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Voorwoord

Deze afstudeeropdracht betreft het ontwerp van een programma waarmee docenten en studenten op een
eenvoudige wijze gebruik kunnen maken van de middelen en informatie die op Internet beschikbaar zijn.
Het gebruik van de middelen en informatie richt zich op het onderwijs zoals dat op het Middelbaar
Beroepsonderwijs wordt gegeven. Barbara van Beek heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop het
onderwijs wordt verzorgd. Het onderzoek naar het onderwijs liep voor een groot deel parallel aan mijn
afstudeeropdracht en ik wil haar bedanken voor de fijne samenwerking.

De opdracht werd vanuit de faculteit Toegepaste Onderwijskunde begeleid door Gerard Gervedink
Nijhuis en Jef Moonen. Deze wil ik graag bedanken voor de intensieve begeleiding.

De opdracht maakt deel uit van het project Webnet. In het project werken een aantal MBO-colleges
samen in de vorm van een consortium. De consortiumleden wil ik graag bedanken voor hun inzet en
geboden mogelijkheden met betrekking tot evaluaties, onderzoek naar doelgroepen en testen van
programmatuur. In het bijzonder wil ik graag twee medewerkers van de ASA-onderwijsgroep, Han
Bernart en Leslie Sitek, bedanken. Zij spelen binnen het project een centrale rol.

Webnet is een programma geworden dat de mogelijkheden biedt om het binnen het MBO-onderwijs op
een functionele manier te gebruiken. Ik hoop dan ook van harte dat het gebruikt gaat worden en dat er zal
worden doorgegaan met de ontwikkeling van het nu bestaande programma. De wijze waarop de
implementatie wordt uitgevoerd is één van de belangrijkste punten waarop nu de aandacht moet worden
gevestigd.

Tot slot wil ik graag mijn familie, huisgenoten, Eddy, vrienden en medestudenten hartelijk bedanken. Zij
hebben er vooral aan bijgedragen dat het studeren ook leuk was.

Allard Strijker, 1997.
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Summary

For the Dutch middle vocational schools an educational environment called Webnet (Werkplaats voor
Beroepsonderwijs op het Netwerk voor Educatieve Toepassingen).has been developed. The emphasis of
the design is an instrument with which education can be supported. This support concerns (1) the design
of an information structure of materials which are available within professional education and (2) the
design of an interface with which the information can be presented in a structured way.
The research for didactic working-methods within the professional education, the tasks within this
working-methods and the description of this didactic working-methods have been performed by Van
Beek (1997).
The conclusions and results described by her are the starting-point of the design. The development and
realization are based on the ICT-tools which are available on the Internet. The program uses the Internet-
technology within an Intranet-environment in the school. The information that is presented on the Internet
can be made available by the cybrarian. Besides existing material from present-day education can be used
as an information-source as well.
The program supports teachers by presenting educational materials. The teacher can also provide students
with personal support in self-directed learning.
The students can view and edit presented information and send exercises to the teacher with the help of
the program.
The cybrarian can provide technical support by means of the educational environment and ICT-tools
within education. At the same time, the cybrarian manages the administration of the educational
environment. The educational environment is designed for the usergroups: teachers, students and
Cybrarian(s) and provides the user with the tasks that are relevant for telelearning.
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Samenvatting

Voor het Middelbaar Beroeps Onderwijs is een onderwijsomgeving ontworpen genaamd Webnet
(Werkplaats voor Beroepsonderwijs op het Netwerk voor Educatieve Toepassingen). De nadruk is gelegd
op het ontwerpen van een instrument waarmee onderwijs kan worden ondersteund. Deze ondersteuning
betreft (1) het ontwerpen van een informatiestructuur van de materialen die binnen het beroepsonderwijs
aanwezig zijn en (2) het ontwerpen van een interface waarmee de informatie op een gestructureerde wijze
inzichtelijk kan worden gemaakt.
Het onderzoek naar de didactische werkvormen binnen het beroepsonderwijs, de taken binnen deze
werkvormen en het opstellen van beschrijvingen van de diverse werkvormen is uitgevoerd door Van Beek
(1997).
De conclusies en bevindingen die door haar zijn beschreven dienen als uitgangspunt voor het ontwerp.
Het ontwerp en de realisatie is gebaseerd op de ICT middelen die op Internet beschikbaar zijn. Het
programma maakt dan ook gebruik van deze Internettechnologie binnen een intranetomgeving van de
school. De informatie die op het Internet wordt aangeboden kan door de Cybrarian beschikbaar worden
gesteld. Bovendien kan reeds bestaand materiaal uit het huidige onderwijs als informatiebron worden
gebruikt. Het programma ondersteunt docenten bij het aanbieden van lesmateriaal. Daarnaast kan de
docent door middel van het programma studenten persoonlijk begeleiden bij het zelfstandig leren.
De studenten kunnen met behulp van het programma de aangeboden informatie bekijken, bewerken en
gemaakte oefeningen opsturen naar de docent. De Cybrarian kan technische ondersteuning bieden bij de
inzet van de onderwijsomgeving en de ICT middelen in het onderwijs. Tevens wordt het beheer van de
onderwijsomgeving uitgevoerd door de Cybrarian.
De onderwijsomgeving is dus gericht op de doelgroepen: docenten, studenten en Cybrarian en biedt aan
elke gebruiker de taken die voor deze relevant zijn met betrekking tot Teleleren
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1. Inleiding

1.1 Inleiding
Dit doctoraalverslag geeft een beschrijving van de afstudeeropdracht die is uitgevoerd in het kader van de
studie Toegepaste Onderwijskunde. Het afstuderen richt zich op het maken van een Onderwijsomgeving
voor het Beroepsonderwijs, sector techniek, waarmee leren op afstand kan worden gerealiseerd. Om deze
onderwijsomgeving te kunnen ontwerpen is onderzoek gedaan naar de didactische werkvormen en taken
die binnen het MTO voorkomen. Dit onderzoek is uitgevoerd door Van Beek (1997). Met Van Beek is
intensief samengewerkt om de uiteindelijke Onderwijsomgeving zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij
de taken die nu binnen het Beroepsonderwijs, sector techniek voorkomen.
Het doel van de opdracht is als volgt gedefiniëerd: “door middel van een onderwijskundige omgeving,
docenten ondersteuning bieden bij het maken van een keuze uit diverse didactische werkvormen. Het
aanbieden van bijbehorende onderwijskundige taken en deze taken door middel van de omgeving
ondersteunen. De onderwijskundige omgeving moet het effectief en efficiënt werken bij zelfstandig leren
bevorderen”. (Bernart, 1996). De onderwijsomgeving zal op het Intranet van de school te gebruiken zijn.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van hulpmiddelen die op het Internet gebruikelijk zijn. In dit verslag
wordt gewerkt volgens het Instrumentatietechnologie model  (ISM 3 model) (De Diana & Kramer, 1996a;
1996b). Het ISM-3 model biedt een systematische structuur voor het uitvoeren van onderzoek naar een
instrumentatieprobleem op methodologische wijze.

1.2 Probleemstelling en onderzoeksmethode
Er moet een onderwijsomgeving worden gemaakt voor het Beroepsonderwijs, sector techniek. De
onderwijsomgeving wordt gemaakt in opdracht van de ASA-onderwijsgroep in Utrecht. Deze
onderwijsgroep heeft de dagelijkse leiding voor het project “Werkplaats voor Beroepsonderwijs op het
Netwerk voor Educatieve Toepassingen” (Webnet). De ontwikkeling van een onderwijskundige
omgeving is een onderdeel van het project. Voor dit onderwijskundige deel is door de ASA-
onderwijsgroep contact opgenomen met de faculteit Toegepaste Onderwijskunde.
Bij de formulering van de probleemstelling wordt de nadruk gelegd op het ontwerpen van een instrument
waarmee onderwijs kan worden ondersteund. Deze probleemstelling betreft (1) het ontwerpen van een
informatiestructuur van de materialen die binnen het Beroepsonderwijs aanwezig zijn en (2) het
ontwerpen van een interface waarmee de informatie inzichtelijk kan worden gemaakt. De informatie
bestaat uit meerdere aspecten bijvoorbeeld: informatie in de vorm een overzicht hoe docenten binnen de
sector techniek omgaan met didactische werkvormen, studeervormen en informatie over de structuur van
de opleidingen wat betreft leerroutes en de vorm waarin lesstof wordt aangeboden. Het onderzoek naar de
didactische werkvormen binnen het beroepsonderwijs, de taken binnen deze werkvormen en het opstellen
van beschrijvingen van de diverse werkvormen is uitgevoerd door Van Beek (1997). De conclusies en
bevindingen die door haar zijn beschreven dienen als uitgangspunt voor het ontwerp. Het ISM-3 model is
gekozen als ondersteuning om op een methodologische wijze tot een ontwerp te komen. Dit model geeft
een aantal technieken om de verschillende delen binnen het proces vorm te geven. Het ISM-3 model is
afgebeeld in Figuur 1.
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Figuur 1: Een schematisch overzicht van het ISM-3 model (De Diana & Kramer, 1996a)
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Onderzoek aan de hand van het ISM-3 model is een belangrijke activiteit met betrekking tot efficiëntie en
effectiviteit bij de ontwikkeling van produkten. In het ISM-3 model wordt onderzoek gezien als een
systematisch, betrouwbaar en valide proces om informatie te verzamelen die gericht kan zijn op het
produkt of op de tak van de wetenschap die zich met het onderdeel bezighoudt (De Diana & Kramer,
1996a). Met betrekking tot de ontwikkeling van op zich staande produkten, is onderzoek nodig om een
aantal vragen te beantwoorden. Deze vragen zijn: (1) Wat moet het instrument kunnen doen, (2) wie
moeten er met het instrument werken, (3) welke functies moeten in het instrument aanwezig zijn, (4) hoe
moet het instrument interacteren met de gebruikers en (5) hoe is de gebruikersvriendelijkheid van het
instrument beoordeeld. Als het produkt behoort tot een serie of cursus, dan moeten er met behulp van
onderzoek een aantal andere vragen worden beantwoord: (1) Hoe kunnen verschillende typen van
instrumentatie produkten effectief worden geordend, (2) hoe kan er systematisch verschillende typen van
instrumenten ontwikkeld worden die aan specifieke kenmerken voldoen, (3) hoe kunnen er verschillende
types van instrumentatieprodukten efficiënt worden ontwikkeld en (4) kan de kwaliteit van de
verschillende produkten gewaarborgd worden. De rol van het ISM-3 model binnen de ontwikkeling van
een produkt bestaat er uit dat het ISM-3 model een aantal onderzoeksmethoden, hulpmiddelen, technieken
en visies biedt die kunnen worden gebruikt voor een effectieve en efficiënte ontwikkeling van een
instrumentatie produkt voor een individuele gebruiker. Deze methoden beslaan zes onderdelen. De eerste
is het procesmodel ontwikkeling, hierbij wordt de nadruk gelegd op het ontwikkelproces zoals analyse,
ontwikkeling, prototypeontwikkeling, testen, evaluatie en adaptatie. De tweede is de contextanalyse,
waarmee nauwkeurig wordt vastgesteld welke gebruikers er zijn en welke taken zij moeten uitvoeren.
Tevens worden hierbij de kenmerken van de omgeving waarin het produkt moet functioneren vastgesteld
in de vorm van een beschrijving. De derde is modelvorming van de gebruikers, om een typische gebruiker
van het produkt vast te stellen. De vierde is de taakanalyse, het nauwkeurig omschrijven van de taken en
deeltaken die betrekking hebben op het te ontwikkelen produkt. De vijfde is ontwerpruimte analyse,
waarbij de alternatieven worden gegenereerd en tegen elkaar worden afgewogen. De zesde is de
gebruikers- en functionaliteitsanalyse, waarbij het produkt in een realistische omgeving wordt
geëvalueerd op gebruikersvriendelijkheid, functionaliteit en effectiviteit.
De meeste van deze methoden kunnen grafisch worden vormgegeven om de datastromen te beschrijven.
Vaak is een schematische weergave gekozen. De methoden zijn geselecteerd op de meerwaarde van de
grafische weergave van data. Deze meerwaarde berust op het feit dat grafische schemata redelijk
eenvoudig te ontwerpen en aan te passen zijn. Verder hebben ze een groot uitdrukkingsvermogen, en is
informatie in schema’s overzichtelijker te representeren dan verbale tekst.

1.3 Conclusie
Er moet een onderwijsomgeving worden gemaakt voor het beroepsonderwijs, sector techniek. De
ontwikkeling en het ontwerp van het produkt worden aan de hand van een aantal stappen besproken. In
hoofdstuk 2 wordt de achtergrond van de opdracht geschetst, hoofdstuk 3 beschrijft de probleemanalyse,
hoofdstuk 4 heeft betrekking op het systeemontwerp, in hoofdstuk 5 wordt een beschrijving van de
realisatie en evaluatie van het prototype gegeven, hoofdstuk 6 geeft aan hoe het uiteindelijke produkt
gemaakt is, hoofdstuk 7 geeft de evaluatie weer. Hoofdstuk 8 bevat enkele discussiepunten en conclusies.
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2. Achtergrond van het onderzoeksprobleem

2.1 Inleiding
Om een onderwijsomgeving te ontwerpen is het nodig om onderzoek te doen naar de context waarin het
produkt zal worden gebruikt (Plomp, 1992). Een contextanalyse levert informatie op over kritische
factoren in de probleemsituatie, over mogelijke rollen van personen en over de voorwaarden waarbinnen
aan oplossingen kan worden gewerkt -de procesvoorwaarden- dan wel voorwaarden waaraan een
oplossing moet voldoen, de produktvoorwaarden (Plomp, 1992). De contextanalyse richt zich bij deze
opdracht op een aantal punten:
• Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
• Organisatie van scholen
• Projectplan Webnet
• Standaard Didactische Interface
• Webnet
• Onderwijsvormen
• Internet
• Intranet

De punten worden achtereenvolgens beschreven.

2.2 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie (BVE)
Webnet is een project dat door BVE wordt ondersteund. BVE is de onderwijssector waarin
honderdduizenden jongeren en volwassenen een opleiding volgen. De sector biedt honderden
beroepsopleidingen, naast opleidingen en cursussen die niet direct beroepsgericht zijn (zoals Nederlands
als tweede taal). Het BVE heeft voor de komende jaren een programmaplan opgesteld, BVE 2000. In het
programmaplan is het doel van het innovatiebeleid van BVE aangegeven, namelijk attractief onderwijs.
Beroepsonderwijs is niet alleen aantrekkelijk wanneer een gunstige prijs / prestatie verhouding wordt
geleverd in de beleving van de leerling. Belangrijke klanten zijn afnemers zoals bedrijven en de minister
van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OC&W) die betaalt voor prestaties die ook op het
maatschappelijke vlak liggen. Deze brede interpretatie van aantrekkelijkheid betekent tevens een brede
scoop qua gewenste opleidingskenmerken en op te zetten ontwikkelingslijnen. Gedacht wordt aan
bijvoorbeeld bijdragen die innovatie kan leveren aan de ontschotting van het opleidingsysteem (inclusief
scholing). Door het onderwijs zo "modern" mogelijk in te richten kan de attractiviteit vergroot worden.
Technologie (met name informatietechnologie) is zover ontwikkeld dat ze goede mogelijkheden biedt
voor de ontwikkeling van hoogwaardig en geavanceerd onderwijs (programmaplan BVE 2000, 1995).
Het is te voorzien dat de technologische ontwikkelingen grote gevolgen hebben voor de intermediaire rol
van scholen op de opleidingenmarkt. Meer leerlingen zullen zich straks scholen via afstandsleren, waarbij
specifieke doelgroepen -zoals ouderen en invaliden- makkelijker toegang vinden tot opleidingen,
daardoor een grotere vraag genererend (BVE Beleidsplan, 1997). Centraal thema binnen BVE is ‘nieuwe
technologie’ als hulpmiddel bij het primaire proces in de vorm van innovatieve leermiddelen en -
methoden. De nadruk ligt hier op een opbrengst die het niveau van de school overstijgt (DDS, 1997). Om
deze reden is er een projectvorm gekozen waarin meerdere scholen kunnen participeren. Verschillende
van deze scholen zijn gecombineerd in een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC).
BVEnet is een onderdeel van BVE. BVEnet is een Internetproject van het Ministerie van OC&W gericht
op het stimuleren van telematicagebruik in het BVEonderwijs. BVEnet verzamelt en ordent allerhande
informatie voor deze onderwijssector, zoals bijvoorbeeld lesmateriaal en links naar onderwijssites. Met
steun van BVEnet worden praktische Internettoepassingen voor en door het BVE-onderwijsveld
ontwikkeld (BVEnet, 1997b). Webnet is een realisatie van een Internettoepassing. Het doel van BVEnet
is het stimuleren van telematicagebruik in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie, met het oog
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op onderwijsvernieuwing. Onderwijsvernieuwing in de richting van meer vraaggericht onderwijs
(‘Onderwijs op maat’) waarin het zelfstandig leren van de cursist centraal staat. BVEnet heeft als
ontwikkelingsstrategie: het versterken van het innoverende vermogen van scholen en landelijke organen
door ze zelf te laten experimenteren met Informatie- en CommunicatieTechnologie (ICT) in het onderwijs
en bij te dragen aan de uitwisseling van ervaringen tussen betrokkenen. Zo kunnen BVE-instellingen hun
eigen kansen en mogelijkheden verkennen. BVEnet wil een lerend netwerk van mensen en organisaties
zijn (Geurts, 1996).

2.3 Organisatie van scholen
Diverse onderwijsinstellingen en scholen zijn per regio gecombineerd in een Regionaal Opleidingen
Centrum (ROC). Deze ROC’s zijn opgedeeld in sectoren zoals bijvoorbeeld: techniek en economie. Op
deze wijze kunnen faciliteiten gezamenlijk gebruikt worden en kan het onderwijs binnen de ROC’s
gedifferentiëerd worden aangeboden. “Regionale opleidingencentra voor beroepsonderwijs en
volwasseneneducatie zullen voor jongeren en volwassenen opleidingstrajecten bieden waarmee zij een
sterke startpositie op de arbeidsmarkt krijgen, volwaardig kunnen functioneren in een pluriforme
samenleving en die een goede basis zijn voor aansluitend (hoger)beroepsonderwijs en scholing”
(BVEnet, 1995a).
De onderwijsomgeving moet worden ontworpen voor het Beroepsonderwijs, sector techniek. De opdracht
tot het ontwerpen van een onderwijsomgeving komt van de ASA-onderwijsgroep in Utrecht (t’Sticht). De
ASA-onderwijsgroep bestond voorheen uit het Abstede, Scutos en Amersteyn College. De ASA-
onderwijsgroep is sinds 1 januari 1997 gefuseerd met een school in de omgeving van Amersfoort en een
school in Amsterdam en maakt nu deel uit van het ROC-ASA.

