procedure voor plannen (IV)

+ /~/-/?/nvt

Schema 3.3 Leerdoelen, relevant voor beschrijving en beoordeling van courseware
(wordt vervolgd)
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vervolg schema 3.3

3

Leerdoelen, die door het pakket worden gediend
3.3.7
3.3.8

Beschrijvings-categorieën1

samenhang tussen en overzicht van de verschillende
processen op het bedrijf (IV)

+ 1-1-17/nvt

anders

+ /-/-/?/nvt (welke?)

3.4 andere leerdoelen >
3.4.1

op terrein van beroepsgerichte of -ondersteunende kennis
en vaardigheden >

3.4.1.1 nieuwe kennis of vaardigheden opdoen

+ /-/-/?/nvt

3.4.1.2 bestaande kennis of vaardigheden oefenen

+ /~/-/?/nvt

3.4.1.3 probleemoplossen

+ /-/-/?/nvt

3.4.2

1

op terrein van algemene vaardigheden >

3.4.2.1 nieuwe kennis of vaardigheden opdoen

+ /-/-/?/nvt

3.4.2.2 bestaande kennis of vaardigheden oefenen

+ 1-1-17/nvt

3.4.2.3 probleemoplossen

+ /~/-/?/nvt

De betekenis van de symbolen is als volgt: 1 + = ja, - = mogelijk, - = nee, ? = geen informatie
beschikbaar, nvt = niet van toepassing. De categorie 'mogelijk' (~) is opgenomen voor het geval
dat uit het pakket is op te maken dat het ter ondersteuning van het realiseren van het betreffende
leerdoel kan worden gebruikt, zonder dat dit in het pakket is aangegeven.

Schema 3.3 Leerdoelen, relevant voor beschrijving en beoordeling van courseware

Argumenten voor beoordeling
Alle drie de beoordelingsdoelen zijn hier in het geding. Voor de voorbereiding op een
geïnformatiseerde agrarische praktijk is het van belang vast te stellen of de desbetref
fende leerdoelen door het pakket worden gediend en of deze leerdoelen voor de
betreffende doelgroep relevant zijn. Door Blom en de Vries (1990) is aangegeven op
welk niveau (vgl. paragraaf 3.1.1.2) deze leerdoelen aan de orde dienen te komen. In
schema 3.3 verwijzen de romeinse cijfers naar de desbetreffende kwalificatieniveaus.
Beoordeling vindt in dit geval plaats op basis van de aangegeven doelgroep en
leerdoelen.
Hiernaast is de implementeerbaarheid van belang. Het pakket dient te
vermelden welke leerdoelen gerealiseerd worden indien het pakket in het onderwijs
wordt ingezet. De formulering van de leerdoelen dient helder te zijn en zo concreet,
dat waargenomen kan worden in welke mate ze door de leerlingen bereikt worden, en
dat de docent kan oordelen over de inpasbaarheid van het pakket in de les. De
leerdoelen dienen bovendien aan te sluiten bij hetgeen in het agrarisch onderwijs op
het bedoelde niveau (vgl. paragraaf 3.1.1.2) gebruikelijk is. Een goede aansluiting
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verhoogt de implementeerbaarheid. Een beoordeling op grond van dit argument kan
het best door docenten gegeven worden. Zij hebben zicht op de leerdoelen die in het
agrarisch onderwijs gebruikelijk zijn. Indien het docentenoordeel niet beschikbaar is,
kunnen de leerdoelen van het courseware-pakket vergeleken worden met leerdoelen
uit bestaand lesmateriaal. Een pakket dat aansluit bij de kwalificatiestructuur lijkt
beter implementeerbaar dan een pakket dat dit niet doet. Om die reden dienen de
leerdoelen te passen in de indeling die gehanteerd wordt in het Overzicht van
Diploma's en Certificaten (ODC, Ministerie LNV, 1992). Deze eis kan op gespannen
voet staan met de eerder geformuleerde eis van aansluiting bij hetgeen in de praktijk
van het agrarisch onderwijs gebruikelijk is. Gelet kan worden op de mate waarin en
de wijze waarop wordt aangesloten.
Voor de beoordeling van de ondersteuning van leren en lesgeven kan erop
worden gelet of de leerdoelen samen een geheel vormen en of plaatsing ervan in één
pakket gerechtvaardigd is. Bovendien geldt de eis dat de leerdoelen afgestemd zijn op
de doelgroep en dat ze ook zo zijn geformuleerd dat de leerlingen kunnen begrijpen
wat de bedoeling van de les(sen) is.

3.1.2

Onderwijsgevende werking

Bij de beschrijving van de onderwijsgevende werking van het pakket gaat het erom
zicht te krijgen op de manier waarop de onderwijsleersituatie ingericht wordt en met
name op de rol die het pakket in de onderwijsleersituatie vervult. De beoordeling kan
alleen betrekking hebben op dat deel van de onderwijsleersituatie dat door het pakket
wordt bepaald.
Voor de analyse en evaluatie van onderwijs gebruikt Leithwood (1981) negen
curriculumdimensies: doelstellingen, begingedrag van de leerlingen, leeractiviteiten,
onderwijsstrategie, instructiemateriaal, tijd, uitgangspunten, leerinhoud en beoorde
lingsprocedures en -instrumenten. Deze dimensies worden hier verder uitgewerkt tot
aspecten waaraan het instrument aandacht besteedt.
De dimensie 'doelstellingen' is in paragraaf 3.1.1.3 al aan bod gekomen en
behoeft hier verder geen aandacht. Ook de dimensie 'begingedrag van de leerlingen'
voorzover een aanduiding van de doelgroep wordt bedoeld, is aan bod gekomen en
wel in paragraaf 3.1.1.2. Bij het ontwerp van het courseware-pakket kan specifiek
aandacht besteed zijn aan dit begingedrag, bijvoorbeeld door het pakket met een
toets te laten starten, of door het pakket instelbaar te maken voor verschillende
groepen leerlingen. Het instrument besteedt hieraan aandacht bij het aspect: 'onderwijsvoorbereiding waarin door het pakket is voorzien'. Een belangrijk aspect van de
beoordeling betreft de functies die de courseware vervult ter ondersteuning van
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leerling en docent; dat wil zeggen de ondersteuning van leer- en instructie-activitei
ten. Hiermee zijn drie belangrijke in kaart te brengen aspecten van de onderwijsleersituatie gegeven, te weten leeractiviteiten, instructie-activiteiten en functies van
courseware. Deze drie aspecten komen overeen met drie van de negen curriculum
dimensies van Leithwood, te weten 'leeractiviteiten', 'onderwijsstrategie' en 'instruc
tiemateriaal'. De dimensie 'tijd' wordt in dit instrument opgevat als de tijdstructuur
van de les of lessenreeks die door het pakket wordt bepaald. De dimensie 'uitgangs
punten' is bij deze beoordeling vooral van belang waar het de uitgangspunten ten
aanzien van de leer- en instructie-activiteiten betreft. Deze dimensie is dan ook als
onderdeel van de aspecten leer- en instructie-activiteiten terug te vinden. De dimensie
'leerinhoud' is relevant waar het de voorbereiding op de geïnformatiseerde agrarische
praktijk betreft. Hieraan is bij de leerdoelen in paragraaf 3.1.1.3 aandacht besteed.
Daarnaast is de leerinhoud relevant in relatie tot leeractiviteiten en instructie en in
relatie tot de functies die de courseware vervult, en is daar terug te vinden. De
dimensie 'beoordelingsprocedures en -instrumenten' is bij deze beoordeling van
belang als onderdeel van de instructie en is hier ook ondergebracht.
De beschrijving van het onderdeel onderwijsgevende werking is in het
instrument derhalve opgebouwd uit de elementen onderwijsvoorbereiding, leeractivi
teiten, instructie, tijdstructuur en functies van de courseware.

3.1.2.1

Onderwijsvoorbereiding

Aspecten ter beschrijving
De onderwijsvoorbereiding heeft betrekking op de beginsituatie van de leerlingen. De
courseware veronderstelt een bepaalde beginsituatie die wordt aangeduid met de
term 'instapvoorwaarden'. Deze beginsituatie kan gelijk zijn aan, maar ook afwijken
van de situatie van de individuele leerling die van de courseware gebruik maakt.
Sommige pakketten ondersteunen met behulp van een begintoets de docent bij het
onderkennen van mogelijke afwijkingen. Op basis van de toetsresultaten kan een
beslissing genomen worden over het al of niet, of op bepaalde wijze doorlopen van
het onderwijs door de leerlingen. Deze beslissing kan aan de docent toebedeeld
worden, maar ook overgelaten aan de leerling zelf. Het is bovendien mogelijk deze
beslissing in het pakket te programmeren door leerlingen afhankelijk van de toetsre
sultaten verschillende leerwegen aan te bieden. Hiernaast is het van belang vast te
stellen in hoeverre de courseware bruikbaar is voor leerlinggroepen met verschillende
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beginsituaties. Verder dient de leerling te worden voorbereid op hetgeen hem of haar
te wachten staat. De aspecten staan weergegeven in schema 3.4.

4.1

Onderwijsvoorbereiding waarin door het pakket wordt voorzien

4.1.1

gewenste en veronderstelde beginsituatie van de leerlingen >

Beschrijvings-categorieën1

4.1.1.1 instapvoorwaarden staan beschreven

+ /o/-/?/nvt

4.1.1.2 begintoets vindt plaats

+ /o/-/?/nvt

4.1.1.3 op basis van een toets vindt diagnose en/of
verwijzing plaats
4.1.2

+ /o/-/?/nvt

pakket is bruikbaar voor verschillende leerlinggroepen >
4.1.2.1 instelbaar wat betreft leerinhoud, volgorde leeractivi
teiten, tijdstructuur, gebruiksaspecten
4.1.2.2 bruikbaar door lage instapvoorwaarden

4.1.3

+ /o/-/?/nvt
+ /o/-/?/nvt

voorbereiding van de leerling >
4.1.3.1 de leerling wordt geïnformeerd over leerinhoud

+ /o/-/?/nvt

4.1.3.2 de leerling wordt geïnformeerd over programmaver
loop

+ /o/-/?/nvt

4.1.3.3 de leerling wordt geïnformeerd over te hanteren werk
wijze
1

+ /o/-/?/nvt

De betekenis van de symbolen is als volgt: + = ja, o = enigszins, - = nee, ? = geen informatie
beschikbaar, nvt = niet van toepassing.

Schema 3.4

Aspecten van onderwijsvoorbereiding, relevant voor beschrijving en

beoordeling van courseware

Argumenten voor beoordeling
Voor de implementeerbaarheid van het pakket is het van belang dat de eisen waaraan
de leerlingen moeten voldoen om met het pakket te kunnen beginnen (instapvoorwaarden) zijn geformuleerd en dat deze eisen gemakkelijk in het pakket zijn terug te
vinden. De instapvoorwaarden dienen bovendien aan te sluiten bij hetgeen de
leerlingen uit de doelgroep eerder hebben opgestoken. De docent moet op grond van
deze formulering kunnen vaststellen of de courseware geschikt is voor zijn onderwijs.
Wanneer het pakket instelbaar is of wanneer het amper instapvoorwaarden kent kan
het door verschillende groepen leerlingen worden gebruikt en dit komt de implemen
teerbaarheid ten goede.
Een ondersteuning ten aanzien het leren en lesgeven kan gegeven worden bij
het vaststellen van de beginsituatie in de vorm van een begintoets. De begintoets kan
al of niet voorzien zijn van hulpmiddelen om met behulp van de informatie uit de toets
tot een diagnose te komen. Voor de ondersteuning van leren en lesgeven geldt verder
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dat de instelbaarheid uitzicht dient te' geven op wezenlijk verschillend gebruik door
leerlingen (aanpassing aan leerstijlen of leerlingniveaus) en door docenten (inpassing
in een uiteenlopende lesaanpak of in uiteenlopende curricula). Een goede onderwijsvoorbereiding veronderstelt dat het pakket de leerlingen goed informeert over de
leerinhoud, het programmaverloop en over de te hanteren werkwijze, voordat de
leerlingen met hun leeractiviteiten beginnen.

3.1.2.2

Leeractiviteiten

Aspecten ter beschrijving
De leeractiviteiten worden bepaald door de uitgangspunten ten aanzien van deze
activiteiten, die door de courseware-ontwikkelaars zijn gehanteerd bij het ontwerpen
van de onderwijsleersituatie. Voorbeelden van dergelijke uitgangspunten zijn de
volgende. Leerlingen worden het best gemotiveerd wanneer de leeractiviteiten in
relatie staan tot de beroepspraktijk (participerend leren). Leerlingen dienen eerst een
overzicht te hebben voor ze met details geconfronteerd worden. Dergelijke uitgangs
punten kunnen betrekking hebben op het leerproces, op de groeperingsvorm, op de
wijze waarop de instructie dient te worden ingericht, op de rol van het lesmateriaal,
op de rol van de leerling en die van de docent en op de relatie met de praktijk.
Het pakket geeft alleen indirect zicht op de leeractiviteiten via de opdrachten
die in het pakket zijn opgenomen en via de functies die leerlingen krijgen aangeboden.
Ook geeft het pakket informatie over de leerinhoud waarop de activiteiten betrekking
hebben en de opbouw van opdrachten en van de leerinhoud. De activiteiten zelf zijn
aan het pakket niet waar te nemen. De lesobservaties en de oordelen van docenten
en leerlingen zijn nodig om informatie over de leeractiviteiten zelf te vergaren. Bij het
in kaart brengen van de leeractiviteiten is onderscheid gemaakt in leeractiviteiten
gericht op het zelf werken met de leerinhoud, en leeractiviteiten gericht op kennis
nemen van de leerinhoud (vgl. Romiszowski, 1986). Bij de eerste groep wordt de
volgorde vooral bepaald door een volgorde in de opdrachten. Bij de tweede groep
wordt de volgorde eerder door de presentatie van de leerinhoud vastgelegd.
De grootte van de groepen waarin de leerlingen werken is tevens van belang
voor de leeractiviteiten. Hiernaast is de opbouw van de leeractiviteiten tot een
samenhangende cursus een belangrijk te beschrijven aspect. Tot slot is van belang
vast te stellen met welke motivatie leerlingen de leeractiviteiten uitvoeren.
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4.2

Leeractiviteiten, zoals door het pakket bepaald

4.2.1

uitgangspunten >

4.2.2

4.2.1.1

vermelding van uitgangspunten

+ /-/?/nvt

4.2.1.2

uitwerking ervan in leeractiviteiten

+ 1-171nvt

welke opdrachttypen >
4.2.2.1

leren door te doen >

4.2.2.1.1 opdracht'bereken'

4.2.4

4.2.5

+ /-/?/nvt

4.2.2.1.2 opdracht 'voorspel'

+/-/?/nvt

4.2.2.1.3 opdracht 'verklaar'

+ /-/?/nvt

4.2.2.1.4 opdracht 'vergelijk'

+ /-/?/nvt

4.2.2.1.5 opdracht 'neem een besluit'

+ /-/?/nvt

4.2.2.1.6 opdracht 'doe'

+ /-/?/nvt

4.2.2.1.7 anders

+ /-/?/nvt (welke?)

4.2.2.2

4.2.3

Beschrijvings-ca tegorieën1

leren door kennis te nemen van >

4.2.2.2.1 opdracht'lees'

+ /-/?/nvt

4.2.2.2.2 opdracht 'bekijk'

+ /-/?/nvt

4.2.2.2.3 opdracht 'weet je?'

+ /-/?/nvt

4.2.2.2.4 anders

+ /-/?/nvt (welke?)

leerlinggroepsgrootte >

+ /-

4.2.3.1

niet voorgeschreven

4.2.3.2

een

+ /-/?/nvt

4.2.3.3

twee

+ 1-1?/nvt

4.2.3.4

drie

+ /-/?/nvt

4.2.3.5

meer dan drie

+ /-/?/nvt

opdracht volgorde >
4.2.4.1

van deeltaken naar geheeltaken

+ /-/?/nvt

4.2.4.2

van geheeltaken naar deeltaken

+ /-/?/nvt

4.2.4.3

chronologische taakvolgorde

+ /-/?/nvt

4.2.4.4

volgorde van belangrijkheid

+ /-/?/nvt

4.2.4.5

willekeurig

+ /-/?/nvt

4.2.4.6

anders

+ /-/?/nvt (welke?)

4.2.4.7

niet vastgelegd

+ /-/?/nvt

volgorde van gepresenteerde leerinhoud >
+ /-/?/nvt

4.2.5.1

van simpel naar complex

4.2.5.2

van geheel naar onderdeel

+ /-/?/nvt

4.2.5.3

van onderdeel naar geheel

+ /-/?/nvt

4.2.5.4

van basiskennis naar toepassing

+ /-/?/nvt

4.2.5.5

thematisch

+ /-/?/nvt

4.2.5.6

gestuurd door handelingsvolgorde

+ /-/?/nvt

4.2.5.7

anders

+ /-/?/nvt (welke?)

Schema 3.5 Aspecten van leeractiviteiten, relevant voor beschrijving en beoordeling
van courseware (wordt vervolgd)
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vervolg schema 3.5

4.2

Leeractiviteiten, zoals door het pakket bepaald

4.2.6

opbouw >

4.2.7

4.2.6.1

samenhang opdrachten en inhoudpresentatie

veel/weinig/?/nvt

4.2.6.2

plaats van voorbeelden (illustratie of case)

ill./case/?/nvt

4.2.6.3

afwisseling in leerlingactiviteiten

veel/weinig/?/nvt

interesse/motivatie wekken en vasthouden >
4.2.7.1

intrinsiek >

4.2.7.1.1 door gebruik van voorbeelden

+ /-/?/nvt

4.2.7.1.2 door leerlingen eigen materiaal te laten gebruiken

+ /-/?/nvt

4.2.7.1.3 anders

+ /-/?/nvt (welke?

4.2.7.2

1

Beschrijvings-categorieën1

extrinsiek >

4.2.7.2.1 spelen

+ /-/?/nvt

4.2.7.2.2 beloning, straf

+ /-/?/nvt

4.2.7.2.3 anders

+ /-/?/nvt (welke?)

4.2.7.3

+ /-/?/nvt (welke?)

anders, combinaties

De betekenis van de symbolen is als volgt: + = ja, - = nee, ? = geen informatie beschikbaar, nvt
= niet van toepassing, ill. = illustratie.

Schema 3.5 Aspecten van leeractiviteiten, relevant voor beschrijving en beoordeling
van courseware

Argumenten voor beoordeling
Voor de beoordeling van de implementeerbaarheid van de courseware kunnen de
volgende argumenten als relevant worden aangemerkt. De uitgangspunten dienen te
zijn vermeld, omdat anders de docenten de beslissing om het pakket te gaan gebrui
ken niet kunnen nemen. Alleen die uitgangspunten behoeven te worden vermeld die
karakteristiek zijn voor het courseware-pakket. Twee uitgangspunten worden bij de
invoering van de kwalificatiestructuur als nastrevenswaardig genoemd: participerend
leren en zelfstandig opererende leerlingen. Pakketten die deze uitgangspunten
honoreren worden geacht beter implementeerbaar te zijn. Leeractiviteiten waarin de
agrarische praktijk een belangrijke plaats inneemt worden geacht een uitwerking te
zijn van het uitgangspunt van participerend leren (bijvoorbeeld leerlingen gebruiken
bedrijfsgegevens die ze zelf in de regio hebben verzameld, leerlingen gebruiken
stagebedrijven als case). Indien de leeractiviteiten ruimte laten voor eigen initiatieven
van leerlingen, bijvoorbeeld in de keuze van een onderwerp of de keuze van een
werkwijze, dan wordt dit geacht een uitwerking van het uitgangspunt van zelfstandig
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opererende leerlingen te zijn. De leeractiviteiten moeten aansluiten op de overige
onderdelen van het lesprogramma dat de leerling volgt en de leeractiviteiten mogen
niet sterk afwijken van wat in het onderwijs gebruikelijk is. Een oordeel hierover zal bij
voorkeur door docenten moeten worden gegeven. De onderzoeker kan wel een
voorlopig oordeel vellen op basis van de vergelijking tussen de leeractiviteiten,
waartoe het pakket aanleiding geeft en de leeractiviteiten, waartoe bestaand lesmate
riaal -zoals leerstofbundels- aanleiding geeft. De groepsgrootte dient met de beschik
bare apparatuur realiseerbaar te zijn.
Argumenten voor een beoordeling van de ondersteuning van leren en lesgeven
zijn de volgende. De uitgangspunten dienen in de leeractiviteiten te herkenbaar zijn.
De leeractiviteiten dienen afgestemd te zijn op de in het pakket genoemde leerdoelen
(vgl. paragraaf 3.1.1.3 en schema 3.3) en doelgroep (vgl. paragraaf 3.1.1.2 en
schema 3.2). De opdrachten dienen activiteiten te initiëren die herkenbaar leiden tot
het realiseren van de leerdoelen. De opdrachtvolgorde staat in dienst van de te
realiseren leerdoelen. De opdrachten, de opdrachtvolgorde, de gepresenteerde
leerinhoud en de volgorde hiervan dienen voor de leerlingen herkenbaar te zijn, dat wil
zeggen deze moeten de opdrachten vanuit hun voorkennis en ervaring kunnen
interpreteren, de leerinhoud begrijpelijk vinden. Docenten en leerlingen zullen hierover
het meest betrouwbare oordeel kunnen geven, de onderwijskundige zal zich moeten
beperken tot een inschatting hiervan. Afwisseling in opdrachten is wenselijk. De
voorgeschreven groepsgrootte dient in goede verhouding te staan tot de opdrachten
en de leeractiviteiten. Het werken binnen een groep van bepaalde omvang is voor de
betreffende doelgroep haalbaar. De plaats en functie van de voorbeelden is in
overeenstemming is met de voorbeelden zelf. Het verdient de voorkeur de leerling aan
te spreken op diens betrokkenheid bij de uit te voeren taak teneinde de motivatie en
interesse van de leerling te wekken en vast te houden. Combinaties van aanspreken
op betrokkenheid, spel, beloning en straf zijn wenselijker dan aanspreken op slechts
één van deze aspecten. Dit wekken en vasthouden van interesse dient in overeen
stemming te zijn met de doelgroep en het te realiseren leerdoel. Het geheel van
leeractiviteiten dient een afgewogen indruk te maken en de leerlingen in staat te
stellen gemotiveerd en met plezier te werken, met een goede kans de gestelde
leerdoelen te halen. Ten aanzien van dit laatste argument voor beoordeling geldt weer
dat het oordeel van docenten en leerlingen hierover meer betrouwbaar zal zijn dan dat
van de onderzoeker.
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3.1.2.3

Instructie

Aspecten ter beschrijving
Uitgangspunten ten aanzien van de instructie, die door de courseware-ontwikkelaars
zijn gehanteerd bij het ontwerpen van de onderwijsleersituatie, bepalen de instructie.
Voorbeelden van dergelijke uitgangspunten zijn de volgende. Oriëntatie op de
leerinhoud kan het best plaats vinden door de leerlingen enige tijd te laten spelen met
een typisch voorbeeld van de leerinhoud. Elke les dient te beginnen met een korte
uiteenzetting door de docent. De docent heeft vooral een begeleidende rol. Door in
frequentie afnemend ingrijpen van de docent wordt de leerling naar zelfstandigheid
geleid. Dergelijke uitgangspunten vertonen dikwijls een grote overlap met de uitgangs
punten ten aanzien van de leeractiviteiten (paragraaf 3.1.2.2). Zij kunnen betrekking
hebben op het leerproces, op de groeperingsvorm, op de wijze waarop de instructie
dient te worden ingericht, op de rol van het lesmateriaal, op de rol van de leerling en
die van de docent en op de relatie met de praktijk.
De instructie is verder opgebouwd uit de volgende taken: lesvoorbereiding,
oriënteren van de leerlingen, aanbieden van oefeningen, geven van terugkoppeling, en
evaluatie en beoordeling. Elk van deze docenttaken is in het volgende overzicht verder
uitgewerkt. Bij de oriëntatie, het aanbieding van oefeningen, het geven van terugkop
peling en het evalueren en beoordelen is het niet alleen van belang te kijken naar de
inhoud van deze taken, maar ook naar de wijze waarop de taak wordt vervuld: de rol
van de docent, de rol van het programma en de rol van handleiding en schriftelijk
materiaal.
De instructie zoals door het pakket wordt bepaald, kan ook te wijzigen zijn,
bijvoorbeeld in de vorm van het wijzigen van opdrachtvolgorde of in de vorm van een
wijziging in de verhouding tussen oefeningen aanbieden en oriëntatie.

4.3

Instructie, zoals door pakket bepaald

4.3.1

uitgangspunten >

4.3.2

Beschrijvings-categorieën1

4.3.1.1

vermelding van uitgangspunten
(zio ook paragraaf 3.1.2.2)

+ /o/-/?/nvt

4.3.1.2

uitwerking ervan in instructie

+ lol-ninvt

lesvoorbereiding >
4.3.2.1

inhoud van do voorbereiding >

4.3.2.1.1 opfrissen van kennis van docent over standaard
lesverloop

+ /-/-/?/nvt

Schema 3.6 Aspecten van instructie, relevant voor beschrijving en beoordeling van
courseware (wordt vervolgd)
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vervolg schema 3.6

4.3

4.3.3

4.3.4

4.3.5

Instructie, zoals door pakket bepaald

Beschrijvingscategorieën1

4.3.2.1.2

opstellen van nieuwe opdrachten

+ /~/-/?/nvt

4.3.2.1.3

aanpassen van bestaande opdrachten

+ /-/-/? /nvt

4.3.2.1.4

aanpassen van programmastructuur

+ /-/-/?/nvt

4.3.2.1.5

aanpassen van databestanden

+ /-/-/?/nvt

4.3.2.1.6

verwerken van gemaakte opdrachten

+ /-/-/?/nvt

4.3.2.1.7

klaarzetten van materialen

+ /~/-/?/nvt

4.3.2.1.8

instellen van programma op juiste leerlingniveau

+ /-/-/?/nv t

4.3.2.1.9

overig

+ /-/?/nvt (welke?)

4.3.2.2

benodigde voorbereidingstijd >

4.3.2.2.1

eenmalig, om pakket te leren gebruiken

4.3.2.2.2

per lessencyclus

xx uur

4.3.2.2.3

per les

xx minuut

4.3.2.3

benodigd materiaal voor voorbereiding

welk?

xx uur

oriënteren (vergelijk 4.1.3) >
4.3.3.1

hoe vindt oriëntatie plaats >

4.3.3.1.1

doelstellingen

+ /-/?/nvt

4.3.3.1.2

leerinhoud

+ /-/?/nvt

4.3.3.1.3

werkwijze

+ /-/?/nvt

4.3.3.1.4

motivatie/interesse

+ /-/?/nvt

4.3.3.1.5

activeren van voorkennis en vaardigheden

+ /-/?/nvt

4.3.3.1.6

overig

+ 1-17/nvt (welke?)

4.3.3.2

rol van docent

welke?

4.3.3.3

rol van programma

welke?

4.3.3.4

rol van handleiding

welke?

oefeningen aanbieden >
4.3.4.1

wijze van aanbieden >

4.3.4.1.1

type opdracht (zie 4.2.2)

4.3.4.1.2

taakruimte >

zie 4.2.2

4.3.4.1.2.1 taakinhoud

+ /-/?/nvt

4.3.4.1.2.2 taakmiddelen

+ /-/?/nvt

4.3.4.1.2.3 taakondersteuning

+ /-/?/nvt

4.3.4.1.2.4 taakmotivatie

+ /-/?/nvt

4.3.4.2

rol van docent

welke?

4.3.4.3

rol van programma

welke?

4.3.4.4

rol van handleidingen/begeleidend materiaal

welke?

4.3.4.5

oefening als (voorlopige) beoordeling (zie 4.6)

zie 4.6

4.3.4.6

registratie leerlingprestaties

+ /-/?/nvt

terugkoppeling geven >
4.3.5.1

terugkoppeling

4.3.5.2

hoe/inhoud >

ja/nee

Schema 3.6 Aspecten van instructie, relevant voor beschrijving en beoordeling van
courseware (wordt vervolgd)
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4.3

Instructie, zoals door pakket bepaald
4.3.5.2.1

geeft aan wat leerling gepresteerd heeft (vorde
ring)

4.3.5.2.2

geeft aan wat gevolgen zijn (gevolgen van de

4.3.5.2.3

geeft aan waarom iets fout is (of goed is) >

fout, bijv. 'teruglopende melkproduktie')

4.3.6

Beschrijvingsca tegorieën1
+ /-/?/nvt

+ /-/?/nvt

4.3.5.2.3.1 gedetailleerd

+ /-/?/nvt

4.3.5.2.3.2 globaal

+ /-/?/nvt

4.3.5.2.4

neutraal van toon

+ /-/?/nvt

4.3.5.2.5

positief/negatief

+ /-/?/nvt

4.3.5.2.6

direct na leerlingactie

+ /-/?/nvt

4.3.5.2.7

enige tijd na leerlingactie

+ /-/?/nvt

4.3.5.3

rol van docent

welke?

4.3.5.4

rol van programma

welke?

4.3.5.5

rol van handleidingen/begeleidend materiaal

welke?

evaluatie/ beoordeling >
4.3.6.1

evaluatie/beoordeling

4.3.6.2

hoe/inhoud >

4.3.6.2.1

evaluatie ter informatie van de leerling (zie

4.3.6.2.2

evaluatie leidt tot verandering in instructiever

5.2.1)
loop (vgl.5.2.2)
4.3.6.2.3

ja/nee

zie 5.2.1

+ /-/?/nvt

evaluatie inclusief diagnose leidt tot verandering
in instructieverloop

4.3.6.2.4

evaluatie kan leiden tot actie van de leerling om

4.3.6.2.5

evaluatie leidt tot vakinhoudelijke veranderingen

programmaverloop aan te passen

+ /-/?/nvt

+ /-/?/nvt

(bijv. een veranderde uitgangssituatie van het
bedrijf waarop de opdrachten betrekking heb
ben)
4.3.6.2

4.3.7

1

+ /-/?/nvt

rol van docent

4.3.6.3

rol van programma

4.3.6.4

rol van handleidingen/begeleidend materiaal

4.3.6.5

evaluatiestructuur >

4.3.6.5.1

tussentijds/slot

+ /-/?/nvt

4.3.6.5.2

verweven in instructieverloop, apart herkenbaar

+ /-/?/nvt

4.3.6.5.3

registratie leerlingresultaten

+ /-/?/nvt

te wijzigen instructie

+ /-/?/nvt

De betekenis van de symbolen is als volgt: + = ja, - = nee, ? = geen informatie beschikbaar, nvt
= niet van toepassing.

Schema 3.6 Aspecten van instructie, relevant voor beschrijving en beoordeling van
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Argumenten voor beoordeling
Voor de beoordeling van de implementeerbaarheid kunnen de volgende argumenten
als belangrijk worden gekenschetst. De uitgangspunten dienen in het pakket vermeld
te staan. Twee uitgangspunten worden bij de invoering van de kwalificatiestructuur
als nastrevenswaardig genoemd: participerend leren en zelfstandig opererende
leerlingen. Instructie gericht op het verweven van de agrarische praktijk in de
leeractiviteiten wordt geacht een uitwerking te zijn van het uitgangspunt van
participerend leren (bijvoorbeeld leerlingen gebruiken bedrijfsgegevens die ze zelf in de
regio hebben verzameld, leerlingen gebruiken stagebedrijven als case). Indien de.
instructie leerlingen aanzet tot het nemen van eigen initiatieven bijvoorbeeld bij de
keuze van een onderwerp of de keuze van een werkwijze, dan wordt dit geacht een
uitwerking te zijn van het uitgangspunt van zelfstandig opererende leerlingen.
De activiteiten van de docent in kader van de lesvoorbereiding dienen in het
pakket te zijn vermeld. Deze dienen te passen in de activiteiten die de docent als
normaal ervaart. Normaal voeren docenten de lesvoorbereiding versnipperd uit, tussen
hun lessen en andere activiteiten door. Doorgaans bestaat de lesvoorbereiding uit
zowel het opnieuw bruikbaar maken van een bestaande lesopzet als het vernieuwen
van onderdelen van een lesopzet. Het geheel vernieuwen van een lesopzet of
lesinhoud is ongebruikelijk. Een tijdinvestering van 10 uur om een bepaalde wijziging
in een bestaande lessencyclus door te voeren moet als aanzienlijk worden aange
merkt. De lesvoorbereiding mag niet teveel tijd kosten in verhouding tot de hoeveel
heid lestijd die wordt gevuld (maximaal 25 %). De rollen van de docent in het kader
van de verschillende instructietaken (oriëntatie, aanbieden van oefeningen, geven van
terugkoppeling, en evaluatie en beoordeling) dienen in het pakket aangegeven te zijn.
Dit kan in de vorm van een voorbeeld van een instructieschema. Deze rollen dienen
voor de docent uitvoerbaar te zijn, hetgeen bij uitstek door de docenten zal moeten
worden beoordeeld; de onderzoeker kan slechts een oordeel bij benadering vaststel
len. Bovendien moet zijn aangegeven welke rol door het programma, en welke rol
door de handleiding ten aanzien van de instructietaken wordt vervuld. Ook geldt dat
de invulling van de verschillende instructietaken afgestemd moet zijn op de doelgroep.
Het verdient aanbeveling lesmaterialen te vervaardigen die in uiteenlopende situaties
voor uiteenlopende doelgroepen bruikbaar zijn. Het gebruik van het pakket wordt
bevorderd wanneer uiteenlopende instelmogelijkheden bestaan met behulp waarvan
oriëntatie, oefeningen aanbieden en terugkoppeling geven afgestemd kan worden op
verschillende doelgroepen. De instructie mag niet te veel afwijken van hetgeen in het
agrarisch onderwijs voor de betreffende doelgroep gebruikelijk is; is dit wel het geval,
dan moet het belang van de verandering aan de docenten en leerlingen duidelijk zijn.
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Voor een beoordeling van de ondersteuning van leren en lesgeven zijn de volgende
argumenten relevant. De uitgangspunten dienen in de instructie herkenbaar zijn.
Oriëntatie van de leerlingen op het les dient plaats te vinden ten aanzien van:
de doelstellingen (waartoe dienen de kennis en vaardigheden?);
de leerinhoud (om welke kennis en vaardigheden gaat het?);
de werkwijze (op welke wijze gaat de leerling met e.e.a. aan de slag?);
de aansluiting bij de interesse en motivatie van de leerling (wat heeft de leerling
hieraan?);
het activeren van voorkennis en vaardigheden (wat weet de leerling er al van, en
wat kan hij/zij er al mee?).
De oriëntatie dient volledig te zijn, dat wil zeggen de leerlingen in staat te stellen met
oefeningen aan de slag te gaan, vakinhoudelijk correct te zijn en afgestemd te zijn op
de doelgroep. Het aanbieden van de oefeningen leidt tot een duidelijke, efficiënt
georganiseerde, uitnodigende en gebruikersvriendelijke taakruimte. De gepresenteerde
leerinhouden, werkwijzen en opdrachtformuleringen dienen zo goed mogelijk in
overeenstemming te zijn met de in de agrarische praktijk gebezigde terminologie. De
terugkoppeling ondersteunt het leerproces van de leerling, dat wil zeggen de terug
koppeling is afgestemd op de doelgroep, is functioneel bij het realiseren van de
leerdoelen, bij het uitvoeren van de leeractiviteiten en is vakinhoudelijk correct. Meer
specifiek gelden de volgende regels:
wanneer de terugkoppeling een fout van de leerling betreft, worden de conse
quenties van die fout aangegeven;
een gedetailleerde foutendiagnose zal voor beginnende leerlingen beter werken;
een globale diagnose zal voor gevorderde leerlingen beter werken;
uitgestelde terugkoppeling is meer op zijn plaats voor gevorderde leerlingen waar
do beginnende leerlingen directe terugkoppeling nodig hebben;
een neutrale toon is te verkiezen boven een sterk oordelende toon;
de verhouding tussen positieve en negatieve terugkoppeling dient evenwichtig te
zijn.
De evaluatie moet helpen vaststellen in welke mate de leeractiviteiten hebben geleid
tot het realiseren van de leerdoelen; op grond hiervan moeten beslissingen kunnen
worden genomen over het verdere instructieverloop en over eventuele beoordelingen.
De registratie van leerlingresultaten is bij de evaluatie een belangrijk hulpmiddel. Het
pakket dient de leerling in staat te stellen van de vorderingen op de hoogte te blijven
zodat de leerling zijn/haar eigen conclusies kan trekken. Hiertoe dient aangegeven te
zijn hoe do leerling kan nagaan of hij/zij erin is geslaagd de leerdoelen te realiseren. De
gekozen evaluatiestructuur als geheel dient te zijn afgestemd op leerdoelen, doelgroep
en leeractiviteiten. De instructie moet de indruk maken van een afgewogen geheel
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zodat de leerlingen in staat gesteld worden hun leeractiviteiten te verrichten en de
docenten een uitvoerbare rol krijgen toebedeeld.

