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1. Inleiding 

Het gebruik van computerprogramma’s ter ondersteuning van het onderwijs is steeds algemener
geworden op de UT. In elke faculteit zijn wel enkele programma’s in gebruik. De met invoering van
deze computerprogramma’s opdoemende problemen (bijv. voldoende aantal pc’s beschikbaar op
geschikte tijden, verroostering, wegzuigen tijd studenten voor andere vakken) worden veelal per
situatie opgelost. Structurele oplossingen daarentegen komen nog weinig voor. 

Stilzwijgend wordt vaak aangenomen dat computerprogramma’s de kwaliteit van het onderwijs
verhogen. Expliciete evaluatie van de feitelijke effectiviteit en efficiëntie van computerprogramma's en
de tevredenheid daarover bij docenten en studenten heeft slechts in incidentele gevallen plaats
gevonden. 

In overleg met de onderwijsdecanen heeft het Onderwijskundig Centrum het gebruik van en de
ervaring met computerprogramma's ter ondersteuning van het onderwijs op de UT geïnventariseerd.
Doel van het project is het geven van aanbevelingen voor een gerichte inpassing van computergebruik
in het onderwijs. De hoofdvraagstelling van dit project is: 

Welke maatregelen kunnen op facultair en centraal niveau worden genomen om het computergebruik
in het curriculum te optimaliseren ? 

Hiervan zijn de volgende vragen afgeleid: 

a. Welke computerprogramma's worden in de UT in de onderwijssituatie gebruikt ? 

b. Wat is het huidige beleid van de faculteiten en van het College van Bestuur, t.a.v. het gebruik van
computerprogramma's in het onderwijs, ? 

c. Wat zijn de motieven van de (overgrote meerderheid van de) docenten die geen
computerprogramma's in hun cursussen gebruiken ? 
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d. Wat zijn de effecten van de inzet van computerprogramma’s in het onderwijs en welke factoren
bevorderen resp. belemmeren het effect van computerprogramma’s in het onderwijs volgens de
onderwijsdecanen en medewerkers van de faculteiten ? 

e. Welke wijzigingen in de bestaande infrastructuur zijn nodig om tot een efficiënte inzet van
computerprogramma's te komen ? 

f. Hoe kan het gebruik van bestaande computerprogramma's gestimuleerd en geoptimaliseerd worden ?

Het bovengenoemd onderzoek wordt gefaseerd uitgevoerd in 1991 en 1992. Overeenkomstig de
planning worden in dit verslag de vragen a en b volledig en de vragen c t/m f voor een deel
beantwoord. De eerste stap was het per faculteit inventariseren van: de gebruikte
computerprogramma's, de ervaringen daarmee, ideeën over optimalisering van computergebruik in het
onderwijs, eventuele logistieke en organisatorische problemen en tenslotte het beleid van de faculteit
t.a.v. computergebruik. We hebben daartoe per faculteit twee personen geïnterviewd, meestal de
onderwijsdecaan en iemand anders die op de hoogte was van het computergebruik binnen de faculteit.
Daarnaast is het beleid van het CvB en het CIV ten aanzien van het computergebruik in het onderwijs
nagegaan. 

Dit verslag begint met een overzicht van de indeling van computerprogramma's. Daarna volgt een
overzicht over de UT en tenslotte een hoofdstuk met conclusies en aanbevelingen. Het verslag wordt
afgesloten met een overzicht van de vervolgwerkzaamheden. De overzichten per faculteit en de
inventarisatie van de programma's zijn opgenomen in de bijlage. De auteurs willen bij dezen alle
geïnterviewden bedanken voor hun bereidwillige medewerking aan dit onderzoek. 

2. Indeling van computerprogramma’s in het onderwijsleerproces. 

In het onderwijs worden zeer veel verschillende computerprogramma's gebruikt. Een belangrijk
onderscheid is die tussen programma's die in het onderwijsleerproces zelf een rol spelen en
programma's die gebruikt worden voor het uitvoeren van beheerstaken in het onderwijs, zoals het
samenstellen, nakijken en analyseren van toetsen, het verzamelen van studievoortgangsgegevens en het
adviseren van studenten over hun studiestrategie. In dit onderzoek gaan we op deze
computerprogramma's voor het uitvoeren van beheerstaken niet verder in. We richten ons op de
computerprogramma’s die een rol spelen in het onderwijsleerproces zelf. 

Een zeer veel gebruikte term voor gebruik van computers in het onderwijsleerproces is COO
(Computer Ondersteund Onderwijs). Deze term wordt echter niet eenduidig gebruikt. Velen verstaan
onder COO programma's die min of meer zelfstandig een stuk onderwijs verzorgen voor de studenten.
Anderen denken bij de term COO ook of juist meer aan computerprogramma's die als gereedschap ter
ondersteuning van het onderwijs worden gebruikt. 

Hoewel de scheiding tussen beide niet altijd strikt te maken is, zullen we voor beide groepen
programma's een aparte naam gebruiken. Om verwarring te voorkomen zullen wij in de
overzichtsparagrafen de brede term COO zo min mogelijk gebruiken. 

Wij verdelen de totale groep van computerprogramma's in het onderwijsleer-proces in twee groepen:
de onderwijsleer-programma's en computerprogram-ma's als gereedschap. 

1. Onderwijsleer-programma's 

Tot deze groep behoren de programma's die bedoeld zijn om studenten te laten leren en/of oefenen.
Zo'n programma vervult een of meer onderwijsfuncties ter bereiking van de doelen van het vak. De
oefeningen, opdrachten, informatie, e.d. liggen in het programma vast, andere zijn niet mogelijk.
Omdat deze programma's gemaakt zijn voor het bereiken van bepaalde, zeer specifieke doelen is
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gebruik bij andere vakken meestal niet mogelijk. 

2. Computerprogramma’s als gereedschap 

De tweede groep bestaat uit programma’s die een soort gereedschap zijn voor de gebruiker. De
programma’s zijn meestal gemaakt door software-bedrijven en worden gebruikt in bepaalde beroepen.
Behalve dat het gebruik van deze gereedschappen noodzakelijk kan zijn voor het realiseren van
bepaalde onderwijsdoelen, is het gebruik wenselijk als en omdat gebruik normaal is in de
beroepspraktijk van afgestudeerden. 

In sommige vakken is het leren werken met het computerprogramma een hoofddoel van het vak. Dan
is het programma deel van de inhoud van het vak. Dit is bijv. het geval bij sommige vakken in de
studierichting Informatica en in de Informaticastroom van andere studierichtingen. In dat geval valt het
programma buiten deze inventarisatie. 

In andere vakken is het leren werken met het programma een hulpmiddel om de eigenlijke doelen van
het vak te bereiken. De computer neemt werk dat niet essentieel is voor het bereiken van de doelen
van het vak uit handen. Daardoor blijft er meer tijd over voor het bereiken van deze doelen. Gebruik in
andere situaties en andere vakken dan het vak waarin het gebruikt wordt is relatief eenvoudig te
realiseren. 

Er zijn veel programma’s die op het grensvlak liggen van de twee groepen. 

Dat zijn de gereedschappen waar een schil aan toegevoegd is of de oefenprogramma’s waarin een
gereedschap is verwerkt. De mate van inzetbaarheid voor andere oefeningen en/of vakken heeft
bepaald of het computerprogramma bij de onderwijsleer-programma’s of bij de gereedschappen werd
ingedeeld. Soms was de keuze voor een van beide groepen moeilijk te maken, zodat over onze indeling
verschil van mening mogelijk blijft. We willen dit graag relativeren met de opmerking dat het indelen in
twee categorieën een hulpmiddel en geen doel was. 

3. Het beleid en de stand van zaken. 

3.1 Inleiding. 

Ongeveer 15 jaar geleden is men op de UT gestart met het gebruik van computerprogramma's ter
ondersteuning van het onderwijs, bijvoorbeeld COO voor het vak digitale techniek. Echter pas sinds
een jaar of vijf is het aantal in gebruik zijnde computerprogramma's op de UT substantieel gegroeid. In
de beginfase waren docenten veelal op hun eentje aan het ontwikkelen, ten koste van onderzoekstijd en
vrije tijd. Meestal maakte de docent één programma, daarna werd de moeizaam opgebouwde
deskundigheid niet verder gebruikt. 

Er is inmiddels aanzienlijk wat kennis en ervaring vergaard over geschikte doelen, de vormgeving en
het gebruik van computerprogramma's in het onderwijsleerproces. Deze kennis en ervaring is zo
langzamerhand gespreid over grote aantallen UT-medewerkers en is vooral geconcentreerd in de
personen van COO-medewerkers van het Onderwijskundig Centrum en COO-deskundigen in een
aantal faculteiten. 

3.2 De rol van het Onderwijskundig Centrum in de informatietechnologie. 

Binnen het Onderwijskundig Centrum zijn een aantal informatici plus een aantal onderwijskundig
medewerkers die zich bezig houden met het gebruik van de computers in het onderwijs. De
onderwijskundig medewerkers voeren projecten uit voor de faculteiten op het gebied van produktie
van computer ondersteund onderwijs, incl. multimedia produkties, het assisteren bij de implementatie
van bestaande software pakketten en het adviseren over het computergebruik in het onderwijs. De
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informatici houden zich bezig met de ontwikkeling van tools voor het maken van computer
ondersteund onderwijs, TAIGA en INIGO, en zij verlenen ondersteuning aan de onderwijskundig
medewerkers bij de produktie van programma’s. 

Buiten het faculteitspecifieke werk worden ook faculteitsoverstijgende projecten uitgevoerd over de
inzet van computers in het onderwijs. Deze projecten zijn vaak sterk innovatief en dragen in
belangrijke mate bij aan de integratie van kennis tussen de faculteiten op het genoemde gebied. 

3.3 Beleid College van Bestuur & CIV. 

Het CvB heeft geen expliciet beleid t.a.v. computerprogramma’s en ander computergebruik in het
onderwijs. Dit blijkt uit de interviews en uit de bestudeerde beleidsstukken. De wenselijkheid ervan als
onderwijsmiddel en/of als inhoud van het onderwijs wordt overgelaten aan het oordeel van de
faculteiten en diensten. In de centrale gedeelten van het onderwijsverslag ’89 en het ontwikkelingsplan
’91-’94 zijn uitspraken van het CvB hierover dan ook niet te vinden. 

In de door het OC geschreven hoofdstukken worden computerprogramma’s en ander computergebruik
wel genoemd. En het CIV schrijft over de voor het onderwijs benodigde computerfaciliteiten in het
ontwikkelingsplan ’91-’94. Het CIV verwacht dat de voor het onderwijs benodigde computercapaciteit
voor een belangrijk deel door de faculteiten wordt aangeschaft. Het gebruik van centrale apparatuur
zal geleidelijk op een lager niveau komen. Anderzijds houdt het CIV rekening met de mogelijkheid dat
voor meer specialistisch onderwijs wel centraal aanwezige faciliteiten nodig zullen zijn. In dat geval zal
het CIV streven naar meerjaren overeenkomsten met de faculteiten om een goede bezetting en
opbrengst te bewerkstelligen. 

Ook al heeft het CvB geen expliciet beleid op dit terrein, ze honoreert wel regelmatig aanvragen van
faculteiten voor onderwijskwaliteitsprojecten op het terrein van computerprogramma’s en ander
computergebruik. Zowel faculteitspecifieke projecten als faculteitsoverstijgende (zoals dit onderzoek
naar het gebruik en implementatie van computerprogramma’s in het onderwijs op de UT). De
initiatieven moeten echter, zoals al gezegd, van de faculteiten en diensten komen. 

In 1987 heeft het CVB de, door de regering beschikbaar gestelde, half miljoen gulden ter stimulering
van de informatisering doorgesluisd naar de gamma-faculteiten. Het ging hier om de faculteiten BK
(155 kfl.), BSK (160 kfl.), TW (70 kfl.) en WMW (115 kfl.). Hetzelfde bedrag is ook in 1988
toegekend en vanaf 1989 is het bedrag verwerkt in een aangepast verdeelmodel. 

3.4 De stand van zaken bij de faculteiten. 

Samenvattend worden de volgende conclusies getrokken 

1. Uit het overzicht per faculteit blijkt dat in vergelijking met 10 jaar geleden het gebruik van
computerprogramma’s in het onderwijs sterk is toegenomen. 

2. Tot voor enkele jaren werden er vrijwel uitsluitend onderwijsleer-programma’s ontwikkeld en
ingezet, en wel vooral in het eerste en tweede studiejaar. 

3. De laatste paar jaar neemt het starten van nieuwe ontwikkelprojecten af, maar de al gebruikte
onderwijsleer-programma’s blijven wel in gebruik. 

4. Het zoeken naar en het inzetten van simulaties en andere rekenpakketten neemt de laatste tijd sterk
toe. 

5. Computerprogramma’s worden steeds meer beschouwd als normaal gereedschap van de
afgestudeerde. 
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onderwijsleer-programma’s 

Bijna al deze programma’s binnen de UT worden gebruikt in de oefenfase van het leerproces. Soms
wordt ook enige nieuwe vakinhoud gegeven of is er naast gebruik in de oefenfase ook gebruik als toets
mogelijk. 

De onderwijsleer-programma’s zijn dus hoofdzakelijk oefenprogramma’s. De oefeningen zijn vaak
vraagstukken, wat logisch is gezien het type studierichtingen op de UT. Ook oefeningen van andere
aard komen echter voor, zoals cases, taaloefeningen en de laatste jaren steeds vaker oefeningen (in
modelvorming) met behulp van een simulatie. Ook wordt er op dit moment gewerkt met enkele
interactieve videoprogramma’s. Deze bestaan uit een combinatie van een simulatie m.b.v. videobeelden
en een computerprogramma. 

computerprogramma’s als gereedschap 

Deze gereedschappen uit de beroepspraktijk worden in toenemende mate ingezet in het onderwijs in
het doctoraal programma. De inzet in de propaedeuse komt langzamerhand ook in beeld. Deze
gereedschappen variëren van tekstverwerkers, databases en spreadsheets tot simulaties, reken- en
formule-manipulatiepakketten. 