2.4 Projectplan en projectorganisatie
De ASA-onderwijsgroep heeft de projectaanvraag bij BVEnet ingediend. De projectaanvraag heeft als
titel gekregen “Werkplaats voor Beroepsonderwijs op het Netwerk voor Educatieve Toepassingen”
afgekort tot Webnet (Bernart, 1996). In paragraaf 2.2 werd al aangegeven dat de opbrengst van de
projecten de scholen overstijgt en dat daarom voor een projectvorm is gekozen waarin meerdere scholen
kunnen participeren. De 15 scholen die met Webnet een samenwerkingsverband zijn aangegaan,
vaardigen 2 vertegenwoordigers af in de projectgroep. Daarnaast levert de aanvrager (ASA
Onderwijsgroep) een lid van de projectgroep. De projectgroep bewaakt de voortgang van het project. De
projectleider is de voorzitter van de projectgroep en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het
goedgekeurde projectplan. Hij rapporteert aan de eindverantwoordelijke instantie, te weten het
consortium. De Universiteit Twente fungeert als onderaannemer van het project en is verantwoordelijk
voor de ontwikkeling van de onderwijskundige functie. PTT-Telecom levert de expertise en de
begeleiding om de technische functie te kunnen realiseren. Het Freudenthal Instituut van de Universiteit
Utrecht zal vernieuwde leerstof voor het wis- en natuurkundeonderwijs voor Webnet beschikbaar stellen
om de problematiek van de nieuwe kennis-infrastructuur op schoolniveau te onderzoeken. De
consortiumscholen zullen op basis van de projectspecificaties hun eigen Webnet gaan installeren en
implementeren. Middels een resonansgroep zullen deze scholen tevens een bijdrage leveren aan de
prototypetesting en de evaluatie. De projectgroep komt elke 6 weken bijeen. De leden van de projectgroep
en de projectleider worden gefaciliteerd vanuit het projectbudget. De resonansgroep komt enkele malen
bijeen, afhankelijk van de fasering van het project (Bernart, 1996).
Binnen het projectplan zoals ASA-onderwijsgroep dat heeft ingediend, is de volgende probleemstelling
geformuleerd: Internet is een rijke bron van informatie en communicatie, de massaliteit en de vorm van
het aanbod is tevens een belemmering voor de realisering van de eisen voor onderwijs. Onder de eisen
van het onderwijs wordt verstaan: Het is tijdrovend om informatie te zoeken, de bandbreedte is te gering
en de kosten in relatie tot effectiviteit en efficiëntie zijn te hoog (Bernart, 1996).
De doelstelling voor het project is de volgende:
1. het ondersteunen van diverse didactische werkvormen,
2. het bevorderen van effectief en efficiënt werken bij zelfstandig leren en
3. het vervullen van de voorwaarde van het creëren van een open onderwijsomgeving.
De projectopbrengst zal bestaan uit een onderwijskundige functie, een Cybrarianfunctie en een technische
functie. De onderwijskundige functie zal moeten bestaan uit een modulaire, softwarematige open
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onderwijsomgeving, gericht op ondersteuning van processen die het zelfstandig leren bevorderen. De
Cybrarianfunctie zal zich richten op het beheer van het systeem in relatie met de docent, leerling en het
management. De technische functie zal in de vorm van een doorgroeimodel voor het gebruik van Internet
/ Intranet op de bestaande onderwijsnetwerken een plaats moeten vinden (Bernart, 1996).
In de beginperiode kan als concrete keus voor de consortiumscholen een opstapmodel worden gehanteerd.
De technische functie zal zo ingericht moeten worden dat er een groeipad aanwezig is naar ‘hogere’
modellen. De basis van de in te richten Internet / Intranet-server wordt gevormd door een WWW-server
met de Web Server software van Novell. Op deze manier kan optimaal gebruik worden gemaakt van de al
aanwezige LAN-faciliteiten. Om de werking van het bestaande onderwijsnetwerk tijdens het project niet
onnodig te verstoren dient er voor de Web Server een aparte computer te worden ingezet (Bernart, 1996).
Het eindprodukt zal bestaan uit een samenhangend systeem op basis van Internet / Intranet. Op dit net kan
voor de onderwijsinstelling informatie worden aangeboden die is afgestemd op de eigen
onderwijsomgeving van de school. Bij de technische realisatie van dit net wordt uitgegaan van een
Internetserver op het eigen lokale netwerk. Een onderwijskundig ‘redacteur’, de Cybrarian, plaatst
informatie die van het openbare net is gehaald, op deze server ten behoeve van het primaire proces.
Directe toegang tot het net zal ook mogelijk zijn. Op het Intranet wordt een open onderwijsomgeving
gecreëerd die laagdrempelig gebruik van in het onderwijs benodigde faciliteiten mogelijk maakt (Bernart,
1996).

2.5 Standaard Didactische Interface (SDI)
Een open onderwijsomgeving welke alleen geschikt is voor het geven van projectonderwijs is al
beschikbaar op Internet (Mijwaart, 1996b). Deze onderwijsomgeving, de Standaard Didactische Interface
(ook een project van de ASA-onderwijsgroep), is een programma dat verschillende moderne ICT
middelen gebruikt om onderwijs op een gestructureerde wijze aan te bieden. De projectaanvraag zoals
geformuleerd in paragraaf 2.4 kan gezien worden als een vervolg op de Standaard Didactische Interface
van Mijwaart (1996a). Het project betreffende de SDI was er op gericht een onderwijskundige omgeving
te ontwerpen die binnen het onderwijs te gebruiken zou zijn als presentatie- en communicatiemiddel. De
SDI is ontworpen voor het gebruik op het World Wide Web (WWW). Figuur 2 toont een schematisch
overzicht over het verband tussen Internet en de onderwijskundige omgeving bij de SDI.

Figuur 2: Relatie tussen Internet en onderwijsomgeving

Het SDI project had bovenal de functie van een demonstratieproject. Dit houdt in: laten zien wat er
mogelijk is door middel van netwerktechnologie, en in het bijzonder Internet. Door middel van de SDI
wordt getracht subsidieverstrekkers en geïnteresseerden het doel te tonen en moeten de buitenstaanders de
mogelijkheden van de SDI kunnen inschatten. Hiervoor is één specifieke didactische onderwijsvorm
gekozen om uit te werken, het projectonderwijs. De SDI biedt functies die overeenkomen met taken
welke binnen het projectonderwijs door docenten worden gebruikt of uitgevoerd.

2.6 Webnet
Webnet moet zowel een generieke onderwijsomgeving worden als een verdieping van de SDI.
Generiek wil hier zeggen dat eventuele nieuwe didactische onderwijsvormen, hulpmiddelen,
onderwijskundige taken en functies op eenvoudige wijze toe te voegen zijn. Binnen de
beroepsopleidingen wordt het onderwijs verzorgd door middel van verschillende onderwijsvormen en
projectonderwijs is er daar slechts één van. Door de verschillende onderwijsvormen in kaart te brengen
kan op basis hiervan een onderwijsomgeving ontworpen worden, die meer onderwijsvormen kan

Internet

Technische laag = infrastructuur
Instrumentele laag = tools
Didactische laag = omgeving

Onderwijsomgeving
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aanbieden dan projectonderwijs alleen. De onderwijsomgeving wordt ingevuld met hulpmiddelen en
functies die op het Internet beschikbaar zijn. In de SDI is hier al een begin mee gemaakt. Een aantal
Internet toepassingen zijn verwerkt in de SDI. Hierbij kan worden gedacht aan e-mail of
chatprogramma’s. De generieke onderwijsomgeving Webnet gaat op computernetwerken binnen de
onderwijsinstellingen gebruikt worden. Elke onderwijsinstelling krijgt een eigen onderwijsomgeving. Het
zal gebruikt worden op het Intranet van de school. De onderwijsomgeving moet docenten op
onderwijskundige wijze ondersteunen bij het selecteren van de hulpmiddelen. De hulpmiddelen moeten
een bijdrage kunnen leveren aan diverse onderwijsvormen (Zie Figuur 3). Voor studenten moet de
onderwijsomgeving bruikbaar zijn bij het volgen van onderwijs.

Figuur 3: Voorbeeld van relatie tussen onderwijsvormen en hulpmiddelen

2.7 Onderwijsvormen
Webnet biedt docenten een omgeving waarin ze een keus kunnen maken uit een aantal didactische
werkvormen. Aan de hand van de gekozen didactische werkvorm selecteert het programma een aantal
bijbehorende onderwijskundige taken. Op deze wijze ondersteunt het programma de docenten bij het
primaire proces van onderwijs. In de volgende delen wordt een korte beschrijving gegeven met
betrekking tot de begrippen: onderwijs, didactische werkvormen, werkvormen en onderwijsvormen op het
MBO. Zie voor een meer gedetailleerde beschrijving Van Beek (1997).

Onderwijs
Om lessen op een professionele wijze te ontwerpen is er kennis en vaardigheid nodig op twee gebieden,
die beide even belangrijk zijn. Deze twee gebieden betreffen het vakgebied (bijvoorbeeld
werktuigbouwkunde, natuurkunde of elektrotechniek) en het onderwijskundig gebied (leerpsychologie,
didactiek, ect.) (Gijsen, 1991). Om lessen professioneel te ontwerpen is het belangrijk dat de docent weet
wat hij met de lessen wil bereiken en op welke manier hij dit wil realiseren. Tot slot moet vastgesteld
worden of de gestelde doelen zijn bereikt. Dit betekent dat doelstellingen en beginsituatie voor het geven
van onderwijs bepaald moeten kunnen worden. De lessen dienen ontworpen te zijn op die beginsituatie en
beoogde doelstellingen. Als de lessen gegeven zijn kan er een evaluatie worden uitgevoerd om te zien of
het gewenste effect bereikt is. Echter het kan ook blijken dat leerlingen meer moeten oefenen met de
leerstof (Gijsen 1991).

Didactische werkvormen
Wanneer we van didactische werkvormen spreken, bedoelen we al die activiteiten die door de leerkracht
of door de leerlingen of door beiden gelijktijdig worden ondernomen om de gestelde doelen te bereiken.
Bij deze omschrijving van de didactische werkvormen kunnen drie verschillende soorten activiteiten
worden onderscheiden. Dit zijn:
1. het handelen van de leerkracht; de onderwijsactiviteiten,
2. het handelen van de leerlingen; de leeractiviteiten en
3. de samenwerking tussen de leerkracht en de leerlingen, de onderwijsleeractiviteiten.

Onderwijsvorm

ICT middel klassikale
instructie

project onderwijs drill &
practice

..

gegevensbank X X
e-mail

presentatie X X
conferencing X
collaberative
workspace

..
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De onderwijsactiviteiten en leeractiviteiten staan in nauwe betrekking tot elkaar. De leerkracht reageert
op de leerlingen en deze reageren weer op de leerkracht. Er is sprake van een voortdurende
wisselwerking. In de praktijk zullen deze drie activiteiten in verschillende combinaties voorkomen.

Indeling van werkvormen
Bij een indeling van werkvormen kunnen we uitgaan van de hier bovengenoemde activiteiten. De
volgende groepen van werkvormen zijn te onderscheiden: Voordrachtsvormen, gespreksvormen,
opdrachtsvormen, samenwerkingsvormen, spelvormen en individuele werkvormen. Binnen deze
hoofdgroepen van werkvormen zijn weer verschillende subvormen te onderscheiden (Gijsen, 1991). Van
Beek (1997) heeft voor het MBO een viertal hoofdgroepen onderscheiden:
1. projectonderwijs,
2. zelfstandig werken,
3. voordrachtsvormen en
4. beroepspraktijkvorming.

Hierbij zijn voor zelfstandig werken de subvormen (1) prakticum, (2) werkstuk maken en (3) groepswerk
onderscheiden en voor voordrachtsvormen de subvormen (1) doceren en (2) demonstreren.

Teleleren
Teleleren is de overkoepelende term waaronder de hierboven beschreven onderwijsactiviteiten met
betrekking tot Webnet kunnen worden ondergebracht. Teleleren is een vorm van onderwijs die nog sterk
in ontwikkeling is. Moonen (1997) zegt hierover het volgende: “Dikwijls ontbreken bij nieuwe
activiteiten scherpe aanduidingen over de wezenlijke aspecten van die activiteit. Zo ook bij teleleren.
Teleleren kan bijvoorbeeld omschreven worden als: -'.. het door studenten volgen van onderwijs en
andere leeractiviteiten door middel van telecommunicatie..', of '..het via computernetwerken
ondersteunen van de organisatie van onderwijs en het leerproces van studenten..'. “

Collis (1996) geeft van Teleleren de volgende veelomvattende beschrijving:
“Telelearning involves a combination of tools and strategies for making connections, among persons and
resourses, trough communication technologies, for learning related purposes.”

Moonen (1997) geeft ook aan dat het interessant is en tevens zeer wezenlijk dat bij deze beschrijving de
opvatting heerst dat teleleren meer is dan ’afstandsleren’. Centraal bij Teleleren is het communiceren
tussen personen onderling en tussen personen en bronmateriaal, gebruik makend van
telecommunicatietechnologie. Personen die betrokken zijn bij een Telelerenactiviteit kunnen, maar
hoeven niet in tijd en plaats gescheiden te zijn. Bij Teleleren is zowel synchrone als asynchrone
communicatie mogelijk. Soms worden teleleren en ICT als synoniem gebruikt. Alle vormen van leren en
onderwijzen waarbij computers en ’nieuwe media’ worden ingezet, zijn dan inbegrepen. Moonen (1997)
geeft aan welke bijdrage Teleleren kan leveren voor student, docent en schoolorganisatie. In Tabel 1
wordt aangegeven op welke punten Teleleren zich moet richten om succesvol te zijn voor de
verschillende doelgroepen.

Tabel 1: Bijdrage die teleleren moet bieden aan doelgroepen om succesvol te zijn

 
In de ideale onderwijsvernieuwing zal een verbetering optreden bij elk van de drie criteria bij elk van de
drie actoren (Moonen 1997). Vermoedelijk zal dit in de praktijk niet het geval zijn. Waarnaar moet
worden gezocht zijn die aspecten waar het gebruik van teleleren het meest kansrijk is om succesvol te
zijn.

Bijdrage
Doelgroep Effectiviteit Attitude Efficiëntie
Student Betere resultaten Verhoogde motivatie Sneller studietempo
Docent Kwaliteitsverbetering Taakvoldoening Taakverlichting
Organisatie / Instituut Kwaliteitsverbetering Verhoogde uitstraling Doelmatiger organisatie
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2.8 Internet
De relatie met Internet wordt al aangegeven in paragraaf 2.2 en 2.4. Verder wordt in het projectplan het
volgende vermeld: “Het project biedt een open onderwijsomgeving op het lokale (zie paragraaf 2.9)
onderwijsnetwerk, waarbinnen op een aantrekkelijke en leerlingvriendelijke wijze (Internet)- faciliteiten
ter beschikking gesteld worden” (Bernart, 1996). Omdat er (Internet)-faciliteiten beschikbaar gesteld
worden, worden in de volgende delen verschillende aspecten van Internet besproken.

Internet: Wat is het
Internet is een wereldwijd-netwerk van computer netwerken. Deze netwerken zijn met elkaar verbonden
en delen twee belangrijke eigenschappen. De eerste eigenschap is dat alle netwerken dezelfde conventies
gebruiken wat betreft hoe data wordt verzonden tussen programma’s, hoe berichten worden verzonden en
hoe de foutafhandeling plaatsvindt. Deze afspraken worden protocols genoemd. Het systeem van
protocollen dat wordt gebruikt binnen Internet heet TCP / IP (Transmission Control Protocol / Internet
Protocol). Dit protocol is ontwikkeld in 1974 door Robert Kahn en Vinton G. Cerf, twee Amerikanen.
Doordat over de hele wereld met dit protocol is ingestemd is het gebruik van Internet mogelijk. De
tweede belangrijke eigenschap is dat alle netwerken in het Internet systeem gebruik maken van dezelfde
manier van adressering van berichten en identificatie van computers welke aangesloten zijn op het
Internet. Elke computer dat gebruik maakt van het Internet heeft een eigen Internet Protocol (IP) adres.
Dit adres bestaat uit vier nummers, en elk nummer is kleiner dan 256. Bijvoorbeeld 130.89.208.58.
Omdat een regel met nummers niet gemakkelijk te herkennen is, worden computers binnen Internet ook
wel aangeduid met de domeinnaam. Domeinnamen kunnen bestaan uit meerdere delen. Elk deel wordt
gescheiden door een punt. Hierbij staat de linkerterm voor de naam die gegeven is aan een specifieke
computer of aan een persoon die verbonden is met het Internet. Met de rechterterm wordt op het hoogste
niveau aangeduid tot welke groep of domein de computer behoort. Dit is vaak de landscode of één van
beperkte categorieen zoals .com voor commercieel. Een volledige domeinnaam zou er als volgt uit
kunnen zien: student.utwente.nl. Hierbij is ‘student’ de server waarop de computer is aangesloten,
‘utwente’ de naam van het lokale netwerk waarop de server is aangesloten en ‘nl’ staat voor Nederland.
De registratie van domeinnamen gebeurt aan de hand van het Internet Domain System (IDS). Door
middel van een aantal computers in de wereld, die verantwoordelijk zijn voor een bepaald geografisch
gebied, worden domeinnamen omgezet in echte IP-adressen en worden berichten doorgestuurd. Een
nieuwe computer die deel wil gaan uitmaken van het systeem moet zichzelf registreren. Het Internet
Network Information Centre (INTERNIC) dient als registratie instituut voor registratie van
domeinnamen. Het Internet bestaat dus eigenlijk uit kleinere netwerken. Enkele van deze netwerken
verzorgen de informatie overdracht tussen verschillende netwerken. Deze primaire netwerken worden
Backbones genoemd. Deze netwerken gebruiken soms glasvezelkabel of satelieten die data doorsturen
over radio kanalen. De data is opgedeeld in stukjes (chunks). Elk stukje data wordt voorzien van een extra
code (header) welke aangeeft waar de data heen moet. Computers in het netwerk stellen vast wat de beste
route is voor elk stukje data en sturen dat dan door (Collis, 1996) .