3.1.2.4

Tijdstructuur

Aspecten ter beschrijving

De courseware kan de structuur van de les op drie niveaus beïnvloeden. De course
ware bepaalt dikwijls de tijd die leerlingen nodig hebben voor een opdracht. Deze
opdrachttijd is een onderdeel van de tijdstructuur van de les en kan sterk variëren.
Dikwijls is de courseware ontworpen vanuit een bepaalde vooronderstelling omtrent
de periode dat leerlingen aaneengesloten met het pakket aan het werk zijn: de lestijd.
Opdrachten zijn zo gegroepeerd dat ze lessen vormen die ongeveer die lestijd in
beslag nemen. Ook deze lestijd is onderdeel van de tijdstructuur. En tenslotte wordt
de tijdstructuur ook bepaald door de tijd die nodig is om het pakket als geheel door te
nemen (de onderwijstijd).

4.4

Tijdstructuur van de les

Beschrijvings-categorieën'1

4.4.1

opdrachttijd (de tijd die een leerling

0-10 minuten/10-40 minuten/1 lesuur*/

gemiddeld voor opdrachten nodig heeft)

2 lesuur/ anders/ onduidelijk/?/nvt

4.4.2
4.4.3

lestijd (de tijd die een groepering van

1 lesuur/2 lesuur/halve dag/?/anders/

opdrachten tot een les in beslag neemt)

niet vastgelegd

onderwijstijd (de tijd die het doorwerken
van het pakket kost)

'

.... lesuren/ niet vastgelegd

1 lesuur is ca. 50 minuten.

Schema 3.7

Aspecten van tijdstructuur, relevant voor beschrijving en beoordeling

van courseware

Argumenten voor beoordeling
Een pakket waarvan opdrachttijden, lestijden en onderwijstijden passen in de
gangbare tijdstructuur van lessen binnen het agrarisch onderwijs zal beter implementeerbaar zijn dan een pakket waarbij dit niet het geval is.
De ondersteuning van leren en lesgeven wordt bevorderd indien de tijden het
uitvoeren van de vereiste leeractiviteiten en het bereiken van de gestelde leerdoelen
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mogelijk maken, gegeven de doelgroep die het pakket voor ogen heeft. Dit kan onder
meer worden bereikt door het tempo door de leerlingen te laten bepalen en niet door
het programma.

3.1.2.5

Functies van het programma

Aspecten ter beschrijving
Om een beoordeling te kunnen geven van de mate waarin de courseware kan
bijdragen aan het sneller of beter realiseren van leerdoelen is het nodig de functies die
het programma vervult te omschrijven. Deze functies kunnen liggen op het gebied van
het representeren van leerinhouden, het ondersteunen van leerlingen of het onder
steunen van docenten. Elk van deze drie gebieden is in onderstaand schema uitge
werkt. Hiermee ontstaat een specifiek beeld van de verschillende functies die het
programma bij het leren en lesgeven vervult.
Een andere manier om de functies van het programma in kaart te brengen is
door een standaardtypering van courseware te gebruiken, waarbij per type een
opsomming is te geven van de functies die het programma vervult. In het kader van
het POCO project (Programmatuur Ontwikkeling voor Computers in het Onderwijs) is
een dergelijke standaardtypering ontwikkeld (POCO, 1989), die we hier zullen
gebruiken om de functies van het programma te beschrijven.

4.5

Functies van het programma

4.5.1

vooral representatie van loerstof in programma >

4.5.2

4.5.1.1

welke leerstof staat centraal

4.5.1.2

welke presentatievorm is gekozen >

Beschrijvings-categorieën1

...

4.5 1.2.1 tekst

+ /-/?/nvt

4.5.1.2.2 stilstaande beelden

+ /-/?/nvt

4.5.1.2.3 bewegende boolden

+ /-/?/nvt

4.5.1.2.4 model

+ /-/?/nvt

4.5.1.2.5 caso

+ /-/?/nvt

vooral leerlingondersteuner >
4.5.2.1

hoe ondersteunt computer do leerling >

4.5.2.1.1 structureren van leerinhoud

+ /-/?/nvt

4.5.2.1.2 aanbieden van oofeningen

+ /-/?/nvt

4.5.2.1.3 terugkoppeling geven

+ /-/?/nvt

Schema 3.8 Functies van courseware, relevant voor beschrijving en beoordeling van
courseware (wordt vervolgd)
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4.5

Functies van het programma

Beschrijvings-ca tegorieën'

4.5.2.1.4 diagnose van leerlingfouten

+ /-/?/nvt

4.5.2.1.5 uit handen nemen van rekenwerk

+ 1-/7/nvt

4.5.2.1.6 structureren van werkwijze (bijv. modelling, probleemoplossen)

+ 1-171nvt

4.5.2.1.7 weergeven van de 'werkelijkheid', waaraan ge
leerd moet worden
4.5.2.1.8 motivatie wekken en vasthouden
4.5.3

vooral docentondersteuner
4.5.3.1

hoe ondersteunt de computer de docent >
+ /-/?/nvt

4.5.3.1.2 registratie leerlingprestaties

+ /-/?/nvt

4.5.3.1.3 foutendiagnose

+ /-/?/nvt

4.5.3.1.4 vereenvoudigen lesvoorbereiding

+ /-/?/nvt

4.5.3.1.5 vereenvoudigen oriëntatie

+ /-/?/nvt

4.5.3.1.6 vereenvoudigen oefeningen aanbieden

+ /-/?/nvt

4.5.3.1.7 vereenvoudigen terugkoppeling geven

+ /-/?/nvt

4.5.3.1.8 vereenvoudigen evaluatie/beoordeling

+ /-/?/nvt

standaardtypering (Bloemberg et al. 1989) >
4.5.4.1

oefenomgeving >

4.5.4.1.1 gesloten drill

+ /-/?/nvt

4.5.4.1.2 open drill

+ /-/?/nvt

4.5.4.2

instructieomgeving, presenteren leerstof >

4.5.4.2.1 gesloten tutorial

+ /-/?/nvt

4.5.4.2.2 open tutorial

+1-/71nvt

4.5.4.3

experimenteeromgevingen >

4.5.4.3.1 gesloten contextsimulatie

+ /-/?/nvt

4.5.4.3.2 open contextsimulatie

+ /-/?/nvt

4.5.4.3.3 processimulatie

+ /-/?/nvt

4.5.4.3.4 inquiry

+ /-/?/nvt

4.5.4.3.5 modelbouw

+ /-/?/nvt

4.5.4.4

'

+ /-/?/nvt

>

4.5.3.1.1 registratie leerlingactiviteiten

4.5.4

+1-17 /nvt

educatief gereedschap >

4.5.4.4.1 programmeertaal

+ /-/?/nvt

4.5.4.4.2 rekengereedschap

+ /-/?/nvt

4.5.4.4.3 tekengereedschap

+ /-/?/nvt

4.5.4.4.4 schrijfgereedschap

+ /-/?/nvt

4.5.4.4.5 informatiegereedschap

+ /-/?/nvt

4.5.4.4.6 meet- en regelgereedschap

+ 1-17 Inn

4.5.4.4.7 applicatiegereedschap

+ 1-17/nvt

De betekenis van de symbolen Is als volgt: + = ja, - = nee, ? = geen informatie beschikbaar, nvt
= niet van toepassing.

Schema 3.8 Functies van courseware, relevant voor beschrijving en beoordeling van
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Argumenten voor beoordeling
De courseware zal op een efficiënte en effectieve wijze kunnen bijdragen aan de
ondersteuning van leren en lesgeven (het beter of sneller realiseren van leerdoelen)
wanneer functies door het computerprogramma worden verricht, waarvoor de
computer zich bij uitstek leent. Het betreft de volgende functies (vgl. schema 2.2):
- visualiseren van bepaalde concepten en relaties tussen concepten (leerinhoud)
- modelleren van concepten en relaties in het algemeen (leerinhoud)
- modelleren van concepten en relaties waarbij tijd en/of ruimte een belangrijke rol
spelen (leerinhoud)
- herhaald aanbieden van sterk vergelijkbare oefeningen inclusief terugkoppeling
(leerlingondersteuner)
- de benutting als rekenhulpmiddel (leerling- en docentondersteuner)
- de benutting als tekstverwerker (leerling- en docentondersteuner)
- nauwkeurigheid (leerling- en docentondersteuner)
- (oneindig) geduld (leerling- en docentondersteuner)
- herhaalde registratie van eenduidige informatie (leerling- en docentondersteuner)
- herhaalde eenduidige verwerking van deze informatie (leerling- en docenton
dersteuner).
Bij de beoordeling hiervan dient ook te worden nagegaan of de meest relevante sterke
kanten van de computer zijn benut. Verder is de vraag relevant in hoeverre de
functies die door de courseware worden vervuld niet even doelgericht en doelmatig
door andere media kunnen worden verricht. Dit kan door de functies van de course
ware te vergelijken met de functies die andere media kunnen vervullen. Hierbij kan
gedacht worden aan meer gangbare media zoals geschreven lesmateriaal, film, video
en dia's, maar ook aan minder gangbare als spelen, cases en simulaties (zonder de
computer). Tenslotte geldt dat de afstemming tussen de functies van het programma
enerzijds en de leerdoelen, leeractiviteiten en de instructie anderzijds goed moet zijn.
Voor een beoordeling van de implementeerbaarheid van het pakket dient
aandacht te worden besteed aan de herkenbaarheid van de meerwaarde. Uit de
informatie in de handleiding of anderszins dient te blijken dat de functies van de
courseware een herkenbare meerwaarde hebben ten opzichte van andere vormen van
lesmateriaal: leerlingen werken meer gemotiveerd, hebben minder tijd nodig, zijn in
staat leerdoelen te realiseren die voordien niet werden gerealiseerd; docenten werken
meer gemotiveerd, hebben minder tijd nodig, zijn in staat onderwijssituaties te creëren
die voordien niet mogelijk waren.
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3.1.3

Gebruiks- en vormgevingsaspecten

Voor een beoordeling van de implementeerbaarheid van het pakket is het van belang
zicht te hebben op het gemak waarmee het pakket te gebruiken is en op de kwaliteit
van de vormgeving (gebruiks- en vormgevingsaspecten, vgl. schema 2.4). Ook in het
kader van een beoordeling van de ondersteuning van leren en lesgeven zijn eisen te
stellen aan gebruiks- en vormgevingsaspecten van het pakket. Deze paragraaf geeft
een verdere uitwerking van de beschrijving en beoordeling van deze aspecten. We
maken hiertoe onderscheid tussen het programma enerzijds en de overige onderdelen
van het pakket anderzijds. Ten aanzien van het programma is de instelbaarheid van
belang. Instelbaarheid betreft het toesnijden van het programma op een specifieke
groep binnen de beoogde doelgroep. Het resultaat is dat deze groep een andere
leerweg doorloopt. Het resultaat kan ook vooral de instructie betreffen waardoor de
docent gemakkelijker met het pakket uit de voeten kan. Het pakket is, door het
programma instelbaar te maken, voor een grotere groep leerlingen of docenten te
gebruiken. De wijze waarop de gebruiker (leerling of docent) met het programma
omgaat wordt bepaald door de aspecten menustructuur, bediening, schermopbouw,
en het tekst- en beeldgebruik. De technische realisatie van het programma is van
belang omdat hierdoor de snelheid van het programma en het optreden van storingen
wordt bepaald. Ook van belang is de gevoeligheid van programma en overig materiaal
voor veroudering. Tot slot is ook aan de overige onderdelen van het pakket (handlei
dingen, lesbrieven e.d.) een aantal eisen te stellen.

3.1.3.1

Instelbaarheid

Aspecten ter beschrijving
Instelbaarheid betreft het toesnijden van het pakket op een specifieke groep binnen
de beoogde doelgroep door het kiezen van een bepaalde instelling. Het resultaat is dat
de specifieke groep een andere leerweg doorloopt. Het pakket kan instelbaar zijn
gemaakt met het oog op de leerweg die beter aansluit bij kenmerken van de betref
fende groep leerlingen, maar ook het gebruiksgemak voor de docent kan een rol
spelen. Door het pakket instelbaar te maken wordt het pakket gemakkelijker hanteer
baar voor de specifieke groep of/en is de omvang van de groep die van het pakket
gebruik kan maken toegenomen. De instelbaarheid kan verschillende vormen aan
nemen. Zo kan sprake zijn van het instellen van het pakket op verschillende leerling
niveaus. Het pakket kan ook leerlingen en/of docenten in staat stellen opdrachten aan
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te passen, of specifieke leerinhouden te selecteren of aan te passen. De volgorde van
de instructie kan eveneens instelbaar zijn evenals de tijdstructuur die door het
programma wordt voorgeschreven.

5.1

Instelbaarheid van programma

5.1.1

leerlingniveaus

5.1.2

opdrachtaanpassingen >

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

1

Beschrijvings-ca tegorieën1
+ /-/?/nvt (hoe?)

5.1.2.1

keuze door leerlingen

5.1.2.2

keuze door docenten

+ /-/?/nvt (hoe?)

5.1.2.3

opdrachtconstructie door docent

+ /-/?/nvt (hoe?)

+ /-/?/nvt (hoe?)

leerinhoudselectie >
5.1.3.1

door leerlingen

+ /-/?/nvt (hoe?)

5.1.3.2

door docenten

+ /-/?/nvt (hoe?)

aanpassing van de inhoud >
5.1.4.1

door leerlingen

+ /-/?/nvt (hoe?)

5.1.4.2

door docenten

+ /-/?/nvt (hoe?)

aanpassing van instructievolgorde/instructieroute >
5.1.5.1

door leerlingen

+ /-/?/nvt (hoe?)

5.1.5.2

door docenten

+ /-/?/nvt (hoe?)

aanpassing van de tijdstructuur

+ /-/?/nvt (hoe?)

De betekenis van de symbolen is als volgt: + = ja, - = nee, ? = geen informatie beschikbaar, nvt
= niet van toepassing.

Schema 3.9

Aspecten van instelbaarheid, relevant voor beschrijving en beoordeling

van courseware

Argumenten voor beoordeling
Voor een beoordeling van de implementeerbaarheid van de courseware zijn de
volgende criteria van belang. Aangegeven dient te zijn hoe het programma ingesteld
kan worden en waartoe deze instellingsmogelijkheden dienen. De instelbaarheid moet
ertoe leiden dat het programma voor een grotere groep leerlingen te gebruiken is,
beter aansluit bij een specifieke groep leerlingen of door een docent beter te integre
ren is in de eigen lesaanpak.
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3.1.3.2

Menustructuur

Aspecten ter beschrijving
De menustructuur bepaalt de wijze waarop en de volgorde waarin gebruikers de
functies van het programma bedienen doordat ze deze functies groepeert en aan de
gebruiker onder bepaalde voorwaarden aanbiedt. Deze groepering kan de vorm
aannemen van een lijn: alle functies worden achter elkaar aangeboden. Andere
vormen zijn een vertakte lineaire structuur waarbij de gebruiker telkens een beperkt
aantal opties krijgt aangeboden waartussen gekozen moet worden, een boomstruc
tuur waarbij het aantal opties toeneemt, en een netwerkstructuur die lijkt op de
boomstructuur met dit verschil dat de gebruiker kan terugkeren naar eerder aangebo
den keuzemogelijkheden.

5.2 Menustructuur van programma
5.2.1

5.2.2

1

Beschrijvings-categorieëny

menustructuur in schema >
5.2.1.1 lineair

+ /-/?/nvt

5.2.1.2 vertakte lineaire structuur

+ /-/?/nvt

5.2.1.3 vertakte boomstructuur

+ /-/?/nvt

5.2.1.4 vertakte netwerkstructuur

+ /-/?/nvt

5.2.1.5 centraal scherm

+ /-/?/nvt

indeling opties >
5.2.2.1 naar belangrijkheid

+ /-/?/nvt

5.2.2.2 naar chronologie van handelen

+ /-/?/nvt

5.2.2.3 naar frequentie van gebruik

+ /-/?/nvt

5.2.2.4 van algemeen naar specifiek

+ /-/?/nvt

5.2.3

eenduidige optie-terminologie

+ /-/?/nvt

5.2.4

stoppen kan binnen elk menudeel zonder omweg

+ /-/?/nvt

5.2.5

elk menudeel kan startpunt vormen

+ /-/?/nvt

5.2.6

procedures om naar andere menudelen te gaan

5.2.7

plaats in menu aangegeven op scherm

5.2.8

beschikbaarheid van hulp (aard en plaats)

5.2.9

aantal lagen in de menustructuur, aantal opties per laag

hoe?
+ /-/?/nvt
+ /-/?/nvt, indien +, welke?
.. lagen, .. opties per laag

De betekenis van de symbolen is als volgt: + = ja, - = nee, ? = geen informatie beschikbaar, nvt
= niet van toepassing.

Schema 3.10

Aspecten van de menustructuur, relevant voor beschrijving en

beoordeling van courseware
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Een andere vorm is die waarbij alle functies in beginsel gegroepeerd zijn rond een
centraal scherm. Op dit centrale scherm spelen de belangrijkste werkzaamheden zich
af. De menustructuur kan diep zijn en oppervlakkig hetgeen door het aantal lagen
(achtereenvolgende keuzen) wordt beschreven, en smal of breed hetgeen door het
aantal opties per laag wordt bepaald. Hiermee is de structuur in kaart gebracht maar
nog niet de logica erachter. Hiertoe dienen de groepering en de volgorde van de
opties in beschouwing te worden genomen. Verder is van belang of het programma
veronderstelt dat het volledig of in stukjes wordt doorlopen (starten en stoppen).
Hulpopties zijn dikwijls in het menu weergegeven. Ook kan zijn aangegeven waar de
gebruiker zich in het menu bevindt. Het gemak waarmee het menu wordt doorlopen
wordt bepaald door de procedures om van menudeel naar menudeel te gaan.

Argumenten voor beoordeling
Voor de beoordeling van de implementeerbaarheid van het pakket en van de onder
steuning van leren en lesgeven door het pakket geldt dat de menustructuur in
overeenstemming moet zijn met het veronderstelde gebruik dat van het programma
wordt gemaakt. Dit houdt onder meer in dat de volgorde en groepering van leeractivi
teiten parallel lopen met volgorde en groepering van aangeboden functies en dat er
samenhang moet bestaan tussen de aangeboden functies en de leerdoelen. Bovendien
geldt dat het programma gemakkelijk te bedienen moet zijn. Dit komt tot uiting in een
zo kort mogelijke weg door het programma, in een zo eenvoudig mogelijke menu
structuur (richtlijnen zijn: niet meer dan vier lagen, niet meer dan negen opties per
laag), en in een menustructuur die logisch en voor de hand liggend is. Het is in veel
gevallen nuttig overal in het menu de mogelijkheid te geven het programma af te
breken zonder eerst een aantal nieuwe opdrachten of procedures te moeten door
lopen. Ook kan het nuttig zijn te starten daar, waar je bent gebleven in een vorige
sessie: elk menudeel is een potentieel startpunt.
Voor de implementeerbaarheid van het pakket is het van belang dat de beginnende
gebruiker niet in het programma verdwaalt. Dit leidt tot aanvullende eisen. De optie
terminologie is eenduidig en de plaats binnen het menu is van het scherm af te lezen.
De aard en vorm van geboden hulp is in overeenstemming met de doelgroep en
functioneel op de betreffende plaats in het programma. De geboden hulp is zo
specifiek en concreet mogelijk. De menustructuur moet aansluiten bij de standaards
voor menustructuren van programmatuur die door de betreffende doelgroep dikwijls
wordt gebruikt, dit vergroot het bedieningsgemak.
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3.1.3.3

Bediening

Aspecten ter beschrijving
Onder de bediening van het programma wordt verstaan de wijze waarop men de
computer en het programma bedient om het programma de gewenste functies te
laten vervullen. In het geding zijn de installatie van het programma op de beschikbare
computer(s), de start, het werken met en de beëindiging van het programma. Aan het
werken met het programma kunnen de volgende aspecten worden onderscheiden:
invoer van gegevens, uitvoer van gegevens, toets- en/of muisbediening, en de mate
waarin het programma dan wel de gebruiker de route bepaalt. Tot slot is van belang
stil te staan bij de bediening van aparte hulpprogramma's en van instellingen van het
programma.

5.3

Bediening van programma

5.3.1

installatie-, opstart-, en beëindigingsprocedure >

Beschrijvings-categorieën'1

5.3.1.1 eenvoudige installatie

+ /-/?/nvt

5.3.1.2 eenvoudige opstart

+ /-/?/nvt

5.3.1.3 eenvoudige beëindiging

+ /-/?/nvt
hoe?

5.3.2

werkwijze bij invoer en werkwijze bij uitvoer

5.3.3

invoer en uitvoer voldoet aan standaard

+ /-/?/nvt

5.3.4

default invoer

+ /-/?/nvt

5.3.5

corrigeerbare invoer

+ /-/?/nvt

5.3.6

toetsbediening >
5.3.6.1 toetsaanduiding is eenduidig
5.3.6.2 complexiteit

+ /-/?/nvt
niet/enigszins/zeer
complex

5.3.6.3 afschermen van ongebruikte toetsen/toetscombinaties toegepast

1

+ /-/?/nvt

5.3.6.4 toetsfuncties zijn eenduidig

+ /-/?/nvt

5.3.7

muisbediening

+ /-/?/nvt

5.3.8

leerling of programma bepaalt duur van schermbeeld

+ /-/?/nvt

5.3.9

terugbladeren mogelijk

+ /-/?/nvt

5.3.10 antwoordverplichting niet aanwezig of omzeilbaar

+ /-/?/nvt

5.3.11 aparte hulpprogramma's (utilities)

+ /-/?/nvt

5.3.12 eenvoudige bediening van de instellingen (zie 5.1)

+ /-/?/nvt

De betekenis van de symbolen is als volgt: + = ja, - = nee, ? = geen informatie beschikbaar, nvt
= niet van toepassing.

Schema 3.11 Aspecten van bediening, relevant voor beschrijving en beoordeling van
courseware
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Argumenten voor beoordeling
Voor de beoordeling van de ondersteuning van leren en lesgeven is het van belang dat
de bediening zo eenvoudig en functioneel mogelijk is. Default invoer verdient in veel
gevallen de voorkeur. De invoer moet corrigeerbaar zijn. De leerling bepaalt vrijwel
altijd de duur van het schermbeeld. Hiervan mag worden afgeweken wanneer de tijd
wezenlijk onderdeel van de oefening of de programmafunctie vormt. Wanneer de
leerling langer dan een bepaalde periode geen acties onderneemt, kan door het
programma een optie worden geboden. Terugbladeren en omzeilen van antwoordverplichtingen is in veel gevallen nuttig om het overzicht over het programma te krijgen
en te behouden. Hulpprogramma's moeten eenvoudig te bedienen te zijn. Wat betreft
de beoordeling van de implementeerbaarheid gelden enkele aanvullende eisen. De
bediening sluit bij voorkeur aan bij standaards die voor de leerlingen gebruikelijk zijn.
Dit geldt met name voor de invoer en uitvoer van het pakket. Muisbediening is
dikwijls eenvoudiger dan toetsbediening en nastrevenswaardig, maar omdat veel
scholen nog niet de beschikking hebben over of nog niet gewend zijn aan computer
muizen is bediening uitsluitend met behulp van de muis (nog) niet wenselijk. De
instelbaarheid mag de bediening niet ingewikkeld maken.
In bovenstaande is herhaaldelijk sprake van eenvoudige bediening. Hieronder
wordt verstaan dat iemand (i.e. de onderzoeker) die met computers overweg kan
(door regelmatig een tekstverwerker te gebruiken) maar die het programma niet kent,
de bediening zonder problemen en redelijk vanzelfsprekend kan uitvoeren. In geval
van installatie mag bijvoorbeeld verwacht worden dat het gaat om een procedure die
het kopiëren van bestanden en het aanpassen van het programma aan de apparatuur
omvat, eventueel door middel van het doorlopen van een specifiek installeerprogram
ma. Deze procedure moet zonder moeilijkheden kunnen worden doorlopen, eventueel
aan de hand van een beschrijving in de handleiding.

3.1.3.4

Schermopbouw

Aspecten ter beschrijving
Een scherm binnen een programma is doorgaans opgebouwd uit:
een werk- of informatiedeel waarop de op dat moment belangrijke informatie
staat weergegeven en/of waarop gegevens kunnen worden ingevoerd;
een menudeel waarop de verschillende op dat moment voorhanden zijnde
keuzemogelijkheden staan aangegeven;
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een deel waarop de statusinformatie is weergegeven;
en mogelijk een aantal buttons die verwijzen naar specifieke op dat moment
beschikbare functies.
Dikwijls is bij het ontwerp van een programma uitgegaan van een centraal werkblad
of centraal scherm, waarop de belangrijkste functies van het programma staan
aangegeven. Dit werkblad is vrijwel altijd zichtbaar. Er wordt wel gesproken van een
marktplaatsmetafoor: je komt de markt binnen, en de belangrijke kraampjes zijn
toegankelijk voor het doen van de boodschappen. Voor een goede opbouw van het
centrale scherm is noodzakelijk dat de belangrijke functies staan aangegeven en dat
de belangrijke objecten waarop die functies betrekking hebben zijn vertegenwoordigd.
Het gaat bijvoorbeeld in geval van een tekenprogramma om functies zoals lijnen
trekken, vierkantjes maken en tekstinvoer. Bij een tekenprogramma is de tekening het
object.

5.4

Schermopbouw in programma

5.4.1

centraal werkblad aanwezig
5.4.1.1 belangrijkste functies aanwezig

+ /+ /-/?

5.4.1.2 belangrijkste objecten aanwezig

+ 1-17

5.4.2

plaatsing van menu's; hoofdmenubalk bovenin scherm, sub

5.4.3

plaatsing van buttons; conform CUA/SAA standaard

5.4.4

gestandaardiseerde statusinformatie >

menu's van linksboven naar rechtsonder

1

Beschrijvings-categorieëny

afwijkingen?

+ /-

5.4.4.1 bestand

+ /-/?/nvt

5.4.4.2 versie

+ /-/?/nvt

5.4.4.3 programma of menu-onderdeel

+ /-/?/nvt

5.4.4.4 tijdaanduiding

+ /-/?/nvt

5.4.4.5 inhoudelijke informatie

+ /-/?/nvt

De betekenis vari de symbolen is als volgt: + = ja, - = nee, ? = geen informatie beschikbaar, nvt
= niet van toepassing.

Schema 3.12 Aspecten van schermopbouw, relevant voor beschrijving en beoorde
ling van courseware

Argumenten voor beoordeling
Een goede schermopbouw leidt tot een gemakkelijk te gebruiken programma en dat is
van groot belang wil het pakket het leren en lesgeven kunnen ondersteunen. Het
centrale werkblad dient toegang te geven tot de belangrijkste functies van het
programma. In het werkblad staan de belangrijkste objecten waarmee gewerkt wordt
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weergegeven, of kunnen deze worden opgeroepen. De statusinformatie dient volledig
te zijn zodat de gebruiker zich niet behoeft af te vragen op welk punt in het program
ma hij zich op dat moment bevindt. De schermopbouw dient door het programma
heen zo veel mogelijk gelijk en voor de hand liggend te zijn, in overeenstemming met
voor de doelgroep gebruikelijke standaards, en te leiden tot een overzichtelijk scherm
en een gemakkelijke omgang met het programma.
Aan de schermopbouw worden in verband met de beoordeling van de
implementeerbaarheid vooral eisen gesteld die verband houden met de gebruikers
vriendelijkheid van het programma. De IBM CUA SAA standaard geeft hiervoor een
aantal richtlijnen (IBM, 1989, 1991a en 1991b). In elk geval verdient het aanbeveling
de gebruikelijke indeling te volgen waarbij de hoofdmenubalk bovenin is geplaatst en
de submenu's van linksboven naar rechtsonder zijn terug te vinden.

3.1.3.5

Tekst-en beeldgebruik

Aspecten ter beschrijving
Zowel tekst als beeld kan worden gebruikt om de functies van een programma en om
de objecten waarop deze functies betrekking hebben aan te geven in de vorm van
woorden of iconen. Met name bij onderwijsprogramma's beoogt het gebruik van tekst
en beeld hiernaast het overbrengen van een bepaald concept. Ter beschrijving van het
tekstgebruik is het van belang aan te geven hoeveel tekst in het programma voor
komt, welke inhoud wordt overgedragen, of de tekstpresentatie goed is (vgl. Hooper
en Hannafin, 1986) en of het taalgebruik nog specifieke kenmerken vertoont. Ter
beschrijving van het beeldgebruik is van belang na te gaan op welke wijze het beeld
tracht de inhoud over te dragen en met welk doel met name beelden hiervoor zijn
gebruikt.

5.5

Tekst- en beeldgebruik in programma

5.5.1

tekst >
5.5.1.1

hoeveelheid tekst (woorden per scherm)

5.5.1.2

inhoudoverdracht >

5.5.1.2.1 welke inhoud
5.5.1.2.2 tekstopbouw conform inhoudsopbouw

Schema 3.13

< 30/30-100/100-200/ > 200
woorden/nvt
trefwoord
+ /-/?/nvt

Aspecten van tekst- en beeldgebruik, relevant voor beschrijving en

beoordeling van courseware (wordt vervolgd)
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Beschrijvings-categorieëny

vervolg schema 3.13

5.5

Tekst- en beeldgebruik in programma
5.5.1.2.3 omvang van tekst/inhoudseenheid (aantal
schermen)
5.5.1.3

tekstpresentatie (blokjes, alinea's, uitlijnen e.d)

5.5.1.4

taalgebruik >

Beschrijvings-categorieën''
<1/1/2/>2
goed/niet goed/nvt
lang/kort/nvt

5.5.1.4.1 lange-korte zinnen

+ /~/-/nvt

5.5.1.4.2 telegramstijl

+ 1-1-1nvt

5.5.1.4.3 moeilijke woorden

+ /~/-/nvt

5.5.1.4.4 vakinhoudelijke begrippen
5.5.2

beeld >
5.5.2.1

inhoudoverdracht >

5.5.2.1.1 overdracht concept, welk concept
5.5.2.1.2 illustratie bij of uitsluitend beeld
5.5.2.1.3 herkenbaarheid

1

term voor concept
illustratie/beeld
+ /~/-/?/nvt
goed/niet goed

5.5.2.1.4 kleur/grijstint gebruik

+ /-/-/?/nvt

5.5.2.1.5 animatie

+ /-/-/?/nvt

5.5.2.2

beeldgebruik gericht op motivatie

+ /-/-/? /nvt

5.5.2.3

beeldgebruik gericht op aandacht vasthouden

5.5.2.4

uitvoer op papier (bijv. grafiek)

+ /-/nvt

De betekenis van de symbolen is als volgt: + = ja, - = mogelijk, - = nee, ? = geen informatie
beschikbaar, nvt = niet van toepassing.

Schema 3.13

Aspecten van tekst- en beeldgebruik, relevant voor beschrijving en

beoordeling van courseware

Argumenten voor beoordeling
Het tekst- en beeldgebruik dient ten goede te komen aan het gebruik van het
programma en is relevant voor een beoordeling van de ondersteuning van leren en
lesgeven en voor een beoordeling van de implementeerbaarheid. Als eisen kunnen de
volgende worden genoemd. Het scherm mag niet teveel tekst bevatten. De aliniëring
van de tekst dient gebaseerd te zijn op een indeling in onderwerpen. De tekst moet
begrijpelijk zijn, zonder overbodig woordgebruik. De toepassing van tekst, beelden en
animatie is functioneel: de betreffende concepten en relaties zijn met behulp van
tekst, stilstaande of bewegende beelden over te brengen. Tekst- en beeldgebruik
dienen afgestemd te zijn op de doelgroep. Wat betreft de implementeerbaarheid geldt
bovendien dat de vormgeving wat betreft tekst en beeld moet voldoen aan voor de
doelgroep gebruikelijke standaards.
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Technische realisatie

3.1.3.6

Aspecten ter beschrijving
Bij de technische realisatie van het programma zijn vooral de snelheid van het pro
gramma en het optreden van fouten van belang. Een en ander is in onderstaand
schema weergegeven.
5.6

Technische realisatie van programma

5.6.1

Programmasnelheid >

5.6.2

Beschrijvings-categorieën'[

5.6.1.1 tijd om reken- of zoekopdrachten uit te voeren

schatting aantal seconden ...

5.6.1.2 tijd schermopbouw

schatting aantal seconden ...

5.6.1.3 tijd printer output

schatting aantal seconden ...

5.6.1.4 tijd starten programma

schatting aantal seconden ...

5.6.1.5

schatting aantal seconden ...

tijd tussentijds laden van bestanden

Fouten >
5.6.2.1 programma functioneert niet goed (loopt vast.
werkt niet op de aangegeven apparatuur, beeld
valt weg, beeldelementen blijven hangen, e.d.).

+ /- welke fouten?

5.6.2.2 programma werkt niet als gespecificeerd, of als
mag worden verondersteld
5.6.2.3 ontwerpfouten
'

+ /- welke fouten?
+ /- welke fouten?

Do betekenis van do symbolen is als volgt: + = ja, - = nee.

Schema 3.14 Aspecten van technische realisatie van het programma, relevant voor
beschrijving en beoordeling van courseware

Argumenten voor beoordeling
Ook de technische realisatie is vooral van belang in het kader van een beoordeling van
de implementeerbaarheid en van de ondersteuning van leren en lesgeven. De vol
gende criteria zijn van belang. Wachten komt zo min mogelijk voor en waar wacht
tijden voorkomen dient dat te zijn aangeven; zo mogelijk dient de gebruiker een keuze
aangeboden te krijgen zodat hij of zij rekening kan houden met deze wachttijden.
Doorgaans wordt wachten als zodanig ervaren wanneer meer dan twee seconden
verstrijken. Fouten mogen niet voorkomen. Fouten beïnvloeden vooral de implemen
teerbaarheid: een kleine fout in het programma zorgt aanvankelijk wellicht niet voor
problemen maar zal op de langere termijn steeds vaker als storend worden ervaren.
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3.1.3.7

Veroudering

Aspecten ter beschrijving

Veroudering kan op drie verschillende terreinen optreden. De in het pakket verwerkte
vakinhoud kan verouderen, de didactische uitgangspunten kunnen verouderen en de
apparatuur kan verouderen. Veroudering kan worden tegengegaan door onderhoud te
plegen.

5.7

Veroudering

5.7.1

vakinhoudelijke veroudering >

Beschrijvings-ca tegorieën1

5.7.1.1 theorie-veroudering, inzichtverandering

+ /-/-/?/nvt

5.7.1.2 thema aan veroudering onderhevig

+ /~/-/?/nvt

5.7.1.3 veroudering van kengetallen

+ /-/-/?/nvt

5.7.2

veroudering van didactiek

+ /-/-/?/nvt

5.7.3

apparatuur-technische veroudering >
5.7.3.1 veroudering door afnemende leerlingmotivatie ('t
werkt wel maar niet volgens de laatste stand der
techniek)

+ /-/-/?/nv t

5.7.3.2 technische specificatie niet meer conform de huidige
praktijk waardoor het programma niet of niet goed

+ /-/-/?/nvt

werkt

'

5.7.4

in onderhoud is voorzien

5.7.5

kosten (tijd en geld) van onderhoud

5.7.6

wie voert onderhoud uit

+ /-/?/nvt
hoeveelheid geld, tijd/nvt
nvt/?/wie?

De betekenis van de symbolen is als volgt: + = ja, - = mogelijk, - = nee, ? = geen informatie
beschikbaar, nvt = niet van toepassing. De categorie 'mogelijk' (-) is toegevoegd voor het geval
dat uit het pakket is op te maken dat het aspect van veroudering een rol speelt, zonder.dat dit in
het pakket is aangegeven.

Schema 3.15 Aspecten van veroudering, relevant voor beschrijving en beoordeling
van courseware

Argumenten voor beoordeling
Een docent zal een voor veroudering gevoelig'pakket niet snel in gebruik nemen en
gemakkelijk terzijde leggen. Dit aspect is vooral vanuit het perspectief van de
implementeerbaarheid van belang waarbij geldt dat een verouderingsgevoelig pakket
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moeilijker implementeerbaar is dan een niet verouderingsgevoelig pakket. Met
veroudering dient rekening te worden gehouden in de vorm van het voorzien van
onderhoud. Pakketten waarbij slechts weinig tijd per jaar aan onderhoud moet worden
besteed verdienen de voorkeur.

3.1.3.8

Andere onderdelen van het pakket

Aspecten ter beschrijving
Naast het programma omvat de courseware doorgaans een handleiding. Verschillende
handleidingen zijn denkbaar: een handleiding voor docenten, een handleiding voor
leerlingen en een bedieningsinstructie. Soms zijn deze drie handleidingen in de vorm
van hoofdstukken in de handleiding van het pakket terug te vinden. In het onder
staande schema zijn deze drie handleidingen in de vorm van mogelijk te beschrijven
aspecten uitgewerkt. Naast deze handleidingen kan sprake zijn van opdrachtbladen en
leerstofbundels.