In welke vakken computerprogramma's zijn ingezet hangt in veel faculteiten vooral af van factoren als
de mogelijkheden die de docent ziet en de beschikbaarheid van tijd en geld. In de praktijk betekent dit
dat niet overal waar het gebruik van computerprogramma's zinvol is ze ook al daadwerkelijk worden
ingezet. 

hardware 

Bijna alle gebruikte software is gemaakt voor gebruik op IBM-compatibel computers. Het gebruik van
Mainframes en APPLE MacIntosh computers komt wel voor, maar is zeer gering van omvang. Bijna
alle faculteiten hebben een eigen pc-ruimte, waar de studenten de programma's, verroosterd of
individueel, kunnen gebruiken. Alleen BK en BSK huren voor het verroosterd computeronderwijs af
en toe pc's bij het CIV. 

De meeste faculteiten geven ook de voorkeur aan eigen pc-voorzieningen. Computerprogramma's op
de pc's in het eigen gebouw worden door studenten vaker gebruikt. Onderwijs in het eigen gebouw
maakt het toezicht op het verloop ervan eenvoudiger. Verder vinden de meeste faculteiten een eigen pc
ruimte goedkoper dan huren van het CIV. 

Enkele faculteiten vinden de computer een essentieel gereedschap voor de aankomende ingenieur.
Daarom overwegen zij om voor de studenten het pc-bezit verplicht te stellen. 

gebruik 

Het gebruik van de computerprogramma's is zeer uiteenlopend van vrijblijvend tot verplicht. De
onderwijsleer-programma's zijn soms verroosterd en verplicht en soms alleen maar als supplement bij
een vak. Soms is het mogelijk dat de studenten het programma meenemen om het thuis te gebruiken. 

Bij het vrijblijvend ter beschikking stellen van het programma is het gebruik vaak zeer laag, ook als de
docent van het vak zelf erg enthousiast is over het computerprogramma. Door verroostering neemt het
gebruik flink toe. Verplicht stellen (verroosterd of zelf intekenen) levert het hoogste gebruik op. 

Een aantal faculteiten zou vaker willen verroosteren en/of verplicht stellen maar realiseert dit niet door
gebrek aan computerfaciliteiten. 
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De computerprogramma’s als gereedschap worden vooral op twee manieren gebruikt. In de practica
zijn de gereedschappen meestal geïntegreerd in de practicum-opdrachten en worden daardoor door alle
studenten gebruikt. Daarnaast staan er in de meeste faculteiten een aantal gereedschappen op de pc's
die door iedere student te gebruiken zijn, onafhankelijk van het vak Tekstverwerkers, spreadsheets en
databases maar ook meer specifiek gereedschap als simulaties en formule-manipulatiepakketten om
zelf mee te werken. 

produktiewijze 

De meeste onderwijsleer-programma's zijn in eigen beheer ontwikkeld. Er is heel weinig gekocht. Er
zijn volgens de docenten weinig onderwijsleer-programma's te koop en die er wel zijn worden meestal
onvoldoende geschikt gevonden voor inzet in het eigen vak. 

De produktiewijze van de in eigen beheer ontwikkelde onderwijsleer-programma's verschilt. Een aantal
programma's zijn door de docent in samenwerking met een coursewaremaker van het OC ontwikkeld.
Twee faculteiten (CT en BSK) hebben zelf iemand in dienst die o.a. gespecialiseerd is in het maken van
courseware. In andere faculteiten (BK, INF, TN, TW, WB, WMW) wordt samengewerkt met de
coursewaremakers van het Onderwijskundig Centrum, vaak samen met de faculteitsonderwijskundige
(INF, TW, WB). 

Slechts in enkele gevallen is het onderwijsleer-programma ontwikkeld in samenwerking met andere
onderwijsinstituten of een bedrijf. 

Als er een schil bij het gereedschap aanwezig is, is deze meestal door de docent of vakgroep gemaakt,
samenwerking met het OC komt dan weinig voor. 

Financiering en beleid 

financiering 

CT en BSK financieren hun coursewaremaker uit de faculteitsmiddelen. Deze personen verlenen
zonder interne doorberekening service aan de vakgroepen en docenten van hun faculteit. 

Het maken van programma's door het OC moet door de faculteiten betaald worden. In de jaren '89 tot
'91 besteedden de faculteiten minder vaak geld aan het maken en/of inzetten van computerprogramma's
uit facultaire budgetten en wordt vaker betaald uit door het CvB beschikbaar gestelde budgetten, zoals
uit de onderwijskwaliteitspot voor faculteitspecifieke en faculteitsoverstijgende projecten. 

Een directe doorberekening naar een vakgroep komt niet voor. De tijd die een docent moet besteden
aan de ontwikkeling van een programma gaat meestal ten koste van diens onderwijs- of
onderzoekstijd. Door BSK wordt dit gecompenseerd door een programmaproduktie gelijk te stellen
aan een publikatie. Bij Informatica krijgen de docenten hier expliciet ontwikkeltijd voor. 

Financiering van de produktie van computerprogramma's is een toenemend probleem. Gezien de hoge
investeringen die gemoeid zijn met het ontwikkelen van dit soort programma's zouden de meeste
faculteiten wel met partners van buiten de UT samen een project willen starten. Dit proces komt echter
moeizaam op gang. De partners die gevonden worden zijn vaker te vinden in het bedrijfsleven dan bij
andere onderwijsinstellingen. Bij enkele faculteiten worden de kosten beperkt door de inzet van
studentassistenten. Bij WB is op dit moment voor half-time een COO-medewerker in dienst in het
kader van de vervangende dienstplicht. Enige jaren geleden heeft ook TW zo iemand in dienst gehad. 

beleid 
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Veel faculteiten zijn oorspronkelijk met de inzet van onderwijsleer-programma’s begonnen om een
extensivering van hun onderwijs te bereiken, enkele ook om nieuwe doelen te bereiken. Terugkijkend
constateren de meeste faculteiten dat de investeringskosten in combinatie met de studentenaantallen
onvoldoende hebben geleid tot de beoogde extensivering. Hoewel daarbij opgemerkt wordt dat in het
begin veelal sprake was van een vrijblijvende inzet, wat leidde tot een gering gebruik. Bij een verplicht
gebruik is er duidelijk wel sprake van tevredenheid. Niettemin zijn de meeste faculteiten op dit moment
terughoudend met de produktie van computerprogramma’s die louter extensivering tot doel hebben. 

Toch staan de meeste faculteiten positief ten aanzien van het gebruik van de computerprogramma’s in
het onderwijs. Zij constateren dat met behulp van computerprogramma’s leerdoelen gehaald kunnen
worden, die voorheen niet of nauwelijks realiseerbaar waren, bijvoorbeeld m.b.v. simulaties. Er is dan
sprake van produktiviteitsverhoging, niet door verlaging van de kosten maar door verhoging van de
baten. Bovendien vinden met name de technische faculteiten, dat de computer en
computerprogramma’s onmisbare gereedschappen zijn van de hedendaagse ingenieur. Dit is voor hen
een extra motief om het computergebruik te stimuleren. 

Hoewel de meeste faculteiten positief staan ten opzichte van het computer gebruik in het onderwijs,
wordt dit behalve bij BSK nergens vertaald in een concreet beleidsplan. Bijna overal is men van mening
dat de initiatieven van de docenten moeten komen en dat de faculteit een faciliterende rol moet spelen.
In de praktijk blijkt het ook zo te verlopen. Een docent komt met een voorstel bij de faculteit, waarna
men probeert de financiering rond te krijgen. 

Ervaringen met het gebruik 

logistieke aspecten 

De pc-faciliteiten van de meeste faculteiten zijn beperkt. Verroosteren van computerprogramma’s blijkt
niet altijd mogelijk in het eigen gebouw. Soms wordt dan uitgeweken naar het CIV. 

Toch zijn de pc’s niet voortdurend in gebruik. Het onderwijs zo verroosteren dat de pc-ruimte zo
optimaal mogelijk gebruikt wordt blijkt moeilijk te realiseren. Als er computerpractica in de pc-ruimte
verroosterd zijn is gebruik door individuele studenten niet mogelijk. Als er veel ander verroosterd
onderwijs in de faculteit is staan veel pc’s ongebruikt. Op andere momenten is de vraag groter dan het
aantal beschikbare pc’s. 

Hiermee is een belangrijk voordeel van de programma’s, namelijk de toegankelijkheid op ieder moment
van de dag verloren gegaan. Drie faculteiten (EL, INF, TO) noemen een nabije toekomstsituatie
waarin iedere student een eigen pc zou moeten bezitten. EL heeft hiermee inmiddels een begin
gemaakt. Het nadeel van de beperkte toegankelijkheid zou dan opgeheven zijn. 

De capaciteit van het CIV is beperkt. De faculteiten die er gebruik van maken zouden graag
uitbreiding zien. De meeste andere faculteiten vinden zo’n uitbreiding niet nodig. 

waardering 

De docenten die de programma’s in hun onderwijs gebruiken zijn over het algemeen zeer positief.
Enerzijds worden ze tijdens de ontwikkeling gestimuleerd om over de presentatie van hun vak na te
denken, anderzijds zijn ze tevreden over de meerwaarde aan leerdoelen die gerealiseerd wordt. Wel
wordt vaak het probleem genoemd van de tijdsinvestering om zo’n computerprogramma van de grond
te krijgen. Te meer daar meestal een deel van deze tijd van hun andere onderwijs- of onderzoekstijd af
gaat. 

De invloed op de leerresultaten is niet altijd duidelijk. In gevallen waarin het computerprogramma een
onderwijsfunctie vervult die daarvoor niet vervuld werd (bijv. terugkoppeling geven tijdens het
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oefenen) is de invloed op de leerresultaten zeer duidelijk aantoonbaar. In gevallen waarin het
computerprogramma een extra bijdrage levert aan het vervullen van een onderwijsfunctie die ook al op
andere manieren wordt vervuld is invloed op de leerresultaten vaak nauwelijks aantoonbaar, zeker niet
als het slechts om enkele uren onderwijs met de computer gaat of de inzet vrijblijvend is. 

De studenten zijn globaal genomen positief over het gebruik van computerprogramma’s in het
onderwijs. Wel wijzen zij er op dat het aantal contacturen met de docent niet te veel mag afnemen. 

Plannen en wensen 

De faculteiten verwachten dat het ontwikkelen van computerprogramma’s die enkel een extensivering
van het onderwijs pogen te realiseren verder zal afnemen. In situaties waar leerdoelen gerealiseerd
kunnen worden, die zonder het computerprogramma niet mogelijk zijn, zijn en blijven de faculteiten
enthousiast over het ontwikkelen van computerprogramma’s als onderwijsmiddel. 

Het gebruik van computerprogramma’s als gereedschap zal zeker verder toenemen, in doctoraalvakken
maar ook in de propaedeuse. 

In een aantal faculteiten is de wens uitgesproken de tijd die studenten nodig hebben om met deze
gereedschappen te leren werken te bekorten. Dit kan door eenvoudig te bedienen gereedschappen te
kiezen of door gereedschappen te kiezen die ook in meerdere vakken gebruikt (kunnen) worden. 

In sommige faculteiten is men van mening dat een aantal projecten op dit moment louter uit geldgebrek
niet van de grond komt. Een centrale financieringsmogelijkheid zou een oplossing kunnen bieden.
Maar als deze financiering in de vorm van opstartsubsidies wordt gegeven, ontstaat het gevaar van
"doodbloeden" na afloop van de subsidietermijn. 

Drie faculteiten (EL, INF, TO) overwegen het "verplicht" stellen van het bezit van een pc voor hun
studenten. De aanschaf van de apparatuur zien ze niet als grote barrière, de aanschaf van de vele
licenties wel. Daartoe dient er centraal vanuit de universiteit met leveranciers van programma's
onderhandeld te worden. 

Enkele faculteiten (o.a. BK en BSK) zouden graag meer centrale computerfaciliteiten om
piekbelastingen bij faculteiten te verminderen. 

4. Conclusies en aanbevelingen 

4.1 M.b.t. het ontwikkelen en verwerven van computerprogramma’s. 

uitwisselen en bundelen van deskundigheid 

De faculteiten zien duidelijk de noodzaak tot het gebruiken, het behoud en het verder uitbouwen van
de deskundigheid voor het ontwikkelen en inzetten van onderwijsleer-programma's in het onderwijs.
De faculteiten werken samen met het OC of hebben een eigen COO-deskundige in dienst. Er is al
samenwerking tussen deze deskundigen of deze komt op gang. 

Aan het inzetten in het onderwijs van simulaties, rekenpakketten en andere computerprogramma's als
gereedschap of voorzien van een schil als onderwijsleer-programma wordt nog vaak door individuele
docenten gewerkt. Opgedane ervaringen en deskundigheid worden nog te weinig doorgegeven aan
anderen. Het is wenselijk dat de opgedane kennis en ervaringen met het inzetten van
computerprogramma's in het onderwijsleerproces, of dat nu onderwijsleer-programma's of
gereedschappen zijn, worden uitgewisseld en gebundeld. Docenten die daaraan behoefte hebben
moeten zoveel mogelijk op de hoogte zijn van de mogelijkheden die het OC hen kan bieden op het
gebied van advies en ondersteuning bij het inzetten van een computerprogramma en/of het maken van
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een schil. Bestaande kennis en ervaring kan zo optimaal aangewend worden. 