Wie gebruikt het Internet?
Het aantal computers dat is aangesloten, is niet te tellen. Elk moment veranderd het aantal gebruikers. Er
is ook geen manier om nauwkeurig te schatten hoe groot dit aantal gebruikers van Internet is, ook niet aan
de hand van de gebruikte IP-adressen. Dit komt omdat sommige computers (hosts) met een bepaald IP-
adres weer gekoppeld zijn aan een netwerk dat door middel van deze computer weer allemaal toegang
hebben tot het Internet. Organisaties of bedrijven met degelijke hosts geven hun gebruikers eigen
adressen en kunnen ook restricties opleggen aan hun gebruikers. Omdat er geen registratie wordt
bijgehouden van de miljoenen gebruikers die gekoppeld zijn aan dergelijke hosts weet niemand hoeveel
gebruikers er nu werkelijk zijn. Een schatting die gebaseerd is op steekproeven, ramingen en gemiddelden
in 1995 geven de volgende getallen: tussen Juli 1994 en Juli 1995 is het aantal geregistreerde hosts dat
verbonden is met het Internet gegroeid van 3,2 miljoen tot 6,6 miljoen. Als van deze groei wordt
uitgegaan, dan is de schatting dat er in 1999 120.000.000 hosts zijn aangesloten. Als op deze hosts een
aantal gebruikers worden aangesloten, dan zou iedereen op de wereld in 2004 een Internet aansluiting
moeten hebben (Collis, 1996). In 1995 zijn ongeveer 4 miljoen hosts in de Verenigde Staten
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geregistreerd. De rest in ongeveer honderd andere landen. De groei is buiten de Verenigde Staten wel
groter. In West Europa verdubbelde het aantal van 730.000 naar 1.400.000 in een jaar tijd tot Juli
1995(Collis, 1996).

Wat is World Wide Web
Het World Wide Web (WWW of het Web) is een collectie van protocollen en standaarden om toegang tot
informatie te krijgen op netwerken en dan in het bijzonder op Internet. Deze standaarden en protocollen
verzorgen een soort informatie-overdracht die wordt samengevat met de term ‘het distributieve
hypermedia systeem’. Drie standaarden voor het WWW zijn gedefiniëerd door Collis (1996):
1. URLs (Universal Resource Locators, deze zorgen er voor dat de adressering op een consistente en

simpele manier wordt afgehandeld voor verschillende protocollen);
2. HTTP (Hypertext Transfer Protocol, is gedefinieerd als een vierdelig overdrachts protocol om

gevraagde informatie te verzenden van een server naar een cliënt);
3. HTML (Hypertext Markup Language, is gedefinieerd als gebieden in de vorm van woorden of

afbeeldingen in een document die door ze aan te klikken een verbinding maken naar andere
documenten of naar delen in het documenten zelf).

URLs kunnen protocollen specificeren, bijvoorbeeld of het gaat om FTP (File Transfer Protocol),
newsgroups, Gopher menu’s en HTTP documenten. De syntax van een URL is: “protocol://server-
naam:port/pad” bijvoorbeeld: “http://WWW.netscape.nl/search/altavista/search.htm”. Dit geeft aan dat er
een HTTP document beschikbaar is op de server met domein adres “WWW.netscape.nl” en dat er in de
directory “search” van de server een subdirectory “altavista” zit met daarin het bestand “search.htm” de
extensie “htm” of “html” geeft aan dat het bestand bestaat uit HyperText Markup Language.

Hoe werkt World Wide Web
Het Web werkt met een client-server model. Een Webserver is een programma dat draait op een
computer. Het doel van de server is het versturen van documenten naar computers die daarom vragen.
Een Webclient is een programma dat als interface dient tussen de gebruiker en documenten die door de
gebruiker van de server gevraagd worden. Dit gaat aan de hand van een procedure die uit vier stappen
bestaat:
1. De cliënt maakt een verbinding door middel van een serveradres. Dit adres kan door een URL

verwijzing worden opgevraagd.
2. De cliënt specificeert door middel van de URL ook meteen de padnaam waar de informatie kan

worden gevonden.
3. De server stuurt een reactie door middel van een statuscode en geeft door of het document beschikbaar

is.
4. De cliënt of server verbreekt de verbinding.
De efficiëntie van dit systeem bestaat uit het feit dat het een procedure betreft die niet continue een
verbinding in stand houdt. Dit houdt in dat elke procedure direct in zijn geheel afgehandeld wordt. Na
afhandeling is de procedure afgewerkt en kan er van voren af aan worden begonnen. Het is een protocol
dat geen informatie vasthoudt over de verbinding en van verzoek tot verzoek verbindingsloos is. Als de
cliënt een document van de server wil, dan moet er een nieuwe verbinding worden gemaakt en moet weer
een vindplaats worden opgegeven van dat document. Op deze manier kan een server snel reageren (soms
in duizenden van seconden), maar moet de cliënt soms wachten tot de server klaar is met andere
verzoeken. Dit is de reden dat een HTML pagina met veel plaatjes er lang over doet om te laden. Elk
plaatje moet de vierstappen-procedure volgen om opgevraagd te kunnen worden.

2.9 Intranet
Lokale netwerken zijn ontstaan door de behoefte aan datatransport over relatief kleine afstanden zonder
tussenkomst van openbare netwerken (Stieger, 1989). De datacommunicatiesystemen beperken zich tot
een afgebakend gebied, zoals één of meerdere gebouwen of een fabrieksterrein. Dit soort netten worden
ook Local Area Netwerken (LAN) genoemd. Een LAN is een netwerk ten behoeve van bit-serieel
datatransport tussen een willekeurig aantal onafhankelijke terminals of tussen terminals en een
hostcomputer, waarbij exploitatie plaatsvindt binnen het gebied dat onder verantwoording valt van de
eigenaar. Dit laatste betekent dus dat de exploitatie van dergelijke netten buiten de PTT omgaat. Figuur 4
geeft het schematische principe van een LAN.
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Figuur 4: Principe van een LAN

Een LAN heeft een aantal kenmerken. Het netwerk strekt zich uit tot een beperkt gebied zoals een
scholencomplex, kantoorcomplex of fabrieksterrein. Hierbij is het mogelijk om vele terminals op
eenvoudige wijze op het net aan te sluiten. Het netwerk is geschikt voor het transport van uiteenlopende
informatiesignalen, zoals audio, video, tekst en procesbesturing. De op het net aangesloten apparaten
(gebruikers) maken gebruik van het gemeenschappelijke transportmedium. Van de beschikbare
netwerkcapaciteit krijgt elke gebruiker op verzoek een gedeelte toegewezen. Het netwerk kan via een
zogenaamde gate way gekoppeld worden met openbare netten.
Er kunnen verschillende soorten terminals worden aangesloten. Voorbeelden hiervan zijn;
tekstverwerkers, beveiligings- en signaleringsapparatuur, procesbesturingen (Programmable Logic
Control: PLC), Computer Aided Design -apparatuur (CAD), Computer Aided Manufacturing-apparatuur
(CAM) en administratieve systemen (Stieger, 1989).
Een Intranet is een LAN met een aantal extra voorwaarden. Figuur 5 geeft een schematisch overzicht van
een eenvoudig Intranet.
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Figuur 5: Een multicliënt Intranet (Cimino, 1996)

Met eenvoudig wordt hier bedoeld dat een Netscape Navigator Browser als universele cliënt wordt
gebruikt op de drie verschillende types werkstations (Windows, Macintosh en Unix). Alhoewel op de
Netware File Server programmatuur (NetWare, NetWare voor Macintosh en NetWare NFS) is
geïnstalleerd om de drie verschillende werkstations gebruik te laten maken van de verschillende diensten
zoals printen en het delen van bestanden, voldoet dit niet aan alle kenmerken van een Intranet. Het is pas
een Intranet als op de drie werkstations de Netscape Navigator cliënt programmatuur wordt geïnstalleerd,
die zowel de Netware Server als de Microsoft Windows NT Server kan benaderen en gebruik kan maken
van de diensten zoals Web, FTP, berichten afhandeling en videodiensten (Cimino, 1996).

2.10 ICT middelen als applicaties beschikbaar op Internet
Er zijn op dit moment een aantal applicaties, hulpmiddelen en diensten aanwezig op het Internet. Dit zijn
onder andere: Remote login (TELNET), File transer (FTP), Electronic mail (E-mail), Network news
(newsgroups), Real-time communication (Internet Relay Chat, Audioconferencing, Videoconferencing),
Information systems (zoals Gopher en WWW). Deze applicaties, diensten en hulpmiddelen kunnen onder
de term ICT middelen worden samengevat. Ze betreffen allemaal een vorm van informatieoverdracht of
kunnen een vorm van communicatie verzorgen. In Tabel 2 worden de functies van verschillende ICT
middelen aangegeven. Hierbij zijn mediatypen (verticaal) afgezet tegen applicaties (horizontaal). Er is
een onderscheid gemaakt in een a-synchrone en synchrone applicaties. Tevens is aangegeven tussen
hoeveel personen en in welke richting de communicatie kan verlopen.
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Tabel 2: Overzicht van Internet-applicaties (Sitek, 1997)

functionaliteit

off-line (a-synchroon) on-line (synchroon)
1-1 1-n n-m 1-1,

éénrichting
1-1,
tweerichting

1-1,
éénrichting

1-n,
tweerichting

n-m,
tweerichting

mediatype e-mail list-server newsgroup,
groupware

ftp applicatie
sharing,
I-phone,
video-
conferencing

WWW
broadcasting
applicatie

server
applicatie,
netgame

Internet Relay
Chat,
geavanceerde
video-
conferencing

tekst X X X X X X X X,X
geluid X X X X X -,X
staand beeld X X X X X -,X
bewegend
beeld

X X X X X -,X

databank X X X X

E-mail
Met de meeste nieuwe e-mail-pakketten zijn behalve tekst ook geluidsfragmenten, grafische beelden en
video mee te zenden. Dit kan als attachment, maar ook in de vorm van een HTML-pagina waarin tekst,
geluid, grafische beelden en video zijn geïntegreerd .

List-server
Een listserver is (vrijwel) altijd gemodereerd. Als een abonnee zijn bijdrage (via e-mail) opstuurt naar een
listserver, dan wordt deze doorgestuurd (forwarding) naar alle postbussen van de abonnees. Elke abonnee
ontvangt alle bijdragen. De moderator bewaakt de kwaliteit van de bijdragen.

Newsgroup
Een newsgroup kan gemodereerd of ongemodereerd zijn. Als abonnees hun artikelen (via een news-
reader-programma) opsturen, worden deze opgeslagen op een server (en doorgestuurd naar andere servers
die de betreffende newsgroup ondersteunen). De andere abonnees kunnen dan kiezen welke berichten
naar hun PC worden gedownload of niet.

Groupware
Dit is client- en / of serversoftware voor het in groepen samenwerken. Dit kan meer of minder uitgebreid
zijn en kan een aantal Internetapplicaties overlappen.

FTP
File Transfer Protocol-software kan door de user worden gebruikt om files van een site te downloaden
(bijvoorbeeld spellen, lesstof) of te uploaden (bijvoorbeeld eigen homepage, uitwerking opgaven)

Applicatiesharing, Internet-telefoon, videoconferencing
Dit is samenwerken in één applicatie (zoals een tekstverwerker, spreadsheet, gegevensbank,
tekenprogramma). Twee (of meer) personen kunnen op een afstand gezamenlijk aan bijvoorbeeld één
document werken. Als dit gekoppeld is aan Internet-telefoon (of gewone telefoon) of videoconferencing
is dit een krachtig middel voor persoonlijke begeleiding op afstand.

WWW, Broadcasting-applicatie
Op het World Wide Web bevinden zich pagina’s (bestaande uit ASCI-tekst) volgens de specificaties van
HTML. Deze kunnen worden gelezen door browser-programma’s (clients) die HTML kunnen lezen. De
pagina’s worden door een browser grafisch gepresenteerd. Andere typen bestanden, die niet uit HTML
bestaan, kunnen door bijbehorende applicaties worden afgehandeld. Figuur 6 geeft aan hoe deze
procedure verloopt.
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Figuur 6: Starten van applicaties met behulp van een Browser

 Vaak hebben bestanden (zoals een verslag) een specifieke aanduiding in de vorm van een extensie. Voor
de applicatie "Word" is dit bijvoorbeeld ".doc", om aan te duiden dat het om een document gaat. HTML
bestanden hebben een ".htm" of ".htlm" extensie. Aan de hand van deze extensies kan een browser "zien"
om wat voor bestand het gaat en wat er mee moet gebeuren. De meest voorkomende browsers (Netscape
en MS-Explorer) handelen HTML bestanden, plaatjes in de vorm van GIF en JPG, geluid in de vorm van
WAV en TXT bestanden zelf af. Voor overige bestandstypen moet zelf worden ingesteld welke applicatie
moet worden gestart. Het wordt aan de gebruiker overgelaten welke applicatie gekozen wordt voor welk
bestandstype. Dit benadrukt in zekere zin de algemene bruikbaarheid van de browsers. Hoe de HTML-
codes worden gepresenteerd aan de gebruiker, is afhankelijk van de instellingen van de browser. Het
instellen van de diverse externe applicaties is maar een van de vele instellingen die kunnen worden
gewijzigd om specifieke voorkeuren van de gebruiker tegemoet te komen. Zo kan tekstgrootte of
lettertype worden aangepast en kleuren worden veranderd. De browsers hebben ook een ingebouwde
mailapplicatie. Berichten kunnen met behulp van door de browser aangeboden functies worden verstuurd
en opgehaald. Primair is de functie van WWW, de publikatie van informatie. (Andere mogelijkheden
kunnen zijn: e-mail, newsgroup, ftp, etc.) Een broadcasting applicatie kan specifiek voor een bepaalde
toepassing zijn gemaakt (of een bestaande applicatie is hier speciaal voor geconfigureerd) waarbij
informatie van één locatie wordt doorgegeven naar meerdere lokaties (bijvoorbeeld telecollege, lezing).
(Sitek, 1996). De belangrijkste verandering in het gebruik van Internet is de explosieve groei van het
World Wide Web in 1994 en 1995. Dit maakt op dit moment de grootste deel uit van het gebruik van
Internet. (Collis, 1996)

Server-applicatie, netgame
Server-applicaties zijn programma’s (die ook een cliënt versie kennen) waarvan de gegevensbank op de
server blijft staan (ook de door de client gewijzigde data). Een voorbeeld is Alpha World (bouwen van je
eigen wereld, wegen, kanalen, huizen, beplanting, etc. waarin ook tegelijkertijd andere “ingelogden”
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actief zijn en ook onderling kunnen communiceren). Er zijn diverse netgames op Internet waaraan velen
tegelijkertijd kunnen meedoen en op elkaar invloed hebben.

Internet Relay Chat (IRC) en geavanceerde videoconferencing
Op een IRC-kanaal kunnen meerdere gebruikers tegelijkertijd zijn aangesloten. Hier is geen moderatie.
Op het moment dat iemand een tekst intypt verschijnt deze op het scherm van de andere aangesloten
gebruikers; deze kunnen dan direct reageren door een antwoord in te typen dat weer op het scherm van de
anderen verschijnt. Videoconferencing met CUSeeMe is tot nu toe point-to-point; nieuwere
mogelijkheden zijn er voor gezamelijke conferentie met meerdere personen tegelijk via Internet / Intranet.

Databank
Databanken zijn nodig ten behoeve van applicaties als FTP, videoconferencing (verslagen en andere
stukken, gemeenschappelijke, privé-ruimten), I-phone (“telefoonboek”), WWW (pagina’s en eventueel
daaraan gekoppelde bestanden zoals leerlinggegevens en opslag van lesstof); bij broadcasting-applicaties
als tele-college (presentatie-materiaal); bij serverapplicaties en netgames (hierbij staat de gegevensbank
op de server) (Sitek, 1997)

Bitrate en vertraging
In het overzicht van de diverse applicaties is een globale beschrijving gegeven van hun functionaliteit.
Willen deze applicaties hun volledige functionaliteit via het netwerk benutten, dan zijn er een aantal
parameters relevant. Hiervan zijn bitrate en vertraging de meest belangrijke (Pras, 1997). Bitrate geeft aan
hoeveel data de applicatie per tijdseenheid aan het netwerk aanbiedt; bitrate wordt uitgedrukt in bits per
seconde. Vertraging is de hoeveelheid tijd dat aan het netwerk is toegestaan om een stukje informatie te
transporteren; vertraging wordt uitgedrukt in seconden. Als van deze twee parameters wordt uitgegaan,
dan kunnen netwerkapplicaties worden ingedeeld in drie categorieën (Pras, 1997):
1. Low-tech toepassingen, welke een beperkte hoeveelheid data aanbieden en een waarbij een grote

vertraging kan worden opgevangen,
2. Medium-tech toepassingen, welke een redelijke hoeveelheid data willen transporteren over het

netwerk en / of slechts kleine vertraging kunnen opvangen,
3. High-tech toepassingen, welke grote hoeveelheden data gebruiken en slechts een korte vertraging

kunnen opvangen.
De begrippen synchroniciteit en a-synchroniciteit in Tabel 2 hebben betrekking op de vertraging binnen
het netwerk. Bij een grote vertraging binnen het netwerk kunnen toepassingen niet synchroon werken. Er
wordt dan gebruik gemaakt van off-line toepassingen.

Low-tech toepassingen
Typische low-tech toepassingen maken gebruik van een paar honderd bytes per seconde en staan
vertragingen van meerdere seconden toe (Pras, 1997). Deze toepassingen kunnen worden aangeduid als
offline of a-synchroon. De bestaande netwerken hebben normaal gesproken geen problemen om dit soort
toepassingen te ondersteunen. Voorbeelden van low-tech afstandsleren toepassingen zijn:
• Electronische post. E-mails kunnen direct uitgewisseld worden tussen studenten en docenten, maar

kunnen ook worden getoond in een structuur van een discussiegroep. Voor cursussen bestaan al
dergelijke discussiegroepen; studenten die zich willen aansluiten bij een groep kunnen zich daarvoor
aanmelden bij de beheerder van de discussiegroep.

• WWW. De meeste cursussen die gericht zijn op afstandsleren maken al gebruik van de voordelen van
WWW. Deze cursussen vertrouwen op WWW-browsers om readers (die plaatjes kunnen bevatten) en
oefeningen (die gebruik kunnen maken van scripts en applets) te down loaden. De antwoorden of
uitwerkingen van de oefeningen kunnen door middel van WWW-formulieren naar de docent worden
gestuurd. Door middel van deze formulieren kunnen studenten zich ook aanmelden voor een nieuwe
cursus.