5.8

Andere onderdelen van het pakket

5.8.1

Docenthandleiding >

Beschrijvings-ca tegorieën1

5.8.1.1

vermelding van niveau/voorkennis

+ /-/?/nvt

5.8.1.2

vermelding van doelstellingen

+ /-/?/nvt

5.8.1.3

vermelding van aansluiting bij leerplan

+ /-/?/nvt

5.8.1.4

vermelding van type leerlingactiviteiten

+ /-/?/nvt

5.8.1.5

vermelding van globale werking programma

+ /-/?/nvt

5.8.1.6

vermelding van overzicht menustructuur

+ /-/?/nvt

5.8.1.7

vermelding van benodigde lesvoorbereiding

+ /-/?/nvt

5.8.1.8

vermelding van benodigde lesmaterialen

+ l-lll nvt

5.8.1.9

vermelding van benodigde apparatuur

+ /-/?/nvt

5.8.1.10

vermelding van opstart- en beëindigingsprocedure

+ /-/?/nvt

5.8.1.11

voorbeeld lessen zijn opgenomen

+ /-/?/nvt

5.8.1.12

vermelding van suggesties voor: >

5.8.1.12.1 oriëntatie

+ /-/?/nvt

5.8.1.12.2 oefeningen

+ /-/?/nvt

5.8.1.12.3 terugkoppeling

+ /-/?/nvt

5.8.1.12.4 evaluatie en beoordeling

+ /-/?/nvt

5.8.1.13

vermelding van mogelijkheden tot wijziging door
docent >

Schema 3.16 Aspecten van andere onderdelen van het pakket, relevant voor
beschrijving en beoordeling van courseware (wordt vervolgd)
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vervolg schema 3.16

5.8

5.8.2

Andere onderdelen van het pakket

+ /-/?/nvt

5.8.1.13.2 wijzigingsprocedure

+ /-/?/nvt

5.8.1.14

aandacht voor trouble shooting

+ /-/?/nvt

5.8.1.15

trefwoordenlijst

+ /-/?/nvt

5.8.1.16

standaardisering

+ /-/?/nvt

Leerlinghandleiding >
5.8.2.1

onderwijshandleiding >

5.8.2.1.1

niveau is aangegeven

+ /-/?/nvt

5.8.2.1.2

doelstellingen zijn uitgelegd

+ /-/?/nvt

5.8.2.1.3

aansluiting bij overig onderwijs is toegelicht

+ /-/?/nvt

5.8.2.1.4

type leerlingactiviteiten

+ /-/?/nvt

5.8.2.2

functie van programma en overige bestanddelen
van het pakket zijn uitgelegd

5.8.2.3

5.8.3

5.8.4

'

Beschrijvings-categorieën1

5.8.1.13.1 suggesties van toepassing

+ /-/?/nvt

werking van het programma >

5.8.2.3.1

globale werking van het programma is aangegeven

+ /-/?/nvt

5.8.2.3.2

overzicht menustructuur is opgenomen

+ /-/?/nvt

5.8.2.4

trouble shooting

+ /-/?/nvt

5.8.2.5

trefwoordenlijst

+ /-/?/nvt

5.8.2.6

standaardisering

+ /-/?/nvt

Bedieningsinstructie >
5.8.3.1

hardware-handleiding >

5.8.3.1.1

opstart- en beëindigingsprocedure

+ /-/?/nvt

5.8.3.1.2

in- en uitvoerprocedures

+ /-/?/nvt

5.8.3.1.3

uitleg apparaatbediening

+ /-/?/nvt

5.8.3.1.4

trouble shooting

+ /-/?/nvt

5.8.3.1.5

benodigde hardware

+ /-/?/nvt

5.8.3.2

software-handleiding >

5.8.3.2.1

opstart- en beëindigingsprocedure

+ /-/?/nvt

5.8.3.2.2

input en output procedures

+ /-/?/nvt

5.8.3.2.3

toets- en muisbediening

+ /-/?/nvt

5.8.3.2.4

trouble shooting

+ /-/?/nvt

5.8.3.2.5

overzicht menustructuur

+ /-/?/nvt

5.8.3.2.6

installatievoorschriften

+ /-/?/nvt

5.8.3.3

standaardisering

+ /-/?/nvt

overig materiaal >
5.8.4.1

opdrachtbladen

+ /-/?/nvt

5.8.4.2

samenhang leerstofbundel met pakket

+ /-/?/nvt

De betekenis van de symbolen is als volgt: + = ja, - = nee, ? = geen informatie beschikbaar, nvt
= niet van toepassing.

Schema 3.16

Aspecten van andere onderdelen van het pakket, relevant voor

beschrijving en beoordeling van courseware
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Argumenten voor beoordeling
De docenthandleiding en de bedieningsinstructie bepalen het gemak waarmee de
docent met het pakket overweg kan. De beoordeling hiervan is vooral van belang
vanuit het perspectief van implementeerbaarheid. De pakketonderdelen leerling
handleiding en overig materiaal dienen vooral aan algemene onderwijskundige eisen te
voldoen.
De docenthandleiding dient de docent de mogelijkheid te geven zich een
oordeel te vormen over de waarde van het pakket voor het eigen onderwijs. Deze
mogelijkheid wordt gegeven wanneer in de docenthandleiding aandacht is besteed
aan de aspecten 1 tot en met 16 (zie schema 3.16). Om beginnende docenten een
gemakkelijke start te geven zijn uiteenlopende toepassingen van de courseware in
concrete lesvoorbeelden uitgewerkt: lessuggesties, voorbeeldopdrachten, beschrij
vingen van mogelijke lesverlopen. Te voorziene problemen bij het verzorgen van het
onderwijs zijn in de handleiding opgenomen (trouble shooting).
De bedieningsinstructie moet gebruikt kunnen worden als een gebruiksaanwij
zing voor het pakket en van de elementaire handelingen met de computer om het
programma te kunnen starten. Een overzicht van de globale werking en van de
menustructuur zijn hierbij onmisbaar. Te voorziene problemen bij het gebruik zijn in
deze gebruiksaanwijzing opgenomen (trouble shooting). De gebruiksaanwijzing voor
docenten en leerlingen kan apart meegeleverd zijn. De bedieningsinstructie moet
voldoende informatie bevatten om het programma zonder problemen te kunnen
gebruiken. De in de docenthandleiding en bedieningsinstructie opgenomen informatie
moet toegankelijk zijn. Dit vergt vrijwel altijd een duidelijke hoofdstukindeling en een
trefwoordenlijst.
De leerlinghandleiding en het overig materiaal zijn vooral voor de beoordeling
van de ondersteuning van leren en lesgeven van belang. Hiervoor gelden de volgende
eisen. De leerlinghandleiding biedt de leerling overzicht van hetgeen hem of haar te
wachten staan wanneer het pakket gebruikt gaat worden. Hiervoor is informatie nodig
over het lesprogramma en de leerinhoud, over de functie van het programma hierbij
en over de globale werking en menustructuur van het programma. De in de leerling
handleiding opgenomen informatie moet toegankelijk zijn. Dit vergt vrijwel altijd een
duidelijke hoofdstukindeling en een trefwoordenlijst. Aansluiting bij standaards die in
het agrarisch onderwijs gebruikelijk zijn verdient de voorkeur. Bovendien geldt dat de
inhoud van het overig materiaal correct moet zijn.
Hiernaast geldt voor het gehele pakket dat de verschillende onderdelen goed
op elkaar moeten aansluiten (geen hiaten, geen overlap, heldere onderlinge verwij
zingen). De gebruikte materialen bij het drukken, inbinden e.d. zijn duurzaam en de
verschillende onderdelen van het pakket zijn goed op te bergen.
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3.2

Vragenlijst voor gestructureerde interviews met docenten

De gestructureerde interviews met docenten dienen informatie te geven over het
oordeel van de docenten inzake de courseware. Deze informatie dient het oordeel op
basis van de aandachtspuntenlijst aan te vullen, met name waar het een oordeel over
de vakinhoudelijke aspecten en over de ervaringen van docenten met het pakket in de
lespraktijk betreft. Hier is dus de beoordeling van de ondersteuning door het pakket
van het leren en lesgeven in het geding. Tevens wordt in de vragen aandacht besteed
aan de implementeerbaarheid van het pakket omdat de docent degene is die de
beslissing over het al of niet gebruiken ervan neemt. Het interview is gericht op het
verkrijgen van een oordeel van de docent over het pakket naar aanleiding van de
ervaringen' met het pakket. In hoofdstuk 2 is betoogd dat dergelijke interviews
onmisbaar zijn bij een goede beoordeling van de courseware.
Vragen aan docenten
1. Wat is in het algemeen uw oordeel over het pakket?
2. Wat waren uw ervaringen met het integreren van deze courseware in uw les? Was dit
moeilijk/gemakkelijk; waarom? (Punten om tijdens het gesprek op te letten zijn: voorberei
dingstijd; teveel tijdinvestering in korte periode; aansluiting op hetgeen gebruikelijk is in het
agrarisch onderwijs wat betreft leerdoelen, opdrachten, leeractiviteiten, leerinhoud; voldoende
lesvoorbeelden; verouderingsproblemen.)
3. Was het duidelijk welke leerdoelen met behulp van de courseware kunnen worden gereali
seerd? Sluiten die leerdoelen aan bij hetgeen gebruikelijk is voor de leerlingen op dit niveau?
Zou u deze leerdoelen ook zo hebben gecombineerd?
4. Was het voor u gemakkelijk vast te stellen of de courseware geschikt was voor uw leerlingen?
Kan het pakket door verschillende groepen leerlingen worden gebruikt, en is dat ook nuttig?
5. Is het pakket vakinhoudelijk verantwoord? (Punten om op te letten; juiste opdrachtformule
ringen, correcte weergave van vakkennis, kengetallen e.d.)
6. Is het pakket didactisch verantwoord? (Punten om op te letten: de leerlingen krijgen een goede
oriëntatie op het onderwijs; de leerlingen werken aan opdrachten waar ze iets van leren; de
opdrachten staan in goede volgorde; terugkoppeling wordt gegeven, is verantwoord, onder
steunt het leren; voorbeelden zijn goed gebruikt; juiste groepsgrootte; goede tijdindelingen.)
7. Sluit het pakket aan bij uw leerlingen? (Opdrachten niet te moeilijk of te gemakkelijk, goed
taalgebruik.)
8. Wat vindt u dat het pakket toevoegt aan uw onderwijs? (Punten om op te letten: verandering
van vakinhoud; didactische meerwaarde.)

Schema 3.17 Interviewvragen aan docenten, relevant voor beschrijving en beoorde
ling van courseware (wordt vervolgd)
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vervolg schema 3.17

Vragen aan docenten
9. Is het pakket gemakkelijk te bedienen? (Punten om op te letten: schermopbouw, menustruc
tuur, bediening.)
10. Is het pakket voldoende snel?
11. Zijn de handleidingen gemakkelijk te gebruiken en voldoende uitgebreid?

Schema 3.17 Interviewvragen aan docenten, relevant voor beschrijving en beoorde
ling van courseware

3.3

Enquêtevragen voor leerlingen

De enquête die aan de leerlingen wordt voorgelegd, dient informatie te geven over de
ervaringen van de leerlingen met de courseware en hun oordeel over de courseware.
Vooral de beoordeling van het pakket ten aanzien van de ondersteuning van leren en
lesgeven is hier aan de orde. Dit oordeel van de leerlingen dient het oordeel op basis
van de aandachtspuntenlijst aan te vullen. Hierop zijn de vragen dan ook gericht. Ook
de informatie over de ervaringen van de leerlingen met de coursware vormt een
belangrijk onderdeel van de beoordeling van de courseware (zie hoofdstuk 2).

Leerlingen
1.

Heb je het programma veel gebruikt? (Kruis

3.

2.

Zou je er vaker mee willen werken? (Kruis
één antwoord aan.)

één antwoord aan.)
tijdens de gehele les

0

ja

0

de helft van de tijd

0

nee

0

zo nu en dan

0

nauwelijks

0

niet

0

4.

Vond je de opdrachten die je met behulp van
do computer moest maken
moeilijk

OOOOO

makkelijk

Vond jo hot werken met het programma

nuttig

OOOOO

zinloos

leuk? (Kruis één antwoord aan.)

leuk

0

ia

0

nee

0

0

0

0

0

saai

Schema 3.18 Enquêtevragen voor leerlingen, gericht op het vastleggen van een
leerlingoordeel over de ervaringen met een te beoordelen courseware-pakket (wordt
vervolgd)
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vervolg schema 3.18

Leerlingen
5.

Hoe goed denk je dat je de opdrachten ge

8. Heb je de handleidingen gebruikt?

maakt hebt?
erg goed

OOOOO

erg slecht

ja

0

nee

0

zo nee hoe kwam dat?
6.

Liep je weieens in het programma vast?
ja

0

nee

0

9.

zo ja hoe kwam dat?

Waren ze gemakkelijk te gebruiken?
ja

0

nee

0

zo nee hoe kwam dat?
7.

Was het moeilijk om het scherm te lezen
ja

0

nee

0

10.

Zou je liever samen met andere leerlingen
/alleen aan de opdrachten hebben gewerkt?

zo ja hoe kwam dat
11.

Hoe denk je dat het programma kan wor
den verbeterd?

Schema 3.18 Enquêtevragen voor leerlingen, gericht op het vastleggen van een
leerlingoordeel over de ervaringen met een te beoordelen courseware-pakket

3.4

Aandachtspunten voor lesobservaties

De lesobservaties dienen informatie te geven over de ervaringen van de leerlingen en
docenten met de courseware en op deze wijze zicht te geven op de lespraktijk. Deze
informatie over de lespraktijk dient de beschrijving op basis van de aandachtspuntenlijst aan te vullen. De aandachtspunten zijn dan ook hierop gericht. Ook de lesobser
vaties vormen een belangrijk onderdeel van de beoordelingsprocedure (vgl. hoofdstuk
2). De argumenten voor beoordeling die zijn opgenomen bij de uitwerking van de
aandachtspuntenlijst zijn eveneens van toepassing op de informatie verkregen uit
deze lesobservaties.
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Aandachtspunten bij lesobservaties

- raadplegen van handleiding?

1.

Algemeen

- raadplegen van docenten?

-

datum/tijdstip

- komen ze soms vast te zitten?

-

school

-

onderwijsprogramma

-

leerjaar

ermee verband houdend

-

klas

- welke activiteiten voeren leerlingen uit zon

-

les

-

naam docent

-

aantal leerlingen

- hoe komt dat?
4. Activiteiten los van het apparaat, maar wel

der de computer?
- in welke relatie staat dit tot het werken

-

eventuele groepsindelingen

-

aantal (en type) computers

-

aantal printers

-

aantal docenten

met het apparaat?
- vinden ze deze activiteiten leuk?
5. Andere activiteiten
- activiteiten die geen verband houden met
de courseware

2.

Sfeer in de klas
(uitgelaten, werkzaam, enthousiast, ner
veus, formeel

; toelichting)

6. Rol van de docent
- oriëntatie taken
- presentatie taken

3.

Activiteiten met de computer

- opdrachten aanbieden

-

wat doen de leerlingen met het appa

- terugkoppeling geven

raat?

- organisatie taken en voorwaarden schep

-

welke informatie vragen ze op?

-

welke informatie voeren ze in?

-

hoe vaak werken ze ermee?

-

vinden ze werken met de computer leuk?

-

pen
- evaluatie en beoordeling

7. Functie van schriftelijk materiaal

praten ze met elkaar over het werk aan
het apparaat?

Schema 3.19

Aandachtspunten bij lesobservaties, relevant voor beschrijving en

beoordeling van courseware

62

4

RESULTATEN: DE OORDELEN

4.1

Inleiding

In dit hoofdstuk staat de beoordeling van courseware centraal door toepassing van de
methode en het instrumentarium zoals respectievelijk beschreven in paragraaf 2.5 en
hoofdstuk 3. Zes door het CILO ontwikkelde courseware-pakketten zijn beoordeeld.
De beoordeling kent drie doelen (paragraaf 2.2). Gestreefd wordt naar een oordeel
over:
de mate waarin de courseware bijdraagt aan een verbeterde voorbereiding van
de leerlingen op een geïnformatiseerde agrarische praktijk
de mate waarin de courseware bijdraagt aan de ondersteuning van leren en
lesgeven
de implementeerbaarheid van de courseware.
De zes pakketten zijn in de volgende paragraaf kort gekarakteriseerd. Vervolgens
wordt het resultaat van de beoordeling vermeld. De drie bovengenoemde doelen
komen achtereenvolgens in de paragrafen 4.3 tot en met 4.5 aan bod. Elk deze
paragrafen besluit met een aantal conclusies.

4.2

Karakterisering van de zes beoordeelde pakketten

4.2.1

Plantselectie

Het pakket Plantselectie (PS) betreft een educatief gereedschap dat bestaat uit een
gegevensbank waarin uiteenlopende siergewassen en hun eigenschappen staan
opgenomen. Het pakket is bedoeld voor alle leerlingen in de tweede fase van het
voortgezet landbouwonderwijs die een opleiding in de groenvoorziening volgen. De
user-interface is zo geconstrueerd dat de gegevensbank toegesneden is op gebruik in
de klas. Leerlingen kunnen met deze gegevensbank, op basis van door hen aan te
geven selectiecriteria, planten selecteren, beplantingslijsten samenstellen, begrotingen
opstellen en bestellijsten maken. De tijd die leerlingen vroeger moesten besteden aan
het opzoeken en verwerken van informatie over soorten planten kan nu worden
besteed aan het werken met deze informatie om te komen tot een verantwoord
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tuinontwerp, een gedetailleerde bestellest en een gedegen deelbegroting. Het pakket
is ontwikkeld met behulp van de ESLOOK procedure bibliotheek en in september
1990 uitgebracht.

4.2.2

Fleuraam

Het pakket Fleuraam (FL) is te karakteriseren als een rekenhulpmiddel te gebruiken bij
het onderwijs in de bedrijfseconomie voor de bloemendetailhandel. Het is bedoeld
voor leerlingen in de examenklassen van het middelbaar agrarisch onderwijs (MAO-A
en MAO-B). Een concept versie van het pakket is beoordeeld, de definitieve versie is
op het moment van beoordelen niet beschikbaar. Het programma berekent op grond
van uiteenlopende bedrijfsgegevens 12 kengetallen met behulp waarvan het bedrijf
economisch is te analyseren. Bovendien berekent het een bedrijfseconomische balans.
De bedrijfsgegevens kunnen door docenten worden ingevoerd; in dat geval ontstaat
een case waarmee leerlingen kunnen werken. Dan functioneert het pakket als een
open contextsimulatie. Ook kunnen de leerlingen de gegevens zelf invoeren en het
pakket als rekenhulpmiddel gebruiken. Het pakket veronderstelt dat leerlingen zich
eerst de betreffende leerstof hebben eigen gemaakt, bijvoorbeeld door de leerstof
bundel door te nemen. Daarna kunnen ze met het pakket de opgedane kennis en
vaardigheden oefenen. De ontwikkeling van het pakket FL verliep gelijktijdig met de
ontwikkeling van de leerstof- en oefeningenbundel 106D (Licht-Worries en Elands,
1990). De beoordeelde versie is gedateerd op maart 1991. Het pakket is geprogram
meerd met behulp van de ESLOOK procedure bibliotheek.

4.2.3

Bedrijfseconomische begroting glastuinbouw

Het pakket Bedrijfseconomische begroting glastuinbouw (TB) kan gezien worden als
een reeks geautomatiseerde invul-opdrachtbladen met behulp waarvan leerlingen
achtereenvolgens een saldobegroting, een arbeidsbegroting, een begroting voor
duurzame produktiemiddelen, een begroting van algemene kosten, een bedrijfsbegroting en een financieringsbegroting kunnen opstellen. Invoer kan gemakkelijk worden
bewaard en gecorrigeerd, rekenwerk wordt de leerlingen uit handen genomen. De
invul-opdrachtbladen zijn afkomstig uit een bestaande leerstof- en oefeningenbundel:
takenset 106T (Cox en Kemmere, 1988). Het pakket is bedoeld voor leerlingen in het
tweede en derde leerjaar van de middelbare tuinbouwopleidingen. Het pakket is in
januari 1990 uitgebracht.
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4.2.4

Planning en kosten temperatuurbehandeling bij freesia

Het pakket Planning en kosten temperatuurbehandeling bij freesia (FR) ondersteunt de
planning van de voorbehandelingen van freesiaknollen. Aan bod komen maatregelen
zoals het drogen, pellen en sorteren van de knollen, uiteenlopende voorbehandelingen
en maatregelen ter bestrijding van ziekten. Het is een educatief gereedschap,
bruikbaar voor een relatief kleine groep leerlingen (MTuS, derde en vierde leerjaar) en
heeft betrekking op een klein leerstofgebied (twee tot vier lesuren). Leerlingen kunnen
gegevens betreffende de omvang en samenstelling van de partij knollen, de tijdstip
pen van rooien en poten, en de gewenste behandelingen invoeren; het pakket
berekent op grond van deze invoer de kosten van de voorbehandelingen en het
tijdschema dat voor deze voorbehandelingen gevolgd wordt. Het pakket dateert uit
januari 1990.

4.2.5

Teeltplanning radijs

Het pakket Teeltplanning radijs (RA) ondersteunt de planning van de jaarrondteelt van
radijs. Aspecten die aan bod komen zijn het opstellen van een teeltplan, het maken
van een arbeidsbegroting en het berekenen van een teeltsaldo per m2. Het is een
educatief gereedschap, bruikbaar voor examenleerlingen van de middelbare tuinbouw
scholen (MAO-A en MAO-B). Het pakket heeft betrekking op een klein leerstofgebied
(een tot twee lesuren). Leerlingen voeren gegevens in betreffende het teeltplan
(bedrijfsoppervlak, gelijktijdig ingezaaid oppervlak, grondontsmetting, zaaidatum
eerste teelt) en met betrekking tot het arbeidsaanbod. Het programma berekent op
grond van deze gegevens een arbeidsbegroting en een teeltsaldo. Het pakket dateert
uit februari 1989.

4.2.6

Koefok

Het pakket Koefok (KO) sluit aan bij een bestaande leerstofbundel "Verbetering
rundveestapel" (Haanstra et al., 1989) en simuleert de rundveestapels van een aantal
melkveehouderijbedrijven. Het pakket is bedoeld voor leerlingen in het laatste leerjaar
van de MAO-A en MAO-B opleidingen in de veehouderij. Het is mogelijk met behulp
van deze simulatie de gevolgen op langere termijn van de fokbesluiten voor de
rundveestapel te berekenen. Leerlingen kunnen met deze simulatie de kennis uit de
leerstofbundel toepassen op het fokken met een gesimuleerde rundveestapel en op
deze manier dit toepassen oefenen. Het programma beperkt zich tot invoer, verwer-
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king eri uitvoer van gegevens. De leerlingen hoeven in relatie tot het programma
alleen te zorgen voor de invoer van fokbesluiten: het inseminatieprogramma dat in het
komend jaar op de veestapel wordt toegepast. Leerlingen kunnen hiertoe papieren
invulformulieren gebruiken of de gegevens direct via het toetsenbord invoeren. De
docent zorgt voor de verwerking van deze gegevens met behulp van het programma.
Het programma berekent op basis van de invoer en het simulatiemodel uiteenlopende
kengetallen voor de veestapel. Het programma werkt met jaarcycli: leerlingen nemen
de beslissingen per jaar, het programma berekent de resultaten telkens per jaar. De
verdere vormgeving van de instructie wordt volledig aan de docent overgelaten: de
berekende resultaten worden door het programma niet toegelicht en er wordt ook
geen commentaar gegeven op de door de leerling ingevoerde gegevens. Het pakket is
geprogrammeerd met behulp van de ESLOOK procedure bibliotheek en uitgebracht in
september 1990.

4.3

Voorbereiding op een geïnformatiseerde agrarische praktijk

In schema 2.6 is aangegeven dat een beoordeling van de mate waarin de pakketten
bijdragen aan voorbereiding van de leerlingen op een geïnformatiseerde agrarische
praktijk, wordt gebaseerd op de beschrijving van de leerdoelen die door de pakketten
worden ondersteund en op de beschrijving van de doelgroep voor wie het pakket is
bestemd. De aspecten van beschrijving en de argumenten voor beoordeling zijn terug
te vinden in de schema's 3.2 en 3.3. De betreffende beschrijving voor het pakket FL
is bij wijze van illustratie opgenomen in bijlage 1. Wat betreft de beschrijving van de
leerdoelen is onderscheid gemaakt tussen leerdoelen die betrekking hebben op de
introductie in PC-gebruik, de beroepsgerichte informatica en het nemen van beslissin
gen met behulp van informatie. In tabel 4.1 is weergegeven in welke mate dergelijke
leerdoelen in de zes beoordeelde pakketten kunnen worden teruggevonden.
Geen van de pakketten bevat heldere, concrete omschrijvingen van leerdoe
len. Tabel 4.1 is gebaseerd op een interpretatie van de pakketten met als resultaat de
leerdoelen die naar alle waarschijnlijkheid door het pakket worden ondersteund.
Alleen het pakket PS is geschikt om gebruikt te worden als een introductie in
PC-gebruik. Het pakket is relatief eenvoudig te hanteren, kan dienen als illustratie van
een programma voor gegevensbeheer en is onder meer bedoeld voor een doelgroep
waarvoor een dergelijke introductie nuttig kan zijn. De overige programma's zijn alle
gericht op de latere leerjaren van de middelbare agrarische opleiding en deze groep
leerlingen heeft in een eerder stadium van de opleiding al kennis gemaakt met de PC.
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Tabel 4.1 Mate waarin leerdoelen met betrekking tot het voorbereiden van leerlingen
op de geïnformatiseerde agrarische praktijk in de beoordeelde pakketten konden
worden teruggevonden

voorbereiding op geïnformatiseerde agrarische praktijk

pakketten

argument voor beoordeling

PS'

aspecten2 van

FL'

TB'

FR1

RA1

KO1

beschrijving
- introductie PC-gebruik, een of meer
leerdoelen hebben hierop betrekking
- deze leerdoelen staan in verhouding tot
de doelgroep

+

-

-

-

-

-

(3.2)

+

-

-

-

-

-

3.2 (3.3)

+

+

+

+

+

0

(3.2)

+

+

+

+

+

0

3.3 (3.3)

0

+

+

0

0

+

+

+

+

-

-

+

3.1 (3.3)
3.1 (3.3); 2

- beroepsgerichte informatica, een of
meer leerdoelen hebben hierop betrek
king
- deze leerdoelen staan in verhouding tot
de doelgroep

3.2 (3.3); 2

- beslissingen nemen met behulp van
informatie, een of meer leerdoelen
hebben hierop betrekking
- deze leerdoelen staan in verhouding tot
de doelgroep

1

Betekenis van de gebruikte symbolen: +

3.3 (3.3); 2
(3.2)

= duidelijk herkenbaar aanwezig; O = leerdoelen zijn

eventueel te realiseren; - = pakket geeft niet herkenbaar aanleiding tot leeractiviteiten gericht op
de betreffende leerdoelen.
2

De nummering in deze kolom verwijst naar de genummerde beschrijvingsaspecten en (tussen
haakjes) naar de betreffende schema's in hoofdstuk 3.

De ondersteuning van het leren omgaan met bedrijfsinformatiesystemen is in vijf van
de zes pakketten terug te vinden in de vorm van een of meer leerdoelen op dit terrein.
In het zesde pakket (KO) wordt alleen aandacht besteed aan de planning van maatre
gelen op tactisch niveau. Dit pakket is vooral relevant voor het leren nemen van
beslissingen. De betreffende leerdoelen zijn ook relevant voor de doelgroepen waarop
de pakketten zijn gericht. In het interview inzake PS verwijst de docent in positieve
zin expliciet naar deze doelstelling van het pakket.
Het nemen van beslissingen met behulp van informatie is bij de pakketten KO,
TB en FL duidelijk aan de orde. De overige drie pakketten kunnen worden benut voor
het ondersteunen van instructie gericht op een of enkele van deze leerdoelen. De
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betreffende leerdoelen zijn echter met name voor de pakketten FR en RA niet relevant
voor de doelgroep waarop het pakket zich richt.
Een combinatie van het leren omgaan met bedrijfsinformatiesystemen en met
het leren nemen van beslissingen met behulp van informatie ligt voor de hand. Een
logische volgorde hierbij is dat eerst leeractiviteiten gericht op het leren nemen van
beslissingen worden ondernomen en daarna, of eventueel gelijktijdig, gewerkt wordt
aan het leren omgaan met bedrijfsinformatiesystemen. Voor de pakketten PS, FR en
RA lijkt het omgekeerde het geval. In deze pakketten wordt weinig of geen aandacht
besteed aan de relatie tussen de ingevoerde en verwerkte informatie enerzijds en de
beslissingen die met behulp van deze informatie moeten worden genomen anderzijds.
Enkele mogelijke oorzaken zijn voor deze leemte aan te wijzen. Wellicht ontbreekt
tijdens de ontwikkeling van de betreffende pakketten de kennis en het inzicht om te
kunnen aangeven op welke wijze de relevante informatie wordt benut om voorkomen
de problemen aan te pakken of om bepaalde routinebeslissingen te nemen. In dit
geval zal het pakket hieraan ook geen aandacht kunnen besteden. Interessant in dit
verband is dat twee van de drie pakketten die wel aandacht besteden aan het nemen
van beslissingen, TB en FL, beide bedrijfseconomisch van aard zijn. Binnen deze
discipline wordt vanouds gestreefd naar het nemen van op (financiële) informatie
gefundeerde beslissingen. Dit suggereert dat voor de overige beroepsgerichte en
beroepsondersteunende vakken dit onderdeel nog moet worden uitgewerkt.
Een tweede oorzaak kan zijn dat geen eenduidig beeld bestaat van de wijze
waarop het onderwijs inzake het nemen van beslissingen met behulp van informatie
dient te worden ingericht. Het onderzoek naar het gebruik van computers in het
agrarisch onderwijs (Blom, 1993a) geeft indicaties in deze richting. Een derde
mogelijke oorzaak houdt verband met de tweede: de software voor de betreffende
pakketten kan bewust beperkt zijn tot een gereedschap waarmee informatie kan
worden verwerkt. Docenten wordt de vrijheid gelaten het onderwijs rond het nemen
van beslissingen met deze gereedschappen naar eigen inzicht vorm en inhoud te
geven.
De conclusie op grond van het voorafgaande luidt dat alle pakketten wel in
meer of mindere mate bijdragen aan het voorbereiden van leerlingen op een geïnfor
matiseerde agrarische praktijk. De nadruk ligt hierbij vooral op de beroepsgerichte
informatica, in mindere mate op het leren nemen van beslissingen met behulp van
informatie en nauwelijks op een introductie in PC-gebruik. Drie van de zes pakketten
besteden aandacht aan het leren nemen van beslissingen met behulp van informatie.
Dit type leerdoelen lijkt voor de overige drie pakketten nog onvoldoende uitgewerkt
om courseware te ontwikkelen.
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4.4

Leren en lesgeven

De beoordeling van de mate waarin de computer kan bijdragen aan de ondersteuning
van leren en lesgeven is gebaseerd op de beschrijving van een groot aantal aspecten
van het pakket (zie schema 2.6). Deze aspecten en de bijbehorende argumenten voor
beoordeling zijn uitgewerkt in hoofdstuk 3. In de navolgende paragrafen staan, met
uitzondering van de doelgroep, per aspect telkens een beoordelingstabel en -beschrij
ving weergegeven. De beschrijving van de doelgroep is te vinden in verschillende
pakketbeschrijvingen in paragraaf 4.2.

4.4.1

Leerdoelen

De beoordeling van de leerdoelen staat schematisch weergegeven in tabel 4.2.
Leerdoelen staan in geen van de handleidingen helder en concreet omschreven.
Hierdoor zijn de leerdoelen voor de leerlingen niet begrijpelijk. Doelstellingen van het
programma worden in de diverse handleidingen wel genoemd. Alleen uit de doelstel
ling van het pakket KO kan enigszins worden afgeleid wat relevante leerdoelen zijn.
Of dit voor leerlingen voldoende begrijpelijk is, is moeilijk te beoordelen. Uit de
pakketten is wel een vermoeden af te leiden omtrent de nagestreefde leerdoelen.
Deze leerdoelen vormen voor alle pakketten een samenhangend geheel.
Tabel 4.2 Beoordeling van leerdoelen met het oog op de bijdrage van het pakket aan
de ondersteuning van leren en lesgeven

pakketten

leerdoelen
argument voor beoordeling

aspecten2 van

PS1

FL'

TB'

FR1

RA'

+

+

+

+

+

KO1

beschrijving
- leerdoelen vormen een geheel

3 (3.3)

- zijn begrijpelijk voor de leerlingen

2 (3.2)

+
0

1

Betekenis van de gebruikte symbolen: + = positief oordeel ; 0 = onzeker, moeilijk te beoordelen; -

2

De nummering in deze kolom verwijst naar de genummerde beschrijvingsaspecten en (tussen

= negatief oordeel.
haakjes) naar de betreffende schema's in hoofdstuk 3.
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4.4.2

Onderwijsgevende werking

De onderwijsgevende werking van het pakket is relevant voorzover het de aspecten
onderwijsvoorbereiding, leeractiviteiten, instructie, tijdstructuur en functies van het
programma betreft.

4.4.2.1

Onderwijsvoorbereiding

Een begintoets (tabel 4.3) wordt door geen van de pakketten ondersteund en de
ondersteuning van een of andere vorm van diagnose is hierdoor niet relevant. Het
pakket PS is als enige van de zes instelbaar en dan uitsluitend wat betreft de
leerinhoud. De instructie wordt door het instellen niet gewijzigd.
Alleen in het pakket PS is een duidelijke procedure voor de voorbereiding van
de leerlingen opgenomen. Het pakket KO verwijst naar een dergelijke procedure. De
overige pakketten besteden hieraan in het geheel geen aandacht.
Een en ander houdt in dat de verschillende pakketten geen of nauwelijks
aandacht besteden aan onderwijsvoorbereiding.
Tabel 4.3 Beoordeling van de ondersteuning door de zes pakketten van de onderwijs
voorbereiding
onderwijsvoorbereiding
argument voor beoordeling

pakketten
aspecten2 van

PS'

FL1

TB'

FR1

RA1

KO1

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

+

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

-

-

-

-

0

beschrijving
ten aanzien van de beginsituatie:
- inclusief begintoets

4.1.1.2 (3.4)

- inclusief diagnose

4.1.1.3 (3.4)

bruikbaarheid van pakket voor verschil
lende leerlinggroepen
- wezenlijk verschillende leeractiviteiten

4.1.2 (3.4);
5.1 (3.9)

- wezenlijk verschillende instructie

4.1.2 (3.4);
5.1 (3.9)

leerlingen worden voorbereid
- informeren
1

4.1.3 (3.4)

+

Betekenis van de gebruikte symbolen: + = positief oordeel ; 0 = voor verbetering vatbaar; - =
negatief oordeel.