Aanbeveling 1: 

Het Onderwijskundig Centrum organiseert tenminste een maal per jaar een studiedag voor de
docenten van de UT over het gebruik van computers in het onderwijs, waarbij mondeling ervaringen
uitgewisseld kunnen worden. 

vaker aankopen van onderwijsleer-programma’s 

Steeds vaker worden op dit moment onderwijsleer-programma’s ontwikkeld voor onderwijsdoelen die
niet of nauwelijks op een andere manier te realiseren zijn, bijv. interactief video. De bereidheid tijd en
geld te investeren in het ontwikkelen van onderwijsleer-programma’s ter bereiking van doelen die ook
op andere wijze gerealiseerd kunnen worden neemt, gezien de hoge kosten en de vaak niet bereikte
extensivering af. 

Opvallend is de neiging van veel docenten hun eigen programma te willen ontwikkelen. De meeste
geïnterviewden zeggen dat docenten wel bereid zijn bestaande programma's te gebruiken mits deze er
zijn. Maar men kent geen bestaande programma's of deze worden niet geschikt gevonden. Wellicht zou
het OC, meer dan nu nog het geval is, kunnen adviseren over de inzet van elders vervaardigde
programma's. Naast de SUNCOO-inventarisatie kan bijvoorbeeld ook in de engelstalige landen en in
bijv. Scandinavië gezocht worden naar programma's van goede kwaliteit, die vertaald zouden kunnen
worden. 

Aanbeveling 2: 

Uit economische overwegingen dient het verwerven van licenties op bestaande
onderwijsleer-programma’s van goede kwaliteit de voorkeur boven het zelf ontwikkelen van
soortgelijke programma’s. Een inventarisatie van bestaande programma’s dient aan het besluit tot
zelf ontwikkelen vooraf te gaan. 

Er dient aangetekend te worden dat verscheidene geïnterviewden zeggen weinig heil te zien is zo'n
inventarisatie omdat men denkt dat er nauwelijks geschikte, bestaande computerprogramma's zijn. 

Aanbeveling 3: 

Er dient nader bekeken te worden of onderwijsleer-programma’s die niet volledig voldoen aan de
door docenten gestelde eisen via aanpassingen in het programma, de colleges of schriftelijk
studiemateriaal toch inzetbaar te maken zijn. 

Aanbeveling 4: 

Het Onderwijskundig Centrum voert binnen een faculteit een pilot-project uit, waarin een elders
ontwikkeld onderwijsleerprogramma, dat niet gelijk past in de opzet van de cursus, wordt aangepast. 

meer samenwerken 

Naast het verwerven van bestaande onderwijsleer-programma's kunnen de kosten ook gedrukt worden
door samen te werken met docenten van verwante vakken, andere faculteiten of universiteiten, met
HBO-scholen of met bedrijven. Samenwerkingsverbanden komen incidenteel op gang. In Nederland
vormt COO-Partners een structureel samenwerkingsverband binnen het HBO.
Onderwijsleer-programma's dienen zodanig modulair ontworpen te worden, dat aanpassingen
eenvoudig te maken zijn. Daarnaast moet het mogelijk zijn om ook een gedeelte van een programma
als zelfstandige eenheid te gebruiken. 
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Docenten zouden zich voordat ze over gaan tot de ontwikkeling van een eigen programma beter
moeten oriënteren op de bestaande programma's. Daarnaast kan zo'n marktverkenning mogelijkheden
openen voor het gezamenlijk ontwikkelen met andere universiteiten, hoge scholen of bedrijven. Het
ontwerp van het te ontwikkelen programma zal dan zodanig moeten zijn dat het in de toekomst
aangepast zou kunnen worden zodat later nog meer onderwijsinstanties of bedrijven het programma
kunnen gebruiken. Bovendien dient nader onderzocht te worden of samen ontwikkelen zinvol is of dat
één partner ontwikkelt en de overigen een minimale afname garanderen als het computerprogramma
aan de afgesproken eisen voldoet. 

Aanbeveling 5: 

Er wordt een samenwerkingsproject opgezet tussen tenminste twee vakgroepen van verschillende
universiteiten om gezamenlijk een onderwijsleerprogramma te ontwikkelen. 

4.2 M.b.t. het beleid.  

noodzaak van beleid 

Weinig faculteiten hebben expliciet beleid t.a.v. het gebruik van computerprogramma's in het
onderwijs. De inzet van een computerprogramma bij een vak is min of meer toevallig, afhankelijk van
de interesse van de betrokken docenten. Er ligt geen eensluidende opvatting over de plaats van
computerprogramma's in het onderwijs aan ten grondslag. Verder draagt deze situatie het gevaar in
zich dat een stabiel gebruik gekoppeld is aan een bepaalde docent. Vertrekt deze dan hoeft het
computerprogramma niet overgenomen te worden door de nieuwe docent omdat gebruik niet
verankerd is in het curriculum en/of in beleid. 

Veel faculteiten kiezen nu wel expliciet voor de verschuiving van het in eigen beheer ontwikkelen van
onderwijsleer-computerprogramma's naar het inzetten en evt. aanpassen van gekochte
computerprogramma's als gereedschap of ter bereiking van hogere doelen. Ook hierbij wordt het
initiatief overgelaten aan de individuele docenten en vakgroepen. Dit is ook wel terecht, opleggen van
bovenaf heeft weinig zin. De inzet van de betrokken docenten is cruciaal voor de daadwerkelijke
invoering van een computerprogramma. Echter de noodzakelijke stimulans en sturing door beleid van
bovenaf ontbreken. 

Voorbeeld van zo'n beleidsvoorstel. 

Als basis voor het te ontwikkelen beleid lijkt ons het beleidsvoorstel van de CTO3 groep van CT
geschikt (Kramers-Pals e.a., 1990). Zij stelt dat het groeiend potentieel van de informatietechnologie
aanzienlijke veranderingen veroorzaakt in de beroepspraktijk van afgestudeerden (CT-ingenieurs) en
dus consequenties heeft voor de opleiding. Hun uitgangspunt is de studenten met zoveel mogelijk
toepassingen van computers te laten werken zodat ze zelf later zelfstandig nieuwe toepassingen
kunnen leren gebruiken. Welke toepassingen aan de orde komen lijkt niet wezenlijk van belang, deze
zullen verouderd zijn tegen de tijd dat men is afgestudeerd. De CTO3 groep denkt aan een combinatie
van in het onderwijs opgenomen computergebruik (onderwijsleer-programma's en gereedschappen) en
het ter beschikking stellen van computerprogramma's in de pc-ruimte om op eigen initiatief mee te
experimenteren. 

Om vast te stellen waar en hoe nieuwe computerprogramma's in het onderwijs in te zetten lijkt het ons
noodzakelijk om de studie-onderdelen van de faculteit systematisch door te lichten op zinvolle
toepassingen. Deze afzonderlijke toepassingen dienen op een effectieve wijze samen te hangen. De
initiatieven van docenten dienen te passen binnen de door het beleid aangegeven kaders. 

Kiest een faculteit voor inzet van computerprogramma's dan dient zij ook een beleid uit te stippelen
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voor het ontwikkelen, aankopen, het gebruik van computerprogramma’s en het bieden van faciliteiten
voor docenten die zich inzetten voor de onderwijsvernieuwing. 

Aanbeveling 6: 

Wij bevelen aan dat elke faculteit expliciet beleid ontwikkelt ten aanzien van het gebruik van
computerprogramma’s en ander computergebruik in de opleiding en aangeeft hoe zij dit denkt te
realiseren. 

Aanbeveling 7: 

Het College van bestuur zou de faculteiten kunnen stimuleren door van de faculteiten een beleid te
vragen. Door afstemming van beleidsvoornemens zou op deze manier een belangrijke meerwaarde
verkregen kunnen worden. 

helderheid over de financiering 

De financiering van het invoeren van een computerprogramma is een groot en verder toenemend
probleem. Het zelf ontwikkelen van nieuwe programma’s blijkt voor veel faculteiten nauwelijks nog te
financieren tenzij uit door het CvB betaalde fondsen, door de inzet en deels onderzoek- en vrije tijd
van individuele docenten of door externe mede-financiering. 

Aanbeveling 8: 

De faculteit die voor uitbreiding van computergebruik in het onderwijsleerproces kiest dient geld vrij
te maken of aan te geven hoe de financiering en faciliteiten voor de uitvoerenden op andere wijze
gerealiseerd kunnen worden. 

produktiviteitsverhoging 

De inzet van computerprogramma’s blijkt niet altijd tot de verwachte extensivering van het onderwijs
te leiden. Computerprogramma’s zijn meestal toegevoegd zonder dat er contacturen kwamen te
vervallen. De kosten worden dus niet gecompenseerd. Vaak is er wel compensatie in de vorm van
gerealiseerde doelen die op een andere wijze niet bereikbaar waren geweest. Dan is er sprake van
produktiviteitsverhoging, niet door verlaging van de kosten maar door verhoging van de baten. 

Aanbeveling 9: 

We onderschrijven de keuze van faculteiten om voorlopig terughoudend te zijn met de ontwikkeling
van nieuwe onderwijsleer-programma’s die uitsluitend extensivering van het onderwijs tot doel
hebben. Onderwijsleer-programma’s dienen vooral ingezet te worden voor het bereiken van doelen of
het vervullen van functies die niet gemakkelijk op een andere manier te bereiken zijn. 

4.3 M.b.t. het gebruik van computerprogramma’s in het onderwijsleerproces. 

minder vrijblijvend aanbieden 

Het alleen beschikbaar stellen van computerprogramma’s (onderwijsleer-programma’s en
gereedschappen) leidt niet automatisch tot intensief en effectief gebruik. Studenten maken alleen
intensief gebruik van de programma’s als deze verroosterd zijn of als ze deze thuis kunnen doen
gecombineerd met een verplichting. Het is daarom belangrijk de studenten te stimuleren optimaal te
profiteren van de computerprogramma’s. 

Aanbeveling 10: 
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Er kan meer nog dan nu aandacht worden besteed aan de integratie van computerprogramma’s in de
leerstof. We pleiten voor verroostering en/of verplichting van de computerprogramma’s. 

bevorderen pc-bezit door studenten 

De meeste faculteiten geven de voorkeur aan en beschikken ook over eigen pc-ruimtes. Het CIV heeft
hierop haar beleid gericht. Ze biedt pc faciliteiten voor twee faculteiten, voor opvang van pieken van
andere faculteiten en voor gebruik door individuele studenten. Ze verwacht dat de behoefte hieraan zal
afnemen en daarentegen de behoefte aan zeer geavanceerde pc’s voor specialistische cursussen zal
toenemen. 

Veel faculteiten willen het bezit van een pc door studenten bevorderen. Er wordt zelfs overwogen
pc-bezit verplicht te stellen. Computerprogramma’s kunnen dan meegegeven worden naar huis, wat de
flexibiliteit bevordert. Een tweede reden waarom pc-bezit door studenten van belang is, is dat het
kunnen gebruiken van de computer een belangrijke vaardigheid is in toekomstige beroepen. Bezit van
een pc thuis is van grote invloed op het 

volleerd leren gebruiken van de computer. 

Aanbeveling 11: 

We bevelen het verplicht stellen aan studenten van een eigen pc aan op voorwaarde dat de computer
voldoende geïntegreerd is in de opleiding en de verplichting dus te verantwoorden is. 

De aanschaf van pc's door studenten, ook in de huidige situatie waarin geen verplichting bestaat, kan
bevorderd worden via een gunstige betalingsregeling en een cursus voor beginnende
computergebruikers. 

Tevens dient onderzocht te worden hoe voor de commerciële programma's goedkope
studenten-licenties verkregen kunnen worden. 

cursus Inleidend computergebruik 

Slechts een paar faculteiten bieden de studenten een cursus Inleidend computergebruik. Er is echter
een aanzienlijk percentage beginnende studenten dat nog niet met de computer kan omgaan. Ervan
uitgaan dat deze studenten in het eerste jaar wel vanzelf voldoende vaardig worden in het gebruik van
de computer is riskant. Eén faculteit laat de computerprogramma's in het onderwijs van het eerste jaar
op beginners-niveau beginnen. 

Aanbeveling 12: 

In het eerste jaar, bij voorkeur in het eerste trimester, dienen alle studenten die onvoldoende vaardig
zijn in het gebruik van de computer gestimuleerd te worden een cursus Inleidend computergebruik te
volgen. De cursus zou in ieder geval de standaardonderdelen operating systeem, spreadsheet,
database en tekstverwerking moeten bevatten. Deze cursus zou centraal op de UT door één dienst of
faculteit ontwikkeld kunnen worden. 

5. Vervolg projectactiviteiten in 1992 

In de inleiding (blz 1) hebben we de hoofdvraagstelling en de daarvan afgeleide vragen van ons
onderzoek vermeld. In dit rapport zijn de vragen a en b volledig en c t/m f gedeeltelijk beantwoord.
Voor het volledig beantwoorden van de subvragen c t/m f zijn de volgende activiteiten gepland. 
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- een implementatie pilotproject. Er zal worden gezocht naar een docent die overweegt een van elders
betrokken onderwijsleer-programma in te zetten bij een vak. De voorkeur gaat uit naar een programma
dat maar matig past in het huidige programma van de cursus. De bedoeling is nauwkeurig alle barrières
in kaart te brengen en vervolgens te pogen ze op te ruimen. 

- een samenwerkings pilotproject. Er wordt een samenwerkingsproject opgezet tussen tenminste twee
vakgroepen van verschillende universiteiten om gezamenlijk een onderwijsleerprogramma te
ontwikkelen. 

6. Literatuur en catalogi 

Courseware Catalogi van "Committee on Educational Software and Technology under the Nordic
Council of Ministers" (Scandinavië en IJsland). 

Heermann, B. Teaching and learning with computers. Jossey-Bass Inc., Publishers, 1988. 

Jansen, Ir. P.C.M. Computer Ondersteund Onderwijs bij de TU Delft. TU Delft, Faculteit WTM,
1990. 

Kramers-Pals, H., P. Veugelers. Beleidsnotitie informatisering CT-onderwijs, CTO3 90-1, 1990. 

Leiblum, M. An annoted catelogue of English language CAL Courseware Catalogues (ACC),
IOWO/Cal, mei '89. 