Medium-tech toepassingen
Medium-tech toepassingen kenmerken zich door het feit dat ze kunnen worden ondersteund door
bestaande netwerken, op voorwaarde dat er voldoende capaciteit overblijft voor overige toepassingen.
Over het algemeen produceren ze tot honderden kilobytes per seconde, of staan korte vertragingen toe
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(minder dan een seconde). De Medium-tech toepassingen werken online / synchroon of offline / a-
synchroon. Enkele voorbeelden van medium-tech toepassingen zijn:
• Niet-interactieve geluid. Naast tekst en plaatjes, kunnen WWW pagina’s ook geluidsfragmenten

bevatten. In afstandsonderwijs omgevingen, is geluid vooral effectief als het achtergrond informatie
verschaft bij plaatjes. Een ander gebruik van niet-interactief stemgebruik is voice-mail.

• Niet interactieve video. WWW pagina’s kunnen ook verrijkt worden met videofragmenten. In veel
gevallen is de lengte van zulke fragmenten beperkt tot enkele seconden en is de totale grootte van de
verzonden bestanden niet meer dan 1 Mbyte. De overdracht van dergelijke bestanden hoeft geen
problemen te geven over de huidige netwerken. Toch zal de overdracht voor een complete
videopresentatie van enkele uren problemen geven op de meeste van de huidige netwerken.

• Interactieve stem. Een toepassing welke een hoge bitrate en korte vertragingstijd vereist, is een
interactieve stem. Uitgaande van een redelijke kwaliteit en de daarvoor beschikbare
compressietechnieken, moet de benodigde bitrate tussen de 10 en 64 kbyte per seconde bedragen. De
vertragingstijd mag niet meer dan een seconde bedragen.

• Gedeelde toepassingen. Een toepassing die in het bijzonder een goede combinatie is met interactieve
audio, is een gedeeld schetsblok. Alhoewel deze toepassingen niet substantieel grote hoeveelheden
data produceren, vereisen ze wel een zo kort mogelijke vertragingstijd van het netwerk

High-tech Toepassingen
High-tech toepassingen worden gekenmerkt door het feit dat ze niet kunnen worden ondersteund door de
meeste netwerken. Ze genereren vaak meer dan een Mbit per seconde, en hebben zeer strikte
vertragingstijd eisen (fracties van seconden) (Pras, 1997). Deze High-tech toepassingen werken online en
synchroon. Voorbeelden van toepassingen die kunnen worden gebruikt voor afstandsleren zijn:
• Tweezijdige videoconferentie. Deze toepassing maakt het mogelijk om individuele studenten te laten

interacteren met de docent (op afstand).
• Videoconferencing met meerdere personen. Hierbij worden virtuele klaslokalen gecreëerd. Het maakt

docenten en studenten mogelijk om op verschillende locaties elkaar toch te ontmoeten.

2.11 Conclusie
Er moet een open onderwijsomgeving worden ontwikkeld, waarmee wordt beoogd het doelgericht en
doelmatig werken in een proces van zelfstandig leren te bevorderen. Hiervoor zijn in de contextanalyse
een aantal essentiële voorwaarden beschreven. De open onderwijsomgeving moet de docent tijdens het
gebruik van verschillende didactische werkvormen ondersteunen. Hierbij wordt uitgegaan van het
doctoraal verslag van Van Beek (1997). Zij beschrijft de didactische werkvormen en onderwijskundige
taken die binnen het MBO gebruikt worden. Het gebruik van ICT middelen is een voorwaarde die bij de
ontwikkeling onderwijsomgeving vooropstaat. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de technologie
(protocollen en infrastructuur) en kenmerken die op het Internet beschikbaar zijn. ICT middelen kunnen
met betrekking tot kenmerken die netwerkgebruik betreffen ingedeeld worden in High-tech, Medium-tech
en Low-tech toepassingen. De onderwijsomgeving wordt gebruikt binnen het Intranet van de school. Het
ontwerp en ontwikkeling van de onderwijsomgeving is niet een project op zich. Het is een onderdeel van
het projectplan Webnet en wordt samen met het onderzoek naar de didactische werkvormen en
onderwijskundige taken als de “Onderwijskundige functie” aangeduid. Op de andere onderdelen die als
projectresultaat gelden moet het produkt goed worden afgestemd. Het eindprodukt dat als projectresultaat
voor de consortiumscholen ter beschikking zal komen, bestaat samengevat uit de volgende elementen:
1. een Modulair softwarematige open onderwijsomgeving, gericht op ondersteuning van processen die

het zelfstandig leren bevorderen, de onderwijskundige functie,
2. een Beschrijving van en beproefde ondersteuningsstructuur voor beheer en onderhoud in

onderwijskundige- en technisch / administratieve zin, de Cybrarian functie,
3. en een Technische infrastructuur in de vorm van een doorgroeimodel voor het gebruik van Internet /

Intranet op de bestaande onderwijsnetwerken, de technische functie.
De consortiumscholen kunnen uit dit model een concrete keuze maken en die in de beginfase van het
project realiseren. Als minimumoptie wordt in dit kader het zogenaamde instapmodel gehanteerd. Het
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gehele eindprodukt zal als projectresultaat voor de consortiumscholen ter beschikking komen (Bernart,
1996).
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3. Probleemanalyse

3.1 Inleiding
In de probleemanalyse worden de verschillende onderdelen belicht waarvan de ontwikkeling en ontwerp
van het produkt van afhankelijk zijn. De analyse is driedelig. Allereerst de Contextanalyse welke is
weergegeven in paragraaf 3.2, waarin de kenmerken van de context worden beschreven. Tevens een
Doelgroepanalyse, paragraaf 3.3, waarin wordt aangegeven welke doelgroepen onderscheiden kunnen
worden en uit welk type gebruikers deze bestaan. In de Taakanalyse, paragraaf 3.4, worden de taken die
betrekking hebben op de ontwikkeling en ontwerp van het produkt omschreven.
In de probleemanalyse wordt de nadruk gelegd op het instrumentatieprobleem. Het instrumentatie-
probleem bestaat uit het maken van een interface die zowel duidelijk als functioneel de taken die moeten
worden uitgevoerd kan representeren. Dit houdt in: het kiezen binnen de gegevensbank van verschillende
soorten en typen lesstof, het toevoegen van lesstof aan de gegevensbank, de lesstof toegankelijk maken
voor groepen of individuele studenten en het aanpassen van de bestaande lesstof. Hierbij worden ICT
middelen gebruikt die een bijdrage leveren aan de oplossing van het probleem.

3.2 Contextanalyse

3.2.1 Inleiding
Uit Hoofdstuk 2 “Achtergrond van het onderzoeksprobleem” is gebleken dat er acht hoofd onderdelen te
onderscheiden zijn: BVE, Organisatie van scholen, Projectplan en projectorganisatie, SDI,
Onderwijsvormen, Internet, Intranet, ICT middelen in de vorm van applicaties.
In de contextanalyse worden de verschillende onderdelen uiteen gezet. Deze beschrijving geeft weer
welke onderdelen tijdens de ontwikkeling een rol spelen.

3.2.2 BVE
Omdat de nadruk ligt op een opbrengst welke het niveau van de school overstijgt (paragraaf 2.2) worden
er projecten opgezet waarin meerdere BVE-instellingen kunnen participeren. Bij het project Webnet
nemen 15 scholen deel in een consortium. Elke school draagt voor f 10.000,- bij in het project. Het feit
dat scholen financieel bijdragen impliceert dat zij ook een stem hebben in de uiteindelijke ontwikkeling
van het produkt. Deze kan tot uiting komen in de consortiumvergaderingen. In deze vergaderingen kan
een stem worden uitgebracht met betrekking tot evaluaties en over cruciale beslissingen die het
projectplan Webnet betreffen. De projectgroep (paragraaf 2.4) bewaakt aan de hand van het projectplan
en het Programma van Eisen het project (Bernart, 1996). Cruciale beslissingen moeten worden genomen
als punten in ernstige mate afwijken van het projectplan en Programma van Eisen. Verder is het doel van
BVE de aantrekkelijkheid van het onderwijs te vergroten. Bij het ontwerp van de onderwijsomgeving
moet dus rekening worden gehouden met verschillende scholen die participeren in het project. Tevens
moet het programma bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het onderwijs.

3.2.3 Organisatie van scholen
Deelnemende scholen zijn allemaal op een eigen wijze georganiseerd. Met organisatie wordt hier
bedoeld, de inrichting van de opleidingen, vakgroepen, klassen, semesters, groepsgrootten en
afstudeerstromingen. In het komende jaar wordt de wijze waarop de verschillende scholen zijn
georganiseerd veranderd. De reden hiervoor is een nieuwe opzet van de kwalificatiestructuur binnen het
MBO (zie Van Beek, 1997). Het is dan voor studenten mogelijk in meerdere semesters vakken te volgen,
vakken te kiezen uit meerdere vakgroepen en in verschillende klassen of groepen ingedeeld te zijn. De
grootte van de groepen is geheel afhankelijk van de wijze waarop de school haar studenten indeelt.
Hierbij kunnen groepen van 1 tot 50 studenten worden gevormd.
Scholen zijn gecombineerd in ROC’s, maar elke school heeft een eigen identiteit waaraan zij op zekere
wijze wil vasthouden. Een voorbeeld hiervan is de ASA onderwijsgroep. Dit is een ROC welke is
ontstaan uit drie verschillende scholen: Abstede, Scutos en Amersteyn. Het ROC ASA onderwijsgroep
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biedt een grote variëteit aan opleidingen aan. Toch blijft Scutos de meer technisch gerichte afdeling, en is
de afdeling herkenbaar door een eigen logo en eigen gebouw.
De organisatiestructuur binnen de onderwijsomgeving zal dus aanpasbaar en flexibel moeten zijn. Verder
moet er een mogelijkheid zijn om het programma een eigen identiteit mee te geven welke overeenkomt
met de school als gebruiker.

3.2.4 Projectplan en projectorganisatie
In het projectplan van Webnet wordt een onderscheid gemaakt in drie elementen:
1. Een modulair softwarematige open onderwijsomgeving, gericht op ondersteuning van processen die

het zelfstandig leren bevorderen: de onderwijskundige functie,
2. een beschrijving van en beproefde ondersteuningsstructuur voor beheer en onderhoud in

onderwijskundige- en technisch / administratieve zin: de Cybrarian functie,
3. en een technische infrastructuur in de vorm van een doorgroeimodel voor het gebruik van Internet /

Intranet op de bestaande onderwijsnetwerken: de technische functie.

Onderwijskundige functie
Dit doctoraal verslag richt zich op de onderwijskundige functie, specifiek gericht op de technische
realisatie van de functie in de vorm van een programma. De technische realisatie richt zich op de
ontwikkeling, ontwerp en realisatie van het produkt. Het produkt is een interface tussen de computer en
de verschillende doelgroepen. Voor het ontwerp van een dergelijke interface wordt er gebruik gemaakt
van regels en richtlijnen die voor Human Computer Interfacing (HCI) van toepassing zijn. Naast deze
HCI regels en richtlijnen zijn ook de Cybrarian- en technische functie van essentieel belang bij het
ontwerp van het programma.

Cybrarian functie
Het gebruik van een Cybrarian of onderwijskundig ‘redacteur’ (Bernart, 1996) bepaalt in grote mate de
wijze waarop het programma in de empirie ondersteunt gaat worden. Docenten kunnen hulp vragen bij
het invoeren van materiaal of het plaatsen (publiceren) van materiaal op het Intranet. Ook kan er
ondersteuning gevraagd worden voor het zoeken naar geschikt en bruikbaar materiaal op Internet. De
organisatiestructuur binnen het programma moet aanpasbaar zijn. De aanpassing en beheersing van de
omgeving moeten door de Cybrarian worden gerealiseerd. Bij het gebruik van Internet ICT middelen kan
de Cybrarian uitleg geven over de werking en eventueel demonstraties verzorgen.
Dit houdt in dat binnen de onderwijsomgeving de Cybrarian de mogelijkheden zal moeten hebben om de
docenten en studenten te ondersteunen en om het programma aan te passen en te beheersen.

Technische functie
De technische functie heeft betrekking op de infrastructuur die voor een Intranet beschikbaar moet zijn.
Het gehele datacommunicatie-proces dat binnen een netwerk plaatsvindt kan schematisch worden
weergegeven met het OSI-model OSI is de afkorting voor Open Systems Interconnection (Stieger, 1989).
De lagen in het OSI-model (Figuur 7) kunnen worden onderverdeeld in twee groepen, te weten: De
communicatiegerichte lagen (5 t/m 7) en de applicatiegerichte lagen (1 t/m 4). De overgang van de ene
naar de andere laag vindt plaats via een aanpassing of interface die bestaat uit hardware en software
(Stieger, 1989). De technische functie richt zich op het realiseren van lagen 3 tot en met 7. De
onderwijskundige functie heeft betrekking op laag 1 en 2. De applicatie- en presentatielaag zijn
afhankelijk wat betreft netwerkverbinding van de overige vijf lagen. Deze lagen moeten op de juiste
manier werken anders kan het programma niet van het netwerk gebruik maken.
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2 Presentatielaag

1 Applicatielaag

Datatransport
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Sessielaag

Fysieke laag
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Code-conversie

Programma’s toepassings gericht

Besturing informatiestroom

Netwerkkoppeling

Karakterherkenning, foutdetectie

Signalering, verbindingsopbouw

Berichten formattering

Interface

Figuur 7: OSI-model (Stieger, 1989)

De onderwijsomgeving is afhankelijk van het functioneren van de netwerkverbindingen. Via het netwerk
kan het programma de gegevens uitwisselen. De netwerkverbindingen moeten dus reeds aanwezig zijn bij
het gebruik van het programma.

3.2.5 Standaard Didactische Interface (SDI)
De SDI (Mijwaart, 1996a) is opgezet als demonstratieproject. De ervaringen waren zodanig positief ten
aanzien van de potentiële bruikbaarheid dat er een vervolgproject is aangevraagd. Het vervolgproject is
een verdieping en verdere uitwerking van de SDI. Webnet is het vervolgproject. Beperkende factoren bij
SDI waren de capaciteit van Internet en de toenemende belasting van de server van de Digitale Stad,
(1996) waarop de SDI is geïmplementeerd. Verder was het tijdens de ontwikkeling van SDI niet mogelijk
om een gegevensbank te plaatsen op de daarvoor bedoelde plaats en deze op een eenvoudige wijze te
beheren. Bovendien biedt SDI maar één didactische werkvorm (projectonderwijs) waarmee docenten het
onderwijs kunnen ondersteunen of geven. Dit is te beperkt. Binnen het MBO worden meerdere
didactische werkvormen door docenten gebruikt. Bij het ontwerp van de onderwijsomgeving moet dus
rekening worden gehouden met de beperkte capaciteit van Internet. Verder moet er worden gezocht naar
een geschikte gegevensbank en een wijze waarop meerdere didactische werkvormen kunnen worden
aangeboden.

3.2.6 Onderwijsvormen
Er zijn door Van Beek (1997) binnen het MBO 7 didactische werkvormen beschreven. Door
veranderingen in het onderwijs en de opkomst van nieuwe ICT middelen kunnen in de nabije toekomst
nieuwe werkvormen ontstaan. Het is ook mogelijk dat beschreven werkvormen wegvallen of worden
aangepast aan nieuwe behoeften binnen het onderwijs. Door wijzigingen in de kwalificatiestructuur is het
mogelijk dat er andere eisen aan het onderwijs worden gesteld en dat hierdoor werkvormen moeten
worden veranderd. Om de onderwijsomgeving aan te laten sluiten op het MBO moet het programma de
beschreven werkvormen ondersteunen en moet het aan te passen zijn aan eventuele veranderingen in de
toekomst.

3.2.7 Internet
Het Internet blijft groeien en de hoeveelheid aangeboden informatie wordt steeds groter (zie paragraaf
2.8). Door de constante toename van de informatie wordt het zoeken moeilijker. Het zoeken op
trefwoorden met behulp van zoekprogramma’s resulteert vaak in een enorme lijst van treffers. Aan de
korte samenvattingen waaruit de lijst is opgebouwd is vaak niet te zien of de informatie de juiste is. Veel
pagina’s zijn gericht op reclame en bevatten grote grafische bestanden. Het ophalen van de pagina’s duurt
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daardoor lang. Het destilleren van de juiste informatie kost veel tijd omdat de pagina’s stuk voor stuk
geladen moeten worden.
Door het intensieve gebruik van onder andere reclamebedrijven wordt het Internet trager in gebruik. De
vertraging neemt toe en verschillende toepassingen hebben moeite om op juiste wijze te functioneren.
Webnet moet gebruik kunnen maken van de informatie en de ICT middelen die op Internet beschikbaar
zijn. Door gebruik te maken van de snelle lokale netwerken van de scholen met een koppeling naar het
Internet is dit mogelijk. De lokale netwerken moeten dus geschikt worden gemaakt voor de technologie
zoals die op het Internet gebruikt wordt.

3.2.8 Intranet
De betrokken scholen beschikken over een LAN. De LAN’s binnen de MBO scholen worden gebruikt om
op een efficiënte manier van software en hardware gebruik te maken. Door netwerkversies aan te schaffen
van softwarepakketten, hoeft niet op elk werkstation een geheel softwarepakket geïnstalleerd te worden.
Het pakket hoeft maar eenmalig op een server geplaatst te worden, en alle werkstations kunnen via het
netwerk de benodigde bestanden om het softwarepakket te draaien ophalen. De efficiëntie van dit systeem
bestaat er uit, dat de softwarepakketten maar op een plaats onderhouden hoeven te worden en dat het niet
nodig is om de werkstations uit te rusten met harde schijven die veel onderhoud vragen. Als een
softwarepakket eenmaal geïnstalleerd is, ligt de padnaam in zekere zin vast. Alleen de systeembeheerder
kan de hoofdbestanden en softwarepakketten die met het netwerk te bereiken zijn wijzigen. Er kunnen
volledige applicaties door middel van het netwerk verzorgt worden. Alle bestanden die bijvoorbeeld
nodig zijn om de applicatie "Word" te laten draaien worden over het netwerk verzonden. De server wordt
daarom ook wel "Fileserver" of "Applicatieserver" genoemd.
Op het Internet en het daarbij gebruikte IP-protocol is het niet gebruikelijk om gehele applicaties over te
sturen. Er worden in principe geen programma bestanden overgedragen, maar documenten in de vorm
van stukjes programmacode en databestanden. De documenten bestaan uit willekeurige formaten zoals
HTML, muziek en plaatjes. De HTML-bestanden bestaan uit programmacode en wordt door een browser
(zoals bijvoorbeeld Netscape) vertaald naar een zichtbare pagina en als er plaatjes in de pagina zijn
opgenomen, dan worden deze door de browser verwerkt in de pagina. Bij de opzet van een Intranet
kunnen alle werkstations gebruik maken van de diensten die door de verschillende servers worden
aangeboden. Voor de opzet van Webnet houdt dit in dat applicaties die door bijvoorbeeld een browser
worden geactiveerd moeten kunnen worden ingesteld op de kenmerken van het LAN van de school. De
ICT middelen moeten toegepast kunnen worden op de beschikbare LAN’s.