2

De nummering in deze kolom verwijst naar de genummerde beschrijvingsaspecten en (tussen
haakjes) naar de betreffende schema's in hoofdstuk 3.
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4.4.2.2

Leeractiviteiten

Een schematische weergave van het oordeel over de leeractiviteiten is in tabel 4.4
terug te vinden. Uitgangspunten ten aanzien van leeractiviteiten of instructie staan
niet of slecht verwoord. De herkenbaarheid van deze uitgangspunten in de pakketten
is hierdoor niet te beoordelen.
De relatie tussen de opdrachten enerzijds en de doelgroep en de leerdoelen
anderzijds kan alleen indirect worden beoordeeld. De opdrachten die de leerlingen
onder ogen krijgen wanneer ze werken met de pakketten zijn vrijwel alle door de
docenten opgesteld of afkomstig uit bestaande leerstofbundels. Ook leerdoelen zijn in
de pakketten niet of nauwelijks terug te vinden maar kunnen wel worden afgeleid. Op
grond hiervan wordt verwacht dat de leerlingen met de leerdoelen en met de opdrach
ten goed uit de voeten zullen kunnen. De interviews met docenten en leerlingen
inzake KO, PS en FL bevestigen dit.
Geen van de pakketten schrijft een groepsgrootte voor. Hierdoor is de vraag
of de leerlingen met deze groepsomvang overweg kunnen niet aan de orde. Uit de
lesobservaties en interviews blijkt deze groepsgrootte ook niet tot problemen te
leiden.
De volgorde van de opdrachten is niet direct vast te stellen, maar wordt
afgeleid aan de hand van de activiteiten die leerlingen met de programma's kunnen
uitvoeren. De programma's hebben alle in meer of mindere mate het karakter van
educatief gereedschap. Dit heeft voor FR en RA tot gevolg dat leerlingen eerst
gegevens moeten invoeren en daarna de resultaten kunnen interpreteren. Op deze
wijze kunnen ze een planning van de voorbehandeling van freesiaknollen respectieve
lijk van de teelt van radijs een keer doorrekenen en deze volgorde zal geen problemen
geven. Het is aan de docent om te komen met opdrachten die een vergelijking tussen
verschillende planningen inhouden. Voorzover de volgorde is vastgelegd wordt deze in
geval van KO bepaald door een chronologie van taken: de inseminatiegegevens dienen
te worden ingevoerd voordat het programma de resultaten kan berekenen. De docent
bepaalt welke fokkerijproblemen de leerlingen achtereenvolgens krijgen voorgescho
teld en voor welke problemen door middel van het fokkerijbeleid een oplossing moet
worden gevonden. Bij PS en FL is de volgorde van activiteiten nauwelijks vastgelegd.
Het is aan de docent om de leerlingen opdrachten te geven aan de hand waarvan ze
met het programma aan het werk kunnen. Een beoordeling van de activiteiten
volgorde voor de pakketten PS, FL en KO is hierdoor niet mogelijk. Het programma TB
volgt vooral de volgorde van de taken in de takenset en van deze takenset mag een
aansluiting op de doelgroep worden verwacht. De volgorde van de opdrachten zal bij
de aangegeven doelgroep vermoedelijk niet tot problemen leiden.
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Geen van de pakketten is primair bedoeld om leerinhouden te presenteren zodat het
aspect 'volgorde van leerinhouden' bij deze beoordeling niet van toepassing is.
Over de samenhang tussen de opbouw van de leeractiviteiten, de leerdoelen en de
doelgroep kan alleen een oordeel gevormd worden op basis van vermoedens en
verwachtingen over de activiteiten zoals die in de klas zullen plaatsvinden. Bij alle
programma's valt op dat het werken met eigen en concrete gegevens over de
veefokkerij, over een tuinontwerp, over de teelt van freesia en radijs, over de
bloemenwinkel en de glastuinbouw mogelijk is. Bij PS, FL, TB en KO zijn bestanden
met dergelijke gegevens meegeleverd en hiermee is bij het pakket ook een voorbeeld
van een tuinontwerp, een bloemenwinkel, een glastuinbouwbedrijf en een veehoude
rijbedrijf meegeleverd. Deze voorbeelden passen in de leerstof zoals in de verschillen
de bundels is terug te vinden. Door het karakter van een educatief gereedschap is het
voor de docent mogelijk afwisselende leeractiviteiten te plannen; of dit gebeurt hangt
van de docent af.
Alle pakketten trachten de leerlingen op hun betrokkenheid bij concrete onder
werpen en daarmee op hun intrinsieke motivatie aan te spreken door de leerlingen de
gelegenheid te geven met eigen materiaal aan het werk te gaan (zie hierboven). Bij
vier van de zes pakketten worden bovendien voorbeelden meegeleverd. Bij de
pakketten FR en RA is dit niet het geval, waardoor de leerlingen via het pakket alleen
worden aangesproken op het werken met eigen materiaal en niet op een andere
manier. Door de pakketten PS, FL, TB en KO wordt op uiteenlopende manieren een
beroep gedaan op de motivatie van de leerling. Het pakket KO bijvoorbeeld voorziet in
het gebruik van het pakket in een spelsituatie, iets wat ook bij PS en FL gemakkelijk
is te realiseren. Binnen TB staat het maken van de opdrachten met het oog op de
examenvoorbereiding meer centraal. Uit de interviews en lesobservaties blijkt dat de
leerlingen enthousiast met de programma's werken.
Een oordeel over de samenhang tussen de leeractiviteiten, voorzover af te
leiden uit de functionaliteit van de programma's, en over de uitvoerbaarheid van de
leeractiviteiten is door alléén de onderzoeker moeilijk te geven. Informatie over de
ervaringen in de lespraktijk is hierbij onontbeerlijk. Voorzover hierover informatie
(lesobservaties FL en KO) beschikbaar is leidt deze niet tot de verwachting dat de
betreffende pakketten op dit punt ernstig tekort schieten. Ook ten aanzien van de
andere pakketten worden geen grote problemen verwacht op grond van de goede
aansluiting van de tijdstructuur en de leerdoelen op het agrarisch onderwijs (paragraaf
4.5.4.4 en 4.5.3), de aansluiting van de leeractiviteiten op de overige lesactiviteiten
(paragraaf 4.5.4.2) en de betrokkenheid van een docent bij de ontwikkeling van de
pakketten.
Verwacht mag worden dat leeractiviteiten die door het pakket worden
geïnitieerd niet tot problemen zullen leiden maar wel tot leerresultaten.
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Kanttekening bij dit oordeel is dat docenten vermoedelijk een grotere invloed hebben
op deze leeractiviteiten dan de pakketten.
Tabel 4.4 Beoordeling van de ondersteuning door de zes pakketten van de leeractivi
teiten

leeractiviteiten
argument voor beoordeling

pakketten
aspecten2 van

PS1

FL'

TB1

FR1

RA'

KO'

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

+

+

+

nvt

nvt

nvt

+

+

+

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

+

+

+

+

+

+

(3.3)

+

+

+

+

+

+

- goede plaatsing van voorbeelden

4.2.6.2 (3.5)

+

+

+

nvt

nvt

+

- bij voorkeur afwisselende leerling

4.2.6.3 (3.5)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

beschrijving
- leeractiviteiten zijn herkenbaar
- opdrachttypen staan in relatie tot de
doelgroep
- opdrachttypen staan in relatie tot de
leerdoelen
- leerlinggroepsgrootte staat in relatie
tot de doelgroep
- leerlinggroepsgrootte staat in relatie
tot de leerdoelen
- opdrachtvolgorde staat in relatie tot
de doelgroep
- opdrachtvolgorde staat in relatie tot
de leerdoelen
- volgorde van de leerinhoud staat in
relatie tot de doelgroep
- opbouw staat in relatie tot de doel
groep
- opbouw staat in relatie tot de leer
doelen

4.2.1.2 (3.5)
4.2.2 (3.5); 2
(3.2)
4.2.2 (3.5); 3
(3.3)
4.2.3 (3.5); 2
(3.2)
4.2.3 (3.5); 3
(3.3)
4.2.4 (3.5); 2
(3.2)
4.2.4 (3.5); 3
(3.3)
4.2.5 (3.5); 2
(3.2)
4.2.6 (3.5); 2
(3.2)
4.2.6 (3.5); 3

activiteiten
- bij voorkeur aanspreken van intrin

4.2.7.1 (3.5)

sieke motivatie
- bij voorkeur gecombineerde wijze

4.2.7.3 (3.5)

van motivatie wekken en vasthou
den
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vervolg tabel 4.4

pakketten

leeractiviteiten
argument voor beoordeling

aspecten2 van

PS1

FL1

TB1

FR1

RA1

KO1

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

beschrijving

1

- leeractiviteiten zijn afgewogen

4.2 (3.5)

- leeractiviteiten zijn uitvoerbaar

4.2 (3.5)

Betekenis van de gebruikte symbolen: +

= positief oordeel; - = negatief oordeel; n.b. = niet

beoordeelbaar; nvt = niet van toepassing.
2

De nummering in deze kolom verwijst naar de genummerde beschrijvingsaspecten en (tussen
haakjes) naar de betreffende schema's in hoofdstuk 3.

4.4.2.3

Instructie

Tabel 4.5 geeft een schematisch overzicht van de beoordeling van de ondersteuning
door de zes pakketten van de instructie. Uitgangspunten ten aanzien van de instructie
staan in geen van de pakketten helder geformuleerd. De herkenbaarheid ervan in het
pakket als geheel is dan ook niet te beoordelen. De oriëntatie van de leerlingen op hun
activiteiten met het pakket is bij geen van de pakketten volledig. Veel wordt aan de
docent overgelaten. Ook de taakruimte die door het pakket wordt gecreëerd is niet
volledig: van de docent wordt in alle gevallen gevraagd opdrachten te maken en de
leerlingen te ondersteunen bij het uitvoeren ervan. Hiernaast geldt dat vijf van de
pakketten nauw samenhangen met een leerstofbundel of een takenset die door
anderen is ontwikkeld en afzonderlijk verkrijgbaar is. Het is niet duidelijk in hoeverre
het gebruik van het pakket de behandeling in de klas van dit schriftelijke materiaal
voorschrijft of dat de keus aan de docent gelaten wordt. Dit maakt een beoordeling
van de ontstane taakruimte op basis van deze vijf pakketten alleen onmogelijk. De
lesobservaties inzake KO en FL geven aan dat de leerlingen ondersteund door het
pakket en de docent enthousiast aan het werk gaan en dit wijst op een duidelijke,
uitnodigende en gebruikersvriendelijke taakruimte.
Het pakket PS heeft geen ingebouwde terugkoppeling. De docent zal alle
terugkoppeling voor zijn of haar rekening moeten nemen. Bij de overige pakketten (FL,
TB, FR, RA en KO) wordt alleen een terugkoppeling gegeven in de vorm van de
uitkomsten van het rekenwerk dat door de computer wordt verricht. Bij FL betreft het
bijvoorbeeld kengetallen voor de bloemenwinkel, bij TB de verschillende begrotingen,
bij FR een planningschema van voorbehandelingen, bij RA een arbeidsoverzicht en bij
KO een overzicht van relevante kenmerken van de veestapel. Deze terugkoppeling zal
door de docenten moeten worden aangevuld met interpretaties en analyses van
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Tabel 4.5 Beoordeling van de ondersteuning door de zes pakketten van de instructie

instructie
argument voor beoordeling

pakketten
aspecten2 van

PS1

FL1

TB'

FR1

RA1

KO1

beschrijving
- uitgangspunten zijn herkenbaar

4.3.1.2 (3.6)

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

- oriëntatie vindt volledig plaats

4.3.3.1 (3.6)

-

-

-

-

-

-

- taakruimte is volledig

4.3.4.1.2

-

-

-

-

.

_

n.b.

+

n.b.

n.b.

n.b.

+

efficiënt

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

uitnodigend

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

gebruikersvriendelijk

n.b.

+
+

n.b.

n.b.

n.b.

+
+

nvt

+

+

+

nvt

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

-

-

duidelijk

- terugkoppeling staat in relatie tot de
doelgroep

(3.6)

4.3.5 (3.6); 2
(3.2)

- staat in relatie tot leerdoelen

4.3.5 (3.6); 3

- staat in relatie tot de leeractiviteiten

4.3.5 (3.6);

nvt

- vakinhoudelijk correct

4.2 (3.2)

nvt

+
+
+

- de gevolgen van leerlingfouten staan

4.3.5 (3.6)
nvt

-

-

-

-

-

nvt

-

-

-

-

-

+

+

(3.3)

aangegeven
- terugkoppeling in detail wanneer
nodig, globaal wanneer nodig
- terugkoppeling uitgesteld of direct

4.3.5 (3.6)
4.3.5 (3.6)
4.3.5 (3.6)

wanneer toepasselijk
- terugkoppeling is neutraal van toon

4.3.5 (3.6)

- evaluatie en beoordeling staan in

4.3.6 (3.6); 2

relatie tot doelgroep,

(3.2)

- tot de leerdoelen

4.3.6 (3.6); 3

- tot de leerlingactiviteiten

4.3.6 (3.6);

(3.3)
4.2 (3.5)
- een minimumvorm van evaluatie/be

'

-

-

-

nvt

+

+

+

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

4.3.6.1 (3.6)

oordeling is aanwezig
- instructie is uitvoerbaar

nvt

4.3 (3.6)

Betekenis van de gebruikte symbolen: +

= positief oordeel; 0 = voor verbetering vatbaar; - =

negatief oordeel.
2

De nummering in deze kolom verwijst naar de genummerde beschrijvingsaspecten en (tussen
haakjes) naar de betreffende schema's in hoofdstuk 3.
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mogelijk gemaakte fouten. Deze terugkoppeling past op zich goed bij de (vermoede)
leerdoelen, de doelgroep en de leeractiviteiten en betreft de gevolgen van door de
leerlingen genomen besluiten. Deze terugkoppeling is altijd neutraal, maar houdt geen
rekening met verschillen in leerstijlen of vorderingen in het leerproces, en legt
evenmin een verband tussen gemaakte fouten en gevolgen van deze fouten.
Geen van de pakketten houdt rekening met een of andere vorm van ondersteu
ning van de docent ten aanzien van evaluatie of beoordeling.
De uitvoerbaarheid van de instructie zoals deze door het pakket wordt bepaald is
moeilijk door de onderwijskundige alleen te beoordelen. Uit de interviews met
docenten, de lesobservaties en het toepassen van de aspectenlijst blijkt wel dat de
verschillende pakketten slechts een beperkt aantal taken van de docenten overnemen
of ondersteunen. Van de docent wordt een aanzienlijke inspanning gevraagd bij het
inrichten van het onderwijs: lesvoorbereiding, oriëntatie, construeren van opdrachten,
begeleiden van het maken van oefeningen, terugkoppeling, en evaluatie en beoorde
ling. De hier beoordeelde pakketten functioneren vooral als ondersteuning van
leerlingen en veel minder als ondersteuning van de docent.

4.4.2.4

Tijdstructuur

De zes pakketten leggen slechts in beperkte mate een vaste tijdstructuur aan de
lessen op. Opdrachttijden variëren tussen nul en 40 minuten en dit lijkt in goede
verhouding tot leerdoelen, doelgroep en leeractiviteiten. De lesobservaties rond het
gebruik van de programma's KO en FL bevestigen dit.
Tabel 4.6 Beoordeling van de tijdstructuur met het oog op de bijdrage van het pakket
aan de ondersteuning van leren en lesgeven

pakketten

tijdstructuur
argument voor beoordeling

aspecten3 van

PS'

FL1

TB'

FR1

RA1

KO

beschrijving
- tijdstructuur is in overeenstem

4.4 (3.7); 2 (3.2);

+

+

+

+

+

+

- met leerdoelen

4.4 (3.7); 3 (3.3);

+

+

+

+

+

+

- met leeractiviteiten

4.4 (3.7); 4.2 (3.4)

+

+

+

+

+

+

ming met doelgroep.

1

Betekenis van de gebruikte symbolen: + = positief oordeel; 0 = voor verbetering vatbaar; - =
negatief oordeel.

2

De nummering in deze kolom verwijst naar de genummerde beschrijvingsaspecten en (tussen
haakjes) naar de betreffende schema's in hoofdstuk 3.
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4.4.2.5

Functies van het programma

De beoordeling van de mate waarin de courseware kan bijdragen aan de onder
steuning van leren en lesgeven is onder meer gebaseerd op een beoordeling van de
functies die de computer binnen de verschillende pakketten vervult. Hierbij wordt
gelet op het benutten van de 'sterke kanten' van de computer. Ook komt de vraag
aan bod in hoeverre andere media de betreffende functies kunnen vervullen. Boven
dien is de samenhang tussen de functies enerzijds en leerdoelen, leeractiviteiten en
instructie anderzijds van belang. In tabel 4.7 wordt hiervan een overzicht gegeven.
Het pakket PS is vooral te karakteriseren als een programma voor gegevensbeheer: de
herhaalde verwerking van eenduidige informatie. Het is een educatief gereedschap,
namelijk een informatietool. Bij het werken met dit gereedschap zullen de leerlingen
inzicht moeten krijgen in de belangrijkste begrippen die in samenhang een rol spelen
bij de selectie van planten: het (tuin)ontwerp, de eisen die door het ontwerp en de
omgeving aan de te selecteren planten worden gesteld, de selectiecriteria en de
groepering daarvan in groeivoorwaarden, functie en habitus. Het resultaat van de
selectie wordt vastgelegd in een beplantingslijst, een plantsoenbestellijst en een
deelbegroting. Bij het opstellen van deze lijsten komt de nauwkeurigheid van de
computer goed van pas in verband met de correcte spelling van plantnamen. Ook de
rekencapaciteiten worden bij het opstellen van de deelbegroting benut. In het gesprek
met de docent wordt vooral gerefereerd aan de functie van het programma als
informatiebron.
Het programma FL start met een visualisering van het concept 'kengetal' in de
vorm van een bloemblaadje. De 12 belangrijkste kengetallen (bijvoorbeeld omzet per
gulden loonkosten, solvabiliteit, bruto marge) vormen samen een bloem die de
financieel-economische positie van een bloemenwinkel vertegenwoordigt. Aan de
hand van deze kengetallen kan met behulp van de computer worden geëxperimen
teerd. Door de gegevens op grond waarvan de kengetallen worden berekend te
wijzigen kan getracht worden een andere financieel-economische positie te bereiken.
Ook kunnen de gevolgen van veranderingen, zoals de aankoop van een nieuw pand,
voor de financieel-economische positie worden bekeken. In deze zin is sprake van een
modelmatige weergave van de belangrijkste economische concepten, van belang bij
de bedrijfseconomie van de bloemenwinkel. De rekencapaciteiten en de nauwkeurig
heid van de computer komen bij dit programma goed van pas. Ook wordt het
apparaat gebruikt bij de herhaalde verwerking van eenduidige informatie. Bij de
lesobservaties komt vooral de functie van het apparaat als rekenhulpmiddel naar
voren.
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Het programma TB lijkt in een aantal aspecten op FL. Het onderwerp betreft de
bedrijfseconomie van een glastuinbouwbedrijf. Het programma werkt niet met
kengetallen maar concentreert zich op het opstellen van begrotingen zoals de
arbeidsbegroting en de financieringsbegroting. In het programma is een modelmatige
weergave van de samenhang tussen bedrijfseconomische concepten verwerkt in de
vorm van invoerschema's en rekenregels. Rekencapaciteiten en nauwkeurigheid van
de computer en het herhaald verwerken van eenduidige informatie zijn ook bij dit
programma van belang.
De programma's FR en RA hebben veel gemeen. Beide programma's trachten
het maken van een planning te ondersteunen. In beide programma's is een set
rekenregels opgenomen met behulp waarvan een planningschema wordt opgesteld op
basis van door leerlingen ingevoerde getallen. Deze set is op te vatten als het model
voor de planning van de voorbehandeling van freesiaknollen, respectievelijk de teelt
van radijs. In dit model zijn concepten en relaties met betrekking tot de specifieke
teelt opgenomen zoals bijvoorbeeld de verschillende voorbehandelingen van freesia
knollen of de methoden voor grondontsmetting voorafgaand aan de teelt van radijs.
Bovendien speelt de tijd bij de planning een belangrijke rol: de duur van bepaalde
voorbehandelingsmaatregelen bepaalt bij FR mede het tijdstip waarop de knollen
opnieuw kunnen worden geplant. Bij het programma RA wordt de variabele 'tijd'
vooral in verband gebracht met de arbeidsbehoefte en het arbeidsaanbod. Het
programma RA geeft de arbeidsbehoefte en het arbeidsaanbod grafisch weer. De rol
van de tijd bij de planning kan goed worden gevisualiseerd, dit is echter niet of
nauwelijks gebeurd. Meer aandacht voor de grafische mogelijkheden van de computer
tijdens het ontwerp van beide programma's had dit kunnen ondervangen. Beide
pakketten maken gebruik van de computer als rekenhulpmiddel, van de nauwkeurig
heid van het apparaat en van de mogelijkheid invoer van leerlingen telkens volgens
eenzelfde procedure te verwerken.
Het programma KO omvat een simulatie van een rundveestapel. Op basis van
fokbeslissingen van de leerlingen rekent de simulatie het te verwachten resultaat uit.
Twee soorten modellen spelen hier een rol. Een (reken)model ligt ten grondslag aan
de simulatie. Hiermee krijgen de leerlingen alleen te maken in de vorm van de
resultaten van hun fokbeslissingen. Een tweede model betreft de leerinhoud en
bestaat uit de concepten en relaties die het nemen van de fokbeslissingen helpen
optimaliseren. Begrippen als fokdoel, beoordelingen van exterieurkenmerken en
lactatiewaarde helpen bij het nemen van optimale fokbeslissingen. Dit is het model
waarmee de leerlingen werken. Tijd speelt in beide modellen een belangrijke rol. De
simulatie stelt de leerlingen in staat om de resultaten van de fokbeslissingen snel te
vernemen om zo met het begrip tijd in het tweede model te kunnen werken, bijvoor
beeld de tijd die nodig is om een bepaald fokdoel te realiseren. De computer heeft bij
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het programma KO vooral de functie van rekenhulpmiddel: het verwerken van de
fokbeslissingen met behulp van het rekenmodel. Hierbij zijn de nauwkeurigheid en de
herhaalde verwerking onmisbaar. Ook registratie is van belang. De invoer van de
gegevens verloopt via een standaard invulformulier. Per simulatieronde (dat wil
zeggen per gespeeld jaar) worden de resultaten van de simulatie bijgehouden en
geregistreerd.
De zes pakketten komen overeen in het gebruik dat gemaakt wordt van de
computer ten aanzien van de volgende aspecten: het modelleren van concepten en
relaties tussen concepten, de benutting van de rekencapaciteiten, de nauwkeurigheid
en de herhaalde verwerking van eenduidige informatie. Bij het pakket PS wordt de
computer vooral gebruikt als instrument voor het beheren van gegevens. Het pakket
KO heeft veel kenmerken van een simulatie: de simulatie van een melkveestapel. De
overige vier programma's maken de computer in de eerste plaats tot een rekenhulp
middel.
De vraag of andere media (video, pen en papier, schema's en dergelijke) de
bovenbeschreven functies niet net zo goed of zelfs beter kunnen verrichten, kan voor
vijf van de zes pakketten met nee worden beantwoord. Twijfel bestaat ten aanzien
van het programma FR. Het aantal voorbehandelingen is relatief beperkt en dat maakt
de complexiteit van de leerinhoud gering. Vermoedelijk kan met behulp van papieren
of kartonnen planningsborden een vergelijkbaar resultaat worden geboekt.
Voor de beoordeling van de samenhang tussen de functies van het programma
enerzijds en de leerdoelen, instructie en leeractiviteiten anderzijds, geldt dat een
definitief oordeel slechts kan worden opgesteld op basis van gegevens uit de
lespraktijk. Wel kan een voorlopige beoordeling op basis van het pakket zelf plaats
vinden. Alle beoordeelde pakketten bieden functies die de leeractiviteiten ondersteu
nen en daarmee de instructie bevorderen en de leerdoelen beter helpen realiseren.
Hierbij kunnen enkele kanttekeningen worden geplaatst. Alleen KO kent een aantal
functies die specifiek door de docent gebruikt zullen worden. Het pakket veronderstelt
dat de leerlingen hun fokbeslissingen invoeren en dat de docent de invoer controleert
en vervolgens het effect van de fokbeslissingen laat berekenen. Dit pakket is daarmee
eerder als ondersteuner van instructie te karakteriseren dan als ondersteuner van
leerlingactiviteiten. De overige vijf pakketten ondersteunen vooral leeractiviteiten en
niet de instructie. Wel worden instructietaken vereenvoudigd. Bij PS is een kantteke
ning betreffende het ontwerp op zijn plaats. In het ontwerp van dit pakket is onvol
doende eenduidig vastgesteld welke centrale activiteit de leerling met dit pakket zal
gaan verrichten en in samenhang daarmee welke leerdoelen door het pakket vooral
moeten worden ondersteund. Men heeft bij het opstellen van het ontwerp het midden
gehouden tussen twee activiteiten: het opstellen van een beplantingslijst bij een

79

bestaand tuinontwerp èn het raadplegen van een gegevensbank over plantmateriaal.
De activiteiten op zich worden goed ondersteund. Op de afstemming van de functies
van het programma FL op leerdoelen en leeractiviteiten is weinig aan te merken. Het
pakket TB blijft beperkt tot een geautomatiseerde invulhulp bij de opdrachten uit de
takenset. Rekenwerk wordt de leerlingen uit handen genomen. Het pakket doet echter
geen suggesties hoe de hierdoor vrijkomende tijd te besteden aan een interpretatie
van de resultaten, bijvoorbeeld door een aantal specifieke problemen in de vorm van
voorbeeldbestanden mee te leveren of door, zoals bij FL, de begrotingen te interprete
ren in de vorm van kengetallen. De afstemming is minder goed dan zou kunnen. De
pakketten RA en FR hebben geen van beide de mogelijkheid ingevoerde gegevens op
te slaan. Hierdoor is het moeilijk geworden verschillende situaties op een gemakkelijke
wijze met elkaar te vergelijken terwijl deze vergelijking tussen planningen een
belangrijke activiteit is bij het leren werken met planningen. Het pakket KO kent
amper functies die door de leerling moeten worden verricht. Van afstemming op de
leeractiviteiten is derhalve minder sprake.
Tabel 4.7

Beoordeling van de functies van het programma met het oog op de

bijdrage van het pakket aan de ondersteuning van teren en lesgeven

pakketten

functies van het programma
argument voor beoordeling

aspecten2 van

PS1

FL1

TB'

FR1

RA'

KO1

-

+

-

-

0

-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

0

0

+

-

-

-

-

-

-

beschrijving
de functies zijn in overeenstemming

4.5 (3.8)

met sterke kanten
*

het visualiseren van bepaalde con
cepten en relaties tussen concepten
(leerinhoud)

*

het modelleren van concepten en
relaties in het algemeen (leerinhoud)

*

het modelleren van concepten en
relaties waarbij tijd en/of ruimte een
belangrijke rol spelen (leerinhoud)

*

het herhaald aanbieden van sterk ver
gelijkbare oefeningen inclusief terug
koppeling (leerlingondersteuner)

*

het aanbieden van uiteenlopende in
structiewegen

-

-

-

-

-

-

*

de benutting als tekenhulpmiddel

-

-

-

-

-

-

*

de benutting als rekenhulpmiddel

+

+

+

+

+

+

(leerling- en docentondersteuner)
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vervolg tabel 4.7

functies van het programma
argument voor beoordeling

pakketten
aspecten2 van

PS1

FL1

TB1

FR1

RA'

KO1

+
+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0

+

+

0

+

0

+

+

+

+

+

+

0

0

0

0

0

0

0

0

+

beschrijving
*

de benutting als tekstverwerker (leer
ling- en docentondersteuner)

*

de benutting als informatiebron

*

de benutting als programmeerbaar in

#

de benutting als controle instrument

*

nauwkeurigheid (leerling- en docent

strument
(meten en regelen)
ondersteuner)
*

(oneindig) geduld (leerling- en do
centondersteuner)

#

het herhaalde registreren van infor
matie (leerling- en docentondersteu
ner)

*

herhaalde verwerking van deze infor
matie (leerling- en docentondersteu
ner)
in vergelijking met andere media

4.5 (3.8)

functies zijn afgestemd op leerdoe

4.5 (3.8); 3

len,

(3.3);

op leeractiviteiten

4.5 (3.8); 4.2

op instructie

4.5 (3.8); 4.3

(3.5)
(3.6)

1

Betekenis van de gebruikte symbolen: +

= positief oordeel ; 0 = in enige mate; - = negatief

oordeel.
2

De nummering in deze kolom verwijst naar de genummerde beschrijvingsaspecten en (tussen
haakjes) naar de betreffende schema's in hoofdstuk 3.

4.4.3

Gebruiks- en vormgevingsaspecten

De beoordeling van de mate waarin het pakket leren en lesgeven ondersteunt betreft
de volgende aspecten van gebruik en vormgeving: menustructuur, bediening,
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schermopbouw, tekst- en beeldgebruik, technische realisatie en andere onderdelen
van het pakket.

4.4.3.1

Menustructuur

Tabel 4.8 geeft een overzicht van de beoordeling van de menustructuur. De ontwer
pen van de menustructuren van de pakketten PS, FL en KO zijn vooral gebaseerd op
het uitgangspunt van een centraal scherm dat toegang geeft tot de belangrijkste
functies en dat uitzicht biedt op het object waarmee wordt gewerkt (vgl. de markt
plaatsbenadering, Dumoulin en Vorstenbosch, 1989; Crossley en Green, 1985; en de
werkbladbenadering, Apple, 1987). De menustructuren die het gevolg zijn, zijn
redelijk gemakkelijk te hanteren maar geven aanleiding tot onduidelijkheden. Bij PS is
niet duidelijk wat het centrale object is waaraan wordt gewerkt: een tuinontwerp of
een beplantingslijst. Het programma KO presenteert eerst een aantal objecten
(bedrijven/KI-vereniging) waarmee gewerkt kan worden en pas daarna komen de
functies in beeld. Dit leidt tot een aantal centrale schermen waarin men terecht komt
afhankelijk van de keuze van het object, en dat roept onduidelijkheden op. Bovendien
zijn de drie fasen (invoer, verwerking, uitvoer), van belang bij een rekenkundige
simulatie, niet in de menustructuur herkenbaar. Bij FL geeft het centrale scherm
weliswaar toegang tot een aantal functies, maar het centrale scherm is vooral een
uitvoerscherm waarop de kengetallen staan weergegeven. Deze kengetallen zijn niet
te wijzigen. Ze zijn het resultaat van berekeningen op grond van gegevens die door
leerlingen ingevoerd moeten worden. De relevante invoerschermen zijn via de
rolmenu's toegankelijk. Dit roept mogelijk verwarring op. Uit de lesobservaties bleek
dat een dergelijke verwarring optrad. Hierdoor is het oordeel over de samenhang
tussen de leerlingactiviteiten en de menustructuur voor deze drie programma's niet
onverdeeld positief, evenmin als het oordeel over de logica achter de menustructuur.
De menustructuur van de drie overige pakketten is vormgegeven volgens een
indeling van functies in groepen waarbij de functies via een hiërarchische weg te
benaderen zijn (vgl. de structuur van DBase III + ). Bij RA en FR leidt dit tot een goede
relatie tussen menustructuur en leerlingactiviteiten. Bij TB is de samenhang tussen
het opstellen van een teeltplan en de functionaliteit van het programma onduidelijk.
Het lijkt erop dat het programma vooral het opstellen van een begroting als doel op
zich ondersteunt in plaats van een begroting als middel om de besluitvorming omtrent
het teeltplan te optimaliseren.
De menustructuur van alle zes programma's kent een relatief korte weg en is
eenvoudig. Alleen FL kent iets meer lagen dan wellicht wenselijk is. Het stoppen
zonder omwegen op elk gewenst moment is bij geen van de pakketten mogelijk, maar
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alle pakketten staan het stoppen via het hoofdmenu toe. Het weer starten halverwege
een programma heeft alleen zin wanneer je de draad ook weer halverwege kunt
oppakken en dat is bij FR en RA niet het geval omdat deze programma's geen
mogelijkheid kennen ingevoerde gegevens op te slaan. Bij PS, KO, FL en TB is dit wel
mogelijk, maar gegeven de complexiteit van de in te voeren gegevens niet verstandig.
Binnen de pakketten PS, FL, FR en RA is aandacht besteed aan het informeren van de
gebruiker inzake de precieze plaats binnen het programma: de status-informatie.
Tabel 4.8

Beoordeling van de menustructuur met het oog op de bijdrage van het

pakket aan de ondersteuning van leren en lesgeven

pakketten

menustructuur
argument voor beoordeling

aspecten2 van

PS'

FL'

TB'

FR1

RA1

KO1

0

0

0

+

+

0

-

-

-

-

-

-

+
+

+
0

+
+

+
+

+
+

+
+

beschrijving
- menustructuur staat in relatie tot
leerdoelen en leeractiviteiten
- is logisch en voor de hand liggend

5.2 (3.10); 3
(3.3); 4.5
(3.5)

- kent korte weg
- is eenvoudig (4 lagen,9 opties)
- stoppen kan zonder omweg

5.2.4 (3.10)

0

0

0

0

0

0

- elk menudeel vormt startpunt

5.2.5 (3.10)

0

0

0

-

-

0

- plaats in menu staat op scherm aan

5.2.7 (3.10)

+

+

-

+

+

-

gegeven

1

Betekenis van de gebruikte symbolen: + = positief oordeel ; 0 = voor verbetering vatbaar; - =

2

De nummering in deze kolom verwijst naar de genummerde beschrijvingsaspecten en (tussen

negatief oordeel.
haakjes) naar de betreffende schema's in hoofdstuk 3.

4.4.3.2

Bediening

De programma's zijn alle relatief eenvoudig te bedienen al vergt de bediening wel
enige gewenning (tabel 4.9). De observaties van het gebruik van het pakket FL wijzen
erop dat de leerlingen goed met het pakket uit de voeten kunnen en ook uit het
docent-interview over PS blijkt dat bedieningsproblemen niet veel voorkomen. Default
invoer komt bij drie van de zes programma's voor, bij de overige drie is deze niet of
slechts sporadisch aanwezig. Bij alle programma's is sprake van corrigeerbare invoer.
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De toetsbediening is niet overal even consequent, hetgeen overigens niet tot grote
problemen leidt. Hinderlijk is het wel. Bij de oudere programma's werken Esc en
Return toetsen anders dan verwacht mag worden en soms moet een spatiebalk
worden gebruikt waar Return verwacht mag worden. Bij de drie jongere programma's
lopen toets- en muisbediening elkaar in de weg (met de muis zijn bepaalde objecten
gemakkelijk en direct te activeren waar deze met de toetsen slechts via een omweg
te bereiken zijn). Soms is een bladertoets aangegeven die niet functioneel is en wordt
een scroll-button gebruikt om het bladeren te bedienen.
Tabel 4.9

Beoordeling van de bediening van het programma met het oog op de

bijdrage van het pakket aan de ondersteuning van leren en lesgeven

pakketten

bediening
argument voor beoordeling

aspecten2 van

PS1

FL'

TB'

FR'

RA'

KO'

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

-

+

+

-

-

+

beschrijving
- bediening is eenvoudig

5.3 (3.11)

- bediening is functioneel
- bij voorkeur default invoer

5.3.4 (3.11)

- invoer moet corrigeerbaar zijn

5.3 (3.11)

+

+

+

+

+

+

- eenduidige toetsaanduiding

5.3.6.1 (3.11)

+

+

-

+

-

+

- eenvoudige toetsbediening

5.3.6.2 (3.11)

0

+

0

+

+

0

- ongebruikte toetsen zijn afgeschermd

5.3.6.3 (3.11)

+

+

+

-

-

+

- eenduidige toetsfuncties

5.3.6.4 (3.11)

-

+

+

-

-

+

- leerling bepaalt duur schermbeeld

5.3.8 (3.11)

+

+

+

+

+

+

- terugbladeren is mogelijk

5.3.9 (3.11)

+

+

+

+

+

+

- geen of omzeilbare antwoordverplich-

5.3.10 (3.11)

+

+

.

-

.

+

ting
1

Betekenis van de gebruikte symbolen: + = positief oordeel ; 0 = voor verbetering vatbaar; - =
negatief oordeel.

1

De nummering in dezo kolom verwijst naar de genummerde beschrijvingsaspecten en (tussen
haakjes) naar de betreffende schema's in hoofdstuk 3.

Leerlingen zijn in alle programma's vrij om door het programma te bladeren en ze
bepalen zelf de duur van het schermbeeld. De oudere programma's voeren de
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opdrachten alleen uit wanneer alle gegevens zijn ingevoerd. Antwoordverplichtingen
kunnen niet worden omzeild. De drie nieuwere programma's (KO, PS, FL) voeren deze
opdrachten uit zonder dat de gegevens volledig zijn. KO en FL gebruiken voor de
ontbrekende invoergegevens vooraf vastgestelde standaardwaarden. Bij het pakket
PS betreft de invoer selectiecriteria met behulp waarvan het pakket siergewassen
selecteert. Indien geen criteria zijn aangegeven selecteert het programma zonder
beperking alle in het bestand aanwezige siergewassen.

4.4.3.3

Schermopbouw

Het overzicht van de beoordeling van de schermopbouw met het oog op de bijdrage
van het pakket aan de ondersteuning van leren en lesgeven is gegeven in tabel 4.10.
Bij de drie jongere programma's is sprake van een centraal scherm. Bij het ontwerp
hiervan kunnen kanttekeningen worden geplaatst. Het programma PS geeft enerzijds
de mogelijkheid tot het selecteren van siergewassen voor het maken van een
tuinontwerp, anderzijds tot het opstellen van beplantingslijsten en begrotingen voor
het bestellen van gewassen. De betreffende objecten: tuinontwerp, beplantingslijst en
begroting zijn in het centrale scherm niet direct herkenbaar. De functies die betrekking
hebben op deze drie objecten kunnen ook niet direct in het centrale scherm worden
teruggevonden. Het programma FL biedt een uitvoerscherm (de kengetallen) als
centraal scherm aan. De objecten die gemanipuleerd kunnen worden (zoals arbeidsgegevens, vlottende produktiemiddelen) zijn niet herkenbaar. In de menubalk zijn wel de
functies terug te vinden (wijzigen van de verschillende objecten, vergelijken van het
resultaat). Bij KO staan die objecten (de bedrijven en de Kl-vereniging) wel weergege
ven maar niet in relatie tot de functies die worden toegepast. De overige drie
programma's kennen geen centraal scherm, maar een menu van functies en functie
groepen. De statusinformatie is bij PS en TB niet volledig. Bij de overige programma's
ontbreekt weliswaar de tijdaanduiding maar dit levert geen belemmeringen op in het
gebruik.
De schermopbouw voldoet voor geen van de zes programma's aan een
algemeen geaccepteerde standaard. Bij TB en PS is de schermopbouw soms inconse
quent, bij TB op een aantal punten onbegrijpelijk. De schermopbouw blijkt voor de
pakketten PS, TB, FR, RA en KO soms wat onvoorspelbaar te zijn. De omgang met
het programma wordt alleen bij het pakket TB enigszins belemmerd door de gehan
teerde schermopbouw.
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Tabel 4.10

Beoordeling van schermopbouw met het oog op de bijdrage van het

pakket aan de ondersteuning van leren en lesgeven

schermopbouw

pakketten

argument voor beoordeling

aspecten2 van be

PS1

FL1

TB1

FR1

RA

KO1

-

+

nvt

nvt

nvt

-

-

-

nvt

nvt

nvt

+

-

0

-

0

0

0

0

+

schrijving
- de belangrijkste functies zijn

5.4.1.1 (3.12)

aanwezig
- de belangrijkste objecten zijn

5.4.1.2 (3.12)

aanwezig
- volledige statusinformatie

5.4.4 (3.12)

- schermopbouw is consequent

5.4 (3.12)

- is voor de hand liggend

5.4 (3.12)

0

- is begrijpelijk

5.4 (3.12)

+

+
+
+

- is gestandaardiseerd

5.4 (3.12)

-

-

-

-

-

-

- leidt tot gemakkelijke omgang

5.4 (3.12)

+

+

0

+

+

+

0

door programma

met programma

1

Betekenis van de gebruikte symbolen: +

+

+

0

0

0

0

0

+

+

+

= positief oordeel ; 0 = voor verbetering vatbaar; - =

negatief oordeel; nvt = niet van toepassing.
2

De nummering in deze kolom verwijst naar de genummerde beschrijvingsaspecten en (tussen
haakjes) naar de betreffende schema's in hoofdstuk 3.