Leiblum, M. en M.J.A. Mirande. Computer Ondersteund Onderwijs aan de katholieke Universiteit
Nijmegen - Aanbevelingen, stand van zaken, achtergronden. IOWO, KUN 1990. (In de bijlagen zij
overzichten en een summiere beschrijving van 112 in de KUN gebruikte COO-programma's
opgenomen.) 

Smuling, E.B., J. Brants, A. Pilot. Oriëntatie op leren en onderwijs. HOR Wolters-Noordhoff 1990. 

SUNCOO-catalogus, T. de Jong, J. van Andel, M. Leiblum & M.J.A. Mirande, Utrecht, 1991. 

Bijlage I. Overzicht per faculteit 

Per faculteit zijn twee personen geïnterviewd. Een daarvan is meestal de onderwijsdecaan. De ander is
een medewerker die redelijk op de hoogte zou kunnen zijn van het gebruik van computerprogramma's
in de faculteit zoals een docent van een vak waarbij een computerprogramma wordt gebruikt, de
faculteitsonderwijskundige of een speciale COO-medewerker. 

Verslagen van de interviews liggen bij het OC ter inzage. In dit verslag geven we de belangrijkste
punten uit de interviews weer, onderverdeeld in 4 zaken: de huidige stand van zaken, financiering en
beleid, ervaringen met het gebruik en plannen en wensen. We verwachten niet dat het overzicht per
faculteit volledig is. Vermoedelijk is het overzicht van de onderwijsleer-programma's redelijk compleet.
Van de gereedschappen en het tussengebied van computerprogramma's waar een gereedschap deel van
uitmaakt zullen de overzichten niet compleet zijn. Het is ondoenlijk voor de geïnterviewden
gedetailleerd op de hoogte te zijn van de gebruikte onderwijsvormen in alle, vooral de
doctoraal-vakken. 

Onder 'stand van zaken' noemen we alleen de gebruikte computerprogram-ma's en de
onderwijsfuncties die het programma vervult. Bijlage 1 geeft naast de titel van het
computerprogramma en de beoogde onderwijsfuncties ook de naam van het vak en informatie over de
aard van het programma. 
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I.I Bedrijfskunde 

P. Melis, onderwijsdecaan. 

J.A. Schoo, docent. 

Stand van zaken 

onderwijsleer-programma‘s 

Bij de volgende vakken worden onderwijsleer-programma’s gebruikt: Bedrijfseconomie,
Bedrijfsadministratie, Bedrijfsethiek (toegeleverd door WMW), Pascal, Procedures en functies,
Calculus, Complexe getallen en Spelcorrect. Bij het vak produktiemanagement wordt interactieve
video gebruikt (de Kasta-case), wat een combinatie is van videobeelden en (sturing door middel van)
een computerprogramma. 

Alle programma’s zijn op de UT gemaakt. Bedrijfsethiek is in Colada, de andere
onderwijsleer-programma‘s zijn in Taiga gemaakt. 

Alle programma’s zijn bedoeld om te oefenen. Bedrijfsethiek bestaat uit ethische cases. De Kasta-case
is een simulatie, bedoeld om te oriënteren en te oefenen. Alle andere bestaan uit vraagstukken resp.
oefeningen. 

Op dit moment is er een nieuwe IV-case in voorbereiding voor het vak Kwaliteit. Daarnaast gaat de
faculteit het Businessgame New Orsiam gebruiken vanaf het cursusjaar 1992/1993. In deze game
wordt een bedrijf gesimuleerd m.b.v. de computer. 

gereedschappen 

Bij een toenemend aantal vakken worden commerciële software pakketten gebruikt. In het vak
Operationele research (aangeleverd door TW) wordt het gelijknamige pakket gebruikt. Bij het
keuzevak Bedrijfskundige toepassingen van discrete simulatie wordt Simula gebruikt. Bij Grondslagen
marketing wordt Microstudy plus gebruikt. In de computerzaal zijn o.a. geïnstalleerd: WP, Reflex,
Twin, Turbo Pascal, Storm, Oracle, Paradox, Palet, Pro*niam. De vakgroep CMM heeft onlangs de
marketing simulatie Mercator (gemaakt in België) gekocht. Aan de inpassing in het onderwijs wordt
nu gewerkt. 

In het eerste jaar wordt als onderdeel van het vak Oriëntatie informatiesystemen het practicum
Inleiding computergebruik gegeven. Inhoud: leren werken met MS-DOS, spreadsheets, databases en
tekstverwerker. 

hardware 

BK heeft een eigen computer zaal met 15 p.c.'s. Voor de computerpractica van het eerste jaar wordt
ruimte gehuurd in het CIV. 

Voor het vak produktiemanagement, de Kasta case, zijn zeven werkstations met beeldplaatspeler
aanwezig. 

gebruik 

Bij de vakken Bedrijfseconomie, Bedrijfsadministratie en Produktiemanagement is het
onderwijsleer-programma verroosterd. Bij het vak Bedrijfsethiek is het een huiswerkopdracht. De
programma's Calculus, Complexe getallen, Pascal, Procedures en functies en Spelcorrect worden

16



vrijblijvend aangeboden. 

produktiewijze. 

Alle onderwijsleer-programma‘s zijn geproduceerd in samenwerking met het OC. 

Financiering en beleid 

financiering 

Een aantal jaren geleden is men voorzichtig met het ontwikkelen van onderwijsleer-programma’s
begonnen. Uit herbezettingsgelden kon een OC-medewerker betaald worden. De door de docenten van
het vak geïnvesteerde tijd werd niet betaald. De financiering is momenteel een stuk moeilijker. Per
project wordt er gezocht naar geld. Bij de Kasta-case onder andere door samenwerking met en
subsidie van bedrijven. 

beleid 

Een van de strategische uitgangspunten van de faculteit is extensivering. Computer programma's
kunnen daartoe een van de middelen zijn. Er is geen duidelijk faculteitsbeleid t.a.v. het
computergebruik in het onderwijs, er zijn toch geen tijd en geld. Vakgroepen en docenten moeten zelf
het initiatief nemen. De faculteit wil wel steunen als er zicht is op (gedeeltelijk) terugverdienen van de
investering (zoals onlangs bij de Kasta-case), de inzet van de docent groot is en er ook externe
financiering beschikbaar is. 

Ervaringen met het gebruik 

logistieke aspecten 

Door ruimtegebrek in het BB gebouw huurt BK in het RC van het CIV. Het RC heeft wel nadelen. De
docent heeft minder zicht op de opkomst van studenten en het gebruik van het computerprogramma.
De studenten oefenen waarschijnlijk minder vaak tijdens tussenuren. De assistenten bij het practicum
overleggen minder met de docent. Huren in het RC is niet blijvend probleemloos. BK wil het
verroosterd onderwijs overdag en dat was dit jaar slechts met moeite te realiseren. 

Het gebruik van het computerprogramma door de studenten thuis levert voorlopig te veel werk op
door de diversiteit in grafische kaarten en door de administratieve rompslomp. 

waardering 

De docenten die computerprogramma's in het onderwijs gebruiken zijn daar (zeer) positief over. Wel
wordt het verzorgen van onderwijs veel ingewikkelder door het inzetten van een
onderwijsleer-programma. Het resultaat rechtvaardigt dat; bij een aantal vakken is een duidelijke
verhoging van het leerresultaat bereikt. Ook de studenten zijn positief over het gebruik. 

Binnen de vakgroep financieel management en bedrijfseconomie vindt men dat er op dit moment
genoeg onderwijsleer-programma`s in het onderwijs van deze vakgroep aanwezig zijn. 

Plannen en wensen 

plannen 

Op dit moment wordt bekeken of men computerprogramma's voor zelftoetsing kan gaan gebruiken,
zoals men doet op de economische faculteit in Groningen. 
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Er zijn plannen om een nieuw interactief video programma te maken, vergelijkbaar met de Kasta-case.
Op dit moment wordt er gezocht naar financiering. 

wensen 

Voor de invoering en produktie van onderwijsleer-programma’s moeten centraal meer faciliteiten
beschikbaar worden gesteld; meer geld en meer computer zalen, zowel grote als kleine. 

I.II Bestuurskunde 

P.A. Schuszler, COO-medewerker. 

S.A.H. Denters, voorzitter COO-werkgroep. 

Stand van zaken 

onderwijsleer-programma’s 

Op dit moment worden de volgende onderwijsleer-programma’s gebruikt: 

Staatkunde, Macro economie I, Macro economie II, Economie, Spelcorrect en Waterbeheer.
Economie en Waterbeheer zijn gekocht. Alle andere programma’s zijn zelf gemaakt in Taiga. Op dit
moment zijn er bij vier vakken programma’s in ontwikkeling: Systeemanalyse voor civiele techniek,
Inleiding recht, Public choice en Methoden & Technieken I. 

Alle programma’s zijn bedoeld om te oefenen. Het programma Systeemanalyse voor civiele techniek is
een inleiding op het gebruik van de simulatie Waterbeheer. Spelcorrect bevat spellingsoefeningen. Alle
andere programma’s bestaan uit vraagstukken. 

hardware 

De faculteit huurt permanent een aantal pc’s bij het CIV. Dit aantal kan worden uitgebreid tijdens
drukke tijden. 

gebruik 

De programma’s Staatkunde en Macro economie I zijn verplicht, de andere programma’s worden nu
nog op vrijwillige basis gebruikt, dit leidt in sommige gevallen tot een gering gebruik. Men is echter
druk bezig om te kijken of meer programma’s verplicht moeten worden gesteld voor de studenten.
Men speelt met de gedachte om van de studenten een zekere inspanningsverplichting te eisen in ruil
voor goede onderwijsleer-programma’s. 

produktiewijze 

De docenten maken ruwe versies van de courseware in Taiga. Schuszler maakt vervolgens van deze
ruwe versies een compleet programma. Hoewel de meeste programma’s volledig binnen de faculteit
worden ontwikkeld, zijn er ook enkele gevallen van samenwerking met andere universiteiten.
Samenwerking met het OC komt echter nauwelijks voor. 

Financiering en beleid 

financiering 
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De faculteit heeft Peter Schuszler aangesteld als COO-deskundige. De service die hij aan de docenten
verleent wordt niet doorberekend aan de vakgroepen. 

beleid 

In 1987 heeft het College van Bestuur besloten om drie jaar lang geld ter beschikking te stellen voor
de gamma-faculteiten ter stimulering van de informatisering. Binnen BSK is toen besloten om dit geld
te gebruiken voor COO. Er is toen een werkgroep/commissie computer ondersteund onderwijs in het
leven geroepen, daarnaast is een halve fte beschikbaar gesteld voor Peter Schuszler als producent en
coördinator, inmiddels is zijn aanstelling full-time. De faculteit begon met het project Staatkunde. Naar
aanleiding van de evaluatie van dit project is besloten om te proberen in de komende vijf jaar ieder jaar
telkens voor twee vakken onderwijsleer-programma's te ontwikkelen. Over vijf jaar zijn er dan
ongeveer 10 programma's klaar, zodat men dan tijd heeft om de eersten weer te herzien. De
vakgroepen kunnen jaarlijks voorstellen indienen, die vervolgens door de COO-commissie worden
beoordeeld. Een belangrijk criterium is het feit of de stof stabiel is. Verder kijkt men of het
onderwijsleer-programma efficiënt en effectief is en of de kwaliteit van het onderwijs wordt verhoogd.
Als gevolg zijn onderwijsleer-programma's vooral interessant voor de basisleerjaren. 

De docenten worden voor een deel vrijgesteld voor het maken van onderwijsleer-programma's. Om de
docenten te stimuleren en de gebruikte tijd ook formeel te compenseren, telt de faculteit een produktie
als een publikatie. 

Ervaringen met het gebruik 

waardering 

De studenten waren in eerste instantie zeer positief over de onderwijsleer-programma's. Nu de
onderwijsleer-programma's op grotere schaal wordt ingezet, blijkt het teruglopen van het aantal
contacturen weerstand op te roepen. 

logistieke aspecten. 

Het huren van pc's van het CIV is tot nu toe een goede oplossing gebleken. Wel is het storend dat
soms tegelijkertijd andere cursussen in dezelfde ruimte worden gegeven. 

Plannen en wensen 

plannen 

Zoals is vastgelegd in het COO-beleid zullen per jaar twee nieuwe onderwijsleer-programma's worden
gemaakt. Interactieve video zou ook voor BSK een interessante nieuwe mogelijkheid zijn. Hierbij zou
men kunnen samenwerken met het OC voor de produktie en eventueel met BK voor de werkstations. 

Men overweegt het opzetten van een eigen pc-ruimte, omdat het kan leiden tot een effectiever en
efficiënter pc-gebruik. 

I.III Chemische Technologie 

W. Bohle, onderwijsdecaan. 

P.P. Veugelers, medewerker COO en medewerker groep Onderzoek en Ontwikkeling van Onderwijs. 

Stand van zaken 

19



onderwijsleer-programma‘s 

Op dit moment zijn de volgende onderwijsleer-programma’s in gebruik: 

In het eigen onderwijs: Dynamica (overgenomen van TN en aangepast), Fysische Chemie, Fysische
transportverschijnselen, Inleiding procesdynamica, Materiaalkunde, Reactorkunde, Simuleren met
Tutsim en Warmteleer. In het toegeleverd onderwijs door TW: Lineaire structuren, Analyse en
Complexe getallen en door INF: Pascal en Procedures en Functies. 

