
? Kroniek De AECT Convention '94 enInCITE '94 Van 16 t/m 20 februari 1994 werd in Nashville(USA) de jaarlijkse conferentie van de Asso-ciation For Educational Conimunication andTechnology (AECT) gehouden. De organisatiekerkte dit jaar voor het eerst samen met de As-sociaton for the Development of Computer-based Instructional Systems (ADCIS). Naastdeze conferentie, die bestond uit parallelsessiesdaaruit de bezoekers een keuze konden maken,^as er een vaktentoonstelling 'InCITE '94' en^'onden er (apart te betalen) 'pre conventionWorkshops' plaats. Deze kroniek geeft de be-langrijkste bevindingen weer. ''fe Convention Workshops Voorafgaand aan de conferentie konden de be-zoekers deehiemen aan workshops. Uit 16 ver-schillende thema's kon een keuze gemaaktborden. Deze workshops, alle opgezet vanuit^ct streven van de AECT: 'Het verbeteren vanliet opleiden met nieuwe technologieën', be-helsden de thematiek van het ontwikkelen, im-plementeren

en evalueren van de diverselieuwe technologieën. De onderwerpen va-?ieerden van ontwikkel software (authoringSystems) en het copyright tot aan de bijbeho-rende constructivistische kijk op het leren met?^euwe technologieën. De auteur houdt zich voornamelijk bezig''let het leren op de werkplek m.b.v. nieuwetechnologieën, daarom heeft hij deelgenomende Electronic Performance Support Sys-tems (EPSS) workshop. Zijn bevindingen zijn'e vinden in de paragraaf over EPSS. Trends ^et motto van de conferentie luidde 'Advan-^•ng Technology Together'. Gustafson (Presi-•lent AECT, University of Georgia) legde in^'jn presidentiële sessie uit dat de maatschappij''s nooit te voren met een gigantische snelheidVerandert. Computers zijn niet meer weg te denken in de hedendaagse maatschappij. Nooiteerder is 'de toekomst' zo snel de dagelijkserealiteit geworden. Oorzaken o.a. een globali-sering van communicatie en economie. Hier-door ontstaan er andere eisen in de

samenle-ving. Zowel van mensen (consumenten), alsnaar mensen toe (werkgevers, werknemers).Door demografische veranderingen ontstaat ereen andere produktie en levering van goederenen diensten. Informatie weergave en -aanbie-ding zullen op een andere manier gaan gebeu-ren. Maatwerk wordt een vereiste. De aandachtvoor 'rapid prototyping' en kwalitatief onder-zoek neemt toe. De wereld beweegt zich in derichting van communicatie en netwerken,maatwerk en interactie en diverse organisatori-sche structuren naast elkaar waarbij toeganke-lijkheid voor iedereen voorop staat. Deze nieuwe situatie houdt een nieuw den-ken in. Zowel bij kennis als produktie mag menmensen niet meer zien als consumenten maarmoet men ze als cruciaal onderdeel erbij be-trekken. Her- en erkenning van onze onder-linge afhankelijkheid, samenwerking en vor-ming van (internationale) strategischealliances worden steeds belangrijker. Black, Thalheimer, Wilder en DeSoto

(Co-lumbia University) wezen op een trend in deontwikkeling van onderwijs en opleiding,waarbij de instructie benadering plaats maaktvoor de constructivistische benadering. Zemerken op dat er wel kaders en methoden voorhet instructioneel ontwikkelen bestaan (mendenke aan Gagné en Romizowski), voor hetontwerpen van constructivistische leermetho-den bestaan deze echter niet. Zij geven daaromeen eerste aanzet door (uit de literatuur) zesprincipes voor constructivistisch ontwikkelente formuleren. Deze zijn: * Creëer de mogelijkheden in hun omgeving,maar laat de studenten zoveel mogelijk zelfde kennis genereren. * Veranker de kennis aan authentieke situa-ties en activiteiten. * Gebruik de 'cognitive apprenticeship'-methoden modelling, scaffolding, fading encoaching om uit te leggen hoe kennis te con- ^ ^^ rSDAGOGtSCHe strueren is. studun * Situeer kennis in een meervoudige contextom juiste transfer naar nieuwe contexten testimuleren. * Creëer cognitive