4.4.3.4

Tekst- en beeldgebruik

Een schematisch overzicht van de beoordeling van tekst- en beeldgebruik met het oog
op de ondersteuning door het pakket van leren en lesgeven is te vinden in tabel 4.11.
Tekst- en beeldgebruik spelen binnen geen van de programma's een hoofdrol.
Nergens staat overdracht van feitenkennis centraal. Tekst- en beeldgebruik betreffen
telkens aanwijzingen voor gebruik, weergave van resultaten of een toelichting. Het
taalgebruik kan op details worden verbeterd. Bij FR, KO en PS wordt gewerkt met
telegramstijl en bij RA komt een enkele taalfout voor. Beelden zijn alleen toegepast bij
de programma's FL en RA. De grafieken in het programma RA voegen weinig toe aan
de reeds gepresenteerde getalsmatige informatie.
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Tabel 4.11 Beoordeling van tekst- en beeldgebruik met het oog op de bijdrage van
het pakket aan de ondersteuning van leren en lesgeven

tekst- en beeldgebruik
argument voor beoordeling

pakketten
aspecten2 van

PS1

FL1

TB1

FR'

RA

KO1

+

+

+

+

+

+

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

+

+

+

+

+

+

beschrijving
- niet teveel tekst (<100 woorden)
- tekstopbouw conform inhoudsopbouw

5.5.1.1 (3.13)
5.5.1.2.2
(3.13)

- tekst is begrijpelijk

5.5.1 (3.13)

- bevat geen overbodige woorden

5.5.1 (3.13)

- de concepten zijn m.b.v. de tekst

5.5.1 (3.13)

goed over te brengen
- is afgestemd op doelgroep

5.5.1 (3.13);
2 (3.2)

- het taalgebruik is goed

5.5.1 (3.13)

0

+

+

0

+

0

- beelden zijn begrijpelijk

5.5.1 (3.13)

nvt

nvt

+

nvt

5.5.1 (3.13)

nvt

+
+

nvt

- niet overbodig

nvt

nvt

0

nvt

5.5.1 (3.13)

nvt

+

nvt

nvt

+

nvt

- de concepten zijn m.b.v. de beelden
goed over te brengen

1

Betekenis van de gebruikte symbolen: + = positief oordeel ; 0 = voor verbetering vatbaar; - =

2

De nummering in deze kolom verwijst naar de genummerde beschrijvingsaspecten en (tussen

negatief oordeel.

haakjes) naar de betreffende schema's in hoofdstuk 3.

4.4.3.5

Technische realisatie

Tabel 4.12 geeft eeri overzicht vari de beoordeling van de technische realisatie met
het oog op de ondersteuning van leren en lesgeven. De programmasnelheid is alleen
bij het programma KO een knelpunt. Het verwerken van de ingevoerde gegevens kan
erg lang duren, maar hiervoor wordt door het programma gewaarschuwd. Bij FL
neemt de foutmelding voor het inlezen van een bestand van een ongeladen diskette
station veel tijd en dat is hinderlijk. Zowel uit het docent-interview over PS als uit de
lesobservaties rond het pakket FL blijkt de programmasnelheid geen knelpunt te zijn.
Programmafouten komen voor bij PS, FL en TB. Deze zijn bij FR, RA en KO niet
opgemerkt.
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Tabel 4.12 Beoordeling van de technische realisatie met het oog op de bijdrage van
het pakket aan de ondersteuning van leren en lesgeven

technische realisatie
argument voor beoordeling

pakketten
aspecten2 van

PS1

FL1

TB1

FR1

RA'

KO'

+

0

+

+

+

-

nvt

-

nvt

nvt

nvt

+

-

-

-

+

+

+

beschrijving
- wachten komt niet noemenswaardig

5.6.1 (3.14)

voor
- eventueel keuze om wachten uit te
stellen
- fouten komen niet voor

5.6.2 (3.14)

Betekenis van de gebruikte symbolen: + = positief oordeel ; 0 = voor verbetering vatbaar; - =

1

negatief oordeel.
De nummering in deze kolom verwijst naar de genummerde beschrijvingsaspecten en (tussen

2

haakjes) naar de betreffende schema's in hoofdstuk 3.

4.4.3.6

Andere onderdelen van het pakket

Geen van de pakketten, zo blijkt uit tabel 4.13, kent een aparte leerlinghandleiding en
ook een op de leerling gerichte onderwijshandleiding ontbreekt. De leerlingen wordt
niet uitgelegd welke functies het programma en het pakket vervullen in relatie tot het
te volgen onderwijs. In het pakket PS wordt hieraan in de 'verkennende lesbrief' nog
enige aandacht besteed. Bij de oude pakketten is een gebruikershandleiding meegele
verd die tot op zekere hoogte als leerlinghandleiding kan worden gebruikt, met name
waar het het aspect 'overzicht van de werking van het programma' betreft. De
handleiding bij het pakket PS besteedt enige aandacht aan de bediening in de vorm
van hulpkaarten en ook is een overzicht van de menustructuur terug te vinden. In de
handleiding van het pakket FL is een beknopt hoofdstuk Bedieningsinstructie opgeno
men, dat een overzicht geeft van de werking van het programma. Een uitleg van de
menustructuur ontbreekt. In de handleiding bij het pakket KO ontbreekt een dergelijk
voor leerlingen bedoeld overzicht van de werking van het programma. Geen van de
handleidingen besteedt enige aandacht aan trouble shooting of bevat een trefwoor
denlijst. Ook is van standaardisering geen sprake.
De mate waarin de inhoud van de overige onderdelen vakinhoudelijk correct is kan
alleen door vakinhoudelijk deskundigen worden beoordeeld. Uit de gegevens van de
lessen met het pakket FL blijkt dat twijfels over de inhoud bestaan. De interviews
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over de pakketten KO en PS geven geen aanleiding tot een negatief oordeel. Over de
overige drie pakketten kan geen oordeel worden gegeven.
Tabel 4.13 Beoordeling van overige onderdelen van het pakket met het oog op de
bijdrage van het pakket aan de ondersteuning van leren en lesgeven

overige onderdelen van het pakket
argument voor beoordeling

pakketten
aspecten2 van

PS'

FL1

TB'

FR1

RA1

KO1

-

-

-

-

-

-

+

0

+

+

+

_

5.8.2.4 (3.16)

_

_

_

_

- trefwoordenlijst komt voor

5.8.2.5 (3.16)

-

-

-

-

- materiaal voldoet aan gebruikelijke

5.8.2.6 (3.16)

beschrijving
- onderwijshandleiding aanwezig

5.8.2.1 (3.16)

- uitleg van de functie van het pro

5.8.2.2 (3.16)

gramma en de overige onderdelen
van het pakket zijn aanwezig
- uitleg van de werking van het pro

0
5.8.2.3 (3.16)

gramma aanwezig
- oplossing van veel voorkomende
problemen aangegeven

standaards

1

_

- inhoud correct

5.8.4 (3.16)

- onderdelen sluiten op elkaar aan

5.8.4 (3.16)

- materiaal duurzaam

5.8.4 (3.16)

- gemakkelijk op te bergen

5.8.4 (3.16)

_
-

-

_

+

n.b.

n.b.

n.b.

+

-

Betekenis van de gebruikte symbolen: + = positief oordeel ; 0 = voor verbetering vatbaar; - =
negatief oordeel, n.b. = niet te beoordelen.

2

De nummering in deze kolom verwijst naar de genummerde beschrijvingsaspecten en (tussen
haakjes) naar de betreffende schema's in hoofdstuk 3.

Vijf van de zes pakketten zijn ontworpen in samenhang met bestaand lesmateriaal,
het pakket PS vormt de uitzondering. Uit het schriftelijk materiaal van deze vijf
pakketten is echter niet op te maken of dit lesmateriaal onontbeerlijk is bij het gebruik
van het pakket. De concept takenset 106D besteedt bijvoorbeeld wel aandacht aan
het pakket FL en in het pakket wordt verwezen naar de takenset. In beide gevallen
gebeurt dit in de vorm van een vrijblijvende suggestie dat gebruik ervan nuttig is. Van
de bij het pakket FL ontbrekende leerlinghandleiding zijn onderdelen in de takenset
terug te vinden en dat suggereert dat het pakket FL niet los van de takenset kan
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worden gebruikt. Het pakket PS omvat, naast vier floppy's waarop de programma's
staan, vier verschillende handleidingen: twee beschrijvingen van de installatieprocedu
re en twee handleidingen voor respectievelijk het programma PS zelf en het bijhoren
de invoerprogramma. Het is niet gemakkelijk overzicht te krijgen van de informatie die
in de verschillende handleidingen is terug te vinden. De samenhang tussen de
verschillende onderdelen van de pakketten wordt voor alle pakketten dus als negatief
beoordeeld.
Het materiaal waaruit de handleiding bestaat en de wijze van inbinden maken de
pakketten weinig duurzaam. Er worden geen voorzieningen meegeleverd om de
diskettes bij de handleidingen op te bergen.

4.4.4

Overzicht van de beoordeling inzake de ondersteuning van leren en
lesgeven

Deze paragraaf geeft zicht op de gesommeerde scores ten aanzien van de beoordeling
van de ondersteuning door de pakketten van het leren en lesgeven (tabel 4.14).
Hierbij zijn de verschillende scores gesommeerd voor de mogelijke beoordelingscate
gorieën ( + , -, 0, nvt en n.b.). Tevens is een gecorrigeerde score berekend voor de
drie bepalende antwoordcategorieën door elk item waarin de score n.b. of nvt
voorkomt niet bij de sommatie te betrekken. Een vergelijking tussen de pakketten wat
betreft de verschillende gesommeerde scores is alleen mogelijk na correctie. Immers
waar de score niet van toepassing is of het aspect niet beoordeelbaar kan een
vergelijking niet worden gemaakt en dient het betreffende aspect in de vergelijking te
worden genegeerd. De oudere pakketten TB, FR en RA blijven wat betreft de
ondersteuning van leren en lesgeven achter bij de jongere pakketten PS, KO en FL.
Tabel 4.14

Gesommeerde scores met betrekking tot de beoordeling van de onder

steuning door de pakketten van het leren en lesgeven

scores

TB'

PS'

FL'

aantal +

46 (49)

47 (60)

aantal 0

10 (12)

aantal aantal nvt
aantal n.b.

1

pakketten

FR'

(48)

40 (47)

(9)

12

(12)

10 (10)

29 (30)

29 (35)

33

(36)

35 (38)

(23)

(13)

(17)

(18)

(15)

(16)

(6)

(3)

(7)

(7)

(7)

(3)

9

41

(50)

KO'

40

Tussen haakjes staan de niet gecorrigeerde scores weergegeven.
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RA'

9 (10)
35

(38)

44 (56)
13

(13)

28

(32)

4.5

Beoordeling inzake de implementeerbaarheid

De beoordeling van de implementeerbaarheid vindt plaats op grond van de beschrij
ving van uiteenlopende aspecten van het pakket (zie schema 2.6). De verschillende te
beschrijven aspecten en de bijbehorende argumenten voor beoordeling staan in
hoofdstuk 3 uitgewerkt. In de navolgende paragrafen is het beoordelingsresultaat per
aspect weergegeven.

4.5.1

Pakketgegevens

Tabel 4.1 5 geeft een overzicht van het resultaat van de beoordeling van de pakketge
gevens met het oog op de implementeerbaarheid. De pakketgegevens zijn niet altijd
eenvoudig terug te vinden en soms onvolledig. De formulering laat in een aantal
gevallen ruimte voor onduidelijkheden. De formulering "het programma is geschikt
voor alle MsDOS apparatuur en ook op NIMBUS apparatuur bruikbaar" biedt bijvoor
beeld geen antwoord op de vraag of het pakket op de netwerken, zoals deze op de
lagere en middelbare agrarische scholen aanwezig zijn, te gebruiken is. Ook de
formulering "onder bepaalde voorwaarden op het netwerk te gebruiken" geeft niet
aan wat gedaan moet worden om het pakket op het netwerk te gebruiken. Alle
programma's kunnen op een MsDOS XT computer en op één (FL, TB) of beide (PS,
FR, RA) netwerken worden gebruikt, alleen KO is niet voor het netwerk geschikt.
Tabel 4.15 Beoordeling van de pakketgegevens met het oog op de implementeer
baarheid van het pakket
pakketgegevens
argument voor beoordeling

pakketten
aspecten2 van

PS1

FL'

TB1

FR'

RA1

KO'

+

0

0

0

+

0

+

0

0

+

+

0

beschrijving
- pakketgegevens gemakkelijk terug te

1

(3.1)

vinden
- programma bruikbaar op computers

1.5 (3.1)

die in het voortgezet landbouwonder
wijs beschikbaar zijn; liefst op het
NIMBUS LAS netwerk en het
NOVELL MAS netwerk
1

Betekenis van de gebruikte symbolen: + = positief oordeel ; 0 = voor verbetering vatbaar; - =
negatief oordeel.

2

De nummering in deze kolom verwijst naar de genummerde beschrijvingsaspecten en (tussen
haakjes) naar de betreffende schema's in hoofdstuk 3.
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4.5.2

Doelgroepgegevens

De doelgroepgegevens (vergelijk tabel 4.16) zijn bij vijf van de zes pakketten goed
terug te vinden, maar ze zijn dikwijls te globaal, onvolledig of in onderlinge tegenN

spraak. Slechts bij één pakket kan van een concentrische opbouw worden gesproken.
De omvang van de doelgroep is per pakket sterk verschillend.
Tabel 4.16 Beoordeling van de doelgroepgegevens met het oog op de implementeer
baarheid van het pakket

pakketten

doelgroepgegevens
argument voor beoordeling

aspecten2 van

PS'

FL1

TB1

FR'

RA'

KO'

0

0

_

0

0

0

beschrijving
- doelgroepgegevens zijn gemakkelijk

2 (3.2)

terug te vinden

1

- het pakket is concentrisch opgebouwd

2 (3.2)

+

-

-

-

-

-

- de doelgroep is omvangrijk

2 (3.2)

+

0

0

-

-

+

Betekenis van de gebruikte symbolen: + = positief oordeel ; 0 = voor verbetering vatbaar; - =
negatief

oordeel; in geval van de doelgroep-omvang correspondeert dit met meer dan 1000

leerlingen, 200-1000 leerlingen en met minder dan 200 leerlingen.
1

De nummering in deze kolom verwijst naar de genummerde beschrijvingsaspecten en (tussen
haakjes) naar de betreffende schema's in hoofdstuk 3.

4.5.3

Leerdoelen

De leerdoelen die door de pakketten worden ondersteund (tabel 4.17) zijn te globaal
of in het geheel niet omschreven. Dikwijls volstaat de handleiding met het beschrijven
van de functies die de computer vervult. Hierdoor zijn de leerdoelen onvoldoende
helder en concreet. Het interview met de docent inzake het pakket PS wees uit dat
deze docent de leerdoelen zeer duidelijk vond. Hierbij is te bedenken dat deze docent
betrokken was bij de ontwikkeling van het pakket. Vermoed mag worden dat de
docent zijn oordeel baseerde op de kennis, opgedaan tijdens het ontwikkelen van het
pakket.
De mate waarin de leerdoelen aansluiten op het reguliere onderwijs is moeilijk
te beoordelen door de onderwijskundige. In geval van FL en KO kan op basis van de
gegevens van docenten en van de lespraktijk een oordeel worden gegeven. De
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aansluiting van de leerdoelen van FL wordt door een aantal docenten bekritiseerd. Bij
KO geeft de aansluiting geen problemen. Het interview met de docent die gebruik
maakt van PS in de les wijst erop dat dit ook voor PS geldt. Van de overige drie
pakketten wordt niet verwacht dat de bedoelde aansluiting tot problemen leidt omdat
de programma's nauw aansluiten bij de bestaande leerstof.
Tabel 4.17

Beoordeling van de leerdoelen met het oog op de implementeerbaarheid

van het pakket

pakketten

leerdoelen
argument voor beoordeling

aspecten2 van

PS1

FL1

TB1

FR1

RA'

KO1

"

"

-

•

•

0

+

0

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

beschrijving
- leerdoelen zijn terug te vinden

3 (3.3)

- leerdoelen zijn helder omschreven

3 (3.3)

- leerdoelen zijn concreet omschreven

3 (3.3)

- leerdoelen sluiten aan bij gebruikelijk

3 (3.3)

in agrarisch onderwijs (ODC)
- leerdoelen staan vermeld in ODC

3 (3.3)

1

Betekenis van de gebruikte symbolen: + = positief oordeel ; 0 = voor verbetering vatbaar, moeilijk

2

De nummering in deze kolom verwijst naar de genummerde beschrijvingsaspecten en (tussen

te beoordelen; - = negatief oordeel.

haakjes) naar de betreffende schema's in hoofdstuk 3.

4.5.4

Onderwijsgevende werking

4.5.4.1

Onderwijsvoorbereiding

De instapvoorwaarden (tabel 4.18) zijn alleen in geval van het pakket FL voldoende
omschreven. In de overige gevallen zijn de instapvoorwaarden onvoldoende of niet
omschreven. De mate waarin instapvoorwaarden aansluiten bij de doelgroep is
moeilijk te beoordelen. De informatie over de lessen met KO en FL en het docent
interview over PS wijzen op een goede aansluiting.
Alleen het pakket PS is voor verschillende doelgroepen bruikbaar. Uit het
interview met de docent blijkt dat het gebruik door verschillende groepen wordt
gerealiseerd. De overige pakketten zijn gebonden aan gebruik door een specifieke
doelgroep.
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Tabel 4.18 Beoordeling van de onderwijsvoorbereiding zoals opgenomen in het
pakket met het oog op de implementeerbaarheid

onderwijsvoorbereiding
argument voor beoordeling

pakketten
aspecten2 van

PS1

FL'

TB'

FR1

RA'

0

0

KO1

beschrijving
- instapvoorwaarden zijn terug te

4.1.1.1 (3.4)

+

vinden
- instapvoorwaarden sluiten aan bij
beginsituatie van de doelgroep
- het pakket is flexibel bruikbaar:
voor verschillende doelgroepen
'

4.1.1.1 (3.4);
2 (3.2)

+

+

n.b.

n.b.

n.b.

+

+

-

.

_

_

-

4.1.2 (3.4); 2
(3.2)

Betekenis van de gebruikte symbolen: + = positief oordeel ; 0 = voor verbetering vatbaar; - =
negatief oordeel; n.b. = niet te beoordelen.

2

De nummering in deze kolom verwijst naar de genummerde beschrijvingsaspecten en (tussen
haakjes) naar de betreffende schema's in hoofdstuk 3.

4.5.4.2

Leeractiviteiten

Uitgangspunten ten aanzien van leeractiviteiten (tabel 4.19) zijn niet of slecht
verantwoord. Een beoordeling van de mate waarin participerend leren of zelfstandig
werken een rol speelt in deze uitgangspunten is derhalve op grond van de verstrekte
informatie niet mogelijk. De pakketten PS, FL, TB, FR en RA hebben vooral het
karakter van educatief gereedschap, het pakket KO is als een simulatie te kenschet
sen. Hierdoor krijgen docenten de mogelijkheden onderwijs te verzorgen waarbinnen
leerlingen zelfstandig werken. Waar docenten stimuleren dat gebruik wordt gemaakt
van gegevens uit de landbouwpraktijk zijn deze gereedschappen ook bij participerend
leren in te zetten. Participerend leren en zelfstandig werken worden door de pakketten
derhalve mogelijk gemaakt. Uit de lesobservaties inzake de pakketten KO en FL en uit
het docent-interview over het pakket PS blijkt zelfstandig werken in de praktijk te
worden gerealiseerd. Leerlingen werken zelfstandig met het pakket PS, vooral voor
het opzoeken van informatie over planten en selectiecriteria. Ook de pakketten FL en
KO gaven aanleiding tot zelfstandig werken: leerlingen zijn tijdens de les vooral met
opdrachten bezig en de docent kan volstaan met rondlopen en antwoord geven op
vragen van leerlingen.
De pakketten vergen geen specifieke leerlinggroepsgrootte. Leerlingen kunnen
in groepen van twee, drie of vier werken, maar ook individueel of klassikaal gebruik
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van het pakket behoort tot de mogelijkheden. Problemen met de groepsgrootte
worden dan ook niet verwacht. Veronderstelling hierbij is dat voldoende PC's
beschikbaar zijn (een leslokaal waarin ca. acht werkplekken voorhanden zijn en waarin
16 tot maximaal 20 leerlingen tegelijkertijd werken).
Het gereedschap- en simulatie-karakter van de pakketten zorgt er tevens voor
dat de pakketten de leeractiviteiten van leerlingen slechts in beperkte mate vastleg
gen. Docenten zullen zelf veel aandacht moeten besteden aan het opstellen van
opdrachten en oefeningen en hebben hiermee een belangrijke invloed op de leeractivi
teiten van de leerlingen. Alle zes pakketten maken vooral opdrachten mogelijk die
leiden tot 'leren door te doen', en daarmee tot het oefenen met reeds opgedane
kennis. Deze kennis is in geval van vijf van de zes pakketten in leerstofbundels of
artikelen beschikbaar. Op grond van de invloed van de docenten op de leeractiviteiten
en de nadruk op het 'leren door te doen' verwachten we dat de leeractiviteiten
waarbij het programma wordt gebruikt aansluiten bij de overige leeractiviteiten die in
de les plaatsvinden. Dit oordeel stemt overeen met de informatie die beschikbaar is
uit het interview met de docent PS en met de ervaringen met het gebruik van KO en
FL.
Tabel 4.19 Beoordeling van de leeractiviteiten waartoe het pakket aanleiding geeft
met het oog op de implementeerbaarheid van het pakket

overige onderdelen van het pakket
argument voor beoordeling

pakketten
aspecten2 van

PS1

FL'

TB'

FR'

RA'

KO'

beschrijving
- uitgangspunten terug te vinden

4.2.1 (3.5)

-

-

-

0

0

-

- participerend leren wordt gestimu

4.2.1 (3.5)

+

+

+

+

+

+

4.3.5 (3.5)

+

+

+

+

+

+

- leerlinggroepsgrootte is realiseerbaar

4.2.3 (3.5)

+

+

+

+

+

+

- aansluiten bij overige lesactiviteiten

4.2 (3.5)

+

+

+

+

+

+

leerd
- zelfstandig werken wordt gestimu
leerd

4.2.1 (3.5);
4.3.3 (3.6);
4.3.4 (3.6);

1

Betekenis van de gebruikte symbolen: + = positief oordeel ; 0 = voor verbetering vatbaar; - =
negatief oordeel.

2

De nummering in deze kolom verwijst naar de genummerde beschrijvingsaspecten en (tussen
haakjes) naar de betreffende schema's in hoofdstuk 3.

95

4.5.4.3

Instructie

Uitgangspunten ten aanzien van instructie (tabel 4.20) zijn niet of slecht verant
woord. Op grond van het gereedschap- en simulatie-karakter van de pakketten is in
de voorafgaande paragraaf gesteld dat participerend leren en zelfstandig werken met
deze pakketten goed mogelijk is. Bij de pakketten FL, PS en KO wordt dit zelfstandig
werken in de lespraktijk gerealiseerd.
De docentrol voor wat betreft de instructie (tabel 4.20, lesvoorbereiding,
oriëntatie, oefeningen aanbieden, terugkoppeling en evaluatie) is bij het pakket KO
globaal uitgewerkt in de vorm van een lesactiviteitenschema. Bij het pakket PS is de
oriëntatie uitgewerkt in de vorm van een in de handleiding opgenomen verkennende
lesbrief. In de overige pakketten is geen of nauwelijks informatie over de docentrol
opgenomen.
De uitvoerbaarheid van de docentrollen is niet gemakkelijk door de onderwijs
kundige te beoordelen omdat alle pakketten weinig voorschrijven ten aanzien van de
rollen voor de docent. Deze rollen zijn hierdoor sterk afhankelijk van de invulling die
de docent geeft aan de instructie. Deze instructie kan sterk variëren waarmee ook de
bijhorende docentrollen sterk uiteen kunnen lopen. De lesobservaties van de twee
lessen met het pakket FL illustreren dit. Deze lessen verschillen in de wijze waarop de
docent de rol inzake de oriëntatie op het pakket heeft ingevuld. Eén docent heeft deze
oriëntatie doen plaatsvinden door leerlingen al in een vroeg stadium binnen de cursus
al met het pakket te laten werken en door hen een voorbeeldbedrijf te laten invoeren
in het programma. De leerlingen waren dus vertrouwd met het gebruik van het
programma toen ze begonnen met de opdrachten waarbij de computer moest worden
benut. De andere docent heeft het programma pas geïntroduceerd tijdens de les
waarin de computer moest worden toegepast. Door met de leerstofbundel en de
bedieningsinstructie te werken konden de leerlingen zich tijdens het begin van de les
oriënteren op de doelen en de functies van het programma. Beide lessen verschillen
hiermee ook in de mate waarin leerlingen met startproblemen te maken kregen: in het
eerste geval minder dan in het tweede. Uit beide lessen blijkt dat de oriëntatie zo kan
worden uitgevoerd dat deze leidt tot een les waarin de leerlingen zinnig bezig zijn. Dit
blijkt ook uit de lesobservaties voor het pakket KO.
De hoeveelheid tijd die aan lesvoorbereiding moet worden besteed, is in geval
van de pakketten FL en PS omvangrijk maar niet te groot, tenzij de docent uitgebreid
de mogelijkheden tot het aanbrengen van wijzigingen gaat benutten. Uit het interview
met de docent inzake PS blijkt dat dit wijzigen (het toevoegen van plantnamen aan
het bestand) tijdrovend is. Ook ten aanzien van FL wordt verwacht dat het wijzigen
van de kengetallen een tijdrovende zaak is, vooral vanwege de tijd die het kost om
een vakinhoudelijk verantwoorde set kengetallen samen te stellen. De overige
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pakketten vragen te veel voorbereidingstijd in verhouding tot de tijd dat het pakket in
de les kan worden gebruikt.
De pakketten FL, TB, FR, RA en KO zijn in samenhang met een bestaande
leerstofbundel ontworpen. Daar waar leerstofbundel en pakket gezamenlijk worden
gebruikt, vindt oriëntatie op de leerstof vooral plaats tijdens het doornemen van de
leerstofbundel. Het pakket is echter ook zonder de leerstofbundel te gebruiken. In dit
geval kan de uitvoerbaarheid van de oriëntatie bij KO problemen geven vanwege de
complexe leerstof. Een eenduidig oordeel over de uitvoerbaarheid van de oriëntatie is
daarmee niet mogelijk. Deze uitvoerbaarheid komt overigens niet als knelpunt in de
lesobservaties (zie hierboven) of het gesprek met de docent naar voren.
In het algemeen geldt ten aanzien van de instructietaken dat de relatie tussen
de docentrollen en de doelgroep niet is toegelicht en door het ontbreken van een
docentrolomschrijving niet is te beoordelen. Ook de rol van de handleiding staat
amper omschreven. De rol van het programma bij de instructietaken wordt in de
meeste handleidingen in het algemeen aangegeven zonder dat sprake is van een
uitwerking per taak.
Alleen het pakket PS is voor verschillende doelgroepen te gebruiken doordat
het pakket de mogelijkheid kent het specifiek voor een aantal leerlingniveaus in te
stellen. Bij de overige pakketten is deze aanpassing aan verschillende doelgroepen
veel minder gemakkelijk. Dit is vooral terug te voeren op de keuze van de leerstof en
de koppeling van het pakket aan een specifieke leerstofbundel. De bruikbaarheid van
de pakketten voor docenten met verschillende instructiestijlen is groot doordat de
pakketten alle in meer of mindere mate het karakter van een educatief gereedschap
hebben. Docenten worden in alle gevallen verondersteld de oriëntatie in te vullen, de
opdrachten te construeren, terugkoppeling te geven en evaluatie en beoordeling
verder vorm te geven.
De aard van de pakketten (vooral educatief gereedschap en simulatie) staat
toe dat de inhoud van de leerstof en de opdrachten worden aangepast. Voorbeelden
hiervan zijn: het invoeren van andere plantnamen bij PS, andere bedrijfsformules bij
FL, verschillende voorbeeldbedrijven in geval van TB, andere teeltgegevens bij FR en
RA, en andere veestapel- en fokgegevens in geval van KO. Andere instelmogelijkheden bijvoorbeeld ten aanzien van opdrachten, handelingsvolgorde en dergelijke zijn er
niet. Al deze aanpassingen van de leerinhouden vergen een aanzienlijke hoeveelheid
werk. Hiernaast kent PS een expliciet aangegeven indeling in leerlingniveaus. Deze
berust op het aanbieden van verschillende groepen plantnamen. De groep plantnamen
is groter naarmate het niveau van de opleiding stijgt. Deze instelmogelijkheid van PS
is eenvoudig te bedienen.
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Tabel 4.20 Beoordeling van de door het pakket veronderstelde instructie met het oog
op de implementeerbaarheid van het pakket

instructie
argument voor beoordeling

pakketten
aspecten2 van

PS'

FL'

TB1

FR1

RA1

KO1

4.3.1 (3.6)

-

-

-

0

0

-

4.3.1 (3.6)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

beschrijving
- uitgangspunten zijn terug te vinden
- participerend leren wordt gestimu
leerd
- zelfstandig werken wordt gestimu
leerd

4.3.1; 4.3.3;
4.3.4; 4.3.5
(3.6)

- docentrol bij lesvoorbereiding staat

4.3.2 (3.6)

vermeld
- deze rol is uitvoerbaar

4.3.2 (3.6)

- geeft aanleiding tot een normale tijd

4.3.2 (3.6)

-

-

-

-

-

0

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

0

besteding: 25% van de onderwijstijd,
10 uur
- docentrol bij oriëntatie staat vermeld

4.3.3 (3.6)

- deze rol is uitvoerbaar

4.3.3 (3.6)

- oriëntatie staat in relatie tot doel

4.3.3 (3.6); 2

groep

(3.2)

- rol van programma

4.3.3 (3.6)

- rol van handleiding

4.3.3 (3.6)

- flexibel: veel doelgroepen.

4.3.3 (3.6); 2

+
+

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

-

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

+
+

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(3.2)

-

-

-

-

-

-

- flexibel: veel instructiestijlen

4.3.3 (3.6)

+

+

+

+

+

+

- docentrol bij het aanbieden van oefe

4.3.4 (3.6)

ningen is vermeld
- deze rol is uitvoerbaar

4.3.4 (3.6)

- oefeningen aanbieden staat in relatie

4.3.4 (3.6); 2

-

-

-

0

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

-

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

- rol van programma

4.3.4 (3.6)

0

-

-

-

-

-

- rol van handleiding

4.3.4 (3.6)

-

-

-

-

-

-

- flexibel: veel doelgroepen

4.3.4 (3.6); 2

+
+

+
+

-

-

-

-

+

+

+

+

tot doelgroep

(3.2)

-

n.b.

(3.2)
- flexibel: veel instructiestijlen
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4.3.4 (3.6)

vervolg tabel 4.20

instructie

pakketten

argument voor beoordeling

aspecten2 van

PS'

FL1

TB1

FR1

RA1

KO1

beschrijving
- docentrol bij terugkoppeling geven

4.3.5 (3.6)

staat vermeld
- deze rol is uitvoerbaar

4.3.5 (3.6)

- terugkoppeling staat in relatie tot

4.3.5 (3.6); 2
(3.2)

doelgroep

-

-

-

-

0

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

- rol van programma

4.3.5 (3.6)

0

0

0

0

0

0

- rol van handleiding

4.3.5 (3.6)

-

-

-

-

-

-

- flexibel: veel doelgroepen

4.3.5 (3.6); 2
-

-

-

-

4.3.5 (3.6)

+
+

-

- flexibel: veel instructiestijlen

+

+

+

+

+

- docentrol bij evaluatie en beoordeling

4.3.6 (3.6)

(3.2)

staat vermeld
- deze rol is uitvoerbaar

4.3.6 (3.6)

- evaluatie en beoordeling staan in

4.3.6 (3.6); 2

relatie tot doelgroep

(3.2)

-

-

-

-

0

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

-

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

- rol van programma

4.3.6 (3.6)

0

0

0

0

0

0

- rol van handleiding

4.3.6 (3.6)

-

-

-

-

-

-

- flexibel: veel doelgroepen

4.3.6 (3.6); 2
-

-

-

-

4.3.6 (3.6)

+
+

-

- flexibel: veel instructiestijlen

+

+

+

+

+

instelmogelijkheden aanwezig

4.3.7 (3.6)

0

-

-

-

-

-

(3.2)

1

-

n.b.

Betekenis van de gebruikte symbolen: +

= positief oordeel; 0 = voor verbetering vatbaar; - =

negatief oordeel; n.b. = niet te beoordelen.
2

De nummering in deze kolom verwijst naar de genummerde beschrijvingsaspecten en (tussen
haakjes) naar de betreffende schema's in hoofdstuk 3.

4.5.4.4

Tijdstructuur

De programma's zijn relatief eenvoudig te bedienen (zie paragraaf 4.5.5.3) waardoor
het gebruik van de computer door de leerlingen geen buitensporige extra tijdinvestering vergt. Vijf van de zes hebben het karakter van educatief gereedschap; KO is als
simulatie te karakteriseren. De docent heeft hierdoor de vrijheid de opdrachttijd
beperkt te houden en te laten aansluiten bij de gebruikelijke opdrachttijden in het
agrarisch onderwijs (vgl. tabel 4.21). De lestijd en onderwijstijd zijn bij PS en FL niet
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vastgelegd. De docent wordt hierdoor bij gebruik van deze pakketten niet belemmerd
door de tijdstructuur. De lestijden en onderwijstijden bij gebruik van de overige vier
pakketten zijn in overeenstemming met hetgeen in het agrarisch onderwijs gebruikelijk
is (lessen van een tot twee lesuren, vakken van een, twee of drie lesuren per week
gedurende een trimester). Het duidelijkst is dit terug te vinden bij de instructieplan
ning in de handleiding van KO. De lesobservaties en leerling-enquête en het interview
weerspreken dit oordeel niet.
Tabel 4.21

Beoordeling van de door het pakket veronderstelde tijdstructuur met het

oog op de implementeerbaarheid van het pakket

pakketten

tijdstructuur
argument voor beoordeling

aspecten2 van

PS1

FL1

TB'

FR'

RA'

KO'

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

beschrijving
- opdrachttijden in overeenstemming met

4.4.1 (3.7)

agrarisch onderwijs
- lestijden in overeenstemming met agra

4.4.2 (3.7)

risch onderwijs
- onderwijstijden in overeenstemming

4.4.3 (3.7)

met agrarisch onderwijs

1

Betekenis van de gebruikte symbolen: + = positief oordeel ; 0 = voor verbetering vatbaar; - =
negatief oordeel.

2

De nummering in deze kolom verwijst naar de genummerde beschrijvingsaspecten en (tussen
haakjes) naar de betreffende schema's in hoofdstuk 3.

4.5.4.5

Functies van het programma

In de handleidingen is zelden een zinsnede terug te vinden die refereert aan een
specifieke meerwaarde ten opzichte van de gangbare onderwijsvormen en leermidde
len (vgl. tabel 4.22). Alleen in geval van FL kan de zinsnede: "Door gebruik van het
computerprogramma wordt de rekendrempel weggenomen.." als zodanig worden
opgevat. In de andere handleidingen wordt volstaan met een uitleg van de functies
die het programma vervult zonder dat wordt ingegaan op de voordelen die deze
functies bieden. Vermoedelijk is verondersteld dat de voordelen voor zich spreken. Dit
blijkt uit het interview met de docent voor het pakket PS voor deze docent het geval
te zijn.
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Tabel 4.22

Beoordeling van de functies van het programma met het oog op de

implementeerbaarheid van het pakket

pakketten

functies van het programma
argument voor beoordeling

aspecten2 van

PS1

FL1

TB1

FR1

RA1

KO1

-

0

-

-

-

-

beschrijving
gemakkelijk herkenbare meerwaarde

1

4.5 (3.8)

Betekenis van de gebruikte symbolen: + = positief oordeel ; 0 = voor verbetering vatbaar; - =
negatief oordeel.