Alle programma‘s zijn op de UT en in Taiga gemaakt. Inleiding procesdynamica, Reactorkunde en
Simuleren met Tutsim zijn simulaties met een schil. Materiaalkunde, Warmteleer, Dynamica, Fysische
chemie, Fysische transportverschijnselen, COO-digsim, Lineaire structuren, Analyse, Complexe
getallen, Pascal en Procedures en functies bestaan uit vraagstukken resp. oefeningen. 

gereedschappen 

Bij een toenemend aantal hogere jaars vakken zijn computerprogramma’s als gereedschap in gebruik. 

hardware 

Er is een computerzaal met 10 p.c.’s. 

gebruik 

Mechanica is verroosterd, alle andere programma’s worden als extra beschouwd waarbij de student
zelf moet beoordelen of hij het zinvol vindt. 

produktiewijze 

CT heeft een groep Onderzoek en Ontwikkeling van Onderwijs (CTO3). Deze groep besteedt veel tijd
aan het initiëren en ontwikkelen van onderwijsleer-programma's. Het invoeren in Taiga gebeurt
grotendeels door student-assistenten. Het OC wordt in principe alleen gevraagd voor specialistische
programmeerkennis. 

Samenwerking met andere instellingen komt niet op gang. 

CT zou wel meer bestaande onderwijsleer-programma's voor de computer willen kopen. Er zijn echter
weinig geschikte programma`s. Bronnen zijn de informatie uit Journal of Chemical Engineering
Education en uit de SUNCOO catalogus. 

Financiering en beleid 

financiering 

De financiering van studentassistenten, docenten en medewerkers van het OC vindt gedeeltelijk plaats
uit centraal toegekende middelen voor onderwijskwaliteitsverbetering en gedeeltelijk door de faculteit.
De CTO3 medewerkers worden uit andere gelden betaald. De financiering is vaak een drempel om tot
produktie van onderwijsleer-programma's over te gaan. 

beleid 

De faculteit heeft geen expliciet COO-beleid. Omdat er geen geld is voor het maken van
onderwijsleer-programma's vindt de onderwijsdecaan beleid ook niet nodig. Als er initiatieven komen
van docenten of de CTO3 groep zoekt hij wel naar financiering, hetgeen meestal lukt. 
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De groep CTO3 heeft wel beleid ontwikkeld: 

Het groeiend potentieel van de informatietechnologie veroorzaakt aanzienlijke veranderingen in de
beroepspraktijk van CT ingenieurs en heeft dus consequenties voor de opleiding. Het uitgangspunt is
de studenten met zoveel mogelijk toepassingen van computers te laten werken zodat ze later zelf
nieuwe toepassingen kunnen leren gebruiken. Welke toepassingen aan de orde komen is niet
belangrijk, deze zullen verouderd zijn tegen de tijd dat men is afgestudeerd. De CTO3 groep pleit voor
een combinatie van in het onderwijs opgenomen computergebruik (onderwijsleer-programma’s en
gereedschappen) en het ter beschikking stellen van software in de computerzaal om op eigen initiatief
mee te experimenteren. 

Verder heeft de groep ideeën ontwikkelt hoe studenten en docenten sterker te interesseren voor de
integratie van computergebruik in de opleiding. 

Ervaringen met het gebruik 

logistieke aspecten 

Op dit moment zijn er 10 p.c.'s waardoor verroosteren bij Mechanica per werkcollegegroep van 20
studenten mogelijk is. 

Door verroosteren en verplicht stellen blijkt het gebruik van het onderwijsleer-programma door
studenten, ook tijdens tussenuren, aanzienlijk toe te nemen. Verroosteren alleen blijkt niet voldoende
te zijn, omdat het vrijblijvende karakter gehandhaafd blijft. 

waardering 

De onderwijsdecaan denkt dat het gebruik van computerprogramma's in het onderwijs in potentie de
effectiviteit en efficiëntie van het onderwijs aanzienlijk kan verhogen. Door geldgebrek komen deze
voordelen nauwelijks tot uiting. 

De meningen van docenten verschillen sterk. Veel docenten kennen de mogelijkheden niet en/of
interesseert hen niet. Veel CT-docenten hebben een Apple MacIntosh. Taiga en de met Taiga
geproduceerde courseware draait daar niet op, wat kennismaking met onderwijsleer-programma's
bemoeilijkt. Zonder de CTO3 groep zouden er binnen CT waarschijnlijk weinig
onderwijsleer-programma's zijn. 

De studenten die daadwerkelijk met de onderwijsleer-programma's werken zijn voor het merendeel
tevreden. 

Plannen en wensen 

plannen 

Er is een stukje interactieve video: Veiligheid in het laboratorium ontwikkeld. De financiering van het
gehele programma is nog niet rond. 

De CTO3 groep heeft plannen voor de ontwikkeling van een simulatie/animatie voor Statistische
thermodynamica en een simulatie/animatie voor Kinetiek en katalyse. 

Verder denkt CT over het opnemen van een vak Inleiding p.c.-gebruik in het eerste jaar. 

wensen 
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CT wil graag dat het OC naast Taiga en Inigo ook informatie en kennis in huis heeft over andere
auteurssystemen. 

I.IV Elektrotechniek 

A.J. Mouthaan, onderwijsdecaan. 

J. van Amerongen, voorzitter CoCurEl. 

Stand van zaken 

onderwijsleer-programma’s 

Binnen de faculteit wordt als programma met vraagstukken alleen BBDT gebruikt. Dit vak wordt
toegeleverd door Informatica. BBDT wordt gebruikt als oefen- en toetspakket. 

gereedschappen 

Binnen de faculteit worden veel simulatiepakketten gebruikt. Samen met de O.U. is het vak
regelsystemen ontwikkeld, waarin de programma's PSI en Trip zijn geïntegreerd. In het vak
modelvorming en simulatie wordt gebruik gemaakt van ACSL, CAMAS en TUTSIM. Op het gebied
van electronic design worden Spice en PSpice gebruik. Op dit moment wordt het pakket CAMAS nog
verder ontwikkeld en is er een nieuw pakket HYCAD in ontwikkeling. 

hardware 

BBDT komt uit het toegeleverd onderwijs en wordt geheel door Informatica verzorgd. De andere
pakketten draaien op computers die staan opgesteld in ruimtes verspreid over de faculteit en beheerd
door de betreffende vakgroepen. 

gebruik 

Binnen het vak Regelsystemen wordt dit jaar voor het eerst een bescheiden controle uitgeoefend of de
studenten vaardigheden met het simulatiepakket hebben opgedaan. Dit is gedaan omdat uit ervaring
bleek dat als een pakket op vrijwillige basis wordt ingezet, slechts 10 à 20 procent van de studenten er
gebruik van maakt. 

produktiewijze 

De meeste pakketten zijn commerciële pakketten die in het onderwijs worden ingepast. De andere
simulatiepakketten zijn binnen de faculteit door de docenten ontwikkeld. Er wordt niet samengewerkt
met het OC. 

Financiering en beleid 

financiering 

De ontwikkelkosten van een cursus zoals Regeltechniek liggen dermate hoog, dat dit slechts
incidenteel gedaan kan worden binnen de faculteit. De kosten van de invoering en produktie van de
andere pakketten worden steeds volledig door de vakgroepen betaald. Een eenmalige financiële steun
van de faculteit kan goed werken, maar leidt ook vaak tot stopzetting van projecten als de subsidie
ophoudt. 
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beleid 

De faculteit heeft geen officieel COO-beleid. In principe moet de docent of de vakgroep en niet de
faculteit het initiatief nemen tot het gebruik van computerprogramma’s in het onderwijs. De
traditionele onderwijsleer-programma’s zullen een zeer bescheiden rol innemen, gezien de hoge
ontwikkelkosten en het kleine aantal studenten. Deze vorm van onderwijs kan alleen gericht worden
ingezet, bijvoorbeeld voor knelpunten. Het gebruik van pakketten zal daarentegen steeds belangrijker
worden. 

De CoCurEl (commissie curriculum herziening) vindt dat de pc een onmisbaar gereedschap vormt
voor de hedendaagse elektrotechnische ingenieur. Het is daarom noodzakelijk dat alle studenten ook
thuis de beschikking krijgen over een krachtige pc. De prijs van de licenties kan een belemmering
vormen, maar wellicht bieden onderhandelingen met de leverancier hierover uitkomst. Op wat langere
termijn zal deze invoering die men bepleit ingrijpende gevolgen hebben voor de manier waarop het
onderwijs gegeven wordt. Daarbij moet ook worden gedacht aan het tentamineren met behulp van de
computer. 

Ervaringen met het gebruik 

logistieke aspecten 

De studenten gebruiken de pc’s die bij de vakgroepen staan opgesteld. Er is nooit onderzocht of dit
systeem toereikend is. 

waardering 

De studenten die de pakketten gebruiken zijn er over het algemeen positief over. Veel docenten zijn
terughoudend in het toepassen van onderwijsleer-programma’s binnen hun vak. Enerzijds komt dit
omdat ze niet goed op de hoogte zijn van de toepassingsmogelijkheden, anderzijds kost een
verandering veel tijd, geld en energie. 

Plannen en wensen 

plannen 

Op dit moment gaat er veel energie en tijd zitten in de curriculum herziening. De invoering van
onderwijsleer-programma’s komt pas later aan de orde. 

wensen 

De CoCurEl wil het eigen pc bezit door studenten verplicht stellen. Een voorwaarde hiervoor is dat de
studenten ook daadwerkelijk zinvol gebruik gaan maken van de computer. Hiertoe zullen
computerprogramma's moeten worden geïntegreerd in het onderwijs. 

I.V Informatica 

K.A. de Jonge, onderwijsdecaan. 

Mevr. H. Grunefeld, faculteitsonderwijskundige. 

Stand van zaken 

onderwijsleer-programma's 
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Op dit moment worden er de volgende onderwijsleer-programma’s gebruikt: Pascal, Modula, Recursie
en BBDT (Digitale techniek). Voor de vakken Modula en BBDT worden op dit moment nog
uitbreidingen gemaakt. Pascal Modula en Recursie zijn gemaakt in Taiga, BBDT is gemaakt in Inigo.
De programma’s Pascal, Modula en Recursie zijn alle bedoeld om uitleg te geven en te oefenen.
Digitale Techniek is bedoeld om te oefenen, maar heeft daarnaast ook een toetsmode. 

gereedschappen 

Het pakket Reduce is een formule manipulator en is onderwerp van het gelijknamige college. 

hardware 

Hoewel de faculteit vele vormen van hardware ter beschikking heeft, wordt echter alleen een
practicum ruimte met I.B.M.-compatibel machines gebruikt. Dit hangt natuurlijk samen met het feit dat
courseware gemaakt met Taiga of Inigo zulke machines vereist. 

gebruik 

De programma’s Pascal, Modula en Recursie worden vrijblijvend aan de studenten ter beschikking
gesteld. Dit kunnen behalve de eigen studenten ook studenten uit het toegeleverd onderwijs zijn. Het
blijkt dat tussen de 5 à 10 procent van de studenten gebruik maakt van deze pakketten. Het
programma BBDT is verplicht voor de studenten. Met behulp van de toetsmode wordt gecontroleerd
of zij aan deze verplichting hebben voldaan. 

produktiewijze 

Alle programma's gemaakt in Taiga of Inigo zijn gemaakt in samenwerking met het OC. De faculteit
stelde daarbij uren beschikbaar voor zowel de betrokken docenten als voor de medewerkers van het
OC. 

Financiering en beleid 

financiering 

Bij het vak BBDT is een zeer bewuste afweging gemaakt tussen enerzijds de kosten van produktie van
het programma en anderzijds de kosten van een werkcollege over verscheidene jaren. Er vanuit gaande
dat de kwaliteit van de instructie in beide onderwijsvormen vergelijkbaar zou zijn is toen gekozen voor
het onderwijsleer-programma. Een belangrijk aspect hierbij was het grote aantal studenten dat gebruik
zou kunnen maken van het programma en de verwachte levensduur van 5 à 10 jaar. 

beleid 

De faculteit heeft geen expliciet beleid om de integratie van de computer in het onderwijs te sturen. De
faculteit gaat er vanuit dat de docenten zelf met voorstellen komen. 

De tijd die de docenten gebruiken om computerprogramma's te integreren in hun onderwijs gaat ten
koste van het urenbudget voor onderwijsvernieuwing, waar op dit moment per jaar 5000 uur voor zijn
gereserveerd. Daarnaast zijn er natuurlijk de kosten voor de OC-diensten, die gebudgetteerd worden.
Omdat de curriculum herziening momenteel veel van het uren-budget opeist, zullen er de komende tijd
minder nieuwe COO-projecten worden opgestart. Maar uit het feit dat op dit moment twee projecten
lopen (Modula en BBDT) kan geconcludeerd worden dat de faculteit in principe positief staat
tegenover deze vorm van onderwijs. Behalve de tijd die moet worden geïnvesteerd in
onderwijsvernieuwingen, neemt men ook de verhouding tussen het bureau- en computerwerk van de
student mee in de overweging om een computerprogramma te gaan gebruiken. 
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Ervaringen met het gebruik 

logistieke aspecten 

Het verroosteren van het verplichte vak BBDT gaat niet geheel zonder problemen, omdat ook anderen
gebruik willen maken van de beschikbare apparatuur. 

waardering 

De docenten die meewerken aan de ontwikkeling van BBDT waren hier erg enthousiast over. De
studenten zijn over het algemeen zeer tevreden over deze vorm van onderwijs. Wel zijn ze van mening
dat het aantal contacturen niet teveel moet teruglopen. 

Plannen en wensen 

plannen 

Misschien zijn er mogelijkheden om samen met de O.U. iets te maken voor het vak
informatiesystemen, wellicht een expert systeem met een onderwijskundige schil. 

Het ontwikkelen van een studiecoach en/of hulp bij het kiezen van een vakkenpakket lijkt een zinvol
idee. 

Als gevolg van de herstructurering komt er een Unix practicum. Het is nog onduidelijk of hier ook
onderwijsleer-programma’s voor nodig zijn. 

wensen 

Gezien het belang van de pc voor de huidige ingenieur, wil de faculteit het pc bezit van studenten
graag stimuleren en misschien zelfs verplicht stellen. De belangrijkste drempel die men ziet zijn de
kosten voor allerlei licenties van pakketten. 