3.2.9 ICT middelen in de vorm van applicaties
Als een browser voor de eerste maal wordt geïnstalleerd, zijn een groot aantal functies direct mogelijk. Zo
worden HTML bestanden direct vertaald en plaatjes worden meteen verwerkt. De basisinstellingen zijn
dan aanwezig. De bestandstypen die op het Internet veel worden gebruikt (HTML, TXT, GIF, JPG,
WAV, AU en RIFF) worden direct afgehandeld door de browser. Voor andere bestandstypen moeten
externe applicaties worden gestart. Voor gebruik van externe applicaties moet in de browser de locatie op
het Intranet aangegeven worden. Deze instellingen zijn door de ontwerpers van de diverse browsers niet
mee te geven, omdat elke individuele gebruiker zijn of haar computer anders installeert. Door veel
gebruikers wordt de optie niet effectief gebruikt. Vaak wordt een bestand opgevraagd van het Internet,
ergens opgeslagen, een bijbehorende applicatie gestart, het opgevraagde bestand geopend en uiteindelijk
kan worden gezien of gehoord waaruit de inhoud van het bestand bestaat. Door het gebruik van de
bestandslocaties of padnamen op een Intranet, kunnen de browsers door netwerkbeheerders zo ingesteld
worden dat verschillende applicaties die binnen een school gebruikt worden, probleemloos kunnen
worden aangeroepen. Op deze wijze kan de technologie die op het Internet gebruikelijk is worden
gebruikt, en kunnen externe applicaties op integrale wijze worden toegepast. De gebruiker kan een pakket
van verschillende bestandsformaten en typen informatie als een geheel bundelen, bewerken, samenstellen
en maken. De browser wordt dan gebruikt als "intelligent" menusysteem dat aan de hand van de extensies
applicaties start.
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3.2.10 Conclusie
In de contextanalyse wordt een groot aantal aspecten behandeld die allemaal in zekere mate van invloed
zijn op het ontwerp van Webnet. In het project wordt mede gefinancierd door BVE-instellingen. Deze
kunnen invloed uitoefenen op het produkt. De scholen hebben een eigen identiteit en eigen organisatie
van onderwijs wat betreft indeling van vakrichtingen, vakken, semesters, en groepen waar Webnet voor
ingezet moet worden. Het projectplan bestaat uit een onderwijskundige, Cybrarian en technische functie.
Deze moeten op elkaar afgestemd worden. De SDI is als demonstratieproject gepresenteerd als
onderwijsomgeving welke gebruik maakt van ICT middelen die op Internet beschikbaar zijn. Webnet
moet voor een aantal knelpunten binnen de SDI een oplossing bieden. Verder zou Webnet ondersteuning
kunnen bieden bij de onderwijsvormen die nu binnen het MBO herkenbaar zijn. Het programma zal
dynamisch moeten worden opgebouwd zodat bestaande onderwijsvormen kunnen worden aangepast en
nieuwe onderwijsvormen kunnen worden toegevoegd. Het programma zal het Internet als informatiebron
kunnen gebruiken en deze informatie binnen het Intranet van de school kunnen presenteren. Om de
communicatie tussen de verschillende doelgroepen te realiseren en informatie beheersbaar te maken
wordt gebruik gemaakt van ICT middelen. Door het programma op het Intranet van de scholen te plaatsen
en gebruik te maken van de snelheid van deze netwerken kunnen alle ICT middelen met betrekking tot
Internet gebruikt worden, van Low-tech tot High-tech toepassingen.

3.3 Doelgroepanalyse

3.3.1 Inleiding
Een grondbeginsel dat bij HCI ontwerp centraal staat, is de analyse van de kenmerken en behoeften van
de doelgroep (Carrol & Rosson, 1987; Bailey, 1985). Als gebruikers van Webnet kunnen drie
doelgroepen onderscheiden worden. De docent, de student en de Cybrarian. De docent kan het
programma als ondersteuning binnen het onderwijs gebruiken. Deze kan met behulp van Webnet
verschillende soorten lesstof aanbieden aan studenten. Ook kan er met het programma ondersteuning
worden geboden door de docent aan de student. De student moet aangeboden informatie zelfstandig
verwerken. Dit kan in verschillende vormen, zoals het maken van opdrachten en vragen of bestuderen van
stukken tekst. De Cybrarian heeft als taak de docenten en studenten te ondersteunen. Tevens moet hij
informatie zoeken op het net en de gevonden informatie beschikbaar stellen aan docenten of studenten als
daar om gevraagd is. Het instrumentatieprobleem (paragraaf 3.1) richt zich op het gebruik van computers.
Hiermee wordt immers de informatie bewaard, gemodificeerd, aangeboden en bestudeerd. Om een inzicht
te krijgen in het gebruik van docenten en studenten van computers is er een onderzoek uitgevoerd.
Hiervoor is een schriftelijk vragenlijst gemaakt. De resultaten van het onderzoek zijn omgezet naar
gebruikersmodellen. Achtereenvolgens wordt het onderzoek beschreven, de conclusies en de
gebruikersmodellen. Er is geen model gemaakt van de Cybrarian omdat deze functie wel een doelgroep
is, maar de functiebeschrijving nog niet uitgekristalliseerd is. Dit houdt in dat er geen groep personen
aanwezig is waarmee een gebruikersmodel kan worden geconstrueerd. Van Beek (1997) heeft een
documentanalyse uitgevoerd naar kenmerken van deze functie.

3.3.2 Resultaten van de doelgroeponderzoeken
Er is gebruik gemaakt van een vragenlijst omdat op deze wijze een grote groep kon worden benaderd in
een korte tijd. De vragenlijst (Bijlage 3) richt zich op een viertal categorieën:
1. vragen met betrekking tot kenmerken van de proefpersonen,
2. vragen met betrekking tot het onderwijs,
3. vragen met betrekking tot computergebruik en
4. vragen met betrekking tot het gebruik van Internet.
De vragenlijst is ingevuld door 21 docenten en 43 studenten van het ROC Oost Nederland, sector
techniek, afdeling Enschede om een inzicht te krijgen in de samenstelling en kenmerken van de
doelgroepen. Met behulp van de resultaten van het onderzoek zijn gebruikersmodellen geconstrueerd. De
resultaten zijn weergegeven in absolute getallen.

Docenten
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De grootste groep docenten heeft een leeftijd tussen de 46 en 55 jaar (11). Een kleinere groep heeft een
leeftijd tussen de 36 en 45 jaar (7). Drie docenten waren ouder dan 55.
Het aantal gegeven vakken (38) geeft aan dat de doelgroep divers is. In de vakken kan een onderscheid
gemaakt worden tussen: algemeen vormende vakken (Nederlands, Engels, lichamelijke oefening,
natuurkunde, bedrijfskunde), technisch theoretische vakken (elektriciteitsleer, materialenkennis) en
technisch praktische vakken (praktijk verspanend, vaktekenen). Stagebegeleiding en
medezeggenschapsraad werden ook genoemd als zijnde bezigheden die tijd kosten binnen de school.
De docenten maken veel gebruik van klassikale uitleg (20). Tevens wordt gebruik gemaakt van
individuele opdrachten (15), practica (14), groepsopdrachten (13) en demonstratie (12).
Op de vraag hoe de docent zich binnen het leerproces ziet, is het antwoord voor zeven docenten “op de
voorgrond”. Elf docenten zien zichzelf liever ook op de achtergrond als begeleider.
De leerstof staat voor de meeste docenten op de voorgrond (15). Zij vinden de leerstof belangrijker dan
het leerproces. Bij vier docenten komt het leerproces op de eerste plaats, dus de wijze waarop geleerd
wordt. Een aanzet tot het zelfstandig leren. Twee docenten vonden het leerproces en de leerstof even
belangrijk.
De toepassing van de computer thuis richt zich voor het grootste gedeelte op het tekstverwerken (8). Als
toepassingen in de toekomst worden genoemd; cijferbeheer, email, lesprogramma’s en het gebruik van
gegevensbanken. Op de opleiding zelf wordt de computer ook gebruikt als tekstverwerker (6), met als
toepassingen; het maken van opdrachten (3) en maken van proefwerken (3). Omdat het tekenen ook met
behulp van computer gaat, wordt het gebruik van Autocad genoemd (5). Alle docenten zijn bereid de
computer binnen het onderwijs te gebruiken. De meest genoemde toepassing is als hulpmiddel in de les
(5). Een gegevensbank met toetsen wordt ook genoemd (3). Van de éénentwintig docenten heeft er maar
één echt ervaring. Deze maakt gemiddeld drie uur per week gebruik van Internet. Zes docenten hebben
een enkele keer iets geprobeerd, de overige docenten heeft geen mogelijkheden (11) of vindt het niet
nodig. Een aantal docenten ziet Internet als informatiebron (8). Verdere toepassingen worden gezien in
het gebruik van e-mail, het delen van ervaringen en kennis opdoen met betrekking tot het Internet. Vier
docenten hadden geen idee wat een toepassing met het Internet zou kunnen zijn. Het gebruik binnen de
les is voor het grootste deel binnen de les onduidelijk (11). Wel wordt het sturen van opdrachten (3),
informatie zoeken (3) en afstandsleren (3) een aantal keren genoemd. Een tweetal docenten zou graag een
eenvoudige cursus willen volgen met betrekking op het Internet.

Studenten
De grootste groep heeft een leeftijd van 17 tot 19 jaar (30). De leeftijd varieert tussen de 16 en 23 jaar
oud. Over de spreiding wat betreft computergebruik binnen de verschillende richtingen in het MTO is in
dit onderzoek is geen duidelijke uitspraak te doen. Er zijn voornamelijk elektrotechniek studenten
ondervraagd (26). De andere richtingen waren veel minder vertegenwoordigd in de steekproef:
Bouwkunde 1 student, werktuigbouwkunde 1 student, computertechniek 10 studenten, en
informatietechnologie 5 studenten. Er zijn vooral tweedejaars (23) en derdejaars (17) studenten
ondervraagd. De overige zijn eerstejaars. Vierdejaars ontbreken omdat zij op stage zijn. Van de
ondervraagde studenten hebben eenenveertig studenten thuis de beschikking over een computer. De PC
wordt vooral gebruikt voor tekstverwerking (37) en spellen (14). Verder wordt er gebruik van gemaakt
om te tekenen (10), Internet (10) en e-mail (6). Veel studenten hebben de computer als hobby (23) en
gebruiken deze uit interesse (11) of omdat ze het handig vinden in gebruik (16). Het kunnen gebruiken
van de computer op school is niet bekend (16). Als er een computer wordt gebruikt, dan is dat om
opdrachten af te maken (5). Een aantal studenten geeft te kennen dat ze thuis een betere computer ter
beschikking hebben (11). De vakken waarbinnen een computer gebruikt wordt zijn voornamelijk tekenen
met AutoCAD (22) of OrCAD (12), software (14) en Nederlands (7). De mogelijkheden van Internet zijn
redelijk bekend. Er worden verschillende toepassingen van Internet binnen de school genoemd. Het
inleveren van verslagen (12), communicatie met anderen (11), huiswerk inleveren (8) en
informatiezoeken (4). De vakken waarin Internet volgens de studenten een rol zou kunnen spelen zijn;
Nederlands (11), alle vakken (8), Software (8), vakken met verslagen (5), computersystemen (5) en
practica (4). De ervaring met Internet is beperkt. Negenentwintig studenten hebben een enkele keer iets
gedaan op Internet, acht studenten hebben een redelijke ervaring en zes hebben geen enkele ervaring. De
redenen hiervoor zijn dat er geen mogelijkheden zijn (5) en dat het te duur is (1). Het gebruik van Internet
richt zich vooral op het opvragen van informatie (28), downloaden van software (12) en het gebruik van
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e-mail (8). De toepassingen binnen de school kunnen volgens de studenten gezocht worden in de
communicatie met anderen (9), het informatie zoeken (6), het opvragen van cijfers (6), het uitwisselen
van gegevens (6) en het ziek melden leek een aantal ook een handige toepassing (6).

3.3.3 Conclusies van de doelgroeponderzoeken
Docenten
Wat betreft het onderwijs kunnen de docenten goed aangeven waarmee ze bezig zijn met betrekking tot
de wijze van lesstof overdracht en de rol die zij innemen. Het gebruik van de computer beperkt zich in de
meeste gevallen tot het gebruik als tekstverwerker. Internettoepassingen zijn bij de meeste docenten nog
niet bekend. De ervaring is niet groot en waarschijnlijk is het daarom moeilijk aan te geven hoe een
toepassing vorm zou moeten krijgen. In 1996 is in het kader van het Aantrekkelijk Technisch
Beroepsonderwijs (ATB) een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van ICT middelen. De
onderzoeksresultaten hebben betrekking op vier MTO’s welke in het ATB project participeren. De
gegevens uit dit onderzoek zijn vergelijkbaar met het grootschaliger ATB-onderzoek (0-meting) (Pardoel
& De Vries, 1996).

Studenten
De computer wordt veel gebruikt voor tekstverwerking en spellen. Binnen de school is CAD- tekenen de
grootste toepassing. De meeste studenten hebben de computer als hobby. De toepassingen van Internet
zijn voor veel studenten bekend. Toch is er maar een kleine groep met echt ervaring.
Er zijn relatief veel studenten uit de elektrotechniek ondervraagd. De ongelijke verdeling in de steekproef
concentreert zich op de studenten met computerervaring. Zij konden een grote diversiteit aan
toepassingen bedenken doordat Internet een deel van hun interesses en hobby is. Het onderzoek geeft een
goed beeld van hoe studenten de computer en toepassingen binnen het onderwijs zien en hoe die volgens
hun zijn te gebruiken.

3.3.4 Gebruikersmodellen
Van de doelgroepen docenten en studenten is een gebruikersmodel (Kelly & Colgan, 1992) gemaakt. Het
maken van een gebruikersmodel heeft tot doel een aantal specifieke kenmerken van de doelgroep te
destilleren. Bij het programma-ontwerp worden deze kenmerken tot de ontwerpspecificaties gerekend.
Een gebruikersmodel wordt in vier stappen bepaald. Eerst wordt een beschrijving gegeven van de gehele
doelgroep. Na deze algemene beschrijving worden er groepen onderscheiden die in zekere mate over
dezelfde kenmerken beschikken. Door de taakafhankelijke kenmerken binnen de groep te beschouwen
kunnen een aantal profielen worden gedefinieerd. In de laatste stap worden beschrijvingen geformuleerd
die op toepassing zijn van de verschillende typen gebruikers binnen de doelgroep. Hierbij worden alle
specifieke kenmerken van het type gebruiker beschreven.

Algemeen

Gebruikers
model

Profiel

Groepen

Figuur 8: Algemeen schema voor constructie van een gebruikersmodel
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Docenten gebruikersmodel
Het gebruikersmodel van de docenten is gebaseerd op de resultaten van paragraaf 3.3.2.

Docenten MTO
Volwassenen tussen de 36 en 55
jaar
Gericht op techniek

Zien geen nut in
computergebruik

Willen computer wel gebruiken
maar ontbreekt aan kennis of
mogelijkheden

Ervaren computergebruikers,
gebruiken pc  ook vooral binnen
vakgebied (ACAD) en kennen
specifieke toepassingen

Docenten MTO
Volwassenen tussen de 36 en 55
jaar
Gericht op techniek

Docenten technische vakken
met toepassingen van computer

Ervaren computergebruikers,
gebruiken pc  ook vooral binnen
vakgebied (ACAD) en kennen
specifieke toepassingen

Ervaring met betrekking tot
tekstverwerken

Docenten algemeen
vormende vakken

Docenten technische vakken
met toepassingen van computer

Willen computer wel gebruiken
maar ontbreekt aan kennis of
mogelijkheden

Docenten MTO
Volwassenen tussen de 36 en 55
jaar
Gericht op techniek

Docenten technische vakken
met toepassingen van computer

Willen computer wel gebruiken
maar ontbreekt aan kennis of
mogelijkheden

Ervaring met betrekking tot
tekstverwerken
Weinig ervaring met internet

Docenten MTO
Volwassenen tussen de 36 en 55
jaar
Gericht op techniek

Docenten algemeen vormende
vakken

Willen computer wel gebruiken
maar ontbreekt aan kennis of
mogelijkheden

Ervaring met betrekking tot
tekstverwerken
Weinig ervaring met internet

Docenten MTO
Volwassenen tussen de 36 en 55
jaar
Gericht op techniek

 Docenten algemeen vormende
vakken

Zien geen nut van
computergebruik

Ervaring met betrekking tot
tekstverwerken
 Weinig ervaring met internet

Figuur 9: Gebruikersmodel docenten
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Gebruikersmodel studenten
Het gebruikersmodel van de studenten is gebaseerd op de resultaten van paragraaf 3.3.2.