2

De nummering in deze kolom verwijst naar de genummerde beschrijvingsaspecten en (tussen
haakjes) naar de betreffende schema's in hoofdstuk 3.

4.5.5

Gebruiks- en vormgevingsaspecten

4.5.5.1

Instelbaarheid

Eerder is aangegeven dat alleen PS instelbaar is voor wat betreft aanpassing aan
leerlingniveaus. De instelling heeft alleen betrekking op de leerinhoud: het aantal
planten dat door de leerlingen te selecteren is en waarmee gewerkt kan worden.
Leerproces en instructie worden door de instellingen niet veranderd. Het pakket is
hierdoor voor een grotere groep leerlingen bruikbaar geworden. De overige pakketten
kennen geen herkenbare instelmogelijkheden. Hierdoor is de beoordeling van de
instelbaarheid van de overige pakketten niet van toepassing (tabel 4.23). Bij nadere
bestudering van de programma's blijkt dat de inhoud van de pakketten FL, PS en KO
te wijzigen is. Voor de pakketten FL en PS is hiervoor een extra docentprogramma
meegeleverd, bij KO kan de leerinhoud tijdens de installatie worden aangepast. Deze
mogelijkheden tot wijziging zijn vooral bedoeld om de inhoud van het pakket te
kunnen aanpassen aan wijzigingen die zich in de praktijk van de groenvoorziening,
bloemenhandel en melkveehouderij voordoen. Ze kunnen ook worden benut om de
leerinhoud enigszins aan te passen. Het pakket PS staat de invoer van extra plantna
men door de docent toe waardoor het bestand van siergewassen wordt gewijzigd. Bij
FL kunnen bepaalde parameters worden aangepast. Hierdoor wordt de bijdrage van de
kengetallen aan het totaaloordeel van de situatie in de bloemenwinkel veranderd. Het
aanpassen van de parameters van KO leidt tot het simuleren van de melkveestapel
met gewijzigde parameters. De overige drie programma's zijn niet te wijzigen.
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Tabel 4.23

Beoordeling van de instelbaarheid van het pakket met het oog op de

implemen teerbaarheid

pakketten

overige onderdelen van het pakket
argument voor beoordeling

aspecten2 van

PS1

FL'

TB1

+
+
+
+

0

-

-

nvt

nvt

nvt

0

nvt

FR1

RA1

KO'

-

.

0

nvt

nvt

-

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

0

beschrijving
- instelbaar

5.1 (3.9)

- instelbaarheid is aangegeven

5.1 (3.9)

- vergroot doelgroep

5.1 (3.9); 2 (3.2)

- wijzigt leerdoelen/leerinhoud

5.1 (3.9); 3 (3.3)

- heeft betrekking op leeractivi

5.1 (3.9); 4.2 (3.5)

teiten
- heeft betrekking op instructie

5.1 (3.9); 4.3 (3.6)

- instelbaarheid kent eenvoudige

5.1 (3.9); 5.3 (3.11)

bediening

1

-

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

-

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

+

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

Betekenis van de gebruikte symbolen: + = positief oordeel ; 0 = voor verbetering vatbaar; - =
negatief oordeel; nvt = niet van toepassing.

2

De nummering in deze kolom verwijst naar de genummerde beschrijvingsaspecten en (tussen
haakjes) naar de betreffende schema's in hoofdstuk 3.

4.5.5.2

Menustructuur

Een menustructuur die leidt tot een goede ondersteuning door het programma van
leren en lesgeven is uiteraard van groot belang voor de implementeerbaarheid. Het
oordeel in dit opzicht is, zo blijkt uit paragraaf 4.4.3.1, redelijk positief. Daarnaast zijn
er echter enkele specifieke beoordelingsargumenten voor de menustructuur van
belang voor de implementeerbaarheid (tabel 4.24).
Geen van de zes programma's sluit goed aan bij een standaard en ze verschil
len onderling ook sterk in het ontwerp van de menustructuur. De optie-terminologie is
bij alle pakketten eenduidig met uitzondering van de terminologie bij FR inzake hulp
en uitlegfuncties. Het onderscheid tussen informatie oproepen (hulp- en uitlegfunc
ties) en getallen invoeren is binnen dit programma niet zonder meer duidelijk. In geen
van de programma's wordt systematisch aandacht besteed aan hulpfuncties. Hier en
daar (bijvoorbeeld FL, FR) zijn wel hulpfuncties beschikbaar, maar zonder dat duidelijk
is waarom juist deze functies worden geboden en geen andere. Uit de lesobservaties
inzake het pakket FL blijkt, dat er behoefte bestaat aan een meer uitgebreide set
hulpfuncties. Van een relatie tussen de hulpfuncties en de doelgroep lijkt geen sprake.
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Tabel 4.24 Beoordeling van de menustructuur met het oog op de implementeerbaar
heid van het pakket

menustructuur

pakketten

argument voor beoordeling

aspecten2 van

PS1

FL1

TB'

FR'

RA1

KO1

-

-

-

-

-

-

+

+

+

0

+

+

.

.

-

-

_

.

beschrijving
- voldoet aan een standaard

5.2 (3.10)

- eenduidige optie-terminologie aan

5.2.3 (3.10)

wezig
- aard en beschikbaarheid van hulp

5.2.8 (3.10)

staat in relatie tot doelgroep

'

Betekenis van de gebruikte symbolen: + = positief oordeel ; 0 = voor verbetering vatbaar; - =

2

De nummering in deze kolom verwijst naar de genummerde beschrijvingsaspecten en (tussen

negatief oordeel.
haakjes) naar de betreffende schema's in hoofdstuk 3.

4.5.5.3

Bediening

Net als bij de menustructuur geldt dat een bediening die de ondersteuning van leren
en lesgeven door het programma belemmert ook de implementeerbaarheid van het
pakket negatief beïnvloedt. Een aantal aspecten van beoordeling die specifiek voor de
implementeerbaarheid van het pakket van belang zijn, zijn de volgende (vgl. tabel
4.25).
Ten aanzien van de bediening geldt als belangrijkste knelpunt dat deze niet
conform een gebruikelijke standaard is. De oudere programma's (TB, FR en RA) zijn
relatief eenvoudig waardoor dit euvel niet tot grote problemen leidt. De nieuwere
programma's zijn weliswaar meer complex maar door de muisbediening en het
gebruik van venstertechnieken conform een door het CILO toegepaste standaard is dit
probleem in mindere mate aanwezig waardoor het ook hier niet onoverkomelijk is. De
programma's zijn alle relatief eenvoudig te bedienen, al vergt de bediening wel enige
gewenning. De observaties van het gebruik van het pakket FL wijzen erop dat de
leerlingen goed met het pakket uit de voeten kunnen en ook uit het docent-interview
over PS blijkt dat bedieningsproblemen niet veel voorkomen.
Muisbediening is alleen mogelijk bij PS, KO, en FL. Bediening via de toetsen is
bij deze programma's ook mogelijk, al laat zij hier en daar te wensen over.
Wat betreft de instelbaarheid geldt dat deze alleen bij PS expliciet in het
pakket is opgenomen. De bediening hiervan is eenvoudig. De overige pakketten zijn
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strikt genomen niet instelbaar. De pakketten PS, FL en KO zijn wel aan te passen: PS
via een docentprogramma dat toegang geeft tot plantnamen en -kenmerken, FL via
een docentprogramma dat toegang geeft tot een aantal kengetallen, en KO via de
installatieprocedure. Van FL was het docentprogramma niet benaderbaar vanwege
een fout in de wachtwoordprocedure. De aanpassingen van KO en PS zijn niet
eenvoudig uit te voeren.
Tabel 4.25 Beoordeling van de bediening van het programma met het oog op de
implementeerbaarheid van het pakket

bediening

pakketten

argument voor beoordeling

aspecten2 van

PS1

FL1

TB'

FR'

RA1

KO'

-

-

-

-

-

-

+

+

+

nvt

nvt

nvt

nvt

n.b.

nvt

nvt

nvt

beschrijving
- bediening voldoet aan standaards

5.3 (3.11)

- muisbediening is mogelijk maar ook

5.3.7 (3.11)

uitsluitend toetsbediening moet
mogelijk blijven
- bediening van de instelbaarheid van
het leerlingprogramma is eenvoudig
- instelbaarheid via docentprogramma

1

5.3.12 (3.11);
5.1 (3.9)

nvt

5.3.12 (3.11);
5.1 (3.9)

is eenvoudig

+

Betekenis van de gebruikte symbolen: + = positief oordeel ; 0 = voor verbetering vatbaar; - =
negatief oordeel; nvt = niet van toepassing; n.b. = niet te beoordelen.

2

De nummering in deze kolom verwijst naar de genummerde beschrijvingsaspecten en (tussen
haakjes) naar de betreffende schema's in hoofdstuk 3.

4.5.5.4

Schermopbouw

Een goede schermopbouw is van groot belang voor de ondersteuning door het
programma van leren en lesgeven. Wanneer de schermopbouw in dit opzicht positief
kan worden beoordeeld, is aan een belangrijke voorwaarde voor goede implemen
teerbaarheid voldaan; dit is bij de zes beoordeelde pakketten maar ten dele het geval
(vgl. paragraaf 4.4.3.3). Specifiek van belang voor de implementeerbaarheid is de
mate waarin de schermopbouw voldoet aan geldende standaards op dit gebied (tabel
4.26). De jongere programma's, die zijn ontwikkeld met behulp van de ESLOOK
procedure bibliotheek, voldoen in een beperkt aantal opzichten aan de CUA SAA
standaard. Hierdoor is ook de hoofdmenubalk bovenin en zijn de submenu's van
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linksboven naar rechtsonder geplaatst (bij de schermopbouw van PS en KO is hieraan
nogal wat te verbeteren). De drie oudere programma's voldoen zeker niet aan deze
standaard. Alleen het pakket TB kent een schermopbouw waarin een goede plaatsing
van hoofd- en submenu's is te herkennen.
Tabel 4.26

Beoordeling van de schermopbouw relatie tot de implementeerbaarheid

van het pakket

schermopbouw

pakketten

argument voor beoordeling

aspecten2 van

PS1

FL1

TB'

FR'

RA'

KO'

0

0

_

_

_

0

0

+

0

-

-

0

beschrijving
- plaatsing buttons conform CUA

5.4.3 (3.12)

SAA standaard
- hoofdmenubalk bovenin, submenu's

5.4.2 (3.12)

van linksboven naar rechtsonder

1

Betekenis van de gebruikte symbolen: + = positief oordeel ; O = voor verbetering vatbaar; - =

2

De nummering in deze kolom verwijst naar de genummerde beschrijvingsaspecten en (tussen

negatief oordeel.

haakjes) naar de betreffende schema's in hoofdstuk 3.

4.5.5.5

Tekst- en beeldgebruik

De implementeerbaarheid van het pakket is vooral gebaat bij tekst- en beeldgebruik
dat ten goede komt aan de ondersteuning van leren en lesgeven. Dit was bij de zes
beoordeelde pakketten in grote lijnen ook het geval. Daarnaast is voor de implemen
teerbaarheid de standaardisering van belang: de mate waarin de tekst en de beelden
wat betreft lay-out en vormgeving voldoen aan bestaande standaards. Dit blijkt niet
het geval (tabel 4.27). In de pakketten PS, TB, FR en KO wordt niet van beelden
gebruik gemaakt, dus hier vervalt de beoordeling van het beeldgebruik.
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Tabel 4.27 Beoordeling van tekst- en beeldgebruik met het oog op de implementeer
baarheid van het pakket

pakketten

tekst- en beeldgebruik
argument voor beoordeling

aspecten2 van

PS'

FL1

TB1

FR1

RA1

KO1

beschrijving

1

- tekst lay-out is gestandaardiseerd

5.5.1 (3.13)

-

-

-

-

-

-

- beeldgebruik is gestandaardiseerd

5.5.2 (3.13)

nvt

-

nvt

nvt

-

nvt

Betekenis van de gebruikte symbolen: + = positief oordeel ; 0 = voor verbetering vatbaar; - =
negatief oordeel; nvt = niet van toepassing.

2

De nummering in deze kolom verwijst naar de genummerde beschrijvingsaspecten en (tussen
haakjes) naar de betreffende schema's in hoofdstuk 3.

4.5.5.6

Technische realisatie

De technische realisatie is voor de ondersteuning van leren en lesgeven van belang
(paragraaf 4.4.3.5, tabel 4.12), maar meer nog voor de implementeerbaarheid van het
pakket. Enthousiaste docenten zijn wellicht gemotiveerd om technische onvolkomen
heden voor lief te nemen, andere docenten zullen het pakket hierop afkeuren. De
programmasnelheid bleek voor het programma KO een knelpunt, voor het programma
FL voor verbetering vatbaar. Bij het pakket KO wordt hiervoor gewaarschuwd, zodat
met dit euvel rekening kan worden gehouden. Programmafouten komen voor bij PS,
FL en TB. Deze zijn bij FR, RA en KO niet opgemerkt. Fouten met betrekking tot
afwijkingen van de specificatie of met betrekking tot het ontwerp (vgl. schema 3.14)
zijn moeilijker vast te stellen en ook niet geconstateerd.

4.5.5.7

Veroudering

Bij alle zes pakketten speelt vakinhoudelijke veroudering een rol (tabel 4.28). Bij PS
betreft het de veroudering van plantnamen. Hiermee is rekening gehouden: docenten
kunnen plantnamen wijzigen, verwijderen en toevoegen. Uit het docent-interview
blijkt dat dit een tijdrovende activiteit is. Bij FL zijn de kengetallen aan veroudering
onderhevig evenals de lijst onderwerpen die bij het opstellen van een financieeleconomische begroting aan de orde moeten komen. Beide kunnen door de docent
worden aangepast. Toenemende milieu-eisen hebben uiteenlopende gevolgen voor de
praktijk van de veehouderij en de glastuinbouw die doorwerken in een veroudering
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van de pakketten KO, RA, FR en TB. Deze vorm van veroudering is niet gemakkelijk
te ondervangen.
Eerder is een discussie rond het pakket FL ter sprake gebracht. Daarbij is
vastgesteld dat docenten van mening verschillen over de wenselijkheid van de
vakdidactiek die is gehanteerd bij de ontwikkeling van dit pakket. Dit meningsverschil
kan leiden tot vakdidactische veroudering, wanneer deze discussie in het nadeel van
het pakket wordt beslecht. Bij de overige pakketten lijkt deze vorm van veroudering
minder relevant.
Tabel 4.28 Beoordeling van de veroudering met het oog op de implementeerbaarheid
van het pakket

veroudering
argument voor beoordeling

pakketten
aspecten2 van

PS'

FL'

TB1

FR'

_

_

_

_

+

RA'

KO'

+

+

+

_

_

.

.

nvt

nvt

nvt

0

beschrijving
- pakket weerstaat vakinhoudelijke ver

5.7.1 (3.15)

oudering
- pakket weerstaat veroudering van de

5.7.2 (3.15)

+

didactiek
- pakket weerstaat apparatuur-tech

5.7.3 (3.15)

nische veroudering
- in onderhoud is voorzien

_

5.7.4 (3.15)

- onderhoud is uitvoerbaar

0

0

0

0

0

1

Betekenis van de gebruikte symbolen: + = positief oordeel ; 0 = voor verbetering vatbaar; - =

2

De nummering in deze kolom verwijst naar de genummerde beschrijvingsaspecten en (tussen

negatief oordeel; nvt = niet van toepassing.
haakjes) naar de betreffende schema's in hoofdstuk 3.

Apparatuur-technische veroudering is vooral relevant omdat verouderde apparatuur
belemmerend werkt op de motivatie van leerlingen om met het pakket aan de slag te
gaan. De veroudering heeft betrekking op de apparatuur zelf: de apparatuur ziet er
minder mooi of geavanceerd uit, het beeld is monochroom in plaats van kleur etc. In
de tweede plaats nemen de capaciteiten van de apparatuur toe, waardoor meer
geavanceerde mens-computer interacties mogelijk worden. Oudere computers zijn
daarom al snel minder gemakkelijk te gebruiken dan de meer recente apparaten. Alle
zes pakketten zijn op dit punt aan veroudering onderhevig. De drie oudere pakketten
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TB, FR en RA zijn reeds verouderd, de drie jongere pakketten PS, FL en KO zijn dit
vermoedelijk binnen de termijn van drie jaar wanneer de huidige generatie PC's is
vervangen door een nieuwe generatie.
In beginsel geeft de aanschaf van de programma's recht op de nog te verschij
nen volgende versies van dit programma (introscherm) en in deze zin is sprake van
onderhoud van de programmatuur. Andere afspraken dan deze gelden niet. Alleen bij
het programma KO is een meer recente versie dan de eerste beschikbaar, de overige
programma's betreffen alle de eerste versie. De programma's PS, FL en KO zijn zo
vorm gegeven dat docenten verouderingsgevoelige vakinhouden en informatie
(kengetallen, plantnamen) kunnen wijzigen. Dit vereenvoudigt onderhoud door de
docenten. Bij TB, FR en RA is dit niet het geval. Verwacht mag worden dat deze
pakketten op een aantal aspecten reeds verouderd zijn. De conclusie is dan ook dat er
weinig aan onderhoud wordt gedaan. Men houdt vooral rekening met onderhoud door
docenten en dit onderhoud is alleen uitvoerbaar wanneer de docenten er voldoende
tijd voor hebben.

4.5.5.8

Andere onderdelen van het pakket

De docenthandleidingen en de bedieningsinstructies kunnen niet als volledig worden
beschouwd (tabel 4.29). Alleen de docenthandleidingen van de pakketten KO en PS
besteden aandacht aan voorbeeldlessen of een lesschema. Bij de overige pakketten
ontbreken de lessuggesties. Trouble shooting, trefwoordenlijsten noch een of andere
vorm van standaardisering zijn in de docenthandleidingen terug te vinden. De
bedieningsinstructies van vijf van de zes pakketten zijn met enige moeite te gebruiken
als gebruiksaanwijzing voor de programma's. Vooral de toegankelijkheid ervan laat te
wensen over: een bedieningsprobleem is niet eenvoudig in de bedieningsinstructie op
te zoeken. De bedieningsinstructie voor het programma FL is onvoldoende geschikt
als gebruiksaanwijzing. Dit blijkt ook uit de lesobservaties. Van trouble shooting wat
betreft het programma of de hardware is in geen van deze instructies sprake. Ook
volgt de bedieningsinstructie geen vorm van standaardisering. De docent die met het
pakket PS werkt en ook betrokken was bij de ontwikkeling van het pakket, is over de
docenthandleiding tevreden.
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Tabel 4.29

Beoordeling van overige onderdelen van het pakket met het oog op de

implementeerbaarheid van het pakket

overige onderdelen van het pakket
argument voor beoordeling

pakketten
aspecten2 van

PS1

FL1

TB1

FR1

RA1

KO1

beschrijving
- docenthandleiding is volledig

5.8.1 (3.16)

- docenthandleiding bevat lessug

5.8.1.7 t/m

gesties

5.8.1.9; 5.8.1.11;
5.8.1.12 (3.16)

- docenthandleiding besteedt aan

_

_

_

_

_

„

.

_

.

_

_

_

0

_

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

_

_

_

5.8.3 (3.16)

bruiken als gebruiksaanwijzing
- de bedieningsinstructie besteedt

.

5.8.1.16 (3.16)

conform standaard
- de bedieningsinstructie is te ge

.
5.8.1.15 (3.16)

woordenlijst
- docenthandleiding is opgebouwd

0

5.8.1.14 (3.16)

dacht aan trouble shooting
- docenthandleiding bevat tref

0

5.8.3.1.4 (3.16)

aandacht aan trouble shooting
inzake hardware
- de bedieningsinstructie besteedt
aandacht aan trouble shooting

5.8.3.2.4 (3.16)

ir

inzake programma
- de bedieningsinstructie is opge

5.8.3.3 (3.16)

bouwd conform een standaard
1

Betekenis van de gebruikte symbolen: + = positief oordeel ; 0 = onzeker, moeilijk te beoordelen; -

2

De nummering in deze kolom verwijst naar de genummerde beschrijvingsaspecten en (tussen

= negatief oordeel.
haakjes) naar de betreffende schema's in hoofdstuk 3.

4.5.6

Overzicht van de beoordeling inzake de implementeerbaarheid

Deze paragraaf geeft zicht op de gesommeerde scores ten aanzien van de beoordeling
van de implementeerbaarheid van de pakketten (tabel 4.30). Hierbij zijn de verschil
lende scores gesommeerd voor de mogelijke beoordelingscategorieën ( + ,

0, nvt en
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n.b.). Tevens is een gecorrigeerde score berekend voor de drie bepalende antwoordcategorieën door elk item waarin de score n.b. of nvt voorkomt niet bij de sommatie
te betrekken. Een vergelijking tussen de pakketten wat betreft de verschillende
gesommeerde scores ten aanzien van de implementeerbaarheid is alleen mogelijk na
correctie. Immers waar de score niet van toepassing is of het aspect niet beoordeel
baar kan een vergelijking niet worden gemaakt en dient het betreffende aspect in de
vergelijking te worden genegeerd.'
De vergelijking van gecorrigeerde gesommeerde scores leert dat de relatief
nieuwe pakketten beter scoren dan de oudere pakketten. Dit wijst op een toenemen
de aandacht voor aspecten die met implementatie te maken hebben. Aan de relatief
hoge score van PS wordt vooral bijgedragen door de instelbaarheid van het program
ma en de lesverkenning bij dit pakket.
Tabel 4.30

Gesommeerde scores met betrekking tot de beoordeling van de imple

menteerbaarheid

scores

1

pakketten

PS1

FL1

TB1

FR1

aantal

+

32 (39)

19 (20)

19

(19)

aantal

0

11 (12)

15 (17)

7

(7)

aantal

-

30 (33)

39 (43)

47

(47)

aantal nvt

(2)

(5)

(12)

aantal n.b.

(9)

(10)

(10)

Tussen haakjes staan de niet gecorrigeerde scores weergegeven.
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20
9
44

RA1

KO1

(20)

22

(22)

21 (24)

(9)

4

(7)

17 (19)

(44)

44

(45)

35 (38)

(12)

(11)

(6)

(10)

(10)

(8)

5

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In hoofdstuk 2 is aangegeven dat de beoordeling van de courseware drie onderdelen
kent: een beoordeling van de mate waarin het pakket leren en lesgeven ondersteunt,
van de bijdrage van het pakket aan de voorbereiding op een geïnformatiseerde
agrarische praktijk en van de implementeerbaarheid van het pakket. In de volgende
drie paragrafen worden deze drie onderdelen van conclusies en aanbevelingen
voorzien. Bij het opstellen van de conclusies en aanbevelingen is ervan uitgegaan dat
door de keuze van de beoordeelde pakketten (zie paragraaf 2.4) deze pakketten
beschouwd kunnen worden als representatief voor de courseware in de beroepsge
richte en beroepsondersteunende agrarische vakken. Elk van de volgende drie
paragrafen sluit af met een aantal aanbevelingen.
Het onderzoek beoogt niet alleen een oordeel over een aantal coursewarepakketten, maar ook een instrument voor de beoordeling van courseware op te
leveren. Dit instrument is in hoofdstuk 3 weergegeven. Met het instrument is ervaring
opgedaan (vgl. hoofdstuk 4) op grond waarvan in paragraaf 5.4 conclusies worden
geformuleerd over de bruikbaarheid van het instrument in het kader van coursewareontwikkeling voor het landbouwonderwijs. Ook deze paragraaf sluit af met aanbeve
lingen.

5.1

Voorbereiding op een geïnformatiseerde agrarische praktijk

Een van de doelstellingen van de ESLO-projecten is het verbeteren van de afstemming
van het landbouwonderwijs op de door toepassing van informatietechnologie
veranderde landbouwpraktijk. Het blijkt dat elk van de zes beoordeelde pakketten
leerdoelen ondersteunt die aan deze verbeterde afstemming kunnen bijdragen. Deze
leerdoelen liggen voor het pakket KO binnen de categorie 'leren beslissingen nemen
met behulp van informatie'; voor de vijf overige pakketten liggen zij vooral binnen de
categorie 'beroepsgerichte informatica'. Voorzover leerdoelen binnen deze laatste
categorie in de pakketten zijn herkend, hebben zij betrekking op het leren omgaan met
bedrijfsinformatiesystemen. Procesbesturing en telematica zijn niet in deze pakketten
vertegenwoordigd. Alleen in geval van het pakket PS blijken ook leerdoelen met
betrekking tot de introductie in PC-gebruik te kunnen worden ondersteund. Het is ook
het enige pakket dat aangeboden wordt aan leerlingen voor wie deze doelstelling
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relevant is. Dit is in overeenstemming met de constatering dat het leren omgaan met
(personal) computers een doelstelling is die niet op het niveau van middelbaar
beroepsonderwijs, maar in het voorbereidend beroepsonderwijs thuis hoort (Blom en
De Vries, 1990).
Verwacht mag worden dat waar het leren omgaan met bedrijfsinformatiesys
temen aan de orde is ook het nemen van beslissingen met behulp van informatie aan
de orde komt. Het pakket zal hieraan aandacht moeten besteden: het nemen van
beslissingen vormt een van de leerdoelen of de leerlingen worden verondersteld
hiermee vertrouwd te zijn. Slechts bij twee van de vijf pakketten is deze aandacht
voor het nemen van beslissingen herkenbaar aanwezig: TB en FL. Gewezen is op drie
mogelijke, samenhangende oorzaken:
gebrek aan inzicht in de wijze waarop informatie in de agrarische praktijk benut
wordt en kan worden om gefundeerd beslissingen te kunnen nemen;
gebrek aan inzicht in de wijze waarop dit kan worden onderwezen;
de keuze de programma's te beperken tot gereedschap waarmee informatie kan
worden verwerkt, zodat de docenten vrij worden gelaten om het onderwijs naar
eigen inzicht vorm te geven.
Het onderzoek van Blom (1993a) naar het gebruik van computers in het MAO geeft
aan dat docenten deze leerdoelen wel belangrijk vinden, maar niet weten hoe deze in
de lespraktijk moeten worden gerealiseerd. Deze bevinding bevestigt de beide eerste
oorzaken. Uit de beoordeling van het centrale scherm en de menustructuur, die de
omgang met het pakket bepalen, blijkt dat tal van dilemma's spelen bij het vaststellen
van de activiteiten die leerlingen moeten verrichten en de functies die het pakket
derhalve moet vervullen. Voorbeelden van dilemma's zijn: Wat is de rol die kengetal
len of ijkwaarden spelen bij het nemen van beslissingen op grond van informatie? Wat
zijn belangrijke doelen van het pakket: het aanleren van een stapsgewijze procedure
die leerlingen in staat stelt bedrijven te analyseren, en op grond van deze analyse
beslissingen te nemen, of het leren analyseren van het bedrijf aan de hand van een
door de leerling opgebouwd model, of het aanleren van een aantal algoritmen? Welke
rol speelt het vergelijken van verschillende bedrijfssituaties of casussen in het
bereiken van deze doelen? Deze dilemma's vormen aanwijzingen voor de tweede
oorzaak. Uit het onderzoek naar de ontwikkeling van courseware voor het landbouw
onderwijs (Blom, 1993b) blijkt, dat bij de ontwikkeling van courseware voor het
landbouwonderwijs relatief weinig aandacht besteed wordt aan de oriëntatiefase:
definiëren en analyseren van het instructieprobleem. Het lijkt erop dat geen tijd wordt
genomen beide eerste oorzaken aan te pakken, waardoor men gedwongen is zich tot
het aanbieden van gereedschappen te beperken.
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Aanbevelingen
Van de relevante leerdoelen blijken het leren omgaan met bedrijfsinformatiesystemen
en het leren nemen van beslissingen met behulp van informatie vertegenwoordigd.
Nagegaan dient te worden of andere belangrijke doelen namelijk leren omgaan met
systemen voor procesbesturing en het leren omgaan met telematica niet ook van
lesmateriaal moeten worden voorzien.
Een pleidooi voor het ontwikkelen van onderwijs in het gefundeerd leren
nemen van beslissingen met behulp van informatie binnen de relevante beroepsgerich
te en beroepsondersteunende vakken blijkt op zijn plaats. Deze onderwijsontwikkeling
omvat het nader specificeren van eindtermen en leerdoelen. Bij deze eindtermen en
leerdoelen zullen de volgende elementen een belangrijke rol spelen: het (routinematig
en probleemgericht) analyseren van het bedrijf of onderdelen daarvan, met behulp van
beschikbare informatie; het nemen van beslissingen op grond van deze analyse; het
plannen van maatregelen en voorspellen van het resultaat hiervan; en het evalueren
van het resultaat. Dit houdt in dat de betreffende leerdoelen zijn te karakteriseren als
complexe hogere cognitieve vaardigheden. De onderwijsontwikkeling omvat ook het
verder uitdiepen van instructiestrategieën die leiden tot het realiseren van deze
leerdoelen. Kenmerken van dergelijke instructiestrategieën zijn onder meer praktijkge
richtheid, mogelijkheid van opdoen van ervaringen met het nemen van beslissingen op
grond van informatie, simulatie van bedrijven, analyse van cases met kenmerkende
problemen.

5.2

Ondersteuning van leren en lesgeven

Vijf van de zes beoordeelde pakketten kunnen worden gekarakteriseerd als educatieve
gereedschappen. Het zesde pakket (KO) is een simulatie die tevens veel wegheeft van
een rekenhulpmiddel. De pakketten maken op onderling vergelijkbare wijze gebruik
van dezelfde sterke kanten van de computer. Leerlingen worden ondersteund in het
verwerken van informatie, in het nauwkeurig werken en in het rekenen, en krijgen
hierdoor ook ondersteuning in het modelleren van concepten en relaties. De leerlingen
krijgen hoofd en handen vrij om vaardigheden te oefenen zoals het vertalen van
fokdoelen in inseminatiebeslissingen (KO), het opstellen van een beplantingsplan (PS),
het nemen van tactische beslissingen rond de bloemenwinkel (FL). De vraag rijst of
niet ook andere sterke kanten van de computer kunnen worden benut ter ondersteu
ning van leren en lesgeven. Te denken valt bijvoorbeeld aan visualiseren, tekenhulp,
en het herhaald aanbieden van oefeningen (vgl. paragraaf 4.4).
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Er mag een samenhang verondersteld worden tussen de aard van de pakketten en de
leerdoelen die door de pakketten worden ondersteund. De pakketten hebben alle zes
betrekking op bedrijfsinformatiesystemen. In drie van de zes pakketten staat het leren
werken met dergelijke systemen centraal, twee pakketten combineren het leren
omgaan met deze systemen met het leren nemen van beslissingen met behulp van
relevante informatie. In één pakket ligt de nadruk op het leren nemen van beslis
singen. Educatieve gereedschappen en simulaties worden blijkbaar geschikt geacht
om deze leerdoelen te ondersteunen.
De leerdoelen die met behulp van de beoordeelde pakketten moeten worden
gerealiseerd, vormen één geheel. De door de pakketten aangeboden functies zijn
redelijk tot goed afgestemd op deze leerdoelen. De leerdoelen worden echter door de
pakketten niet of nauwelijks op een begrijpelijke manier aan de leerlingen gepresen
teerd. Dit is eenvoudig te verbeteren door in een ieerlinghandleiding aandacht te
besteden aan de leerdoelen en een motivering van deze leerdoelen.
De pakketten zijn vooral bedoeld om leeractiviteiten van leerlingen te ondersteunen en
zij doen dit verantwoord. De pakketten maken het gebruik van 'eigen cijfers' van de
leerlingen mogelijk. Wanneer leerlingen de gelegenheid krijgen met deze eigen cijfers
te werken, zullen zij hierdoor gemotiveerd raken.
De beoordeelde programma's zullen slechts een beperkte invloed hebben op
de leeractiviteiten van de leerlingen. De docent heeft een veel grotere invloed, omdat
de pakketten instructie-activiteiten van docenten amper ondersteunen. De onderwijsvoorbereiding krijgt in de pakketten geen of nauwelijks aandacht. Leerlingen worden
niet geïnformeerd over doelstellingen van het pakket en de werkwijze die de leerlingen
dienen te volgen; de rol van het pakket en die van de docent bij de leeractiviteiten
wordt door het pakket niet uitgelegd; onderwijskundige uitgangspunten zijn niet of
nauwelijks expliciet verwoord; voorbeeldopdrachten worden niet of nauwelijks
meegeleverd; terugkoppeling blijft beperkt tot alleen getalsmatige terugkoppeling naar
aanleiding van door leerlingen genomen beslissingen; enige hulp bij het afnemen of
verwerken van toetsen wordt niet geleverd. Het voordeel van deze geringe docent
ondersteuning is dat docenten in hun instructiestijl weinig worden belemmerd. Het
nadeel is echter, dat docenten de instructie met behulp van het pakket verder moeten
invullen. Het is de vraag of zij hiertoe in staat zijn. De pakketten dienen de docenten
meer ondersteuning te geven zonder de vrijheid van de docenten in te perken.
Het ontwerpen van pakketten die de docenten meer ondersteunen dan bij de
beoordeelde pakketten het geval is vergt een systematische analyse van het bestaan
de curriculum. Het onderzoek van Blom (1993b) toont aan dat vermoedelijk geen van
de pakketten is ontstaan op basis van een systematische analyse van het bestaande
curriculum noch op basis van een gedetailleerd ontwerp van de instructie. Het
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verdient aanbeveling bij het ontwikkelen van de pakketten meer aandacht te besteden
aan deze analyse van het bestaande curriculum en aan het ontwerp van de gewenste
instructie.
De gebruiks- en vormgevingsaspecten van de beoordeelde programma's zullen de
ondersteuning van leren en lesgeven niet sterk belemmeren, maar op tal van punten is
verbetering mogelijk.
Een belangrijk punt betreft het ontwerp van het centrale scherm en dat van de
menustructuur. Deze ontwerpen voldoen niet aan een aantal belangrijke eisen die op
grond van de werkblad- of marktplaatsbenadering kunnen worden gesteld. In alle
gevallen dienen het centrale scherm en de menustructuur beter toegang te geven tot
de functies die het programma kan verrichten en de objecten die daarbij worden
gemanipuleerd. Het programma wordt daardoor beter afgestemd op de activiteiten die
leerlingen met dit programma verrichten. Alle pakketten zijn in meer of mindere mate
gericht op het leren nemen van beslissingen. In de vorige paragraaf is een aantal
dilemma's aangegeven dat bij het ontwerpen van het centrale scherm en van de
menustructuur voor dergelijke pakketten aan de orde blijkt te komen, zoals het
dilemma met betrekking tot de rol van ijkwaarden en kengetallen. Het oplossen van
deze dilemma's zal kunnen leiden tot een beter ontwerp van het centrale scherm en
van de menustructuur voor pakketten die het leren nemen van beslissingen op grond
van informatie moeten ondersteunen.
Een tweede punt betreft de bediening door middel van het toetsenbord, de
muis, het centrale scherm en de menustructuur. Deze bediening is relatief eenvoudig
maar op tal van details te verbeteren. Voorbeelden zijn het gebruik van bepaalde
toetsen voor verschillende functies en het niet consequent aanbieden van dezelfde
functies op de zelfde wijze.
Hoewel tekst- en beeldgebruik niet slecht zijn, zijn deze wel te verbeteren. Het
gebruik van telegramstijl, evenals het optreden van taal- en stijlfouten kan worden
voorkomen.
Drie van de zes pakketten bleken programmeerfouten te bevatten. Dit dient
voorkomen te worden, vooral door voldoende aandacht voor het testen van eerste
versies van het pakket.
De overige onderdelen van het pakket blijven belangrijk onder de maat: zij beperken
zich veelal tot een bedieningsinstructie en een beknopte introductie in het pakket. De
samenhang met overige lesmaterialen wordt niet uitgelegd, een onderwijshandleiding
voor docenten en leerlingen ontbreekt bij vrijwel alle pakketten, en de kwaliteit van
het gebruikte materiaal (wijze van inbinden, opbergcassette e.d) is gering. Een grotere
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aandacht voor leerling- en onderwijshandleidingen is gewenst om van de programma
tuur ook lesmateriaal te maken dat in de lespraktijk kan functioneren.