De verspreiding van het programma BBDT naar andere universiteiten en hogescholen vind men op
zich nuttig. De uitvoering zou men graag aan bijvoorbeeld het OC overlaten. 

Het opsporen van kant en klare onderwijsleer-programma’s is voor de faculteit lastig en kan misschien
door het OC gedaan worden. 

I.VI Technische Natuurkunde 

S.F. van der Meulen, algemeen coördinator voortgezette practica. 

C.L.M. Pouw, voorheen faculteitsonderwijskundige (nu coördinator sectie COO van het OC). 

Stand van zaken 

onderwijsleer-programma`s 

Binnen de faculteit worden de volgende onderwijsleer-programma`s gebruikt: 

Dynamica, Elektriciteit en magnetisme en Quantummechanica. Deze programma`s zijn gemaakt in
Taiga. 
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Dynamica en Elektriciteit en magnetisme zijn bedoeld om de studenten te laten oefenen in het
systematisch oplossen van vraagstukken. In Quantummechanica zijn simulaties als gereedschap
ingebouwd. Het programma bestaat verder uit oefeningen. 

gereedschappen 

In de eerste- en hogerjaars practica en in de doctoraal vakken worden steeds vaker rekenpakketten
(o.a. Matlab) gebruikt, dit leidt tot wezenlijk andere benaderingsmethoden van de fysische
probleemstellingen. Ook simulatiepakketten (o.a. Tutsim) en andere software pakketten worden
gebruikt. Soms is er een tutorial bijgemaakt. 

hardware 

Op de practicumzaal van het eerstejaars natuurkundig practicum staan 20 p.c.’s. Op de practicumzalen
voor hogerejaars practica staan 30 p.c.‘s. 

gebruik 

Elektriciteit en magnetisme en Quantummechanica zijn verroosterd. Dynamica is een aantal jaren
verroosterd geweest en is nu vrijblijvend door een tekort aan computercapaciteit. De gereedschappen
zijn geïntegreerd in practica en/of oefeningen. 

produktiewijze 

De pakketten Dynamica, Quantummechanica, Elektriciteit en magnetisme zijn samen met het OC
geproduceerd. Samenwerking met andere instellingen komt niet van de grond. 

Er blijken weinig geschikte onderwijsleer-programma's te koop te zijn. Een wel geschikt pakket blijkt
lastig inzetbaar doordat de aangeboden oefenstof bij TN over meerdere vakken is verdeeld. 

De andere reken- of simulatiepakketten zijn deels gekocht en deels zelfgemaakt (al doende ontwikkeld
en uitgeprobeerd met steeds een paar studenten). Op dit moment worden echter geen gereedschappen
meer gemaakt, maar wordt alle inspanning benut om professionele pakketten in het onderwijs in te
zetten. 

Financiering en beleid 

financiering 

De faculteitsonderwijskundige had als belangrijke taak het bevorderen en ontwikkelen van
onderwijsleer-programma's. Hij werkte samen met OC medewerkers. Deze werden betaald uit het
budget voor het inhuren van externe onderwijskundige ondersteuning en/of uit door het CvB betaalde
faculteitsspecifieke kwaliteitsprojecten. In het kader van de onderwijstaakverdeling werd ook enkele
keren tijd beschikbaar gesteld om docenten te laten werken aan het ontwikkelen van computergebruik
bij hun vak. 

De faculteitsonderwijskundige is vertrokken. De genoemde gelden worden in toenemende mate voor
andere doelen ingezet. Daarbij komt dat de faculteit het zelf ontwikkelen van computerprogramma's
wel erg duur vindt. 

beleid 

Het uitgangspunt voor TN is opleiden van technische fysici. Het gebruik van de computer hoort bij
hun werk en hoort daarom ook in de opleiding thuis. Er is echter geen faculteitsbeleid m.b.t. de
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concrete uitwerking van dit uitgangspunt in de opleiding; dat wordt aan individuele docenten
overgelaten. De faculteit zoekt dan wel naar financiering. 

Ervaringen met het gebruik 

logistieke aspecten 

De instructiemogelijkheden van de computers op de practicumzalen zijn door hun opstelling beperkt.
Verder zijn ze alleen beschikbaar als er geen practicum in de zaal is. Er is onvoldoende ruimte om de
computerprogramma’s, met name van de vakken in het eerste en tweede jaar, te verroosteren. 

Voor individueel gebruik door studenten zijn de computers wel geschikt, maar dat kan ook alleen als
er geen verroosterd onderwijs is. 

waardering 

Bij het vak Quantummechanica is het slaagpercentage onder andere door de inzet van het
COO-programma gestegen van 50 naar ongeveer 70 procent, terwijl de tijdsbesteding van de
studenten niet is toegenomen. De studenten zijn over het algemeen positief over de
computerprogramma’s maar willen niet dat er nog meer contacturen vervangen worden door onderwijs
met de computer. De waardering van de docenten wisselt sterk. 

De ingezette computerprogramma’s blijken niet tot extensivering van het onderwijs te leiden. Dat
rechtvaardigt dus niet de hoge kosten. 

De geïnterviewden hebben als criterium voor nieuwe onderwijsleer-programma's: bereiken van doelen
die niet op een andere manier bereikbaar zijn. Het ontwikkelen van meer programma's waarmee
studenten leren standaardproblemen op een standaardmanier op te lossen wordt niet zinvol gevonden.
Het ontwikkelen van deze programma's is te duur en levert te weinig meerwaarde. 

Plannen en wensen 

plannen 

Op dit moment wordt er een plan opgesteld om een aanvulling te maken op het programma
Elektriciteit en magnetisme. 

wensen 

In de doctoraal fase van de opleiding meer professionele software inschakelen bij het oplossen van
problemen, overeenkomstig de beroepspraktijk. 

Meer samenwerking tussen docenten zodat een software pakket bij meer vakken gebruikt wordt. Dit
bespaart de studenten inwerktijd. 

I.VII Toegepaste Onderwijskunde 

J.van de Merrienboer, onderwijsdecaan. 

G.J. Gervedink Nijhuis, groepshoofd onderwijskundige programmatuur. 

Stand van zaken 

onderwijsleer-programma's 
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Binnen de faculteit zijn zeer veel onderwijsleer-programma’s aanwezig. Deze orden echter uitsluitend
gebruikt als illustratiemateriaal bij een college of als onderzoeksgereedschap. Programma’s ter
ondersteuning van het onderwijs zoals dat in dit rapport is bedoeld wordt binnen de faculteit niet
gebruikt. De programma’s die als illustratie wordt gebruikt komen voornamelijk voor in de vakken van
de vakgroep instrumentatietechniek. De voorbeelden beslaan het gehele genre van COO-produkten,
van oefen materiaal tot simulaties en video materiaal. 

gereedschappen 

Binnen de faculteit worden een groot aantal ondersteunings programma’s gebruikt, o.a. WP en SPSS.
Voor een aantal software pakketten zijn ook tutorials beschikbaar. 

hardware 

Er zijn 16 MacIntosh computers vooral bedoeld voor het onderwijs. Daarnaast zijn er 16 I.B.M. pc’s
die vooral bedoeld zijn voor tekstverwerking. 

Financiering en beleid 

beleid 

In het strategisch beleidsplan van de faculteit is te lezen dat men het gebruik van
onderwijsleer-programma’s in het curriculum wil stimuleren. het is wel de bedoeling dat de initiatieven
van de docenten moeten komen. Daarnaast wil de faculteit het eigen pc-bezit van de studenten
stimuleren. Ze kunnen dan ook thuis een deel van het onderwijs volgen. Hoewel dit beleid wel
concreet is geformuleerd, wordt het niet vertaald in concrete actiepunten. Het effect is van dit
beleidsvoornemen is daarom gering. 

Ervaringen met het gebruik 

waardering 

Het ontwikkelen van onderwijsleer-programma’s kost veel tijd en energie van de docenten. Wellicht is
dit een reden waarom ze het niet gebruiken in hun curriculum. 

Plannen en wensen 

wensen 

De computer kan nog meer dan nu gebruikt worden om te communiceren met bronnen buiten de eigen
universiteit. 

De computer kan ook in de presentatie tijdens hoorcolleges een grotere rol spelen. Wellicht kan het
presentatie materiaal centraal worden aangeschaft. Het CvB zou hier een rol kunnen spelen. 

I.VIII Toegepaste Wiskunde 

E. Welling, onderwijsdecaan. 

A.W.J. van der Meer, faculteitsonderwijskundige. 

Stand van zaken 
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onderwijsleer-programma‘s 

In het onderwijs worden de volgende onderwijsleer-programma’s gebruikt: Lineaire Algebra,
Complexe getallen, Analyse/Calculus, Inleiding Logica (WMW), Dynamica (TN), Pascal (INF),
Procedures en functies (INF), Elektriciteit en Magnetisme (TN). 

Alle genoemde programma’s zijn zelf gemaakt in Taiga. 

De volgende programma’s zijn vooral bedoeld om uitleg te geven en te oefenen: Lineaire Algebra,
Complexe getallen, Analyse/Calculus, Inleiding Logica, Dynamica, Pascal, Procedures en functies,
Elektriciteit en magnetisme. Gewone differentiaalvergelijkingen is bedoeld om te oefenen d.m.v. een
simulatie. 

Op dit moment wordt er gewerkt aan uitbreidingen en aanpassingen van Analyse/Calculus. 

gereedschappen 

In hogerejaars practica wordt een groot aantal gekochte software pakketten gebruikt: diverse
simulaties, grafische pakketten en symbolische of numerieke rekenpakketten. Meestal is er zelf een
tutorial of een bibliotheek bij gemaakt. De (aangepaste) programma’s heten: 

Bliss, Derive, FORNAG, GAMS, Matlab, Numerical Recipes, Optalg, PCPROG, Phaser, Phaseplane,
Tutsim, Sigsys, SPSS. 

Verder is er een commissie gevormd die onderzoekt in hoeverre mathema-tische
formulemanipulatie-pakketten inzetbaar zijn in de propaedeuse. 

hardware 

Er is een zaal met 30 p.c.’s waar bijna alle programma‘s aanwezig zijn. Een aantal simulatie- en
rekenpakketten staat alleen op p.c‘s van de vakgroepen. Bij sommige praktica wordt gebruik gemaakt
van de voorzieningen van het CIV. 

gebruik 

Geen van de programma’s is verroosterd. De onderwijsleer-programma’s zijn facultatief, de bij de
practica behorende gereedschappen zijn verplicht. 

De onderwijsleer-programma’s staan op de p.c’s in de TW practicumruimte, die tot 22.00 geopend is.
De studenten kunnen voor gebruik intekenen op een lijst, meestal is dat echter niet nodig. Daarnaast is
het mogelijk om delen van onderwijsleer-programma’s op schijf mee te nemen en elders te gebruiken. 

produktiewijze 

De produktie van COO-programma’s vindt vooral plaats door de faculteitsonderwijskundige samen
met medewerkers van het OC. 

Bestaande programma’s van elders blijken niet goed genoeg. Van de in het HBO gebruikte
programma’s is het niveau te laag, de student kan geen stappen overslaan en/of de accenten liggen net
anders dan voor een universitaire TW studie wenselijk is. 

Samenwerking met andere instellingen bij het ontwikkelen van computer-programma’s wordt niet
(meer) nagestreefd. Overleg is moeilijk en bij samenwerking blijkt het programma wel groter maar niet
goedkoper te worden. 
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Financiering en beleid 

financiering 

De laatste jaren is de ontwikkeling van onderwijsleer-programma’s vooral betaald uit de door het CvB
betaalde onderwijskwaliteitspot. Het onderhoud werd vooral betaald door TW zelf. 

beleid 

Er was nooit expliciet beleid t.a.v. het gebruik van computerprogramma’s in het onderwijs. De
initiatieven voor de ontwikkeling van COO-programma’s kwamen van het OC, de
faculteitsonderwijskundige of van andere faculteiten. 

De meeste beleidsmensen vinden de al gebruikte onderwijsleer-programma’s zinvol, maar duur. De
opbrengst van onderwijsleer-programma’s door extensivering of hogere leerresultaten rechtvaardigt de
kosten niet (meer).Er is nu wel een beleidsuitspraak de beschikbare gelden vanaf nu te gaan gebruiken
voor de inzet van commerciëel verkrijgbare (professionele) software-pakketten in het onderwijs. Een
uitvloeisel daarvan is het instellen van de commissie die de invoering van een mathematische
formule-manipulator gaat bekijken. 

De produktie van COO-programma's krijgt een erg lage prioriteit. De termijn van het terugverdienen
van de kosten van de programma's is te lang om voor het beleid interessant te zijn. Alleen wanneer het
CvB meebetaalt kunnen nog nieuwe onderwijsleer-programma's ontwikkeld worden. Of de faculteiten
aan wie het onderwijs wordt toegeleverd moeten mee betalen. 

Ervaringen met het gebruik 

logistieke aspecten 

Door het intekensysteem ontstonden capaciteitsproblemen tegen het einde van het trimester. De
verdeling is nu beter. Waarschijnlijk plannen studenten nu beter, door ervaring wijs geworden. Verder
werken steeds meer studenten thuis op de eigen p.c., zo`n 20 %. 

Niet verplichte onderwijsleer-programma`s dienen in het eigen gebouw op de p.c.`s beschikbaar te zijn
Programma`s op p.c.`s in het gebouw van de faculteit die het betreffende onderwijs toelevert worden
aanzienlijk minder gebruikt. 

waardering 

De studenten moeten zelf bepalen of ze het onderwijsleer-programma willen gebruiken. De studenten
die het gebruiken zijn er positief over. 

De docenten verschillen erg van mening. Sommigen vinden het goed en stimuleren de studenten het
programma te gebruiken. Anderen hebben zelf nooit het programma bekeken dat bij hun vak hoort.
Veel docenten vinden: Baat het niet, het schaadt ook niet. 