flexibiliteit door alle ken-



? nis vanuit een meervoudig perspectief te be-lichten. * Laat studenten samenwerken bij de con-structie van de kennis. Black, Thalheimer, Wilder en DeSoto ontwik-kelden aan de hand van bovenstaande principestwee computersimulaties voor leerlingen in hetbasis- en middelbaar onderwijs. Beide pro-gramma's belichten de organisatie en de finan-ciële structuur van organisaties (het enespeelde zich af in een hotel, het andere in eenkledingfabriek). Uit de evaluatie blijkt dat leer-lingen achteraf vooral in het abstractere, 'high-level' denken beter scoren (+22%) dankzij deconstructivistische aanpak. Electronic Performance Support Systems (EPSS) Een ander nieuw fenomeen dat, gebaseerd opde constructivistische visie, breed uitgemetenwerd op de AECT was de langzame maar ge-stage opkomst van Electronic PerformanceSupport Systems. EPSS heeft als doel de werk-plek te ondersteunen met alles wat noodzake-lijk is om tot een optimale (werk)prestatie tekomen. Het

probleem van veel werknemers he-den ten dage is: Veel informatie is nodig om taken uit te voe-ren. De vereiste kennis en vaardigheden nemensteeds toe; Er is te weinig tijd beschikbaar omdeze kennis en vaardigheden uit te breiden en teontwikkelen; er is onvoldoende assistentie aan-wezig om te raadplegen bij de uitvoering vande taken. Hierdoor kan de werknemer vaak deinformatie niet krijgen of vinden die hij nodigheeft. Daar komt nog bij de hoge (onderlinge)competitie die de laatste jaren is ontstaan op dewerkplek. Het resultaat: een gestresste werkne-mer die er het beste van probeert te maken,maar de situatie op de werkplek niet meer on-der controle heeft. De oplossing wordt gezocht in een EPSS datde volgende onderdelen kan omvatten: * een expertsysteem dat de problemen struc-tureert, beslissingen ondersteunt analyseerten diagnostiseert; * interactieve produktie- software, dit zijn degebruikelijke 'tooi' programma's waar dewerknemer normaal ook mee

werkt(spreadsheet, tekstverwerkers etc.); * applicatiesoftware om specifieke taken mee uit te voeren voeren (b.v. belastingpro-gramma's); * een interactieve trainingreeks: hierin wordtvastgelegd welke training bij welke taakhoort (want voor iedere taak wordt een trai-ning ontwikkeld en geïntegreerd); * een beoordelingssysteem waarbij (uitslui-tend) de gebruiker kan kiezen voor evalua-tie van zijn competentie voordat de taakwordt uitgevoerd; * een controle-, beoordelings- en feedback-functie. Deze functie volgt de gebruiker engeeft informatie over de uitgevoerde acties.Fouten, gerelateerde onderwerpen en regelsworden hierbij in de gaten gehouden. Hetsysteem onderkent een eventueel gebrekaan kennis bij de gebruiker en zal hiernaarhandelen. Een speciale workshop voorafgaand aan deconferentie, gegeven door Jury (AT&T), Laf-fey (University of Missouri) en Reeves (Uni-versity of Georgia) benadrukt de visie achterEPS S. Ontwikkelaars moeten ervan uitgaan datleren

geïntegreerd plaatsvindt in de arbeidssi-tuatie. Leerelementen moeten per (deel) taakbekeken worden en naadloos op andere takenaansluiten. De werknemer moet informatie(kennis) krijgen op het moment dat hij die no-dig heeft (just in time). Tijdens de workshopwerd er een prototype getoond van AT&T.Deze workshop was vooral zinvol wanneermen niet wist wat EPSS inhoudt. Enige kritiekt.o.v. EPSS was niet te bespeuren. En dat ter-wijl goede evaluaties met betrekking tot hetwerken met EPSS niet bekend zijn. Gelukkig waren er tijdens de conferentie nogenkele, meer kritische, lezingen. Zoals de Ie'zing van Cir (Defense Logistics Agency Civi'lian Personnel Support Office) een expert ophet gebied van EPSS. Hij stelt dat EPSS nietgoedkoop is en alleen een alternatief is als dewerksituatie erom vraagt. Hij waarschuwt deconstructie vooral eenvoudig en flexibel tehouden en het geen systeem te noemen nia^reen assistent (vanuit acceptatie overwegi«'gen). Een mooie

discussie ontstond er door op'merkingen vanuit de zaal over de hoge werke'loosheid die de inzet van computers,vervanging van mensen, met zich mee brengt'Carr veegde deze meteen van tafel; 'Taylo&quot;^(uitvinder lopende band c.q. gespecialiseerde