Aanbevelingen
Het is aanbevelenswaardig de voor de agrarische beroepsgerichte en beroepsonder
steunende vakken nog weinig benutte mogelijkheden van de computer verder te
exploreren. Het betreft: visualiseren van concepten en relaties tussen concepten,
tekenhulpmiddel, het aanbieden van uiteenlopende instructiewegen, het herhaald
aanbieden van oefeningen, het benutten van de computer als programmeerbaar
apparaat en als controle-instrument.
De pakketten dienen de docenten voldoende te ondersteunen zonder de
vrijheid van de docenten bij het inrichten van de instructie te beperken. Dit kan door
uitgebreide lesplannen met voorbeeldopdrachten voor mogelijke lessen mee te
leveren. De beoordeelde pakketten veronderstellen cases die met behulp van de
pakketten kunnen worden uitgewerkt en vergeleken: bloemenwinkels (FL), melkvee
houderijbedrijven (KO), tuinontwerpen (PS), glastuinbouwbedrijven (TB), freesia- (FR)
en radijskwekerijen (RA). Aan de verschillende cases kan meer aandacht worden
besteed: cases kunnen in het lesmateriaal worden meegeleverd en uitgebreid worden
toegelicht. Bovendien kan per pakket het aantal functies dat de instructie ondersteunt
worden uitgebreid: meer aandacht voor analyse van de beginsituatie, toetsprogramma's e.d.
De leerlinghandleiding dient aandacht te besteden aan de leerdoelen en een
motivering van deze leerdoelen.
Het verdient aanbeveling bij het ontwikkelen van de pakketten meer aandacht
te besteden aan de analyse van het bestaande curriculum en aan het ontwerp van de
gewenste instructie. Deze analyse is nodig voor het ontwerp van pakketten die
docenten voldoende ondersteunen bij hun instructie.
Binnen de pakketten zijn enkele dilemma's met betrekking tot de didactiek van
het leren nemen van beslissingen met behulp van informatie gesignaleerd: rol van
kengetallen en ijkwaarden, de essentie van dit nemen van beslissingen (model van het
bedrijf, analyse van het bedrijf, algoritmen voor het nemen van beslissingen). Deze
dilemma's moeten worden opgelost teneinde een beter ontwerp van menustructuur
en centraal scherm mogelijk te maken.
Er zijn diverse manco's in de bediening gesignaleerd. De aanbeveling die hier
voor de hand ligt is het volgen van een standaard voor de vormgeving, waardoor veel
van de gesignaleerde hindernissen bij de bediening kunnen worden voorkomen.

116

Het gebruik van telegramstijl, evenals het optreden van taal- en stijlfouten kan
worden voorkomen. Het aanstellen van een corrector bijvoorbeeld voorkomt taal- en
stijlfouten die nu nog in de pakketten terecht zijn gekomen.
Het optreden van storingen als gevolg van programmeerfouten kan worden
voorkomen door de eerste versies van de programmatuur voldoende uitgebreid te
testen. Dit testen dient plaats te vinden volgens een standaard testprocedure waarin
alle functies van het programma worden getest. Ook een uitgebreide test in een reële
klassesituatie dient uitgevoerd te worden voordat het pakket vrijgegeven wordt voor
verspreiding.
Er dient veel meer aandacht te worden besteed aan de leerling- en onderwijshandleiding bij het programma. Alleen dan ontstaat lesmateriaal dat in de praktijk
gemakkelijk kan worden gebruikt.

5.3

Implementeerbaarheid

In schema 2.5 is aangegeven dat bij de beoordeling op implementeerbaarheid vooral
gelet wordt op zes aspecten van de vernieuwing: belang, behoefte, helderheid,
complexiteit en verstrekkendheid, technische kwaliteit en praktische bruikbaarheid.

5.3.1

Belang van de vernieuwing

De vernieuwing, die door gebruik van de betreffende pakketten wordt gerealiseerd,
kan betrekking hebben op leerprocessen (andere leerprocessen, meer efficiënt en
effectief), leerdoelen (andere leerdoelen) en instructie (meer efficiënt en effectief).
Geen van de pakketten geeft duidelijk aan wat het belang is van deze vernieuwing.
Leerdoelen staan niet of zeer globaal aangegeven, de aard van de leerprocessen
wordt nauwelijks toegelicht en de instructie die door het pakket wordt ondersteund
staat amper omschreven. Het belang van de vernieuwing is voor een docent hierdoor
niet eenvoudig terug te vinden. Dit belemmert de implementeerbaarheid. In elk pakket
dient toegelicht te worden wat de meerwaarde is die het gebruik van het pakket zal
opleveren.
Veroudering is bovendien bij alle pakketten een knelpunt. Dit ondergraaft het
belang van de vernieuwing omdat het pakket slechts een beperkt aantal jaren te
gebruiken is. De pakketten FR en RA zijn bijvoorbeeld nu al als verouderd aan te
merken. Tijdens het ontwerp zal meer zorg aan de veroudering van het pakket moeten
worden besteed.
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Aanbevelingen
In elk pakket dient de meerwaarde van het gebruik van het pakket te worden
toegelicht. Gedacht kan worden aan het beantwoorden van vragen als: Welke (extra)
leerresultaten zijn door het gebruik mogelijk geworden? Wordt nu anders en beter
geleerd? Wordt het werk van de docent er eenvoudiger op? Deze toelichting verdient
I
een in het oog springende plaats zoals in een inleiding of op een achterflap.
Aan veroudering dient tijdens het ontwerpen meer aandacht te worden
besteed. Van de drie aspecten van veroudering (vakinhoudelijke, apparatuur-technische en didactische veroudering) kan worden nagegaan in hoeverre het aspect een
knelpunt vormt, en of dit knelpunt is te ondervangen door wijziging van het ontwerp
of door periodiek onderhoud van het pakket. Van de bestaande pakketten moet
worden nagegaan of de afspraken ten aanzien van onderhoud en updating kunnen
worden nagekomen.

5.3.2

Behoefte aan de vernieuwing

De doelgroepomvang blijkt voor elk van de zes beoordeelde pakketten te verschillen.
De gedachtengang is dat naarmate de doelgroepomvang groter is het aantal docenten
dat behoefte heeft aan de vernieuwing eveneens groter zal zijn. Kanttekening hierbij is
dat wanneer het belang van de vernieuwing groot is, bijvoorbeeld omdat het betref
fende leerdoel belangrijk is en omdat het alleen door middel van inschakeling van de
computer is te realiseren, een kleinere doelgroepomvang beter is te rechtvaardigen.
Vier van de zes beoordeelde pakketten geven geen aanleiding tot twijfels in relatie tot
de behoefte aan de vernieuwing waar het de omvang van de doelgroep betreft. Ten
aanzien van FR en RA bestaat twijfel aan de noodzaak de computer te benutten voor
het realiseren van de betreffende leerdoelen. Dit zijn tevens de pakketten met de
kleinste doelgroepomvang. Het belang van en de behoefte aan de betreffende
vernieuwing zijn vermoedelijk onvoldoende.
Alleen het programma PS is voor verschillende doelgroepen instelbaar.
Hierdoor is er meer behoefte aan en zal het pakket PS vermoedelijk beter implementeerbaar zijn dan de overige pakketten. In het pakket KO staat aangegeven dat het in
het HAO te gebruiken is en het wordt bovendien op de LU gebruikt. Dit is niet in de
handleiding uitgewerkt. Gebruik van het pakket door HAO-docenten zal alleen op een
verantwoorde wijze worden gerealiseerd wanneer voor hen een aparte handleiding bij
het programma KO wordt ontwikkeld.
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Aanbevelingen
Het verdient aanbeveling na te gaan of de pakketten FR en RA in de toekomst nog
gedistribueerd moeten worden.
Indien pakketten voor duidelijk verschillende doelgroepen gebruikt kunnen
worden, zoals het pakket KO voor MAO, HAO en LU, is een afzonderlijke handleiding
voor elk van deze doelgroepen aan te bevelen.

5.3.3

Helderheid van de vernieuwing

De beoordeelde pakketten blijken weinig helderheid te scheppen ten aanzien van de
inhoud van de vernieuwing. De pakketten maken slechts globaal melding van
doelstellingen en doelgroepen. Instapvoorwaarden zijn niet of nauwelijks weergege
ven. Uitgangspunten voor ontwerp van instructie en leeractiviteiten worden niet
vermeld. Ook geven de pakketten amper aanwijzingen ten aanzien van de rol van
docent, de rol van het programma en die van de handleiding bij de instructie. De
inhoud van de vernieuwing (doelstellingen en werkwijze) wordt hierdoor minder helder
aangegeven dan wenselijk is hetgeen de implementeerbaarheid belemmert.

Aanbevelingen
De handleiding zal meer aandacht moeten besteden aan het onderwijs waarin het
pakket een rol vervult en aan deze rol zelf. Bovendien zal tijdens de ontwikkeling van
het pakket, in de fase van ontwerp en produktie, meer aandacht moeten worden
besteed aan de analyse van het bestaande curriculum en het ontwerp van de
instructie om de inhoud van de vernieuwing meer nauwkeurig te kunnen aangeven.

5.3.4

Verstrekkendheid van de vernieuwing

De rol die de docent bij de instructie moet vervullen wordt onvoldoende in de
pakkethandleidingen beschreven. Het is moeilijk voor de docent om vast te stellen
hoe complex of verstrekkend het gebruik van het pakket in de praktijk zal zijn. Een
docent heeft hierdoor geen zicht op de moeilijkheden die hij of zij zich op de hals haalt
bij het besluit tot gebruik van het pakket over te gaan. Dit belemmert de implemen
teerbaarheid. In de handleidingen moet dus meer aandacht worden besteed aan de rol
van de docent. De zes pakketten hebben alle het karakter van educatief gereedschap,
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dat op uiteenlopende manieren in het onderwijs is in te zetten. De verstrekkendheid
van de vernieuwing kan hierdoor beperkt blijven, maar in gevallen waarin de docent
dit wenst kan het pakket leiden tot radicale vernieuwingen van het onderwijs. Dat
betekent dat geen sprake is van één rol van de docent, maar van diverse mogelijke
docentrollen.
De tijdstructuur die door de pakketten wordt verondersteld wijkt niet af van
hetgeen in het voortgezet landbouwonderwijs gebruikelijk is. De vernieuwing vraagt
geen aanpassing van de tijdstructuur waardoor de verstrekkendheid van de vernieu
wing met betrekking tot de tijdstructuur beperkt blijft.
Leerdoelen staan nergens concreet geformuleerd. Het is hierdoor voor de
docent niet mogelijk te beoordelen hoe verstrekkend de pakketten ingrijpen op zijn
eigen lespraktijk. Op basis van de leeractiviteiten kan wel afgeleid worden welke
leerdoelen in het geding zijn. Deze leerdoelen zijn wat betreft het leren omgaan met
bedrijfsinformatiesystemen nieuw. Waar het het leren omgaan met informatie betreft
komen vergelijkbare leerdoelen voor in bijvoorbeeld de relevante leerstofbundels. De
leerdoelen lijken wat betreft niveau goed aan te sluiten bij de leerdoelen die in het
voortgezet landbouwonderwijs gebruikelijk zijn.
De doelstellingen van de pakketten FR en RA zijn niet in het ODC (Ministerie
van LNV, 1992 en 1993) terug te vinden. Hierdoor zijn beide pakketten minder
gemakkelijk onder te brengen in de terminologie en indelingen die in de toekomst voor
het agrarisch lesmateriaal gangbaar zullen zijn. Het is moeilijk voor de docent vast te
stellen in hoeverre het gebruik van het pakket strookt met hetgeen door het ODC van
de docent wordt gevraagd. Dit belemmert implementatie.

Aanbevelingen
In de handleidingen moet meer aandacht worden besteed aan de rol van de docent.
Dit kan in de docenthandleiding gebeuren door voorbeeldlessen te beschrijven waarbij
aandacht wordt besteed aan de docentactiviteiten.
Omdat er geen sprake is van slechts één mogelijk docentrol maar van een rol
die op meer dan een wijze kan worden ingevuld, dienen er zeker twee van deze invul
lingen te worden beschreven. Het verdient aanbeveling één onderwijssituatie te
beschrijven waarin deze verstrekkendheid of complexiteit inderdaad beperkt is en één
situatie waarin het gebruik van het pakket leidt tot een meer verstrekkende verande
ring van het onderwijs. Docenten krijgen hierdoor een beter zicht op de verstrekkend
heid en complexiteit van de vernieuwing. Bovendien wordt dan rekening gehouden
met verschillen tussen docenten: beginnende en gevorderde gebruikers. Voor de
beginnende gebruikers dienen lesvoorbeelden die gegarandeerd en zonder veel
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tijdverlies tot resultaat leiden, voor gevorderde gebruikers dienen voorbeelden die
aangeven hoe de mogelijkheden van het pakket kunnen worden benut om een eigen
stijl in het lesgeven te realiseren.
De leerdoelen die door de pakketten worden nagestreefd dienen in de leerling
handleiding herkenbaar te zijn beschreven. Deze leerdoelen sluiten bij voorkeur aan op
de indelingen die in het ODC zijn opgenomen.

5.3.5

Technische kwaliteit

De technische kwaliteit van de pakketten blijkt op tal van belangrijke details voor
verbetering vatbaar. Het tekst- en beeldgebruik is niet standaard en op een aantal
details te verbeteren. Programmafouten komen bij drie van de zes pakketten voor op
plaatsen waar ze het gebruik belemmeren of waar ze het programma doen vastlopen.

Aanbevelingen
Het is aanbevelenswaardig een grafisch ontwerper bij het ontwikkelteam te betrekken
om het beeldgebruik te verbeteren. Verder dienen de pakketten te worden gecorri
geerd op tekstgebruik: taal- en spelfouten mogen niet voorkomen. Ook moet regelma
tige controle op programmafouten plaatsvinden; blijkbaar is de huidige procedure
(testen van de pakketten op twee proefscholen) onvoldoende. Voorgesteld wordt een
interne procedure en organisatie voor kwaliteitsbewaking te vormen waarin dergelijke
controles plaatsvinden (alle functies worden getest, toetsbediening gecontroleerd
e.d.).

5.3.6

Praktische bruikbaarheid

De pakketgegevens zijn niet altijd volledig en soms moeilijk terug te vinden. Voor de
docenten is de praktische bruikbaarheid van het pakket hierdoor moeilijk te beoor
delen.
De menustructuur is redelijk maar kan worden verbeterd, vooral waar het de
standaardisering en de hulpfuncties betreft. Ook de bediening is redelijk maar op
diverse punten voor verbetering vatbaar. Zo is de toetsbediening waar ook de muis
kan worden gebruikt niet voldoende voor de hand liggend. Bij de oudere pakketten is
de toetsbediening soms niet eenduidig. Ook is de bediening onvoldoende gestandaar
diseerd. Default invoer is bij de oudere pakketten (TB, FR en RA) afwezig, maar wordt
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bij de jongere pakketten (PS, FL en KO) steeds vaker benut. De schermopbouw kan
eveneens op een aantal punten worden verbeterd. De uitgangspunten bij het ontwerp
van het centrale scherm zijn onvoldoende vastgelegd en gecontroleerd. Bij het
ontwerp van een dergelijk centraal scherm is niet voldoende uitgegaan van een
eenduidige centrale taak die de leerling moet vervullen, en van de functies en
objecten die voor deze taak nodig zijn. Voor het vaststellen van deze centrale taak zal
een analyse van het bestaande curriculum en een duidelijk ontwerp van de instructie
nodig zijn. Bij de drie nieuwe pakketten (PS, FL en KO) zijn kanttekeningen te plaatsen
die betrekking hebben op een onvolledige curriculumanalyse en een niet consistent
ontwerp. De aanbeveling om meer aandacht aan het ontwerp van het centrale scherm
te besteden impliceert ook meer aandacht voor curriculumanalyse en ontwerp van
instructie. Hiernaast geldt dat op uiteenlopende terreinen de standaardisering nog
onvoldoende blijkt: menustructuur, bediening en schermontwerp en ook de handlei
ding worden nog onvoldoende conform een universele standaard ontwikkeld. Vandaar
dat hier een pleidooi voor standaardisering op zijn plaats is; de produkten moeten aan
geldende standaards voldoen. Hiermee wordt bovendien een vorm van kwaliteitscon
trole ingevoerd. De problemen rond toets- en muisbediening en niet-eenduidige
toetsbediening kunnen hierdoor ook worden opgelost. Bovendien verdient het
aanbeveling aandacht te besteden aan hulpfuncties. Op dit moment lijkt het erop dat
het ontwerpteam zich in een relatief laat stadium de vraag stelt welke hulpfuncties
moeten worden toegevoegd. Om problemen die men verwacht ten aanzien van de
bediening of de voorkennis van de leerlingen te ondervangen worden dan hulpfuncties
ontwikkeld. Deze hulpfuncties zullen per pakket sterk verschillen. Een meer systema
tische aanpak waarin een aantal standaard hulpfuncties inzake de leerinhoud, de
werkwijze en de bediening in elk programma worden ingebed, lijkt de programma's
wat betreft de praktische bruikbaarheid te kunnen verbeteren.
De handleidingen bij de zes beoordeelde pakketten blijken op wezenlijke
onderdelen tekort te schieten. Ze zijn onvolledig en voldoen niet aan de in dit
onderzoek gestelde eisen. De functies van de handleiding ter ondersteuning van leren
en lesgeven naast het programma blijken sterk te worden onderschat. De voor de
hand liggende aanbeveling is dan ook meer aandacht te besteden aan het ontwikkelen
en produceren van de handleidingen als integraal onderdeel van het beoogde pakket.

Aanbevelingen
In de handleiding moeten de pakketgegevens duidelijk en herkenbaar vermeld zijn,
bijvoorbeeld in de vorm van een apart hoofdstuk of aparte paragraaf.
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De schermopbouw, met name het ontwerp van het centrale scherm kan worden
verbeterd. Hiervoor, zo is al eerder opgemerkt, is een analyse van het curriculum
noodzakelijk. Bovendien is een standaard nodig die geldt voor het schermontwerp
maar ook de menustructuur en de toets- en muisbediening omvat.
Aan het ontwikkelen van de handleidingen dient in een vroeg stadium
aandacht te worden besteed opdat zij een integraal onderdeel van het pakket
uitmaken.
Dit is niet de enige standaard die moet worden ontwikkeld: ook voor de hulp
functies is dit noodzakelijk evenals voor de verschillende handleidingen. Deze stan
daards dienen onderdeel te zijn van de in paragraaf 5.3.5. bepleite procedure en
organisatie voor kwaliteitsbewaking.

5.4

Het instrument voor beoordeling van courseware

Het instrument is opgebouwd uit een uitgebreide aspectenlijst, waarin te beschrijven
aspecten en argumenten voor beoordeling zijn opgenomen, een vragenlijst voor
gestructureerde interviews met docenten, een lijst met enquêtevragen voor leerlingen,
en een lijst met aandachtspunten voor lesobservaties. De aspectenlijst dient om
informatie over de courseware zelf te verzamelen, de overige lijsten zijn bedoeld om
ervaringen met het gebruik van het pakket vast te leggen. Het instrument is ontwik
keld om courseware te beoordelen met het oog op aanbevelingen voor coursewareontwikkeling voor het landbouwonderwijs en blijkt als zodanig ook goed bruikbaar.
Hiernaast geldt dat het instrument in onderdelen of in zijn geheel een functie kan
vervullen bij een permanente controle van de kwaliteit van de courseware. Het
volgende kan hierover worden opgemerkt.
De aspectenlijst blijkt bevredigend te werken. De lijst stelt de beoordelaar in
staat het pakket van een uitgebreide beschrijving en beargumenteerde beoordeling te
voorzien. De lijst van aspecten van beschrijving is dermate uitgebreid, dat ze volledig
genoemd kan worden en tot op grote hoogte onafhankelijk is van het perspectief van
de beoordeling. Deze lijst is dus ook goed bruikbaar bij een permanente controle van
de kwaliteit van courseware. Met het oog op de efficiëntie verdient het aanbeveling
beschrijvingsaspecten te selecteren, waaraan bij de beoordeling van de kwaliteit van
een specifiek courseware-pakket prioriteit wordt gehecht.
De argumenten voor beoordeling (beoordelingscriteria) in de aspectenlijst zijn
uiteraard wel afhankelijk van het beoordelingsperspectief. De argumenten zijn in dit
onderzoek geformuleerd met het oog op beargumenteerde beoordeling die leidt tot
aanbevelingen voor verbetering van het proces voor courseware-ontwikkeling. Het ligt
voor de hand de argumenten aan te passen aan het perspectief van beoordeling,
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d.w.z. argumenten toe te voegen of te verwijderen wanneer het perspectief daarom
vraagt. Zo kan bijvoorbeeld meer aandacht besteed worden aan het niveau van de
leerprestaties wanneer beoordeeld moet worden welke bijdrage de instructie levert
aan leerprestaties.
De argumenten voor beoordeling zijn hier geformuleerd als onderdeel van een
beoordelingsinstrument. Veel van deze argumenten kunnen ook worden ingebracht als
onderdeel van een instrument voor de kwaliteitscontrole van tussenprodukten (vgl.
paragraaf 5.3.5 en Blom, 1993b). Telegramstijl bijvoorbeeld, kan beter tijdens de
ontwikkeling worden waargenomen en vervangen dan achteraf geconstateerd.
In paragraaf 2.4 is aangegeven dat voor slechts drie van de zes beoordeelde
pakketten ervaringen met het gebruik van de pakketten zijn vastgelegd, waarbij de
vragenlijst voor het interview met docenten, de lijst met enquêtevragen voor leerlin
gen en de lijst met punten voor lesobservaties elk maar één keer is toegepast.
Informatie over deze ervaringen was in dit onderzoek derhalve in beperkte mate
beschikbaar en een inschatting van de onderzoeker moest deze informatie dikwijls
vervangen. Het beoordelingsresultaat is meer valide wanneer deze informatie wel
beschikbaar is. Immers, veel argumenten voor beoordeling hebben betrekking op de
ervaringen met het gebruik van de pakketten. Voorbeelden zijn: de opdrachten dienen
activiteiten te initiëren die herkenbaar leiden tot het realiseren van de leerdoelen, de
terugkoppeling is afgestemd op de doelgroep. Om de ervaringen met het gebruik te
kunnen vastleggen dient het tijdstip waarop de beoordeling wordt uitgevoerd te zijn
aangepast aan het moment waarop de betreffende courseware op de scholen wordt
gebruikt. Ook zijn goede contacten tussen de ontwikkelorganisatie (directie Integrale
Dienstverlening, STOAS) en de gebruikers van de courseware van groot belang.
Uit de toepassing van de vragenlijst voor het interview met docenten, de lijst
met enquêtevragen voor leerlingen en de lijst met punten voor lesobservaties blijkt dat
deze lijsten voldeden bij het verkrijgen van de benodigde informatie over de ervarin
gen met het gebruik van de courseware. Uitgangspunt bij het gebruik van deze lijsten
is dat ze de informatie, verkregen uit de toepassing van de aspectenlijst, aanvullen.
Het toepassen van de aspectenlijst dient vooraf te gaan aan het doen van de lesob
servaties, het houden van interviews met docenten en van enquêtes onder leerlingen.

Aanbevelingen
Het instrument voor beoordeling van courseware biedt goede aanknopingspunten om
bij het ontwikkelen van courseware te worden gebruikt. De aspectenlijst kan dienen
als basis voor een per courseware-beoordeling te ontwikkelen aspectenlijst. De
aanpassing bestaat dan uit het selecteren van relevante beschrijvingsaspecten en het
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aanvullen of weglaten van argumenten voor beoordeling. Veel van de argumenten
voor beoordeling kunnen worden opgenomen in een instrument voor kwaliteitscontro
le van tussenprodukten. De drie lijsten met behulp waarvan de ervaringen met
courseware worden vastgelegd, zijn zonder meer bruikbaar. Goede contacten met de
gebruikers, en het uitvoeren van de beoordeling tijdens de onderwijsperiode waarin de
courseware wordt gebruikt zijn noodzakelijk om deze ervaringen te kunnen vastleg
gen.
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SUMMARY

This report presents the results of an evaluation of courseware for senior secondary
agricultural education. From 1987 to 1991 the CILO (Centrum voor Informaticaondersteuning Landbouwonderwijs: centre 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 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 focuses on the quality of the produced courseware. Studies
regarding the use of courseware in agricultural education and evaluation of the
process of courseware development are published elsewhere (Blom, 1993a and
1993b).

Materials and methods
In view of the goals of the ESLO-projects the evaluation should lead to three different
judgements. First a judgement is important on the extent to which the courseware
contributes to the preparation of students for agricultural practice, reshaped by
information technology. This judgement should mainly be based on information
regarding the learning objectives of the courseware. Second, the courseware should
support teaching and learning in agricultural education. This also requires a
judgement. This judgement should be based on the instruction that results from using
the courseware and on the ease at which the courseware can be used. Courseware
should not only be developed but also be used by teachers and students in order to
achieve the desired results of the ESLO-projects. Therefore the degree to which the
courseware can be implemented is also subject to judgement. To judge its ability to
be implemented, the courseware should be approached as part of an innovation and
judgements should be based on the importance of and need for this innovation, the
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clarity of goals and methods, the complexity and technical quality of the innovation
and the practicality of the innovation.
To evaluate the courseware, a checklist was developed which covered
aspects to be described and arguments to judge the courseware. Arguments to judge
the courseware are related to the three judgements mentioned above. The aspects to
be described are listed in the following table.
Table: Aspects to describe in relation to the judgement of courseware

judgements with respect to:

preparation for

support teaching

implementa-

agriculture, reshaped

and learning in

bility

by information

agricultural

technology

education

- target group

X

X

X

- learning objectives

X

X

X

X

X

X

X

aspects to describe:
courseware description
- courseware data

X

instructional value
- preparation of instruction supported
by the courseware
- learning activities as determined by
the courseware
- teaching as determined by the
courseware

X

X

- time structure of instruction

X

X

- functions of the software

X

X

design and usability
- adjustability

X

- menu's

X

X

- control

X

X

- screen design

X

X

- text and images

X

X

- technical quality

X

X

- degree of obsolescence

X

X

- other parts of the courseware

X

X

In spring 1991, when the selection of courseware to be evaluated was made, there
were 42 courseware packages on the list of packages which were a result of the
ESLO-projects. The evaluation is restricted to the packages relevant to the profession
oriented subject matter areas, packages developed for senior secondary agricultural
education, and packages for the MsDOS operating system. The resulting 10 MsDOS
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packages are relevant to animal husbandry, arable farming, maintenance and design
of green amenities, and financial management. An even distribution of the selected
packages over the subject matter areas is desirable. During the ESLO-projects a
library of Pascal procedures, called ESLOOK, became available for the development of
courseware. This resulted in a possible distinction between 'old' software, which was
developed without the ESLOOK library and 'new' software which was developed with
the ESLOOK library. It is important to include old as well as new packages in the
selection. Five of the 10 packages are selected. Another package, not yet completed,
is included since it could give an insight into the present quality of the courseware
produced in the ESLO-projects. The packages are: Budgeting of greenhouse farming
(TB); Planning and costs regarding temperature treatment of freesia tubers (FR);
Planning of the cultivation of radish (RA); Plantselection (PS); Cattle breeding for
diary farming (KO); Financial management of a flowershop (FL).
These six packages have been evaluated using the developed checklist.
Information was gathered regarding the use of the courseware in the classroom
through classroom observation, the judgement of teachers through a standardized
interview and the judgement of students through a questionnaire. This information
was only available with regard to the packages KO, PS and FL.

Results
Learning objectives in relation to the preparation of students for agricultural practice,
reshaped by information technology, are divided into three categories. The first
category deals with the introduction in the use of PC's. The second category is
related to the use of profession oriented applications of information technology, such
as farm management systems, computer controlled processing, and telematics
applications. The third category refers to the use of information in the process of
decision making. All six packages support one or more learning objectives from these
categories. Emphasis is on the use of farm management systems and to some extent
on the use of information in the decision making process.
With regard to the support of teaching and learning the following results are obtained.
Five programmes can be characterized as tools. The programme PS is mainly
a database that supports students in selecting plant species for the design and
maintenance of gardens and green amenities. In the programme FL the flowershop is
symbolized by a flower with 12 leaves, with each leaf representing an important
distinctive variable such as turnover per unit costs of labour and solvency. Changing
the data on the basis of which these distinctive variables are calcula^d will result in a
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different flower. The programme TB is mainly an aid for budgeting different aspects
of the greenhouse farm, such as a labour budget, a financial budget, etc. The
programmes RA and FR both support planning regarding time as well as costs,
through a standardized input of data, that are used by the programme to generate an
overview of the relevant planning. The sixth programme, KO, is a simulation of a
diary stock that can be used to predict consequences of the breeding with this stock.
This prediction is based on mathematic models related to cattle breeding.
The learning objectives that are supported by each of the packages appear to
be relevant to the students for which these packages are meant. Also, these
objectives are coherent. No attention is given to the preparation of students for the
instruction: there are no facilities that support the assessment of an initial
achievement level, nor are students informed by the package about the instruction
that they will receive when using the package. The type of learning activities, that
will be supported by the programmes during instruction, is largely dependent on the
assignments the teacher gives to the students and the way the programme is
embedded in these assignments. Due to the character of the programmes (five tools
and one simulation) a broad range of learning activities can be supported: from the
inspection of a case to the use of student-gathered data. When students use their
own data, this will probably enhance their motivation to work with the programmes.
Teaching activities receive hardly any support from the six packages. The teacher will
have a major enterprise in the preparation of instruction, the formulation of
assignments, giving feedback, and evaluation of learning activities. The time structure
of the instruction as determined by the packages is not expected to cause any
problems. Within the courseware packages the computer is used for calculations, as
a database, for the modelling of concepts and relations, for accuracy and for the
possibility of repeating tasks over and over again. The functions of the computer
regarding visualizations, individualized instruction, drill and practice, instructional
feedback, drawing, programming, measuring and controlling processes and repeated
registration are hardly used.
The judgement about the support of teaching and learning is also based on
aspects of design and usability. The design of the menu's and the connected
programme structure result in programmes that are relatively easy to use. The three
new programmes have been designed according to the desk-top principle. In these
designs however not all objects and functions are given a clear position and this can
cause confusion. The control of the programmes by means of key-board and mouse is
simple and functional. Some details need improvement: the design of simultaneous
use of key-board and mouse leads to objects that are difficult to access without the
mouse; key functions are sometimes consistent within each programme and also not
standardized; default input is only present in three programmes. The screen design is
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not standardized. The central screen of the new programmes do not give access to
the central objects and functions of the programmes. The use of language does not
give rise to problems but can be improved. Spelling errors and mistakes against the
language need to be prevented and often the language is too concise. Little use has
been made of images. This is a deficiency since graphical presentations of the subject
matter can improve the programmes. The technical quality of the programmes also
needs perfection. Three of the six programmes still contain programme flaws and two
programmes are slow to work with. The six packages do not encompass a student
guide or a handbook on instruction. Only a guide on how to use the programmes is
supplied which also pays some attention to the background of the programme and its
intended use in the classroom.
The judgement about the ability to be implemented is based on aspects of the
courseware description, the instructional value and the design and use of the
courseware. Courseware data, such as required operating systems and hardware,
target group and learning objectives, are often incomplete or difficult to find. Two
courseware packages have a relatively small target group (under 200), two have a
large target group (over 1000 students).
Entry conditions are sufficiently specified in only one package. One of the six
programmes can be adjusted to different target groups. The principles of the
proposed instruction are not explained. Due to the tool and simulation character of
the programmes all programmes stimulate independent work and allow for practice
oriented instruction. The activities the teacher has to fulfil in order to work with the
package are numerous, but not explicitly indicated. Preparing the instruction will take
the teacher much time, often more than 25% of the actual instruction-time. Also the
relation between teacher activities and the role of the programme and the written
materials is not clear. Tools and simulations are flexible: they allow for different
teaching styles. The time structure of the proposed instruction is in accordance with
normal time-structures in agricultural education. It is difficult to extract from the
packages their added value: reasons why teachers should use the package are rarely
given.
Regarding the design and use aspects a main problem is the lack of
standardization. None of the programmes have been designed according to a general
accepted user-interface standard. This will hinder the implementation of the
courseware. Help functions are occasionally embedded in the programme. Mouse and
key board control are possible with the three new programmes. Programme flaws
appear in three programmes and will hamper implementation. Obsolescence is an
issue for all packages, specifically in relation to hardware and subject matter content.
Technical maintenance of the programmes is promised but probably not the most
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important. Maintenance of the content has to be done by the teacher and will
demand time investment. The written materials of the packages are incomplete.
Teaching instructions, if present, are very vague and general. The directions for use
of the programme are intangible and lack a reference index.

Conclusions and recommendations
From the judgement of the preparation of students for agricultural practice, reshaped
by information technology the following is concluded. Curriculum development
regarding the use of information in the decision making process in agricultural
practice is necessary in order to design courseware that can attribute to learning
objectives in this area. For example, the role of the use of distinctive variables, and of
comparing relevant cases is obscure. The development of courseware for telematics
as well as computer controlled processing should be considered.
Several functions of the computer, that might increase the support of
teaching and learning by the courseware, have not been integrated in the evaluated
courseware. Visualisation of concepts and relations, the use of the computer as a
drawing tool, a programming tool and as a device for process control, the design of
multiple routes of learning, repeated drill and practice are opportunities that should be
investigated. The support of teaching by the courseware can be improved, for
example by supplying cases that can be processed by the different programmes and
by adding functions that support testing. The design of these support functions
require an extensive analysis of teaching activities. The design of the central screen
and of the structure of the menu's needs to be improved. A better understanding of
learning activities related to the learning objectives of these programmes is a
prerequisite. The development of a system for quality control can improve the design
of the courseware: by the prevention of grammar and language mistakes, by
standardization of screen design, menu control, mouse and key-board control, and by
the prevention and early detection of programming flaws. The written materials need
to be extended with learning materials that can be used in the classroom, and with
specific student guides related to the use of the courseware and to the instruction
that they are about to embark on.
According to this evaluation the ability to implement the courseware can be
improved in many ways. More attention has to be directed to the importance of the
courseware. The added value of using the courseware should be described. Also a
description of the possible instruction that results from using the courseware and the
learning materials that are used during this instruction should be added. This adds to
the clarity of what will improve when the courseware is used and it allows the first
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use to be successful. Moreover it gives the teacher the opportunity to estimate the
complexity of using the courseware. The learning objectives that are supported by
the courseware should be delineated. The most important recommendation for
improving

the

technical

quality

and

practicality

of

the

courseware

is

the

standardization of the courseware design. This can be attained through the earlier
mentioned system of quality control. Also when developing the courseware the
written materials deserve more attention at an early stage in order to integrate the
written materials in the courseware.
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LIJST MET AFKORTINGEN

CILO

Centrum voor Informatica-ondersteuning voor het Landbouwonder

CITE

Centre for Evaluation of Information Technology in Education

DOS

Disk Operating System

ESLO

Educatieve Software-ontwikkeling voor het Landbouwonderwijs

ESLOOK

Pascal procedurebibiliotheek voor ontwikkeling van educatieve soft
ware voor het landbouwonderwijs

FL

Het courseware-pakket Fleuraam

wijs

FR

Het courseware-pakket Planning en kosten van temperatuurbehandeling bij freesia

HAO

Hoger Agrarisch Onderwijs

IBM CUA SAA

International Business Machines corporation; Common User Access,
Systems Application Architecture

ILO

Individueel Landbouwonderwijs

KI

Kunstmatige Inseminatie

KMAO

Kort Middelbaar Agrarisch Onderwijs

KO

Het courseware-pakket Koefok

LenV
LLW

Landbouw en Visserij
Leerlingwezen

LNV

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

LU

Landbouwuniversiteit

MAO

Middelbaar Agrarisch Onderwijs

MAS

Middelbare Agrarische School

MTuS
ODC

Middelbare Tuinbouwschool
Overzicht van Diploma's en Certificaten

01

Afdeling Onderwijskundige Informatica van het CILO

PC
POCO

Personal Computer
Project Programmatuur Ontwikkeling voor Computers in het Onder

PS

Het courseware-pakket Plantselectie

RA

Het courseware-pakket Teeltplanning radijs

STOAS

Stichting tot Ontwikkeling van Agrarische Onderwijskunde en Scho
ling

SVO

Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs

wijs
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Het courseware-pakket Bedrijfseconomische begroting glastuinbouw
Videotex systeem voor de akkerbouw

BIJLAGE 1 BEOORDELING VAN HET PAKKET FLEURAAM

Deze bijlage is het resultaat van het toepassen van de aspectenlijst ter bechrijving van
courseware (i.e. het pakket Fleuraam) en de argumenten voor beoordeling van deze
courseware zoals weergegeven in hoofdstuk 3.

1

EINDOORDEEL

Het pakket Fleuraam is te karakteriseren als een rekenhulpmiddel, te gebruiken bij het
onderwijs in de bedrijfseconomie voor de bloemendetailhandel. Een conceptversie van
het pakket is beoordeeld. De definitieve versie is nog niet beschikbaar. Het program
ma berekent op grond van uiteenlopende bedrijfsgegevens 12 kengetallen met behulp
waarvan het bedrijf economisch is te analyseren en het berekent een bedrijfseconomi
sche balans. De bedrijfsgegevens kunnen door docenten worden ingevoerd, in welk
geval een case ontstaat waarmee leerlingen kunnen werken. In deze situatie func
tioneert het pakket als een open contextsimulatie. Ook kunnen de leerlingen de
gegevens zelf invoeren en het pakket als rekenhulpmiddel gebruiken. Het pakket
veronderstelt dat leerlingen eerst de betreffende leerstofbundel hebben doorgenomen.
Daarna kunnen ze met het pakket de opgedane kennis en vaardigheden oefenen.
Het pakket is gemakkelijk te gebruiken. De menustructuur is inzichtelijk en
gemakkelijk te overzien. De menustructuur en het schermontwerp zijn op een aantal
details voor verbetering vatbaar.
In het pakket en in de leerstofbundel staan de kengetallen centraal als middel
met behulp waarvan een bedrijfseconomische analyse kan worden gemaakt. Deze
benadering blijkt voor discussie vatbaar, veel economiedocenten gebruiken in hun
onderwijs aan deze groep leerlingen liever de balans.
Leerstofbundel en pakket veronderstellen gezamenlijk gebruik, maar schrijven
dit niet voor. Het is wenselijk wanneer de keuze tussen wel of niet gezamenlijk
gebruik meer eenduidig wordt gemaakt.
De handleiding besteedt weinig aandacht aan de wijze waarop het pakket in
het onderwijs zal worden gebruikt: de programmaverkenning ontbreekt, er zijn
nauwelijks concrete lessuggesties opgenomen. In de leerstofbundel staat wel vermeld
dat in taak 12 het gebruik van het pakket voor de hand ligt, maar dit is verder niet
uitgewerkt.
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2

BESCHRIJVING EN BEOORDELING

2.1

Pakketbe?chrijving

2.1.1

Pakketgegevens

De pakketgegevens staan in de handleiding vermeld en het programma is in elk geval
op een PC XT met 640 Kb geheugen zonder harde schijf bruikbaar. In hoeverre van
netwerken gebruik kan worden gemaakt is niet duidelijk in de handleiding terug te
vinden. Het is vermoedelijk wel mogelijk.