Studenten MTO
Jong-volwassenen tussen de 16 en
23 jaar
Gericht op techniek

Ervaring met internet
Zien nut en toepassingen

Geen ervaring met internet
Zien nut en toepassingen

Ervaring met internet
gebruiken omdat het moet

Studenten MTO
Jong-volwassenen tussen de
16 en 23 jaar
Gericht op techniek

Studenten met computer niet
als interessegebied

Ervaring met internet
gebruiken omdat het moet

Studenten met computer als
interessegebied

Studenten met computer niet als
interessegebied

Geen ervaring met internet
zien toepassingen en nut niet
zozeer

Studenten MTO
Jong-volwassenen tussen de
16 en 23 jaar
Gericht op techniek

Studenten met computer niet
als interessegebied

Geen ervaring met internet
zien toepassingen en nut niet
zozeer

Studenten MTO
Jong-volwassenen tussen de
16 en 23 jaar
Gericht op techniek

Studenten met computer als
interessegebied

Geen ervaring met internet
Zien nut en toepassingen

Studenten MTO
Jong-volwassenen tussen de
16 en 23 jaar
Gericht op techniek

Studenten met computer als
interessegebied

Ervaring met internet
Zien nut en toepassingen

Figuur 10: Gebruikersmodel studenten

3.3.5 Conclusie
Binnen de doelgroepen is er een groot verschil in ervaring met de computer. Gemiddeld is de ervaring
met Internet gering en docenten gebruiken de computer in de meeste gevallen omdat het effectief is.
Studenten gebruiken de computer vaker dan docenten als hobby. De studenten hebben dan ook vaak al
ervaring met meerdere programma’s terwijl het gebruik door docenten zich vooral richt op
tekstverwerking. Er is sprake van een groep die zich verplicht voelt of is om de computer te gebruiken en
een groep die het leuk vindt om met de computer te werken. Er kan ook een groep worden onderscheiden
die alleen vanwege de functionaliteiten van de verschillende programma’s gebruik maakt van een
computer. Er is ook een groep die graag met de computer zou willen leren werken maar hiertoe de
mogelijkheden nog mist.

3.4 Taakanalyse

3.4.1 Inleiding
De taakanalyse richt zich op de verschillende taken die moeten worden uitgevoerd met betrekking tot
Webnet. Hier kan een onderscheid worden gemaakt tussen taken die door de mens worden uitgevoerd en
de taken die door de computer moeten worden afgehandeld. De taken voor de mens worden in deze
paragraaf opgedeeld in die van de doelgroepen: docent, student en Cybrarian. Achtereenvolgens worden
de taken van de docent, taken van de student, het verband tussen docent en student en de taken van de
Cybrarian besproken. Tot slot worden de taken van de computer en de relatie met de gebruiker toegelicht.
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3.4.2 Taken van docenten
Deze taakanalyse met betrekking tot de MBO-docenten is uitgevoerd door Van Beek (1997). Deze taken
zijn samengevat in Tabel 3. Elke hoofdtaak is opgedeeld in subtaken. De tabel geeft concreet aan hoe een
taak er uit kan zien. Bijvoorbeeld: het aanbieden van informatie in de vorm van basisstof. De taken van de
docent zijn samen te vatten met de term onderwijsactiviteiten en zijn weergegeven in paragraaf 2.7.

Tabel 3: Taken van de docent (Van Beek, 1997)

3.4.3 Taken van studenten
De taken van de studenten worden ook wel leeractiviteiten genoemd (paragraaf 2.7). Ze zijn samengevat
in Tabel 4.

Tabel 4: Taken van de student (Van Beek, 1997)

Hoofdtaak Subtaak Subtaak Subtaak
Informatie aanbieden Basisstof Herhalingsstof Verrijkingsstof

Oefeningen
aanbieden

Bestuderings-
oefeningen

Verwerkings-
oefeningen

Antwoorden

Produktevaluatie Produktevaluatie Beoordeling &
feedback

Procesevaluatie Procesevaluatie
Administratie Leerkracht-

administratie
Leerling-
administratie

Begeleiding Huiswerk-
begeleiding

Persoonlijke
begeleiding

Studiebege-
leiding

Tools Agenda Woordenboek Rekenmachine
Mededelingen Roosterwijzigingen Aankondiging van

jarigen
Aankondiging van
beurzen

Expertise Informatie Communicatie
Helpdesk Cybrarian

Hoofdtaak Subtaak Subtaak Subtaak Subtaak
Informatie
bestuderen
(kennen)

Basisstof Herhalingsstof Verrijkingsstof

Informatie
verwerken
zonder cijfer

Bestuderings-
oefeningen

Verwerkings-
oefeningen

Antwoorden

Toetsen /
evalueren
voor een cijfer

Toetsvragen Verslagen Werkstukken

Samenwerken Samen opdrachten
maken

Samen kletsen

Agenda Namen & adressen Lesrooster Huiswerk Cijfers
Planning Planning maken
Tools Hulpmiddelen Ontspanning
Mededelingen Roosterwijzigingen Aankondiging

jarigen
Aankondiging
Activiteiten

Help Technische hulp Inhoudelijke hulp
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3.4.4 De relatie tussen docenten en studenten
In paragraaf 2.7, de onderwijsvormen, wordt bij de didactische werkvormen de samenwerking tussen de
docent en student beschreven. Deze wordt onderwijsactiviteit genoemd. Van Beek (1997) geeft deze
samenwerking weer in een matrix. In deze matrix wordt een onderscheid gemaakt in taaksoorten. Deze
twee onderscheiden taaksoorten worden weergeven in Tabel 5.

Tabel 5: Twee onderscheiden taaksoorten (Van Beek, 1997)

Deze taaksoorten geven in grote lijnen aan welke taken er voor docent en student kunnen worden
onderscheiden. In Tabel 6 is de matrix afgebeeld welke door Van Beek (1997) is ontworpen. De matrix
geeft aan bij welke didactische werkvormen taken door docent of student moeten worden uitgevoerd en
wat voor soort taak het betreft. Bijvoorbeeld: voor de didactische werkvorm demonstratie (demo) moeten
door de docent (D) de L-taken informatie aanbieden en evaluatie worden uitgevoerd. Door de student (S)
moeten de L-taken informatie bestuderen en evaluatie voor een cijfer worden uitgevoerd. De O-taken zijn
voor elke didactische werkvorm van toepassing.

Tabel 6: Matrix van didactische werkvormen versus taken (Van Beek, 1997)

Taak
soort

Omschrijving

L Beschikbaar materiaal voor de les (informatie,
oefeningen, etcetera).

O Ondersteuning (hulp, tools, mededelingen,
begeleiding, administratie, etcetera).

Pro-
ject
onder-
wijs

Zelfstandig werken Voordrachts-
vormen

Beroeps-
praktijk
-
vorming

Activiteiten Wie Taak
soort

practi-
cum

werk
stuk

groeps
werk

doce-
ren

demo

X X X X X X X informatie
aanbieden

D L

X X X X oefeningen
aanbieden

D L

X X X X X evaluatie
(voor een cijfer)

D L

X X X onderwijsleer-
pakketten

D L

X X X X X X X informatie
bestuderen

S L

X X X X oefenen (zonder
cijfer)

S L

X X X X X evaluatie-
opdrachten voor
een cijfer

S L

X X X onderwijsleer-
pakketten

S L

vakinformatie DS O
planning &
begeleiding

DS O

agenda DS O
mededelingen DS O
tools DS O
help DS O
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3.4.5 Taken van Cybrarian
De taken van de Cybrarian zijn gericht op het bieden van hulp, ondersteuning en systeembeheer. Van
Beek (1997) beschrijft aan de hand van een documentanalyse de taken met betrekking tot de functie van
Cybrarian. De Cybrarian heeft als functie om taken welke niet door de docenten, studenten of computer
uitgevoerd worden of kunnen worden, uit te voeren. Figuur 11 geeft aan hoe de verdeling wat betreft de
taken is gemaakt. Merk op dat de functie van Cybrarian nog niet is uitgekristalliseerd (zie paragraaf 3.3.1)

Taken student

Taken docent

Taken computer

Taken cybrarian

Webnet

Figuur 11: Verdeling van taken binnen Webnet

3.4.6 Taken van computer
De taken van de computer bestaan uit verwerking, opslag en het ophalen van informatie. Het presenteren
van de opgehaalde informatie is ook een taak. Hierbij stelt de computer schermen samen op grond van
keuzen welke door de gebruiker gemaakt worden. De presentatie van informatie hangt af van de wijze
waarop de gebruiker verschillende opties kiest. De taak van de computer bestaat telkens uit een korte
procedure:
• Informatie presenteren in de vorm van een keuzescherm
• Keuze van gebruiker afwachten
• Aan de hand van keuze informatie uit database halen
• Informatie presenteren in de vorm van een keuzescherm.

Deze procedure kan worden weergegeven in een Toestandsdiagram. Een toestandsdiagram geeft aan in
welke toestanden een interactief systeem kan verkeren. De cirkels geven een bepaalde toestand aan, de
pijlen tussen de cirkels de actie van de gebruiker (G) of van het systeem (S). De weergave in Figuur 12 is
een sterk vereenvoudigde weergave van Webnet. De donkere cirkels geven de taken van de computer aan.

,QIRUPDWLH�

SUHVHQWDWLH�LQ�GH�

YRUP�YDQ�HHQ�

NHX]H�LQYXO�

VFKHUP�

,QIRUPDWLH�LQ�

GDWDEDVH�

SODDWVHQ

$DQ�GH�KDQG�YDQ�

NHX]H�LQIRUPDWLH�

XLW�GDWDEDVH�

KDOHQ�

*��NHX]H

6��LQIRUPDWLH *��YHUVWXXU

6��LV�YHUVWXXUG

Figuur 12: Toestandsdiagram van Webnet

3.4.7 De relatie tussen computer en gebruiker
De kwestie welke taken toegewezen moeten worden aan de mens en welke aan het systeem is een
vraagstuk waar al lang aandacht aan besteed wordt. Een goed voorbeeld hiervan is de zogenaamde Fitt’s
list die al in 1951 werd gepubliceerd. Over deze lijst wordt nu nog steeds gedebatteerd (Sheridan, 1988).
Wat van belang is in de context van Webnet is dat de menselijke taakuitvoerders betekenisvolle
activiteiten krijgen toegewezen die hen in staat stellen zo effectief en efficiënt mogelijk hun taken uit te
voeren. Dit houdt in dat bijvoorbeeld activiteiten als het nemen van beslissingen en redeneren welke
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informatie toegankelijk moet worden gemaakt, overgelaten worden aan de menselijke taakuitvoerder. En
dat de verwerking, opslag en het ophalen van informatie wordt overgelaten aan het systeem.

3.4.8 Conclusie
De taken van de verschillende doelgroepen liggen in elkaars verlengde. Als de docent iets aanbiedt, dan
moet de student dit bestuderen, de computer moet de mogelijkheden bieden om de taken uit te voeren en
de Cybrarian moet dit proces ondersteunen. Het verschil in ervaring dat de gebruikers hebben met
betrekking tot computergebruik heeft als consequenties dat de taken welke het systeem uitvoert tegemoet
moeten komen aan dit verschil. Het systeem moet taken kunnen uitvoeren die worden geëist door een
ervaren gebruiker, maar ook taken die worden vereist voor een onervaren gebruiker.

3.5 Overzicht van eisen
Aan de hand van de uitgevoerde analyses kunnen de eisen worden opgesteld waaraan het programma
moet voldoen:
• Het programma moet voldoen aan het programma van eisen van het project.
• De participerende scholen moeten een stem hebben in de evaluaties.
• Het programma moet aanpasbaar zijn voor verschillen in organisatie van scholen met betrekking tot de

opleidingenstructuur en groepsgrootten.
• De verschillende onderwijsinstellingen moeten een eigen identiteit kunnen meegeven aan het

programma.
• Het programma moet aansluiten op de technische functie zoals die in het projectplan beschreven is.
• Het programma moet aansluiten op de Cybrarian functie zoals die in het projectplan beschreven is.
• De SDI moet als uitgangspunt dienen voor het ontwerp van Webnet.
• Webnet moet een uitbreiding zijn van de SDI. De functies van SDI moeten onderdelen zijn waaruit

Webnet wordt opgebouwd.
• Er moeten door het programma meerdere onderwijsvormen worden ondersteund en er moeten op

eenvoudige wijze nieuwe onderwijsvormen toe te voegen zijn.
• De omgeving moet gebruik maken van de technologie welke op Internet gebruikt wordt en moet

informatie van Internet kunnen benaderen.
• Het programma moet werken op het Novell gebaseerd Intranet van de scholen en gebruik maken van

de specifieke kenmerken die daarvoor gelden.
• Er moeten ICT middelen aangestuurd kunnen worden die van toepassing zijn op de onderwijsvormen

en beschikbare netwerken.
• Het programma moet aansluiten op drie doelgroepen: docenten, studenten en Cybrarian.
• Het verschil in ervaring met de computer binnen de doelgroepen moet door het programma worden

opgevangen.
• Het programma moet een structuur bieden waardoor docenten en studenten worden ondersteund in het

uitvoeren van hun taken.
• Het programma moet bij verschillende didactische werkvormen de daarbij behorende

onderwijskundige taken bieden voor de docent.
• Binnen onderwijskundige taken moet het programma daar bijbehorende subtaken bieden voor student

en docent.
• Voor de Cybrarian moet een omgeving worden gecreëerd waarin het programma beheerd kan worden

en waarin ondersteuning kan worden geboden aan docent en student.
• Er moet worden voldaan aan ontwerpregels met betrekking tot HCI die van toepassing zijn op het type

programma zoals dat wordt ontwikkeld.

3.6 Te verwachten gebruik
De contextanalyse, doelgroepanalyse en taakanalyse kunnen worden samengevat in een contextdiagram.
Het contextdiagram schetst de verschillende deelgebieden en hun relatie met het te ontwerpen produkt.
Figuur 13 geeft het contextdiagram van Webnet weer. Tussen de verschillende informatiebronnen is
aangegeven welke gegevens uitgewisseld worden.
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Onderwijsomgeving

ICT middelen

Docent

Student

Internet

Lesstof

Cybrarian

revisering
gegevens

communicatie

visualisatie

gegevens

informatie

verwijzingen

gegevens

gegevens
gegevens

gegevens

overzicht

Bestaand 
lesmateriaalgegevens

Didactische 
werkvormen

gegevens

Intranet

applicaties

verwijzingen

Figuur 13: Contextdiagram van Webnet

De ICT middelen moeten communicatie verzorgen tussen de verschillende doelgroepen. Dit door
bijvoorbeeld e-mail, diskussiegroepen, video- en audioconferencing en IRC. De visualisatie van materiaal
is een tweede taak van de ICT middelen. De browser is een belangrijk hulpmiddel, deze kan hyperteksten
tonen en de daarin verwerkte verwijzingen interpreteren. Plaatjes en geluidsfragmenten kunnen door de
browser ook worden getoond en afgespeeld.
De lesstof moet door middel van de onderwijsomgeving kunnen worden toegevoegd, gewijzigd,
verwijderd en opgevraagd. Dit is een dynamisch proces. De gegevens van de lesstof moeten continue
worden aangepast. Vanuit de onderwijsomgeving moet er verwezen kunnen worden naar materiaal dat op
Internet beschikbaar is. Het Internet is een informatiebron voor de onderwijsomgeving. Naast Internet,
kan ook het bestaande lesmateriaal gezien worden als informatiebron. Bestaand lesmateriaal is in
verschillende vormen beschikbaar. Het materiaal kan bestaan uit boeken, bestanden, video of foto’s. Dit
materiaal moet kunnen worden toegevoegd als lesstof. Een eventuele digitalisering van het materiaal is
een taak van de Cybrarian.
De Cybrarian plaatst de verwijzingen in de onderwijsomgeving en zoekt voor docenten naar geschikt
materiaal op Internet. Het algemene beheer van de onderwijsomgeving ligt bij de Cybrarian. Onder
beheer wordt verstaan: het bijhouden van de verwijzingen, verwijderen van lesstof, persoonsregistratie,
toegangsbeheer van de onderwijsomgeving, overzicht houden op discussiegroepen en het aanpassen van
de organisatiestructuur. De organisatiestructuur van de school wat betreft opbouw van afdelingen,
groepen, semesters en vakken moet in de onderwijsomgeving goed worden bijgehouden. De Cybrarian
heeft een helpdeskfunctie. Docenten en studenten die problemen hebben met de omgeving kunnen
daarvoor terecht bij de Cybrarian.
De docent moet de beschikbare lesstof in de gegevensbank kunnen aanbieden aan de studenten. De lesstof
kan bestaan uit: informatie, oefeningen, toetsen en cursusprogramma’s. De docent moet ook
ondersteuning kunnen bieden in de vorm van feedback op gemaakt werk, antwoorden op vragen en online
help door middel van ICT middelen. De docent moet zelf ook bestaand materiaal aan de
onderwijsomgeving kunnen toevoegen en kenmerken van bestaande lesstof wijzigen. De docent zou
eenmaal geplaatst materiaal niet mogen verwijderen. Deze bevoegdheid moet alleen de Cybrarian krijgen.
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De onderwijsomgeving moet ondersteuning bieden aan de docent. De docent moet worden gestuurd in het
aanbieden van de lesstof die past bij een gekozen didactische werkvorm. Bij problemen met de
onderwijsomgeving moet hulp ingeroepen kunnen worden van de Cybrarian.
De docent moet kunnen kiezen voor een didactische werkvorm. Aan de hand van de gekozen werkvorm
wordt de docent een aantal onderwijskundige taken geboden. Deze taken moeten betrekking hebben op
het aanbieden van een bepaald type lesstof.
Als er door de docent lesstof beschikbaar gesteld is, dan moet de student deze kunnen bekijken,
bestuderen, bewerken en eventuele uitwerkingen inleveren. Ook hier moet ondersteuning aanwezig zijn
van een Cybrarian. De student zou tevens ondersteuning van de docent moeten krijgen in de vorm van
vragen die hij kan stellen. Via de onderwijsomgeving moet ook het opgegeven huiswerk geraadpleegd
kunnen worden en studiewijzers worden ingezien.
De relatie binnen Webnet tussen de onderwijskundige taken, ICT middelen en didactische werkvormen
wordt weergegeven in Figuur 14.
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Figuur 14: De relatie tussen didactische werkvormen, onderwijskundige taken en ICT middelen

Binnen Webnet moeten een aantal didactische werkvormen kunnen worden gekozen. Elke didactische
werkvorm is een combinatie van verschillende onderwijskundige taken. Deze onderwijskundige taken
kunnen worden gerealiseerd met behulp van een ICT middel. Deze ICT middelen kunnen soms gebruikt
worden voor de uitvoering van verschillende onderwijskundige taken. Voor een groot aantal taken kan
bijvoorbeeld de browser worden gebruikt.