? deelhandelingen) bekeek mensen al als machi-nes. Karakteristiek aan machines is dat ze nietgemotiveerd zijn. Brengt het werk dat werkne-mers verrichten met zich mee dat ze ongemoti-veerd raken, gebruik dan machines. Machineszijn betere machines dan mensen machmeskunnen zijn. Laat computers het rot werk doenen breng mensen tot hogere 'skills'.' Law (University of Georgia) beargumen-teert dit anders. In zijn bijdrage spreekt hij vaneen begrenzing van de menselijke cognitievecapaciteit. Als hij de gewenste taakuitvoeringvanuit eisen aan aandacht en geheugen bekijktkomt hij tot drie menselijke grenzen. Grenzenbij taakuitvoeringen die: 1 aanzienlijke hoeveelheden feitenkennisvragen, d.w.z. hoge eisen stellen aan hetlange termijn geheugen; 2 een bekwaamheid vereisen in vaardighedendie niet vaak voorkomen, d.w.z. declara-tieve en procedurele kennis vereisen dienooit eerder voldoende getraind of weervergeten zijn; 3 een simultane uitvoering vereisen van

grotehoeveelheden informatie (bijvoorbeeld eenbelangrijke beslissing nemen waarbij ver-schillende standpunten en veel informatietegen elkaar afgewogen moeten worden).Hier worden hoge eisen gesteld aan het be-perkte werkgeheugen. Law toont aan datdeze drie menselijke grenzen opgevangenkunnen worden met behulp van een EPSS. Zimpfer (Florida State university) verraste deaanwezigen met een zeer uitgebreide demo van^en EPSS, ontwikkeld ter ondersteuning van'eraren basisonderwijs in Florida. In het pro-gramma zitten het leerlingenvolgsysteem, deeducatieve software, de leerresultaten, didacti-sche tips en aanwijzingen, etc. Het is een elec-''&quot;onische assistent compleet met (stan-^ard)brieven naar ouders en memo's aan'eerlingen. De diverse leraren, scholen, admi-nistraties en ouders zijn d.m.v. e-mail met el-&quot;^ar verbonden. Het is de bedoeling alle scho-in Florida in de toekomst hiermee tedoorzien. Daarnaast toonde zij de eerste

eva-'üatieresultaten van een EPSS in een bedrijfs-setting bij American Express (uitgevoerde*aak: financiële handelingen). Figuur 1 toont de Resultaten. Benadering Klassikaal EPSS Trainingstijd 12 uren 1 uur 48 min TransactietijdDag 1Dag 11 17.1 min9.4 min 3.9 min NauwkeurigheidDag 1Dag 11 78%81% 97% (Uit Gloria Gery's presentation, Tallahassee, Florida 1993).Figuur 1. Nieuwe werknemers Dit zijn resultaten van nieuwe werknemers. Detrainingstijd werd teruggebracht van 12 uur tot1.48 uur met een snellere transactietijd (tijd dienodig is om een transactie af te handelen) 3.9minuten en een nauwkeurigere taakuitvoering(97%). Ook toonde zij tabellen waaruit resultatenbleken van ervaren werknemers (minimaal 1.5jaar werkervaring). De tijd die nodig was vooreen transactie daalde van 4.9 minuten naar 3.2minuten. Daarentegen steeg de nauwkeurig-heid van de taakuitvoering van 89% tot 97%.Deze eerste resultaten voorspellen een grotetoekomst voor de

performance support tools.Enkele kritische kanttekeningen mogen weniet vergeten te plaatsen; de resultaten op delange termijn zijn niet bekend. Wat gemeten is,is de taakuitvoering. De leerresultaten zijn nietbekend. Deze erg kwalitatieve benadering(n=5) geeft een eerste aanwijzing, een kwanti-tatieve meting is een logische vervolgstap. Samenvattend kan men stellen dat er eengroeiende interesse bestaat voor constructivis-tische 'enriched leaming environments' alsEPSS. De eerste evaluatieresultaten wekkenverwachtingen. Het wordt als belangrijk erva-ren tijdens de eerste fase, diegenen waarvoor deontwikkeling plaatsvindt, erbij te betrekken. Inhet kader hiervan werden op de AECT enkeleaanzetten gegeven voor een theorie. Goodrum,Dorsey en Schwen (Indiana University) ont-wikkelden en presenteerden een eerste model(Socio- Technical Change Model) voor het ont-werpen van deze omgevingen. Yacci (Roches-ter Institute of Technology) houdt zich bezigmet een

theorie gebaseerd op cognitieve leer-patronen in informatierijke leeromgevingen.Jonassen (Pennsylvania State University) deed