Pakketgegevens
Naam
1
2
3

Versienummer, verschijningsdatum

Fleuraam 1.01
maart 1991

Verantwoordelijke instantie >
3.1
CILO (na januari 1991 STOAS Agrlmedia)
3.2
kerncommissie
3.3
STOAS (niet STOAS Agrlmedia)

+
+

3.4

+

-

anderen

samenwerking met de werk
groep, verantwoordelijk voor
de leerstofbundel
4

5

Onderdelen >
4.1
programma
4.2

docenthandleiding

4.3
4.4

studonthandleiding
programma-instructie

4.5
4.6

leerstofbundel
opdrachtbladen

Veronderstelde apparatuur >
apple Ile configuratie/ ProDOS
PC XT (minimaal geheugen ...) MsDOS
PC AT (minimaal geheugen ...) MsDOS

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

NIMBUS LAS netwerk
MAS netwerk
anders

+ = ja, - = nee, ? = geen informatie beschikbaar, nvt = niet van toepassing.
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+
+
-

+
+
in bundel

+
+
? kb

+
?
?
-

2.1.2

Doelgroep

De aanduiding van de doelgroep is terug te vinden in de inleiding van de leerstofbun
del en globaal vermeld in de handleiding. Het pakket is niet gestoeld op een concentri
sche opbouw van de leerstof of van de opdrachten.
Doelgroep
LAO,ILO (<l)
1
2

3

4

5

2.1

LLW 1 (I)

-

2.2
2.3
2.4

LLW 2 (II)

-

7

KMAO 2 (II)
3.2
MAS B >
MAS B 1 (1)
4.1
MAS B 2 (II)
4.2
MAS B 3 (III)
4.3
MAS A >
MAS A 1 (II)
5.1

praktijkscholen >
reguliere praktijkweken en cursussen in het kader van leerling
7.1
wezen, lager en middelbaar agrarisch onderwijs (zie 1 t/m 5)
cursussen in het kader van cursusonderwijs (zie 2.6)
7.2

9.5
9.6
9.7
9.8

-

?
?
?
-

-

+
•

.

+
+
-

?
?

specialistische beroepsgerichte opleidingen waar het reguliere

dagonderwijs niet aan toekomt
overige praktijkschool-cursussen
7.4
andere doelgroep
afdelingen >
plantenteelt
9.1
veehouderij
9.2
9.3
9.4

+

MAS A 2
MAS A 3 (III)

5.3
MAS A 4 (IV)
5.4
cursusonderwijs >
derdegraads cursus
6.1
tweedegraads cursus, vakgebied
6.2
tweedegraads cursus, bedrijfsvoering
6.3

7.3

8
9

LLW 3
LLW 4 (III)

2.5
LLW 5
2.6
LLW 6 (IV)
KMAO >
KMAO 1 (I)
3.1

5.2

6

-

LLW >

(zie 2.6)

levensmiddelentechnologie
bloemschikken en -binden
groenvoorziening
bosbouw en cultuurtechniek
dierverzorging en veterinaire ondersteuning
BD land- en tuinbouw

= ja, - = mogelijk, - = nee, ? = geen informatie beschikbaar, nvt = niet van toepassing. De

categorie mogelijk {— ) is ingevoegd omdat uit het pakket is af te leiden dat het mogelijk voor bepaalde
groepen te gebruiken is: bijvoorbeeld een pakket dat vooral voor veehouderij is bedoeld, maar voor
dierverzorging en veterinaire ondersteuning mogelijk ook te gebruiken is.
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2.1.3

Leerdoelen

De omschrijving van de leerdoelen is in de handleiding en in de bundel te globaal
gebleven. De informatisering van de beroepspraktijk, in dit geval de bloemendetailhandel, speelt duidelijk een rol. Doordat het pakket gebaseerd is op de nieuwe leerstoft

bundel mag verwacht worden dat het goed aansluit bij de vigerende lespraktijk en is
direkte samenhang aanwezig tussen programma en lesmateriaal. Er zijn duidelijke
verbanden te leggen tussen de hier veronderstelde leerdoelen en de eindtermen,
genoemd in certificaat eeca (ODC, Ministerie van LNV, 1992 en 1993).

Leerdoelen, die door het pakket worden ondersteund
1

2

introductie PC-gebruik >
1.1

pc bediening

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

besturingssysteem
inleiding spreadsheets
inleiding gegevensbestanden
inleiding tekstverwerking
inleiding meet- en regeltechniek

1.7
1.8

inleiding procesbesturing
inleiding informatiekunde

1.9

anders

-

beroepsgerichte informatica >
2.1

procesbesturing >

2.1.1

inleiding meet-en regeltechniek ( = 1.6)

zie 3.1.6

2.1.2

inleiding procesbesturing ( = 1.7)

zie 3.1.7

2.1.3

onderdelen bedienen

nvt

2.1.4

geheel bedienen

2.1.5

beslissen over de inzet

nvt
nvt

2.1.6
2.2

beslissen over de aanschaf
bedrijfsinformatiesystemen >

nvt

2.2.1

inleiding spreadsheets ( = 1.3)

zie 3.1.3

2.2.2
2.2.3

inleiding gegevensbestanden ( = 1.4)
inleiding tekstverwerking ( = 1.5)

zie 3.1.4

2.2.4

aard van de activiteit
invoeren van informatie
oproepen van informatie
verwerken van informatie

2.2.5

aard van de maatregel
plannen
uitvoeren

2.2.6

bewaken
termijn van de maatregel
operationeel niveau
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-

zie 3.1.5

+
+
+
+
-

+
-

tactisch niveau

+

strategisch niveau

-

2.2.7

anders

2.3
2.3.1

telematica >
kennen van relevante koppelingstechnieken

nvt

2.3.2

anders

nvt

-

vervolg schema leerdoelen

Leerdoelen, die door het pakket worden ondersteund
3

beslissingen nemen met behulp van informatie >
3.1

inleiding informatiekunde ( = 1.8)

3.2

procedure voor verzamelen, ordenen, reduceren en registreren van
informatie

3.3

bedrijfsregistratie

+

3.4

procedure voor probleemaanpak

-

3.5

evaluatie van beslissingen

+

3.6
3.7

procedure voor plannen, uitvoeren bewaken en evalueren
samenhang tussen en overzicht van de verschillende processen op
het bedrijf

3.8
anders
andere leerdoelen >

4

4.1

+

zie 3.1.8
-

-

+
.

op terrein van beroepsgerichte of -ondersteunende kennis en
vaardigheden >

4.1.1

nieuwe kennis of vaardigheden opdoen

4.1.2
4.1.3

bestaande kennis of vaardigheden oefenen
probleemoplossen

4.2

op terrein van algemene vaardigheden >

4.2.1
4.2.2
4.2.3

nieuwe kennis of vaardigheden opdoen
bestaande kennis of vaardigheden oefenen
probleemoplossen

-

+
-

-

= ja, — = mogelijk, - = nee, ? = geen informatie beschikbaar, nvt = niet van toepassing. De

categorie mogelijk is toegevoegd omdat uit het pakket is op te maken dat het ter ondersteuning van
het realiseren van het betreffende leerdoel kan worden gebruikt zonder dat dit in het pakket is
aangegeven.

2.2

Onderwijsgevende werking

2.2.1

Onderwijsvoorbereiding

Een complicerende factor bij de beoordeling is dat bundel en programma gezamenlijk
en afzonderlijk gebruikt kunnen worden. Bij gezamenlijk gebruik (eerst de bundel
doornemen en daarna met het programma oefenen) lijkt de onderwijsvoorbereiding
redelijk geslaagd doordat de leerlingen de bundel eerst moeten doornemen. Wordt het
programma los van de bundel gebruikt dan ontbreken een aantal belangrijke stappen
en zal de leerling een aantal activiteiten moeten ondernemen voor hij of zij met het
programma uit de voeten kan.
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Onderwijsvoorbereiding waarin door het pakket wordt voorzien
1

2

3

gewenste en veronderstelde beginsituatie van de leerlingen >
1.1

instapvoorwaarden staan beschreven

1.2

begintoets vindt plaats

1.3

op basis van pen toets vindt diagnose en/of verwijzing plaats

+

pakket is bruikbaar voor verschillende leerlinggroepen >
2.1

instelbaar wat betreft leerinhoud, volgorde leeractiviteiten, tijd-

2.2

structuur, gebruikaspecten
bruikbaar door lage instapvoorwaarden

voorbereiding van de leerling >
3.1
3.2

de leerling wordt geïnformeerd over de leerinhoud
de leerling wordt geïnformeerd over programmaverloop

o

3.3

de leerling wordt geïnformeerd over de te hanteren werkwijze

o

+ = ja, o = enigszins, - = nee, ? = geen informatie beschikbaar, nvt = niet van toepassing.

2.2.2

Leeractiviteiten

De mate waarin de leeractiviteiten zijn afgestemd op de leerdoelen en op de doel
groep, evenals de mate waarin een en ander vakinhoudelijk correct is, is niet door de
beoordelaar vast te stellen. Uit informatie van elders (studiedag economie, gebruik
van het programma door docenten tijdens het testen van een conceptversie) blijkt dat
ten aanzien van de leeractiviteiten geen grote problemen te verwachten zijn wanneer
we ervan uitgaan dat de docenten zich in de opzet en uitwerking van de bundel en
het programma kunnen vinden. Ten aanzien van de vakinhoud zijn op de studiedag
twijfels gerezen die verband houden met het gebruik van kengetallen als analyse
instrument, met de positie die de balans in het betoog van de leerstofbundel inneemt,
en met tegenstellingen tussen de bedrijfseconomische versus de fiscaal-economische
benadering. Er zijn docenten van mening dat de bundel niet de juiste invalshoek kiest.
De mate, waarin het onderwijs dat door de courseware wordt ondersteund, aansluit
op overige onderdelen van het curriculum is door de beoordelaar niet vast te stellen.
Uitgaande van het gegeven dat de bundel is ontwikkeld onder de hoede van de
werkgroep leerplanontwikkeling MAO economie van de kerncommissie economie
lijken problemen op dit gebied niet voor de hand te liggen.
Een aantal uitgangspunten is in de bundel en in de handleiding wel vermeld,
maar andere uitgangspunten die wel van belang zijn voor de opbouw van de coureware zijn niet vermeld.
Het lijkt erop dat dit pakket goed bruikbaar is in samenhang met stages en
verkenningen in de praktijk en in die zin wordt participerend leren ondersteund.
Leerlingen moeten zelfstandig werken, zowel aan de bundel als aan het
programma.
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Door met een voorbeeld te werken, en door de leerlingen veel zelf te laten doen en
afwisselende opdrachten te geven is aan belangrijke voorwaarden voldaan om het
programma motiverend te laten zijn.

Leeractiviteiten, zoals door het pakket bepaald
1

2

3

4

uitgangspunten >
1.1

vermelding van uitgangspunten

-

1.2

uitwerking ervan in leeractiviteiten

?

welke opdracht typen >
2.1

leren door te doen >

2.1.1
2.1.2

opdracht'bereken'
opdracht'voorspel'

2.1.3
2.1.4

opdracht'verklaar'
opdracht'vergelijk'

2.1.5
2.1.6
2.1.7

opdracht 'neem een besluit'
opdracht'doe'
anders

2.2

leren door kennis te nemen van >

2.2.1
2.2.2

opdracht 'lees'
opdracht 'bekijk'

2.2.3

opdracht 'weet je?'

-

2.2.4

anders

-

leerlinggroepsgrootte >
3.1
niet voorgeschreven

6

-

-

-

3.2

een

nvt

3.3
3.4

twee
drie

nvt

3.5

meer dan drie

nvt
nvt

opdracht volgorde >
4.1

5

-

+
+
+
+

van deeltaken naar geheeltaken

4.2

van geheeltaken naar deeltaken

4.3
4.4
4.5

chronologische taakvolgorde
volgorde van belangrijkheid
willekeurig

4.6
4.7

anders
niet vastgelegd

+

volgorde van gepresenteerde leerinhoud >
5.1
van simpel naar complex
5.2
van geheel naar onderdeel

nvt

5.3

van onderdeel naar geheel

nvt

5.4

van basiskennis naar toepassing

nvt

5.5
5.6

thematisch
gestuurd door handelingsvolgorde

nvt
nvt

5.7
anders
opbouw >
6.1
samenhang opdrachten en inhoudpresentatie

nvt

nvt

6.2

plaats van voorbeelden (illustratie of case)

veel
case

6.3

afwisseling in leerlingactiviteiten

veel
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Leeractiviteiten, zoals door het pakket bepaald
7

interesse/motivatie wekken en vasthouden >
7.1
intrinsiek >
7.1.1

door gebruik van voorbeelden

7.1.2
7.1.3

door leerlingen eigen materiaal te laten gebruiken
anders

7.2

extrinsiek >

+
+
-

7.2.1

spelen

+

7.2.2

beloning, straf

-

7.2.3

anders

-

7.3

anders, combinaties

+

+ = ja, - = nee, ? = geen informatie beschikbaar, nvt = niet van toepassing.

2.2.3

Instructie

Het pakket Fleuraam lijkt in combinatie met de leerstofbundel een waardevol hulpmid
del in het onderwijs in de bedrijfseconomie inzake de bloemendetailhandel. De
volgende kanttekeningen kunnen worden geplaatst. Het programma is vooral goed te
gebruiken wanneer de leerlingen op de hoogte zijn van de kennis uit de leerstofbun
del. Voor zij met het programma aan de slag gaan moeten de leerlingen het progam
ma nog leren hanteren. Dit kan goed terwijl de bundel wordt behandeld en de
oefeningen uit de bundel worden gemaakt. Hiermee is geen rekening gehouden bij het
formuleren van de opgaven in de bundel noch bij het schrijven van de handleiding.
Ook als de bundel niet wordt gebruikt in de les en het pakket wel, dienen de leer
lingen een programmaverkenning uit te voeren. Een dergelijke programmaverkenning
is niet in het pakket opgenomen.
Het programma kent een uitgangspunt dat in de bundel maar niet in de
handleiding of het pakket is verwoord: zelfstandig werkende leerlingen ondersteunen.
Dit uitgangspunt is nog weinig in lesvoorbeelden en instructiehandreikingen uitge
werkt. Ook kan met het pakket vorm gegeven worden aan participerend leren. De
lesvoorbereiding is niet al te tijdrovend en past goed bij de gebruikelijke gang van
zaken (wanneer we mogen veronderstellen dat deze gang van zaken richtinggevend is
voor de opbouw van de bundel).
Aan de oriëntatie van de leerlingen op de doelstellingen, op de aard van de
activiteiten en op de motivatie van de leerling wordt in het lesmateriaal (bundel en
pakket) weinig aandacht besteed. Deze taak wordt volledig aan de docent overgela
ten.
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Alleen de oefeningen uit het laatste hoofdstuk van de conceptbundel hebben betrek
king op het programma Fleuraam. Deze opdrachten zijn niet concreet genoeg en
moeten nog worden uitgewerkt.
De toelichting van de samenhang tussen bundel en programma in de bundel is
voor verbetering vatbaar.
Het programma registreert geen leerlingresultaten en ook leerlingprestaties
worden niet aangegeven. Wel is het mogelijk inhoudelijk af te lezen of de beslissingen
van leerlingen ten aanzien van de bedrijfseconomie van de bloemenwinkel goed of
slecht hebben uitgewerkt, dus in die zin zijn prestaties wel meetbaar. Ook de
terugkoppeling is uitsluitend inhoudelijk, en niet gericht op corrigeren van door de
leerling gemaakte fouten. Foutendiagnose komt niet in het programma voor, evenmin
als uitgestelde terugkoppeling en evaluatie.
De terugkoppeling bestaat uitsluitend uit de resultaten van berekeningen en is
vooral functioneel in een instructie-opzet waarbij de leerlingen aan de slag gaan en al
doende leren. De beoordeling van de terugkoppeling geschiedt tegen deze achter
grond: neutraal van toon bijv. is de terugkoppeling wel, maar een link tussen een
gemaakte fout en het resultaat ontbreekt.
Een dergelijke instructie-opzet is niet systematisch uitgewerkt, alleen is als
laatste paragraaf een aantal voorbeelden van mogelijke oefenopgaven gegeven.
De bundel is specifiek voor de doelgroep geschreven, het programma is
wellicht breder bruikbaar.

Instructie, zoals door pakket bepaald
uitgangspunten >
1
1.1
2

vermelding van uitgangspunten (zie ook vorige paragraaf)

1.2
uitwerking ervan in instructie
lesvoorbereiding >
2.1
2.1.1

inhoud van de voorbereiding >

2.1.2

opfrissen van kennis van docent over standaard lesverloop
opstellen van nieuwe opdrachten

2.1.3

aanpassen van bestaande opdrachten

2.1.4

aanpassen van programmastructuur

2.1.5

aanpassen van databestanden

2.1.6

verwerken van gemaakte opdrachten

2.1.7
2.1.8

klaarzetten van materialen

2.1.9

instellen van programma op juiste leerlingniveau
overig

0

+

+
-

+
+
+
-

in te voeren gege
vens verzamelen

2.2
2.2.1

benodigde voorbereidingstijd >

2.2.2

per lessencyclus

2.2.3

per les
benodigd materiaal voor voorbereiding

2.3

eenmalig, om pakket te leren gebruiken

8 uur
1 uur
10-25 minuut
PC's, bundel,
opdrachten
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Instructie, zoals door pakket bepaald
3

oriënteren (vergelijk onderwijsvoorbereiding, punt 3) >
3.1

doelstellingen

-

3.1.2

leerinhoud '

-

3.1.3

werkwijze

-

3.1.4

motivatie/interesse
activeren van voorkennis en vaardigheden

-

3.1.5
3.1.6
3.2
3.3

4

hoe vindt oriëntatie plaats >

3.1.1

overig

rol van docent
rol van programma
rol van handleiding
3.4
oefeningen aanbieden >
wijze van aanbieden >
4.1
type opdracht (zie leeractiviteiten punt 2)
4.1.1
taakruimte>
4.1.2
4.1.2.1 taakinhoud
4.1.2.2 taakmiddelen
4.1.2.3 taakondersteuning
4.1.2.4 taakmotivatie
rol van docent
4.2
rol van programma
4.3
rol van handleidingen/begeleidend materiaal
4.4

-

-

uitgebreid
nihil
nihil

zie 4.2.2

+
+
-

uitgebreid
taakmiddel
bediening van
programma

5

oefening als (voorlopige) beoordeling zie 6
4.5
registratie leerlingprestaties
4.6
terugkoppeling geven >
5.1

terugkoppeling

5.2

hoe/inhoud >

5.2.1

geeft aan wat leerling gepresteerd heeft (vordering)

5.2.2

geeft aan wat gevolgen zijn (gevolgen van de fout, bijv.

5.2.3

'teruglopende melkproduktie')
geeft aan waarom iets fout is (of goed is) >

5.2.3.1 gedetailleerd
5.2.3.2 globaal
neutraal van toon
5.2.4
positief of negatief
5.2.5
direct na leerling actie
5.2.6
5.2.7

enige tijd na leerling actie

5.3

rol van docent

zie 4.6
-

nee
-

_

-

nvt
(direct opvraagbaar)
nvt
(direct opvraagbaar)
alles behalve gevol
gen van leerlingbe-

5.4
6
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rol van programma
rol van handleidingen/begeleidend materiaal

5.5
evaluatie/ beoordeling >
evaluatie/beoordeling
6.1

sluiten
gevolgen ll.besl.
nihil
nee

vervolg schema instructie

Instructie, zoals door pakket bepaald
6.2

hoe/inhoud >

6.2.1

evaluatie ter informatie van de leerling (zie 5.2.1)

zie 5.2.1

6.2.2

evaluatie leidt tot verandering in instructieverloop (vgl 5.2.2)

zie 5.2.2

6.2.3

evaluatie inclusief diagnose leidt tot verandering in instruc
tieverloop

nvt

6.2.4

evaluatie kan leiden tot actie van de leerling om program
maverloop aan te passen

nvt

6.2.5

evaluatie leidt tot vakinhoudelijke veranderingen(bijv. een

6.2
6.3
6.4
6.5
6.5.1
6.5.2

7

veranderde uitgangssituatie van het bedrijf waarop de op
drachten betrekking hebben)
rol van docent
rol van programma
rol van handleidingen/begeleidend materiaal
evaluatiestructuur >
tussentijds/slot

verweven in instructieverloop, apart herkenbaar
6.5.3
registratie leerlingresultaten
te wijzigen instructievolgorde

nvt
volledig
nihil
nihil
nvt
nvt
nvt
-

+ = ja, - = nee. ? = geen informatie beschikbaar, nvt = niet van toepassing.

2.2.4

Tijdstructuur

De courseware zelf schrijft geen leer- of werktempo voor. Het gebruik ervan is
gebonden aan een inwerktijd van ca. 1 lesuur en een opdrachttijd van 10 tot 30
minuten.

Tijdstructuur van de les
1
opdrachttijd (de tijd die een leerling gemiddeld voor opdrachten nodig
heeft)
2
3

lestijd (de tijd die een groepering van opdrachten tot een les in beslag
neemt)
onderwijstijd (de tijd die het doorwerken van het pakket kost)

10-40 minuten
niet vastgelegd
niet vastgelegd

* 1 lesuur is ca. 50 minuten.

2.2.5

Functies van het programma

De meerwaarde moet vooral liggen in het gebruik van de computer als rekenhulpmid
del en als contextsimulatie. Dit rekenhulpmiddel kan goed worden ingezet bij uiteenlo
pende opdrachten en oefeningen. De benadering waarbij het bloemetje met de 12
kengetallen centraal staat bevordert het werken met de kengetallen.
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Functies van het programma
1
vooral representatie van leerstof >
1.1
1.2
1.2.1

2

welke representatievorm is gekozen >

1.2.2
1.2.3

bewegende beelden

-

1.2.4

model

1.2.5

case

+
+

hoe ondersteunt computer de leerling >

2.1.1

structureren van leerinhoud

2.1.2

aanbieden van oefeningen
terugkoppeling geven

2.1.5
2.1.6

diagnose van leerlingfouten
uit handen nemen van rekenwerk
structureren van werkwijze (bijv. modelling, probleemop-

lossen)
vormgeven van een context, waaraan geleerd moet worden
2.1.7
vooral docentondersteuner >
hoe ondersteunt de computer de docent >
3.1

-

+
+
+

3.1.1
3.1.2

registratie leerlingactiviteiten
registratie leerlingprestaties

3.1.3
3.1.4

foutendiagnose
vereenvoudigen lesvoorbereiding

3.1.5
3.1.6

vereenvoudigen oriëntatie

-

vereenvoudigen oefeningen aanbieden

-

3.1.7

vereenvoudigen terugkoppeling geven

3.1.8
vereenvoudigen evaluatie/beoordeling
indeling (POCO 1989) >
4.1

gesloten drill

4.1.2

open drill
instructieomgeving, presenteren leerstof >

4.2.1
4.2.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.4

-

-

oefenomgeving >

4.1.1
4.2

gesloten tutorial
open tutorial
experimenteeromgevingen >
gesloten contextsimulatie
open contextsimulatie
processimulatie
inquiry
modelbouw

-

-

-

+
-

4.4.1
4.4.2

educatief gereedschap >
programmeertaal
rekentool

4.4.3

tekentool

-

4.4.4

schrijftool

-

4.4.5
4.4.6

informatietool

4.4.7

meet- en regeltool
applicatietool

+ = ja, - = nee, ? = geen informatie beschikbaar, nvt = niet van toepassing.
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-

vooral leerlingondersteuner >

2.1.3
2.1.4

4

bedrijfseconomie
bloemenwinkel

tekst
stilstaande geelden

2.1

3

welke leerstof staat centraal

-

+

-

2.3

Gebruiks- en vormgevingsaspecten van het pakket

2.3.1

Instelbaarheid

Het programma is amper instelbaar, en dat is gegeven de aard (rekenhulpmiddel) geen
groot manco.

Instelbaarheid
1
2

3

leerlingniveaus
opdrachtaanpassingen >
2.1

keuze door leerlingen

2.2
2.3

keuze door docenten
opdrachtconstructie door docent

-

-

+

leerinhoudselectie >
3.1
3.2

door leerlingen
door docenten

-

+
via constructie van cases

4

aanpassing van de inhoud >
4.1
door leerlingen
4.2
door docenten

-

+
via constructie van cases

5

aanpassing van instructievolgorde/instructieroute >

6

5.2
door docenten
aanpassing van de tijdstructuur

5.1

door leerlingen

nvt
nvt
nvt

+ = ja, - = nee, ? = geen informatie beschikbaar, nvt = niet van toepassing.

2.3.2

Menustructuur

De menustructuur is eenvoudig en in overeenstemming met het gebruik. De geboden
opties zijn functioneel. De keuze om drie hulpschermen te bieden is arbitrair, er wordt
weinig hulp geboden en de geboden hulp is niet erg specifiek of concreet. De wegen
door het programma zijn kort, je loopt er niet gemakkelijk in vast en duidelijk staat
aangegeven waar je je bevindt. Een en ander sluit niet aan bij gebruikelijke stan
daards. Een voorbeeld hiervan betreft het hoofdmenu waarin drie submenus en twee
functies zijn opgenomen (een niet gewenste combinatie). Een andere meer voor de
hand liggende indeling zou bijvoorbeeld zijn het groeperen van specifieke uitvoerfuncties in een submenu.
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Menustructuur van programma
menustructuur in schema >
1

2

1.1
1.2

lineair
vertakte lineaire structuur

1.3

vertakte boomstructuur

X

1.4
1.5

vertakte netwerkstructuur
centraal scherm

X

indeling opties >
2.1

opties naar belangrijkheid

-

2.2

naar chronologie van handelen

+

2.3

naar frequentie van gebruik

-

2.4

van algemeen naar specifiek

-

+

3
4

eenduidige optie-terminologie
stoppen kan binnen elk menudeel zonder omweg

via hoofdmenu

5

elk menudeel kan startpunt vormen

via hoofdmenu

6
7

procedures om naar andere menudelen te gaan

via hoofdmenu

plaats in menu aangegeven op scherm

+
niet conform standaard

8

+

beschikbaarheid van hulp (aard en plaats)

drie hulpschermen
9

aantal lagen in de menustructuur, aantal opties per

6 lagen, max. 9 opties per laag

laag
+ = ja, - = nee, ? = geen informatie beschikbaar, nvt = niet van toepassing.

2.3.3

Bediening

De bediening zal niet snel tot problemen leiden en is goed te noemen, op een aantal
details is een en ander aan te merken: muisbediening en toetsbediening zijn niet
geheel volgens gebruikelijke standaards, hier en daar is niet duidelijk in welke
eenheden de invoer moet plaatsvinden (bijvoorbeeld de kosten van huisvesting
worden genoteerd per jaar, dit staat niet in het invoerscherm aangegeven).
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Bediening van programma
1

installatie-, opstart-, en beëindigingsprocedure
1.1

eenvoudige installatie

1.2

eenvoudige opstart

1.3

eenvoudige beëindiging

2

werkwijze bij invoer en werkwijze bij uitvoer

3

gestandaardiseerde invoer en uitvoer

4

default invoer

+
+
+
invoer: dialoogvensters;
uitvoer: scherm, printen

5

corrigeerbare invoer

6

toetsbediening >
6.1
toetsaanduiding is eenduidig
complexiteit

6.3

afschermen van ongebruikte toetsen/toetscombinaties
toegepast

7
8

leerling of programma bepaalt duur van schermbeeld

10

terugbladeren mogelijk
antwoordverplichting niet aanwezig of omzeilbaar
aparte hulpprogramma's (utilities)

11
12

+

6.2

6.4
toetsfuncties zijn eenduidig
muisbediening

g

-

+
+

niet

+
+
+
+
+
+
+

eenvoudige bediening van instelbare leerinhoud, leeractivitei

?

ten, tijdstructuur en gebruikaspecten
+ = ja, - = nee, ? = geen informatie beschikbaar, nvt = niet van toepassing.

2.3.4

Schermopbouw

Het centrale scherm geeft toegang tot de 12 kengetallen en is daarmee vooral een
uitvoer- of resultaatscherm: de belangrijkste objecten waarmee gemanipuleerd moet
worden ontbreken. Het aanwezige rolmenu geeft toegang tot de verschillende
functies.

Schermopbouw in programma
1
centraal werkblad aanwezig
1.1
belangrijkste functies aanwezig
1.2

+
+

belangrijkste objecten aanwezig

-

2

plaatsing van menu's

rolmenu's bovenrand scherm

3

plaatsing van buttons

onderzijde scherm

4

gestandaardiseerde statusinformatie >
4.1

bestand

4.2

versie

4.3

programma of menu-onderdeel

4.4

tijdaanduiding

4.5

inhoudelijke informatie

+
nvt

+
-

+

+ = ja, - = nee, ? = geen informatie beschikbaar, nvt = niet van toepassing.
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2.3.5

Tekst- en beeldgebruik

Tekst- en beeldgebruik zijn functioneel.

Tekst- en beeldgebruik in programma
1

tekst
1.1

hoeveelheid tekst (woorden per scherm)

1.2

inhoudoverdracht >

1.2.1

welke inhoud

1.2.2

tekstopbouw conform inhoudsopbouw

1.2.3

omvang van tekst/inhoudseenheid (aan
tal schermen)

2

1.3

tekstpresentatie (blokjes, alinea's, uit

1.4

lijnen e.d)
taalgebruik >

1.4.1

lange-korte zinnen

1.4.2

telegramstijl

1.4.3
1.4.4

moeilijke woorden
vakinhoudelijke begrippen

30-100 woorden
cijfermateriaal plus toelichting
+

<1
goed
kort
+

beeld
2.1

inhoudoverdracht >

2.1.1

overdracht concept, welk concept

kengetallen, verhouding
verschillende vormen van arbeid

2.1.2

illustratie bij of uitsluitend beeld

2.1.3

herkenbaarheid

2.1.4

kleur/grijstint gebruik

2.1.5

animatie

2.2

beeldgebruik gericht op motivatie

2.3

beeldgebruik gericht op aandacht vast

2.4

houden
uitvoer op papier (bijv. grafiek)

illustratie
+

•

goed
+

+
-

+ = ja, — = mogelijk, - = nee, ? = geen informatie beschikbaar, nvt = niet van toepassing.

2.3.6

Technische realisatie

Er komt een fout voor in het docentenprogramma. Het programma werkt voldoende
snel, wachten is alleen aan de orde bij een niet-geladen schijfstation.

154

Technische realisatie van programma
1

programmasnelheid
1.1

tijd om reken- of zoekopdrachten uit te
voeren

schatting aantal seconden <2

1.2

schatting aantal seconden <2

1.3

tijd schermopbouw
tijd printer output

1.4

tijd starten programma

schatting aantal seconden <3

1.5

tijd tussentijds laden van bestanden

printerafhankelijk
schatting aantal seconden bij niet geladen
A: station enkele minuten

2

fouten
programma functioneert niet goed (loopt
2.1
vast, werkt niet op de aangegeven appara

+
welke fouten? toegang docenten
programma

tuur, beeld valt weg, beeldelementen
blijven hangen, en dergelijke).
2.2
2.3

programma werkt niet als gespecificeerd.
of als mag worden verondersteld
ontwerpfouten

-

+ = ja, - = nee.

2.3.7

Veroudering

Het pakket is op slechts twee aspecten gevoelig voor veroudering. Het betreft de
userinterface en de vakdidactische discussie over de plaats van de balans en de
kengetallen in het bedrijfseconomisch onderwijs.

Veroudering/onderhoudbaarheid
1
vakinhoudelijke veroudering >
1.1

theorie-veroudering, inzichtverandering

2

1.2 thema aan veroudering onderhevig
1.3 veroudering van kengetallen
veroudering van didactiek

3

apparatuur-technische veroudering >
3.1

3.2

4

+
+
+
+

veroudering door afnemende leerlingmotivatie ('t

+

werkt wel maar niet volgens de laatste stand der
techniek)

veroudering userinterface

technische specificatie niet meer conform de huidi
ge praktijk waardoor het programma niet of niet
goed werkt

in onderhoud is voorzien

+
zie 5.7.4.1

+
wijzigen uiteenlopende
standaardwaarden

+

5

kosten (tijd en geld) van onderhoud

6

wie voert onderhoud uit

nihil
docenten

= ja, - = mogelijk, - = nee, ? = geen informatie beschikbaar, nvt = niet van toepassing. De

categorie mogelijk is toegevoegd omdat uit het pakket is op te maken dat het aspect van veroudering
een rol speelt zonder dat dit in het pakket is aangegeven.
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2.3.8

Andere onderdelen van het pakket

De conceptversies van de docenthandleiding en de leerstofbundel zijn nog onvolledig.
Hierdoor is alleen een voorlopig oordeel mogelijk.
Een probleem op' dit moment wordt gevormd door de samenhang tussen
leerstofbundel en pakket. Het is niet duidelijk in hoeverre beide lesmateriaal-onderde
len onafhankelijk van elkaar zijn te gebruiken. De huidige conceptversies veronderstel
len gecombineerd gebruik maar schrijven dit niet voor.
Het verdient aanbeveling meer aandacht te schenken aan de concrete uitwer
king van lesvoorbeelden en lessuggesties, aan de oriëntatie van de leerling op diens
taak en de rol van het programma hierbij, aan de toegankelijkheid van het materiaal
(trefwoordenlijst, trouble shooting) en aan de afwerking (kwaliteit van het materiaal,
wijze van inbinden).

Andere onderdelen van het pakket
1

Docenthandleiding
1.1
vermelding van niveau/voorkennis
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

vermelding van overzicht menustructuur

0
0
-

vermelding van benodigde lesvoorbereiding

-

1.8

vermelding van benodigde lesmaterialen

0

1.9

vermelding van benodigde apparatuur
vermelding van opstart- en beëindigingsprocedure

+

1.10
1.11

voorbeeld lessen zijn opgenomen

1.12
1.12.1
1.12.3
1.12.4
1.13

vermelding van suggesties voor: >
oriëntatie
oefeningen
terugkoppeling
evaluatie en beoordeling
vermelding van mogelijkheden tot wijziging door

1.13.1
1.13.2

docent >
suggesties van toepassing
wijzigingsprocedure

-

aandacht voor trouble shooting

-

1.14
1.15

156

vermelding van type leerlingactiviteiten
vermelding van globale werking programma

0
0

1.7

1.12.2

2

vermelding van doelstellingen
vermelding van aansluiting bij leerplan

0

standaardisering

trefwoordenlijst
1.16
Leerlinghandleiding
onderwijshandleiding >
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3

is niveau aangegeven

2.1.4

type leerlingactiviteiten

zijn doelstellingen uitgelegd
aansluiting bij overig onderwijs is toegelicht

-

-

-

-

-

vervolg schema andere onderdelen van het pakket

Andere onderdelen van het pakket
2.2

functie van programma en overige bestanddelen van het
pakket zijn uitgelegd

3

4

2.3

werking van het programma >

2.3.1

globale werking van het programma is aangegeven

2.3.2

overzicht menustructuur is opgenomen

2.4
2.5

trouble shooting
standaardisering

2.6

trefwoordenlijst

+
-

-

Bedieningsinstructie
3.1
hardware-handleiding >
3.1.1
3.1.2

opstart- en beëindigingsprocedure
in- en uitvoerprocedures

3.1.3

uitleg apparaatbediening

-

3.1.4
3.1.5
3.2

troubleshooting
benodigde hardware
software-handleiding >

-

3.2.1

opstart- en beëindigingsprocedure

3.2.2
3.2.3
3.2.4

input en output procedures
toets- en muisbediening
trouble shooting

3.2.5
3.2.6

overzicht menustructuur
installatievoorschriften

3.3

standaardisering

-

-

+
+
+
-

+
+
-

Overig materiaal
4.1

opdrachtbladen

4.2

leerstofbundel >

4.2.1

samenhang leerstofbundel met pakket

+
+

+ = ja, - = nee, ? = geen informatie beschikbaar, nvt = niet van toepassing.
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