3.7 Conclusie
Bij het ontwerp van het programma moet rekening worden gehouden met de context (paragraaf 3.2), de
doelgroepen (paragraaf 3.3) en taken (paragraaf 3.4) van de diverse gebruikers. Deze drie delen zijn
samengevat in een aantal eisen met betrekking tot de context, gebruikersmodellen en overzichten van
taken en subtaken. De resultaten van de drie delen moeten als uitgangspunt dienen voor het prototype
ontwerp.
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4. Systeemontwerp

4.1 Inleiding
In paragraaf 3.5 worden de eisen beschreven waaraan het programma moet voldoen. Om het volgens die
eisen een programma te ontwerpen is gebruik gemaakt van een multimediacomputer, tekstverwerker,
HTML bewerkingsprogramma, grafisch bewerkingsprogramma, HTTP-server, gegevensbank-server en
een gegevensbankprogramma (zie Bijlage 4 voor specificaties). Tevens is er gebruik gemaakt van de
netwerkfaciliteiten zoals deze op het netwerk van Toegepaste Onderwijskunde aanwezig zijn. Het
programma ontwerp richt zich in eerste plaats op de uitkomsten van het onderzoek van Van Beek (1997).
Daarbij worden de resultaten van het onderzoek in de vorm van een taakanalyse als uitgangspunt
genomen. De aansluiting van het programma op docenttaken en op de studenttaken maken deel uit van de
geformuleerde eisen in paragraaf 3.5. Het gehele ontwerp is gebaseerd op deze eisen. Achtereenvolgens
wordt in dit hoofdstuk ingegaan op het ontwerp van de systeemfuncties (paragraaf 4.2) , ontwerp van de
gebruiker-computer interface (paragraaf 4.3) en conclusie (paragraaf 4.4). Bij het ontwerp is
literatuuronderzoek uitgevoerd, zijn vraaggesprekken met systeembeheerders, docenten en studenten
afgenomen en is een breed scala aan computerprogramma’s bekeken.

4.2 Ontwerp van de systeem functies

4.2.1 Inleiding
De functies van het systeem hangen af van de taken die door het systeem moeten worden uitgevoerd. In
paragraaf 3.4.6 worden deze taken met betrekking tot Webnet beschreven. De eisen welke aan het
systeem worden gesteld zijn vastgesteld in paragraaf 3.5. In de volgende paragrafen worden de keuzen
met betrekking tot het ontwerp beschreven en de aansluiting op deze eisen.

4.2.2 De ontwerp-keuzen met betrekking tot Webnet
Wat betreft het ontwerp van de systeemfuncties zijn er een aantal keuzen gemaakt. De keuzen zijn
grotendeels gebaseerd op de eisen die gesteld zijn in paragraaf 3.5. Een groot aantal ontwerp-keuzen
worden hierna weergegeven met behulp van een schema met vragen, opties en criteria (QOC-schema)
(Maclean, Youg, Belotti, & Moran, 1991). In een QOC-schema stellen de stippellijnen een negatieve
relatie voor en ononderbroken lijnen een positieve relatie.

Besturingssysteem
In Figuur 15 worden de belangrijkste overwegingen met betrekking tot de keuze voor het
besturingssysteem weergegeven.
Het donker gekleurde vlak van “Lotus Notes Domino Server” geeft de beslissing aan die genomen is voor
het gebruik in Webnet. In het voortraject van het onderzoek naar besturingssystemen lag de nadruk in
grote mate op het feit dat de te ontwerpen applicatie moest kunnen werken op een Novell gebaseerd
netwerk en dat op eenvoudige wijze gegevensbanken aangestuurd kunnen worden. De nadruk op een
Novell-gebaseerd netwerk kwam voort uit de bestaande situatie. Een groot aantal scholen maakt al lange
tijd gebruik van een dergelijk netwerk. Door het te ontwerpen systeem hierop af te stemmen kon men
gebruik blijven maken van de bestaande netwerkprogrammatuur en zou het niet nodig zijn zich te
verdiepen in een geheel nieuw besturingssysteem. Lotes Notes Domino sloot als enige aan op deze
wensen.



Error! Style not defined.

35

:HON�

EHVWXULQJVV\VWHHP"

1RYHOO�VHUYHU

/RWXV�QRWHV�GRPLQR�

VHUYHU

0LFURVRIW�17�VHUYHU

([SHUWLVH�DDQZH]LJ

.DQ�HHQYRXGLJ�

GDWDEDVHV�DDQVWXUHQ

:HUNW�RS�1RYHOO�

QHWZHUNHQ

2UDFOH�GDWDEDVHV

'LYHUVH�SDNNHWWHQ

/DJH�NRVWHQ

'RFXPHQWDWLH�

EHVFKLNEDDU

9UDDJ

2SWLHV &ULWHULD

Figuur 15: Welk besturingssysteem moet worden gekozen

Menustructuur
Er moeten door de gebruikers continue keuzen worden gemaakt. De verschillende opties worden
aangeboden door middel van een menustructuur. Bij een menustructuur kan er gekozen worden uit twee
opties: een ondiepe of diepe structuur (Figuur 16).

Ondiep Diep

Figuur 16: Ondiepe en diepe menustructuur

Figuur 17 geeft aan dat is gekozen voor een ondiepe menustructuur. Door een ondiepe menustructuur is
het mogelijk om de gevolgde weg binnen de structuur te blijven volgen. Bij een diepe structuur verdwijnt
het overzicht al snel en is moeilijk na te gaan welke keuzen zijn gemaakt en wanneer. Collis (1996) geeft
als richtlijn aan dat gebruikers geen informatie kunnen vinden als deze drie links verwijderd is van het
scherm waar ze aanvankelijk mee zijn begonnen. Bij de ondiepe structuur blijven de gemaakte keuzen
overzichtelijk.
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Figuur 17: Keuze voor menustructuur

Wat betreft de menustructuur zijn commando’s consistent gebruikt voor procedures met betrekking tot de
sturing binnen het programma door de gebruikers. Er worden ‘binnendoor weggetjes’ geboden voor de
meer ervaren gebruiker, en meer gedetailleerde informatie voor de onervaren gebruiker. Er worden
positieve en simpele actietermen gebruikt. Er is getracht jargon, samentrekkingen en afkortingen te
voorkomen. De informatie wordt per pagina aanboden en binnen de menu’s is het niet nodig dat
gebruikers scrollen. Deze criteria zijn in overeenstemming met de ontwerpregels die Collis (1996) biedt
voor WWW programma ontwerp.

Keuze van de Browser
De keus voor de browser is gemaakt op grond van de criteria die gelden voor het gebruik van Webnet. De
uploadfunctie is in het geval van Webnet essentieel. Met deze functie kunnen verschillende bestandstypen
op een eenvoudige wijze verzonden worden. Omdat de bestaande lesstof uit verschillende bestandsstypen
kan bestaan is de uploadfunctie voor Webnet een vereiste. De browser van Microsoft gaf met betrekking
tot deze functie vaak problemen. De browser van Lotus was niet geschikt omdat deze geen frames kon
verwerken.



Error! Style not defined.

37

:HONH�%URZVHU"

0LFURVRIW�H[SORUHU

1HWVFDSH

([SHUWLVH�DDQZH]LJ

%HNHQGKHLG

.DQ�EHVWDQGHQ�

GRZQORDGHQ

.DQ�EHVWDQGHQ�

XSORDGHQ

.DQ�DSSOLFDWLHV�VWDUWHQ

+HHIW�PDLO�FDSDFLWHLWHQ

.DQ�PHW�IUDPHV�

ZHUNHQ

.DQ�MDYDVFULSW�

FRPPDQGR
V�XLWYRHUHQ

/RWXV�EURZVHU

9UDDJ

2SWLHV

&ULWHULD

Figuur 18: De keuze voor de browser

De keuze voor frames
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Figuur 19: De keuze voor frames

Door gebruik te maken van frames is het niet nodig elke keer een grote pagina te laden, maar kunnen elke
keer kleine pagina’s delen van het scherm vullen. Collis (1996) geeft het verschil aan tussen kleine en
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grote pagina’s met betrekking tot een Internet programma. Voordelen van grote pagina’s zijn: Ze zijn
beter te onderhouden, de structuur lijkt meer op de gebruikelijke pagina-indeling als de pagina’s worden
geprint en gedistribueerd. De nadelen zijn: lange teksten lijken stijf en eentonig. Scrollen en scannen van
pagina’s op relevante informatie met behulp van een beeldscherm gaat moeizaam.
Voordelen van kleine pagina’s zijn: Het laden van de pagina’s gaat snel. De gehele pagina kan op één
scherm zodat informatie snel gescand kan worden. Nadelen zijn: Springen naar andere documenten kan
schokkend overkomen en zorgen voor een gebrek in continuïteit. In Webnet wordt er niet naar
documenten gesprongen, maar worden schermdelen vervangen. Het aansluiten van een framestructuur op
het ontwerp heeft betrekking op het scherm ontwerp (paragraaf 4.3). De aanpasbaarheid van de
menustructuur komt voort uit de eis dat er didactische werkvormen moeten kunnen worden toegevoegd of
worden gewijzigd.

Wijze van inleveren door studenten
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Figuur 20: De keuze voor de wijze van inleveren

Als studenten oefeningen willen inleveren, dan moet dat op een eenvoudige wijze te realiseren zijn. Er
zijn verschillende ICT middelen die het mogelijk maken om documenten te versturen. Om Webnet zo
onafhankelijk mogelijk te maken van andere applicaties en de mogelijkheden te gebruiken van een
database, is gekozen voor de database waarmee ingeleverd materiaal kan worden bewaard en verwerkt.
Door gebruik te maken van de database is het ingeleverde materiaal op een logische wijze in te delen in
categorieën.

Verschil in doelgroepen
In de doelgroepanalyse (paragraaf 3.3) is vastgesteld dat er drie doelgroepen onderscheiden worden. De
doelgroepen zijn: docenten, studenten en Cybrarian. Bij de taakanalyse (paragraaf 3.4) is gebleken dat de
taken van de doelgroepen in elkaars verlengde liggen, maar elkaar niet overlappen. Omdat de
systeemfuncties de taken van de doelgroepen moeten ondersteunen, verschillen de taken van het systeem
per doelgroep. Daarom is ervoor gekozen om het programma in drie delen op te splitsen. Per doelgroep
een verschillende versie. Dit houdt in het programma ontwerp ook bestaat uit drie versies.

4.2.3 Ontwerp van programmastructuur
Voor het ontwerp van de programmastructuur is uitgegaan van Tabel 6: Matrix van didactische
werkvormen versus taken (Van Beek, 1997) vermeld in paragraaf 3.4.4. In deze Tabel is al een duidelijke
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structuur aanwezig. Zo is er bijvoorbeeld een hiërarchische structuur te herkennen in voordrachtsvormen
met daaraan ondergeschikt doceren en demonstreren. Onder demonstreren valt weer informatie
aanbieden, oefenen, mededelingen, help, hulpmiddelen, studiewijzer en agenda. Voor elk van deze items
is nog weer een onderverdeling gemaakt. In de tabel is nog een andere ordening aangebracht die niet
hiërarchisch is. Deze ordening heeft betrekking op een indeling in lestaken en ondersteunende taken. De
indeling voor het programma Webnet kan vervolgens worden weergegeven als Figuur 21. Het figuur
betreft een gegevens stroom diagram (DFD) op het eerste niveau. DFD’s (Fisher, 1991) geven een
systematische representatie van de relaties tussen gegevensbanken, gegevensstromen en processen (De
Diana, 1995). Een DFD op het eerste niveau is de meest globale voorstelling van het systeem. Figuur 21
geeft weer uit welke delen de onderwijsomgeving bestaat.
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Figuur 21: DFD op eerste niveau van de onderwijsomgeving

In paragraaf 4.2.4 worden de taken met betrekking tot lessen uitgewerkt; in 4.2.5 de taken met betrekking
tot ondersteuning

4.2.4 Taken met betrekking tot lessen
In Figuur 22 is een verdere detaillering van de programmastructuur afgebeeld van de taken met
betrekking tot lessen. De programmastructuur is een verdieping van Figuur 21 en betreft deel drie van de
onderwijsomgeving. De verschillende versies van het programma voor de verschillende doelgroepen
komen qua programmastructuren sterk overeen. Het verschil tussen de doelgroepen is in eerste plaats
afhankelijk van het aantal uit te voeren taken door de gebruiker.
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Figuur 22: DFD op tweede niveau van taken met betrekking tot lessen

De programmastructuur maakt veel gebruik van gegevensbanken. Dit houdt in dat de gebruikte informatie
niet steeds hetzelfde is. De gepresenteerde informatie is afhankelijk van de keuzen die door de gebruiker
gemaakt worden. Deze informatie is variabel en daarom dynamisch. Het systeemontwerp is gebaseerd op
Tabel 6: Matrix van didactische werkvormen versus taken (Van Beek, 1997) vermeld in paragraaf 3.4.4.
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Het ontwerp is ingevuld voor de diverse gebruikers aan de hand van de taakanalyse (paragraaf 3.4). De
taken voor de gebruikers zijn toegewezen aan verschillende delen in het systeemontwerp.

Docent
Het aantal onderwijskundige taken is voor de verschillende gebruikers gelijk. De taken voor de docent
zijn vooral gericht op het aanbieden van lesmateriaal. Het aanbieden van het materiaal kan op een
gestructureerde wijze worden gerealiseerd met behulp van een didactische werkvorm. Het programma
moet dan de docent ondersteunen tijdens de invulling van de werkvorm. De verschillende werkvormen
zijn door Van Beek (1997) aangegeven. De docent zou hier een keus uit moeten kunnen maken. Door
Van Beek (1997) zijn er bij de diverse werkvormen onderwijskundige taken gedefinieerd. De uit te
voeren taken zijn afhankelijk van de gekozen didactische werkvorm. Er is door Van Beek niet een
volgorde aangegeven waarin de taken worden uitgevoerd. De docent is vrij om één van de taken te
kiezen. In het programma moet deze keus dan ook aanwezig zijn. Uit de taakanalyse (Tabel 3: Taken van
de docent (Van Beek, 1997)) voor de docent blijkt dat elke taak kan worden opgedeeld in subtaken. Ook
bij de subtaken is er geen volgorde van taakuitvoering gespecificeerd. Het programma zou na het kiezen
van de onderwijskundige hoofdtaak een keus moeten bieden van de subtaken die bij die taak horen.
Vervolgens kan het programma aan de hand van de gekozen subtaak de daarvoor geschikte lesstof kunnen
presenteren. Een indeling van lesstof kan verder ingedeeld worden aan de hand van de
organisatiestructuur van de school. Een algemene indeling wat betreft organisatie die voor veel scholen
toepasbaar is, is de volgende:
• vakgroep,
• vak,
• semester,
• groep.
Hierbij moet er rekening worden gehouden met de nieuwe kwalificatiestructuur binnen de MBO’s.
Binnen deze kwalificatiestructuur is het mogelijk dat studenten in verschillende vakgroepen zitten,
verschillende vakken uit die vakgroepen volgen en vakken uit verschillende semesters kunnen volgen.
Met behulp van het programma moet dus lesstof kunnen worden aangeboden aan een vakgroep, meerdere
vakgroepen, meerdere vakken, semesters en groepen. Tevens moet het mogelijk zijn één individuele
student te benaderen (zie ook paragraaf 3.2.3).
Met betrekking tot de lesstof moet de docent de beschikking krijgen over een aantal opties waarmee op de
lesstof acties kunnen worden uitgevoerd. De docent zou de beschikking moeten hebben over de volgende
opties: bekijken, maken, bewerken, uitwerkingen inzien en toevoegen.
• Bekijken is het inzien van het gekozen materiaal.
• Maken is het opstarten van een applicatie welke behoort bij de gekozen subtaak om nieuw materiaal te

produceren.
• Bewerken is het veranderen van attributen van de lesstof.
• Uitwerkingen inzien heeft betrekking op het ingeleverde werk van de studenten. De docent moet dit

kunnen bekijken.
• Toevoegen is het plaatsen van lesstof in de gegevensbank.

In Bijlage 2, Tabel 8: Taken, subtaken en opties voor de docent binnen de lestaken, worden de opties voor
de docent aangegeven voor alle specifieke taken en subtaken.
Tijdens het doorlopen van de verschillende stappen moet de docent een aantal navigatiemiddelen ter
beschikking hebben om eventuele fouten te herstellen, berichten te versturen of om naar de
ondersteuningstaken te gaan. Het versturen van berichten is een functie die met betrekking tot het Internet
een zo grote plaats heeft ingenomen dat deze gedurende het programma steeds bereikbaar is. Met behulp
van berichten kan hulp worden gevraagd, geboden en kunnen aantekeningen worden gemaakt.

Student
De programmastructuur voor de student zou een beperkte docentenversie moeten zijn. De
onderwijskundige taken met betrekking tot de studenten liggen in het verlengde van die van de docent.
Als de docent iets aanbiedt, dan moet de student het aangeboden materiaal bestuderen, maken en
eventueel inleveren. Hierbij is het voor de student niet relevant om te weten welke werkvorm gebruikt



42

wordt om het onderwijs over te dragen. Een student zou direct een keus moeten kunnen maken uit een set
van relevante onderwijskundige taken. Relevante taken voor de student zijn beschreven in Tabel 4: Taken
van de student (Van Beek, 1997). In deze tabel is voor elke hoofdtaak een aantal subtaken onderscheiden.
Deze subtaken hebben in grote mate betrekking op het zelfde type subtaken van de docent (bijvoorbeeld:
de term basisstof komt voor bij het aanbieden van de docent en bestuderen voor de student). In het
programma zou er een koppeling moeten zijn tussen de subtaken van de student en docent. Er zou ook
een koppeling tot stand kunnen worden gebracht tussen de organisatie van de lesstof voor docent en
student met betrekking tot de indeling in vakgroepen, vakken, semesters en groepen. Als de student voor
een deel lesstof heeft gekozen, dan mag het niet zo zijn dat deze dezelfde rechten heeft als de docent. Met
rechten wordt hier bedoeld, de mate waarin acties door de student mogen worden uitgevoerd op de
lesstof. Een student zou geen lesstof mogen kunnen wijzigen of verwijderen. Hiermee zouden
medestudenten benadeeld kunnen worden. Het aantal beschikbare opties voor de student zou een stuk
beperkter moeten zijn dan voor de docent. De opties die de student tot beschikking zou moeten hebben
zijn: Bekijken, maken en uitwerkingen inleveren.
• Bekijken is het inzien van aangeboden materiaal.
• Maken betreft het starten van applicaties om oefeningen te maken, schrijven, produceren.
• Uitwerkingen inleveren is het opsturen van gemaakte oefeningen of opdrachten.

In Bijlage 2, Tabel 9: Taken, subtaken en opties voor de student binnen de lestaken, worden de
beschikbare functies voor de student gespecificeerd. De navigatiemiddelen zijn voor de student zijn
identiek aan die van de docent.