? een onderzoek waarbij de lerende zelf in eenexpertsysteem de regels ontwerpt (Leamer Ge-nerated). Deze boekte in de test achteraf betereresultaten t.o.v. het traditionele expertsysteem(System Provided). De tendens is duidelijk. Naast de conferentie was er ook nog een vak-tentoonstelling: de InCITE '94. Eén van demeest opvallende stands was de multimediaclassroom. Hier konden de aanwezigen plaats-nemen achter speciaal ontwikkeld multimediameubilair en de les volgen die er op dat momentgegeven werd. Voorzien van allerlei audio- envideobeelden maakte de leraar voor de klas zijnpresentatie aanschouwelijk op individuele mo-nitors. Ofschoon er natuurlijk individuele mo-gelijkheden zijn blijft het klassikaal onderwijs.Dat was anders bij de vele bedrijven die het'tele-conferencing' en afstandsonderwijs pro-pagandeerden. Tijdens de beurs werd er danovergeschakeld naar het hoofdkantoor van hetbedrijf (in een andere staat). De persoon die ophet scherm verscheen,

vertelde dan 'live' degrote voordelen van zijn produkt. Bijzonderwas dat je rond kon kijken in diens kantoor.Met de afstandsbediening kan bijvoorbeeld decamera 180 graden draaien of 'inzoomen' opspullen op tafel. De AECT '94 was typisch een Amerikaanseaangelegenheid, gericht op leren en opleidenmet nieuwe technologieën. Het aanbod van pa-perpresentaties en sessies (ruim 300) wasbreed. De kwaliteit van de door de auteur be-zochte lezingen was hoog. Er werd voldoendeaandacht besteed aan fundamenteel onderzoeknaar (leer)effecten. De nieuwste trends warenduidelijk aanwezig en te signaleren. De AECT is bijzonder waardevol voor on-derzoekers op het gebied van leren met techno-logie, maar ook voor de praktijkmensen diemeer willen weten over de laatste tendensen. fragmentarische gedeelten en ondersteundwerknemers door middel van o.a. een con-trole-, beoordelings- en feedbackfunctie. Watde consequenties (op langere termijn) zijn vandeze speciale

manier van aanbieden zijn nietbekend. Het geeft werknemers een bepaaldevrijheid die wellicht niet positief hoeft uit tepakken. De weerstand in bedrijven en op scho-len tegen Computer Ondersteund Opleiden(COO) is bekend. Met EPSS verveelvoudigt detechnologische complexiteit. Weerstand is we-derom te verwachten. Werknemers die langeretijd met EPSS werken, zouden zonder dit ge-avanceerde systeem hun werk niet meer kun-nen uitvoeren (de know how zit in het systeem)-Aan de andere kant kan iedere werknemer snelover specialistische kennis beschikken en dusook snel specialistische werkzaamheden uit-voeren. Fantastisch voor het bedrijf maar watbetekent dit voor de huidige specialisten.Daarom moet de vraag of je alles aan compu-ters moet overlaten, zelfs kennis, nader geana-lyseerd worden. Samenwerking tussen overheid, bedrijfslevenen universiteiten is noodzakelijk. Niet alleenop nationaal niveau, ook internationaal. Deboot missen en dus achterop

raken in deze iH'formatietechnologische wedloop kan grote ge-volgen hebben voor o.a. de economische situa-tie van een land. Gustafson (president AECT,University of Georgia) waarschuwde de aan-wezigen: &quot;There are three kinds of people-Those who make it happen, those who watch ithappen and those who wondered what happ®'ned&quot;. Het moge duidelijk zijn welke kant we opmoeten. De jaarlijkse AECT conferentie zal in1995 in Anaheim (Califomië) plaatsvinden (iU'formatie 001-202 347-7834). Th.J. Bastiaens, Universiteit Twente, Vak-groep Curriculumtechnologie Uit de presentaties op de AECT blijkt datnieuwe technologieën langzaam maar zeker demanieren waarop we ^informatie verwervenblijken te veranderen. Een nieuwe manier vanwerken en leren brengt allerlei gevolgen metzich mee voor mdividuen, overheid, bedrijvenen instellingen. Daarom is onderzoek naar hetleren met nieuwe technologie belangrijk. EPSSbijvoorbeeld biedt informatie aan in

kleine 320