Plannen en wensen 

plannen 

Het minimaliseren van de produktie van traditionele onderwijsleer-programma's. 

Het zoeken naar toepassingen van software pakketten zoals bijvoorbeeld Derive, Maple of
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Mathematica in het onderwijs. Een voorwaarde voor daadwerkelijke invoering is dat de studenten niet
te veel tijd nodig hebben voor het leren werken met de pakketten. 

wensen 

Het CvB zou investeringen in het toegeleverd onderwijs mee moeten financieren. 

I.IX Werktuigbouwkunde 

H.J. van Oort, onderwijsdecaan. 

H. ter Steege, COO-coördinator. 

Stand van zaken 

onderwijsleer-programma's 

Binnen de faculteit zijn er twee onderwijsleer-programma's in gebruik: Statica en Analyse, beide
gemaakt in Taiga. Het pakket Analyse is afkomstig van het toegeleverd onderwijs door TW. Beide
programma's zijn bedoeld om te oefenen d.m.v vraagstukken. Voor het vak Stijfheid en Sterkte is op
dit moment een COO-Taiga programma in ontwikkeling. Voor Dynamica wordt op een simulatie
gemaakt met Inigo. 

gereedschappen 

In het doctoraal programma wordt bij sommige vakgroepen veel gebruik gemaakt van CAD/CAM
programma's voor het ontwerpen. 

hardware 

Vanaf studiejaar 1991/1992 is er een pc-zaal met 14 pc's beschikbaar voor het gebruik van
onderwijsleer-programma's. 

gebruik 

Zowel Statica als Analyse worden op vrijwillige basis gebruikt. Hoewel het gebruik nooit geëvalueerd
is, schat men het gebruik toch vrij laag. Daarom wordt geprobeerd om het nieuwe programma
Dynamica te verroosteren. 

produktiewijze 

Henk ter Steege is een belangrijke initiator van projecten op het gebied van
onderwijsleer-programma's. De produktie geschiedt op twee manieren. Een gedeelte wordt gedaan
door iemand die in het kader van de vervangende dienstplicht tijdelijk in dienst is bij WB, een ander
gedeelte wordt geproduceerd door een coursewaremaker van het OC. 

Financiering en beleid 

financiering 

Het kostenaspect is niet expliciet genoemd in de interviews. 

beleid 
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De faculteit vindt het belangrijk om up to date te blijven met betrekking tot het computer gebruik in
het onderwijs. Men ambieert geen voortrekkersrol, maar staat open voor initiatieven van docenten
voor COO-projecten. Alle initiatieven van de docenten worden telkens per geval beoordeeld. Henk ter
Steege is mede aangenomen om het COO-gebruik binnen de faculteit vorm te geven. Omdat hij ook
docent mechanica is, heeft hij zijn initiatieven vooral daar ontplooid. 

Ieder jaar is er overleg tussen de faculteiten Werktuigbouwkunde van Delft, Eindhoven en Twente. Dit
overleg is zeer geschikt om onderling ideeën uit te wisselen op het gebied van het computergebruik in
het onderwijs. 

Ervaringen met het gebruik 

logistieke aspecten 

Tot voor kort was er geen goede ruimte waar de studenten konden werken met de
onderwijsleer-programma's. De programma's van TW moesten dan bijvoorbeeld in het RC-gebouw
gebruikt worden. Wellicht was dit een van de redenen voor het lage gebruikspercentage. Op dit
moment is er een pc-zaal beschikbaar die behalve voor onderwijsleer-programma's ook voor practica
wordt gebruikt. 

waardering 

Er is tot nu toe geen officiële evaluatie gehouden. Wel zijn een aantal Statica opgaven een aantal jaren
geleden gebruikt op een H.T.S. Uit de evaluatie kwam toen dat de studenten enthousiast waren over
het programma. Er werd geen verschil gemeten in tentamenresultaten tussen de COO-groep en een
controle groep. Dit komt vermoedelijk doordat het programma slechts enkele studie uren beïnvloedde
van een totaal vak. 

Plannen en wensen 

wensen 

Er is vooral behoefte aan materiaal ter verhoging van de begripsvorming van de studenten. Daarnaast
moeten ze op een systematische manier leren problemen op te lossen. 

Het gebruik van commerciële pakketten in het onderwijs kan wellicht een belangrijkere rol gaan
spelen. 

I.X Wijsbegeerte en Maatschappij Wetenschappen 

P. van Dijk, onderwijsdecaan. 

L.E. Fleischacker, docent. 

Stand van zaken 

onderwijsleer-programma`s 

Binnen de faculteit worden vier onderwijsleer-programma's gebruikt: Spelcorrect, Inleiding logica,
True Tree en Bedrijfsethiek. De programma's Spelcorrect, Inleiding logica en Bedrijfsethiek zijn zelf
gemaakt in Taiga. Het programma True Tree is gekocht. 

Alle vier programma's zijn bedoeld om te oefenen. Bedrijfsethiek bestaat uit ethische cases. De andere
drie bevatten andersoortige oefeningen. 
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Tekststructuren en Mathematische logica zijn door medewerkers van de faculteit gemaakt maar
worden niet (meer) gebruikt. 

gereedschappen 

Niet de studenten maar een aantal docenten gebruiken Alexis. Dit is een database door de docent te
vullen met feedbackteksten zodat sneller en vollediger terugkoppeling kan worden gegeven op
ingeleverd studentwerk. 

hardware 

Op dit moment heeft de faculteit 3 à 4 p.c.'s beschikbaar voor de studenten. Eventueel kan bij het CIV
worden gehuurd. 

gebruik 

De programma`s zijn niet verroosterd. De vier onderwijsleer-programma's staan op de p.c.`s van de
faculteit. Ethiek, Inleiding Logica en True Tree kunnen ook gehaald worden bij de docent voor
gebruik thuis. 

Het programma Alexis tenslotte wordt gebruikt door de docent van het vak Schriftelijke
communicatie. 

produktiewijze 

Het programma Inleiding logica is gemaakt door de docent samen met student assistenten. Alexis en
Spelcorrect zijn gemaakt in samenwerking met Nijenrode en het OC. Bedrijfsethiek is gemaakt in
samenwerking met het OC. 

WMW is niet goed op de hoogte van wat er op de markt is. Wel bekende bestaande
onderwijsleer-programma's zijn meestal niet voldoende passend. Mede daarom produceert WMW
meestal zelf. 

Samenwerken met andere instellingen op het gebied van onderwijsleer-programma's is voor WMW
eigenlijk noodzakelijk, gezien de kleine aantallen studenten per vak. Toch wordt niet actief naar
partners gezocht. Bij de ontwikkeling van Alexis lukte samenwerking met Nijenrode wel dankzij
persoonlijke contacten; na vertrek van de contactpersoon verviel ook de samenwerking met Nijenrode.

Financiering en beleid 

financiering 

De studentassistenten die zijn ingezet voor het vak Inleiding logica zijn betaald uit het
onderwijsstimuleringsfonds. Uit dat fonds worden nu andere stimulerings projecten betaald. De uren
van Fleischacker gingen ten koste van zijn onderzoeksoutput. De andere programma's zijn ontwikkeld
uit facultaire middelen. 

beleid 

Er is geen expliciet beleid ten aanzien van het gebruik van de computer in het onderwijs. Als een
docent een project voorstelt, zoekt het bestuur naar fondsen om het te realiseren. 

De onderwijsdecaan is van mening dat bij WMW de aantallen studenten per vak te klein zijn om inzet
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van onderwijsleer-programma’s verantwoord te maken. Zijn criteria zijn zwaar: alleen
onderwijsleer-programma’s als het onderwijs daar beter of in de toekomst goedkoper van wordt. Door
de grotere aantallen studenten bij het toe te leveren onderwijs mogen de eisen daar minder zwaar zijn. 

Ervaringen met het gebruik 

logistieke aspecten 

Wanneer meer studenten de COO-programma‘s zouden gaan gebruiken zijn er niet voldoende p.c.’s.
Veel studenten weten nu niet waar ze een p.c. kunnen vinden. De faculteit vindt huren bij het CIV
duur. 

Het afhalen van programma floppies bij de docent levert geen problemen op. 

waardering 

De effecten op de leerresultaten zijn matig en moeilijk hard te maken. 

De studenten zijn enthousiast over de onderwijsleer-programma’s. Over Alexis zeggen ze dat de
gekregen terugkoppeling beter is. De indruk bestaat echter dat de studenten te weinig met de gegeven
terugkoppeling doen. 

De meningen van docenten over de onderwijsleer-programma’s en het gebruik van Alexis als
terugkoppelings-middel verschillen nogal. 

Plannen en wensen 

plannen 

Wellicht wordt het programma Bedrijfsethiek uitgebreid. Verder wordt bekeken of het programma
Spirit inzetbaar is in de vakgroep Toegepaste Taalkunde. 

wensen 

De onderwijsdecaan zou graag willen dat studenten bij meer vakken m.b.v. Alexis terugkoppeling op
taalkundige aspecten zouden krijgen dan alleen in het taalkunde onderwijs. Bijvoorbeeld bij vakken
waar studenten werkstukken moeten maken. 

Er zou meer moeten worden samengewerkt met andere faculteiten. 

Er zouden meer computer faciliteiten op instellingsniveau moeten komen. 

Er zou op de UT een inventarisatie van beschikbare onderwijsleer-programma’s voor WMW vakken
moeten komen. Plus de mogelijkheid deze programma’s te bekijken. 

Bijlage II. Overzicht computerprogramma’s UT. 

De programma’s zijn nog verder ingedeeld naar de onderwijsfunctie die ze vervullen. 

Er zijn vier onderwijsfuncties (Smuling e.a., 1990).: 1. informatie aandragen, 

2. laten oefenen en terugkoppeling geven, 3. toetsen van het leerresultaat en 4. terugkoppeling geven
op de toetsresultaten. Gemakshalve noemen we ze: 
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1. informeren/oriënteren 

2. oefenen 

3. toetsen 

4. terugkoppelen na toets 

Vrijwel alle programma's blijken onder de onderwijsfunctie oefenen te vallen. De indeling is daardoor
weinig informatief. Daarom zullen we voor de oefenprogramma's meer informatie geven over de aard
van de oefeningen: bijv. oefenen van modelvorming m.b.v. pakket X, simulaties, cases, vraagstukken,
vraagstukken ter oefening van SPA-methode, enz. Deze informatie hebben we niet compleet zodat de
hoeveelheid informatie per oefenprogramma verschilt. Indien tussen haakjes de naam van een
faculteiten word vermeld, wordt ook daar het betreffende programma gebruikt. Veelal zal er dan
sprake zijn van toegeleverd onderwijs. 

Bedrijfskunde 

Bedrijfseconomie 

Soort programma: Oefenen, vraagstukken. 

Vak en trimester: Grondslagen bestuurlijke bedrijfseconomie (1.1). 

Bedrijfsadministratie 

Soort programma: Oefenen, vraagstukken. 

Vak en trimester: Bedrijfsadministratie (1.2). 

Kasta-case 

Soort programma: Oriëntatie, Oefenen en Toetsen, bedrijfsimulatie-case met interactief video. 

Vak en trimester: Practicum produktiemanagement (2.1). 

Microstudy Plus 

Soort programma: Oefenen. 

Vak en trimester: Grondslagen marketing (2.1). 

Simula 

Soort programma: Oefenen in het ontwerpen van systemen. 

Vak en trimester: Bedrijfskundige toepassingen van discrete simulatie (2.1). 

Nieuwe IV-case (in voorbereiding) 

Soort programma: Oefenen, case met interactief video. 

Vak en trimester: Kwaliteit. 
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Bestuurskunde 

Econometrie 

Soort programma: Rekenen. 

Vak en trimester: Econometrie (3.3). 

Economie 

Soort programma: Oefenen, Multiple choice vragen. 

Vak en trimester: Macro-economie I (1.1). 

Micro-economie I (1.2). 

Landensimulatie 

Soort programma: Rekenen. 

Vak en trimester: Econometrie (3.3). 

Macro Economie I 

Soort programma: Oefenen, vraagstukken. 

Vak en trimester: Macro-economie I (1.1). 

Macro Economie II 

Soort programma: Oefenen, vraagstukken. 

Vak en trimester: Macro-economie II (2.2). 

SPSSX 

Soort programma: Gereedschap, statischtische bewerkingen. 

Vak en trimester. Reeks van doctoraalvakken. 

Staatkunde 

Soort programma: Oefenen. 

Vak en trimester: Staatkunde (1.2). 

Waterbeheer 

Soort programma: Oefenen, simulatie. 

Vak en trimester: Systeem-analyse voor Civiele Techniek (3.3). 

Inleiding Recht (in voorbereiding) 
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Soort programma: Oefenen, vraagstukken. 

Vak en trimester: Algemene beginselen v/h recht I (1.1). 

Methoden en Technieken (in voorbereiding) 

Soort programma: Oefenen, vraagstukken. 

Vak en trimester: Methoden en technieken I (1.2). 

Public Choice (in voorbereiding) 

Soort programma: Oefenen, simulatie. 

Vak en trimester: Public choice (3.3). 

Systeemanalyse voor civiele techniek (in voorbereiding) 

Soort programma: Oefenen. 

Vak en trimester: Public choice (3.3). 

Chemische Technologie 

Dynamica (aangepast van TN) 

Soort programma: Oefenen, vraagstukken. 

Vak en trimester: Mechanica van vaste en vloeibare stoffen (1.3). 

Fysische chemie 

Soort programma: Oefenen. 

Vak en trimester: Fysische chemie (2.2). 

Fysische transportverschijnselen 

Soort programma: Oefenen, systematisch leren werken door vraagstukken. 

Vak en trimester: Fysische transportverschijnselen (2.3). 

Materiaalkunde 

Soort programma: Oefenen, vraagstukken. 

Vak en trimester: Structuren van materialen (1.1). 

Reactorkunde 

Soort programma: Oefenen, simulatie. 

Vak en trimester: Reactorkunde (3.2). 
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Simuleren met Tutsim 

Soort programma: Oefenen, modelvorming m.b.v. simulatie. 

Vak en trimester: Mechanica van vaste en vloeibare stoffen (1.3). 

Inleiding procesdynamica (3.3). 

Warmteleer 

Soort programma: Oefenen, opgaven. 

Vak en trimester: Thermodynamica I (1.2). 

Elektrotechniek 

ACSL 

Soort programma: Oefenen, modelvorming en simulatie. 

Vak en trimester: Modelvorming & Simulatie (D 2.1, 3.1). 

CAMAS 

Soort programma: Oefenen, modelvorming en simulatie. 

Vak en trimester: Modelvorming & Simulatie (D 2.1, 3.1). 

PSI / TRIP 

Soort programma: Modelvorming en simulatie. 

Vak en trimester: Continue en Discrete Regeltechniek. 

PSPICE / SPICE 

Soort programma: Simulatie. 

Vak en trimester: Electronic Design I (D 2.2, 3.2). 

Tutsim 

Soort programma: Simulatie continue regelsystemen. 

Vak en trimester: Modelvorming & Simulatie (D 2.1, 3.1). 

Informatica 

BBDT (EL) 

Soort programma: Oefenen en Toetsen, vraagstukken. 

Vak en trimester: Basisbegrippen digitale Techniek (INF 1.2 EL 1.1). 
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Pascal (BK, CT, TW) 

Soort programma: Informeren en oefenen. 

Vak en trimester: Inleiding in het programmeren (1.2). 

Modula (BK, TN, TW) 

Soort programma: Informeren en oefenen. 

Vak en trimester: Inleiding in het programmeren nieuwe stijl 

(TW 1.1 TN/BK 1.3). 

Procedures en functies (BK, CT, TW) 

Soort programma: Informeren en oefenen. 

Vak en trimester: Inleiding in het programmeren (1.2). 

Recursie 

Soort programma: Informeren en oefenen. 

Vak en trimester: Inleiding in het programmeren (1.2). 

Reduce 

Soort programma: Mathematisch rekenprogramma. 

Vak en trimester: Formule manipulatie m.b.v. Reduce (2.1). 

Technische Natuurkunde 

Dynamica (TW) 

Soort programma: Oefenen, vraagstukken met SPA-methode. 

Vak en trimester: Dynamica (1.1). 

Elektriciteit en magnetisme (TW) 

Soort programma: Oefenen, vraagstukken met SPA-methode. 

Vak en trimester: Elektriciteit & magnetisme (1.3). 

Matlab + Tutorial 

Soort programma: Gereedschap, matrix rekenen. 

Vak en trimester: Fysische meettechnieken II (2.1). 

Prakticum Signaalverwerking (3.3). 
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Modellering, identificatie en optimalisering van dynamische systemen (4.2). 

Tutsim + Tutorial 

Soort programma: Gereedschap voor het werken met dynamische systeemmodellen. 

Vak en trimester: Practicum simulatie (2.2). 

Quantummechanica 

Soort programma: Oefenen, simulatie. 

Vak en trimester: Quantummechanica I (2.2). 

Toegepaste Wiskunde 

Analyse/Calculus (BK, CT, El, INF, TN, WB) 

Soort programma: Oefenen, vraagstukken. 

Vak en trimester Analyse I, II (TW: 1.1 en 1.2). 

Calculus I (CT, EL, INF, TN, WB: 1.1). 

Calculus II (CT, EL, TN, WB: 1.2). 

Wiskunde I voor BK (1.1). 

Bliss 

Soort programma: Simulatie stochastische diff. vgl. 

Vak en trimester: Stochastische processen in 

dynamische systemen (TW: 3.2). 

Complexe getallen (BK, CT) 

Soort programma: COO. Oefenen, vraagstukken. 

Vak en trimester: Analyse I (TW: 1.1). 

Lineaire Strukturen (CT, EL, INF, TN, WB: 1.1). 

Wiskunde III voor BK (1.3). 

Derive (TN) 

Soort programma: Formulemanipulatie, tekenen. 

Vak en trimester: Analyse II en III (TW: 1.2 en 1.3). 

Prakticum Analyse en Lin. Alg. (TW: 1.2 en 1.3). 
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Analyse A (TN: 1.3). 

FORNAG 

Soort programma: Bibliotheek van numerieke Fortran-subroutines 

Vak en trimester: Voortgezette numerieke wiskunde (3.3). 

GAMS 

Soort programma: Ontwerptaal Lineaire programmering. 

Vak en trimester: Modelbouw in de mathematische 

programmering (3.1). 

Lineaire algebra (CT, EL, INF, TN, WB) 

Soort programma: COO. Oefenen, vraagstukken. 

Vak en trimester: Lineaire Algebra (TW: 1.1). 

Lineaire Strukturen (CT, EL, INF, TN, WB: 1.1). 

Wiskunde II voor BK (1.2). 

Matlab + Toolbox (INF) 

Soort programma: Rekenprogramma lineaire algebra. 

Vak en trimester: Inleiding wiskundig systeemtheorie (TW: 2.3). 

Systemen en signalen (INF: 2.2 en 2.3). 

Numerieke lineaire algebra (4.1). 

Tijdreeksen analyse (3.3). 

Numerical Recipes 

Soort programma: Bibliotheek van Pascal-procedures. 

Vak en trimester: Splines en de methode der eindige elementen (4.2). 

Optalg 

Soort programma: Bibliotheek van Pascal-procedures met combinatorische algoritmen. 

Vak en trimester: Optimaliseringsalgoritmen (4.1). 

PCPROG (CT, INF, WB) 

Soort programma: Lineaire, geheeltallige en kwadratische programmering. 
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Vak en trimester: Operationele Research I 

(TW: 1.2; CT, INF, WB 3.2). 

Phaser, Phaseplane (TN) 

Soort programma: Numeriek en grafisch pakket voor differentiaalvergelijkingen. 

Vak en trimester: Differentiaalvergelijkingen, Laplace- en Fouriertransformaties (TW: 2.2). 

Analyse C (TN: 2.2). 

Analyse van dynamische systemen (TW 3.2). 

Tutsim 

Soort programma: Simulatieprogramma systeemtheorie. 

Vak en trimester: Inleiding wiskundige systeemtheorie (2.3). 

Sigsys (INF) 

Soort programma: Rekenprogramma voor signalen (o.a. Fourieranalyse). 

Vak en trimester: Systemen en signalen (INF: 2.2 en 2.3). 

SPSS 

Soort programma: Statistisch rekenpakket. 

Vak en trimester: Prakticum toegepaste statistiek (3.2). 

Werktuigbouwkunde 

CAD/CAM-systeem ICEM 

Soort programma: Gereedschap. 

Vak en trimester: Cad/Cam (4.2 en 4.3). 

Statica 

Soort programma: Oefenen, vraagstukken met SPA-methode. 

Vak en trimester: Statica (1.1). 

Dynamica (in voorbereiding) 

Soort programma: Oefenen. 

Vak en trimester: Dynamica I (1.3). 

Stijfheid en sterkte (in voorbereiding) 
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Soort programma: Oefenen. 

Vak en trimester: Stijfheid en sterkte I (1.2). 

Wijsbegeerte en Maatschappij Wetenschappen 

Alexis (INF) 

Soort programma: Terugkoppeling. 

Vak en trimester: Communicatietraining III: schrijven (D 2). 

Schriftelijke communicatie (D 3). 

Bedrijfsethiek (BK) 

Soort programma: Oefenen, cases. 

Vak en trimester: Organisatiewaarden en bedrijfsethiek voor BK (3.1). 

Inleiding logica (TW) 

Soort programma: Oriëntatie en oefenen. 

Vak en trimester: Inleiding logica (2.1). 

Spelcorrect (BSK, BK) 

Soort programma: Oefenen. 

Vak en trimester: Beschikbaar bij diverse vakken. 

True tree 

Soort programma: Oefenen. 

Vak en trimester: Mathematische logica (2.1). 

Bijlage III. De vragenlijst. 

Vragenlijst gebruik COO en andere computerprogramma's 

Naam: 

STAND VAN ZAKEN COO-GEBRUIK 

1. Worden er COO-programma's en/of andere computerprogramma's gebruikt in de faculteit in het
onderwijs aan studenten ? Wie is de contactpersoon en hoe zijn ze verkregen? 

Cursus: Docent(en): Soort COO: Gekocht/Zelf gemaakt: 

1) 

2. Welke COO-programma's en/of andere computerprogramma's zijn in het verleden in de faculteit i
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het onderwijs aan studenten gebruikt en nu niet meer ? 

Cursus: Docent(en): Soort COO: Gekocht/Zelf gemaakt: 

1) 

3. Welke computervoorzieningen zijn er in de faculteit voor het (eventuele) gebruik van COO en
andere computerprogramma’s door studenten ? 

a) een apart computerlokaal voor COO-gebruik met ... (aantal) terminals/computers 

b) een apart computerlokaal, maar niet alleen voor COO-gebruik, met ... (aantal) terminals/computers 

c) geen apart lokaal, maar ... (aantal) verspreid staande terminals/computers voor studenten 

d) geen apart lokaal, maar ... (aantal) verspreid staande terminals/computers voor staf en studenten 

e) er zijn geen terminals/computers beschikbaar voor studenten 

f) anders, nl.: 

4. Waaruit bestaan de computervoorzieningen die voor COO en andere computerprogramma’s worden
gebruikt of gebruikt kunnen worden ? 

a) een mainframe met ... (aantal) terminals 

b) een mini met ... (aantal) terminals 

c) uit ... (aantal) IBM Personal Computers of daarmee compatibel apparatuur 

d) uit ... (aantal) Apple/MacIntosh Personal Computers 

e) uit ... (aantal) Atari’s 

f) anders, nl.: 

5. Is er in de faculteit iemand belast met het beheer van de voorzieningen (hardware, programmatuur)
die voor COO en andere computerprogramma’s worden gebruikt of gebruikt kunnen worden ? 

a) ja, nl.: (naam) 

b) nee 

c) anders, nl.: 

6. Zijn er momenteel in de faculteit personen bezig met het zelf ontwikkelen van COO en/of andere
computerprogramma’? 

Cursus: Perso(o)n(en): 

1) 

7. Zijn er momenteel in de faculteit personen bezig te bekijken of bestaand COO en/of andere
computerprogramma’s inzetbaar zijn in hun cursus ? 
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Cursus: Docent(en): 

1) 

8. Zijn er in de faculteit docenten die gebruik van COO of andere computerprogramma’s bij een cursus
wel eens overwogen hebben maar waar het niet daadwerkelijk ingezet is? 

Cursus: Docent(en): 

1) 

9. Kunt u een paar cursussen noemen waarvan u wel eens denkt dat inzet van COO of andere
computerprogramma’s daar zinvol zou zijn maar waar die mogelijkheid door de docenten voor zover u
bekend nooit overwogen is. 

Cursus: Docent(en): 

1) 

10. Wordt er met betrekking tot het computergebruik in het onderwijs samengewerkt met mensen
en/of instanties buiten uw faculteit? 

Bijvoorbeeld met: 

- Andere faculteiten 

- Het Onderwijskundig Centrum 

- Andere universiteiten 

- Bedrijven 

ERVARINGEN MET BETREKKING TOT COO 

11. Hoe zijn de ervaringen met het gebruik van COO en andere computerprogramma’s binnen de
faculteit ? Graag zoveel mogelijk toelichten aan de hand van voorbeelden. 

Wat is uw mening ? 

Mening van docenten ? 

Mening van de vakgroepen ? 

Mening van beleidsmakers ? 

Mening van studenten ? 

Logistieke ervaringen ? 

Leereffekten ? 

Kosten ? 
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BELEID IN HET VERLEDEN TEN AANZIEN VAN COO 

12. Wat zijn volgens u redenen die in het verleden een rol hebben gespeeld met betrekking tot het al
dan niet gebruiken van COO en andere computerprogramma’s ? Wie namen de initiatieven en
waardoor werden zij gestimuleerd dan wel afgeremd ? Graag zoveel mogelijk toelichten aan de hand
van voorbeelden. 

Wat was uw rol hierin ? 

Docenten ? 

Vakgroepen ? 

Faculteit ? 

College van Bestuur ? 

Studenten ? 

Logistieke redenen ? 

Financiële redenen ? 

HUIDIG BELEID TEN AANZIEN VAN COO 

13. Wat is volgens u op dit moment het beleid van de faculteit/CvB ten aanzien van COO en ander
computerprogramma's en hoe wordt dit beleid concreet vorm gegeven ? Zijn er officiële stukken
waarin dit beleid is beschreven ? 

14. Wat zijn volgens u op dit moment de belangrijkste factoren die het al dan niet invoeren van COO
en andere computerprogramma's beïnvloeden ? 

Wat is uw rol in dit proces ? 

Rol van de docenten ? 

Rol van de vakgroepen ? 

Rol van de faculteit ? 

Rol van de studenten ? 

Rol van het College van Bestuur ? 

Logistieke factoren ? 

Financiële redenen ? 

TOT BESLUIT: 

15. In welke stadium bevindt volgens u COO zich op dit moment binnen uw faculteit ? 

De volgende fasen zijn overgenomen uit Heermann, 1988: 
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Fase 1: Onbekendheid met gebruik. 

Geen deskundigheid, onbekendheid met mogelijkheden. 

Fase 2: Beginnend gebruik. 

Enige kennis, maar weinig ervaring. 

Fase 3: Exploratief gebruik. 

Basisvaardigheden aanwezig, actief zoekend naar nieuwe toepassingen. 

Fase 4: Produktief gebruik. 

Voldoende deskundigheid en ervaring aanwezig om toepassingen te creëren. 

16. Hebt u tot besluit nog iets op te merken over de combinatie van computer en onderwijs? 

1. Enkele voorbeelden van COO-gebruik 
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