Cybrarian
De Cybrarian zou directe toegang moeten hebben tot de diverse gegevensbanken. Hierbij zou de
Cybrarian eventueel ondersteund kunnen worden op de wijze zoals dat bij de docent ook het geval is.  De
Cybrarian moet in de gegevensbank de organisatiestructuur kunnen aanmaken van de opleiding waarbij
het programma wordt geïmplementeerd. Dit houdt in dat aangegeven moet kunnen worden welke
afdelingen, semesters, groepen en vakken er zijn. De cybrarian zal als beheerder alle opties tot
beschikking moeten hebben om het programma te beheren. Binnen het programma zou de Cybrarian
gebruik moeten kunnen maken van de volgende opties: bekijken, maken, bewerken, uitwerkingen inzien,
verwijderen en toevoegen.
• Bekijken is het inzien van het gekozen materiaal.
• Maken is het opstarten van een applicatie welke behoort bij de gekozen subtaak
• Bewerken is het veranderen van attributen van de lesstof
• Verwijderen is het wissen van lesstof in de gegevensbank
• Toevoegen is het plaatsen van lesstof in de gegevensbank

In Bijlage 2, Tabel 10: Taken, subtaken en opties voor de Cybrarian binnen de Cybrariantaken worden de
beschikbare functies aangegeven. De navigatiemiddelen voor de Cybrarian zijn gelijk aan die van de
docent.

4.2.5 Ondersteuningstaken
Naast taken die betrekking hebben op het geven van de les, is er door Van Beek (1997) een aantal taken
beschreven die gericht zijn op ondersteuning. Deze ondersteuningstaken moeten voor de verschillende
gebruikers toegankelijk zijn. Via de navigatiemiddelen kan overgeschakeld worden tussen de lestaken en
de ondersteuningstaken. Figuur 23 geeft schematisch de onderdelen weer die binnen ondersteuning
vallen. Hierbij zijn taken en taken weergegeven die in Tabel 3 en Tabel 4 zijn aangegeven. Alle
informatie kan door de gebruikers in gegevensbanken worden gezet en als het nodig is er uit worden
gehaald.
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Figuur 23: DFD op tweede niveau van taken met betrekking tot ondersteuning

In Bijlage 2 Tabel 11: Taken, subtaken en opties binnen de ondersteuningstaken, wordt aangegeven uit
welke delen de ondersteuning is opgebouwd, welke subtaken onderscheiden worden en welke opties de
verschillende gebruikers hebben. De mate waarin de opties kunnen worden gebruikt hangt af van de
gebruiker en tot welke doelgroep deze behoort: docent (D), student (S) of Cybrarian (C). Figuur 24 geeft
een verdieping aan van de onderwijskundige taak ‘agenda raadplegen’ (deel 3.1 uit Figuur 23). Het
schema geeft omwille van de duidelijkheid niet alle subtaken weer die bij taak ‘agenda raadplegen’
behoren.
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Figuur 24: DFD op het derde niveau van ‘agenda raadplegen’

Werking van ondersteuning
De ondersteuningstaken zijn net als de lestaken opgedeeld in subtaken. Binnen de hoofdtaken is er binnen
de ondersteuning geen hierarchie van taken aanwezig en is het niet nodig om een volgorde van
hoofdtaken aan te houden. Binnen het programma kan dus de keus worden geboden van alle hoofdtaken.
Na het kiezen van de hoofdtaak kan het programma de bijbehorende subtaken tonen. De subtaken zijn
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ook afgeronde delen van taken die onafhankelijk en in een willekeurige volgorde kunnen worden
uitgevoerd. Daarom kunnen de alle subtaken met betrekking tot een hoofdtaak in één menu worden
aangeboden. Bij het uitvoeren van de subtaken moet wel een verschil worden gemaakt in de toewijzing
van opties aan de doelgroepen. In Bijlage 2: Taken, subtaken en opties, wordt aangegeven welke opties
voor de verschillende gebruikers mogelijk moeten zijn. Tijdens het kiezen van taken, subtaken en
uitvoeren van taken zou de gebruiker net als bij de lestaken de navigatiemiddelen ter beschikking moeten
hebben om fouten te herstellen en berichten te versturen. Tevens moet het mogelijk zijn om over te
schakelen naar de lestaken.

4.2.6 Conclusie
Er worden drie versies van het programma onderscheiden. Het onderscheid is in grote mate van
toepassing op het aantal opties welke een gebruiker kan uitvoeren. De programmastructuren van de drie
versies zijn in grote mate identiek aan elkaar. Het programma maakt op grote schaal gebruik van
gegevensbanken. Elk scherm wordt dynamisch opgebouwd. Elke keuze is van invloed op de volgende
door het systeem aangeboden opties.

4.3 Ontwerp van de gebruiker-computer interface

4.3.1 Inleiding
Uit paragraaf 4.2.6 blijkt dat er in grote mate gebruik gemaakt wordt van een dynamische opbouw van
pagina’s. Dit door het gebruik van verschillende gegevensbanken waaruit de getoonde informatie door het
systeem aan de hand van de gemaakte keuzen wordt geselecteerd. Het schermontwerp zal moeten worden
toegesneden op deze dynamische invulling van de informatie. De programmastructuur is voor de
verschillende doelgroepen in grote mate hetzelfde. Het is mogelijk om voor de verschillende doelgroepen
een schermontwerp te maken dat de afwijkende taken op eenzelfde wijze presenteert. In de volgende
paragrafen worden telkens een aantal ontwerpregels beschreven. Daarop volgend is telkens aangegeven
op welke wijze deze regels zijn gerealiseerd in Webnet.

4.3.2 Ontwerpopties, criteria en ontwerpruimte

Ontwerp richtlijnen op macroniveau
De organisatie van het scherm op macroniveau richt zich op het algemene schermontwerp (Grabinger,
1996). Het organiseren van een ontwerp op een zodanige wijze dat het een visuele aantrekkelijkheid
heeft, kan worden gerealiseerd aan de hand van een aantal ontwerpregels. Deze regels spitsen zich toe op
het arrangeren van tekstelementen in een schermontwerp waarmee gebruikers de teksten kunnen lezen en
bestuderen. In plaats van alleen individuele tekstelementen op de juiste plaats in het ontwerp te plaatsen,
moeten bij een computergebaseerde instructie en bij hypermedia de nadruk liggen op het structureren van
verschillende typen elementen. Deze elementen moeten zo worden gestructureerd en georganiseerd dat er
een visueel aantrekkelijk en interessant scherm ontstaat. Grabinger (1996) geeft met betrekking tot het
ontwerpen op macroniveau verder de richtlijnen:
• Verdeel het scherm in functionele gebieden die aangewend worden voor bepaalde taken.
• Sluit bij het kiezen van de taken aan bij het kennisniveau van de gebruikers.
• Handhaaf de organisatie van het programma op dit niveau, en wijk hier zo min mogelijk van af.
• Houd de middelen die met de bediening van het programma te maken hebben (terug, herstart) in een

apart gebied.
• Doe dit door het hele programma heen en plaats deze consequent op een bepaalde plaats in het scherm.

Deze ontwerpregels sluiten aan bij richtlijnen die voor cognitieve belasting gelden. Cognitieve belasting
is gerelateerd aan het interface ontwerp. De Cognitive Load Theory (CLT) is ontworpen door Sweller
(1988). Een implicatie van de CLT op interface ontwerp is onder andere dat attentie van de taakuitvoerder
gericht moet zijn op datgene wat van belang is voor het uitvoeren van de toegewezen taken. Elke
afleiding daarvan veroorzaakt overbodige cognitieve belasting, irrelevant voor het gebruiken van de
interface en het systeem. Attentie kan effectief worden gestuurd door een consistente interface en
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navigatie (Hedberg, 1996). Lee and Mamone (1995) en Jones, Farquhar, & Surry (1995) bieden hiervoor
bruikbare richtlijnen.

n In Webnet is het ontwerp op macroniveau gerealiseerd door drie functionele gebieden toe te wijzen
aan een type taak. De drie taken hierbij zijn:

1. Het kiezen van een onderwijskundige hoofdtaak
2. Het kiezen van een onderwijskundige subtaak
3. Het uitvoeren van de subtaak
De organisatie en structurering van het scherm blijft gedurende het kiezen en uitvoeren van de
onderwijskundige taken hetzelfde. Er wordt hier niet van afgeweken. De bediening en navigatie van het
programma wordt steeds in een apart gebied op het scherm gepresenteerd. Op deze wijze wordt een
consequente organisatie van de interface verkregen.

Gebruik van metaforen
Lakof en Johnson (1980) hebben de metafoor gedefinieerd als volgt: “het begrijpen en ervaren van een
bepaald iets in termen van iets anders” (p.5). De interface metafoor is een belangrijke beslissende factor
van het gebruikersgemak van een systeem (Richards , 1990; Mitsch & Dubberly, 1990). De metafoor
verzorgt een mentaal model voor de gebruiker van het multimedia (Erickson, 1990) een afbeelding van
hoe het is georganiseerd, hoe men tewerk moet gaan en welke acties er kunnen worden uitgevoerd
(Chiou, 1992). De metafoor voor de interface is een thema dat het gehele systeem weerspiegelt in
organisatie en representatie. Door bekende metaforen te gebruiken kan een brug worden geslagen naar de
onbekendheid met de programmastructuur en inhoud, en ervaring van de gebruiker zelf. Bijvoorbeeld een
museum als interface kan impliceren dat een gebruiker vrij is om te zoeken en zelf nieuwe dingen kan
gaan verkennen. Een metafoor in de vorm van een boek kan een meer lineaire en gestructureerde vorm
impliceren, die van een kantoor een niet-lineraire maar taakgerichte benadering. Omgekeerd kan een
ongeschikte metafoor misleidend zijn of niet informatief. De metafoor vormt dan een belemmering voor
het multimediaprodukt wat betreft gebruikersgemak en effectiviteit. Als een metafoor succesvol wil zijn,
dan moet deze bruikbaar en informatief zijn. Het kan alleen maar bruikbaar zijn als de afbeeldingen
passen bij de voorkennis van de gebruiker en de daarbij behorende metafoor en de functies van het
multimedia programma (Tessmer, 1996).
Er is grote belangstelling voor de wijze waarop gebruikers zich een mentaal model vormen van de
hulpmiddelen in de vorm van programmatuur waarmee zij werken (Gentner & Stevens, 1983). Op dit
moment gaat men er vanuit dat een goed model de gebruikers ondersteund in het uitvoeren van nieuwe
taken. Interfaces die gebaseerd zijn op metaforen verkrijgen hun populariteit doordat men geloofd dat
deze effectieve mentale modellen bij de gebruikers vestigen. Als men op een gegeven moment begrijpt
dat een harde schijf bestanden kan bevatten en dat een bestand informatie kan bevatten, dan kan een
gebruiker nieuwe taken veronderstellen door de analogie van het eerste begrip. Hierbij komen echter drie
problemen naar voren (Kommers, 1996a):
1. Niet alle computertaken hebben duidelijke analogieën (Het archiveren van bestanden met behulp van

compressietechnieken kan niet worden begrepen door een voorstelling te maken van luchtcompressie
of het transport van melkpoeder)

2. Metaforen die in de beginfase van het programmagebruik adequaat waren, worden inefficiënt en
kunnen voor verkeerde begripsvorming zorgen. Gebruikers kunnen geïrriteerd raken als ze meer
ervaren worden en snellere wegen door het programma willen. Door het gebruik van slechts één
analogie, zal men ontdekken dat de metafoor moet worden bijgesteld. Dit door nieuwe en soms bizarre
dingen toe te voegen. Hierbij worden alternatieven gekozen die normaal gesproken niet een logisch
verband met elkaar hebben (Halasz & Moran, 1982).

3. Lindsay & Norman (1977) voegen een derde waarschuwing toe. Als metaforen te veel nadruk op
zichzelf leggen, dan kan dat de aandacht teveel afleiden en kan dat het te ondersteunen proces
bedreigen. "Ze moeten in stukken worden gebroken die voor de gebruikers te bevatten zijn”.

n Voor Webnet is gezocht naar een thema dat het gehele multimedia systeem weerspiegelt in organisatie
en representatie. Gedurende het ontwerp is het onmogelijk gebleken om voor het programma een
metafoor te bedenken welke: adequaat, duidelijk, efficiënt en logisch is, of gebruik maakt van één
analogie. Daarom is gekozen voor een representatie van de afzonderlijke taken in de vorm van een
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afbeelding voor die taken. Deze afbeeldingen worden gebruikt op knoppen voor visueel ingestelde
gebruikers of als illustratief navigatiemiddel.

Groepering
Als er een hoeveelheid informatie moet worden gepresenteerd, dan kunnen op veel verschillende
manieren de elementen visueel gegroepeerd worden. De wijze waarop de verschillende elementen zijn
gegroepeerd speelt een belangrijke rol bij het gemak dat de gebruikers ervaren als ze de informatie
benaderen. Tevens speelt de groepering van elementen een belangrijke rol bij de interpretatie van de
informatie (Tullis, 1988). In veel documenten die richtlijnen bieden voor HCI ontwerp wordt het
groeperen van informatie benadrukt. Bijvoorbeeld: Het groeperen van gelijksoortige items in een
schermontwerp verbeterd de leesbaarheid en kan verbanden tussen de verschillende typen informatie
benadrukken (Cakir, Hart, & Stewart, 1980). Door het gebruik van verschillende sets van
schermelementen in contrasterende kleuren ontstaat duidelijk het effect van groepering door de elementen
dezelfde kleur te geven. Als de elementen ook nog dicht bij elkaar geplaatst worden, dan is de visuele
associatie nog sterker (Tullis, 1988; Collis, 1996).

n De visuele groepering van verschillende typen informatie in Webnet is gerealiseerd door
contrasterende kleuren te gebruiken, gelijksoortige items dicht bij elkaar te plaatsen, gelijkvormige
objecten te gebruiken in de vorm van knoppen en verbanden aan te geven tussen de verschillende
soorten informatie door middel van koppen. De gebruikte kleuren zijn weergegeven in Tabel 7. De
keus van kleuren is gebaseerd op de algemene associatie van kleuren en het gevoel dat dit bij de
gebruiker teweeg brengt. Volgens Burger (1993) wekt de kleur blauw een gevoel van vertrouwen en
gemak op, geel van loyaliteit en plezier, groen van natuur en vrijheid en rood van waakzaamheid. De
rode kleur bij de studentenversie moet de aandacht richten op het feit dat docenten en de cybrarian
zich bewust zijn van de versie waarin zij werken.

Tabel 7: Schermdelen en gebruikte kleuren

Kleuren
Lestaken Ondersteuningstaken

Schermdeel Student Docent Student Docent
Achtergrond kop Rood Donkerblauw Rood Donkerblauw
Tekst kop Wit Wit Wit Wit
Achtergrond logo Donkerblauw Donkerblauw Donkerblauw Donkerblauw
Tekst logo Wit Wit Wit Wit
Achtergrond hoofdtakenmenu Donkerblauw Donkerblauw Donkerblauw Donkerblauw
Knoppen hoofdtakenmenu Wit Wit lichtgroen lichtgroen
Tekst knoppen hoofdtakenmenu Zwart Zwart Zwart Zwart
Achtergrond subtakenmenu Donkerblauw Donkerblauw Donkerblauw Donkerblauw
Tekst subtakenmenu Zwart Zwart Zwart Zwart
Knoppen subtakenmenu Lichtgrijs Lichtgrijs Lichtgrijs Lichtgrijs
Tekst knoppen subtakenmenu Zwart Zwart Zwart Zwart
Achtergrond uitvoering subtaken Lichtgeel Lichtgeel Lichtgroen Lichtgroen
Tekst uitvoering subtaken Zwart Zwart Zwart Zwart
Achtergrond help Donkerblauw Donkerblauw Donkerblauw Donkerblauw
Tekst help Wit Wit Wit Wit
Achtergrond navigatiemenu Donkerblauw Donkerblauw Donkerblauw Donkerblauw
Knoppen navigatiemenu Lichtblauw Lichtblauw Lichtblauw Lichtblauw
Tekst navigatiemenu Zwart Zwart Zwart Zwart

Aantal menu-opties
Bij het ontwerpen van een interface moet voorkomen worden dat deze te veel functies heeft of te druk is.
Er is een basisset van functionaliteiten die een gebruiker nodig heeft in het programma om op een goede
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manier de gewenste taak uit te voeren (Andre & Phye, 1986). Het kunnen uitvoeren van één taak op
meerdere manieren heeft als voordeel dat het werken met de interface zowel aan onervaren als ervaren
gebruikers tegemoet komt. Hierbij moet in acht worden genomen dat een groot aantal opties de (vooral
onervaren) gebruiker kan verwarren en afbreuk kan doen aan het gebruikersgemak van de interface.
Vanuit een cognitief gezichtspunt gezien, moeten de gebruikers alle opties bewaren in het korte termijn
geheugen. Als er teveel opties zijn, dan kan de gebruiker deze niet verwerken en dat veroorzaakt
verwarring en onduidelijkheid in de interface.

n Het aantal relevante menu-opties voor de gebruiker is telkens klein. Het menu waaruit een keus is
gemaakt blijft op het scherm aanwezig als navigatiemiddel. Het aantal opties op het scherm loopt
hierdoor per stap in het programma wel op, maar het aantal opties per menu blijft beperkt. Verder zijn
de aangeboden functies relevant voor de uit te voeren taken. De gebruiker kan terugkomen op een keus
en blijft overzicht houden op de reeds gemaakte keuzen. De wijze van structurering is op een zodanige
wijze gerealiseerd dat er geen verwarring optreedt bij de gebruiker.

Knoppen
De menu-opties worden aangeboden in de vorm van knoppen. Bij de overweging van opties voor de te
gebruiken type knoppen zijn een aantal criteria gesteld. Deze zijn weergegeven in Figuur 25: Keuze van
type knoppen.
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Figuur 25: Keuze van type knoppen

Er gekozen voor een zo efficiënt en effectief mogelijk ontwerp voor een WWW omgeving. Collis (1996)
geeft hiervoor enkele richtlijnen aan: houd afbeeldingen klein, wat betreft afmetingen en het aantal
gebruikte kleuren, dit om de downloadtijd zo klein mogelijk te houden. Een vuistregel is dat in de tekst
opgenomen plaatjes onder de 20 kilobyte moeten blijven. Het al dan niet gebruik van plaatjes moet
overwogen worden want het gebruik van plaatjes kan inhouden dat de toegangstijd toeneemt. Plaatjes
moeten effectief gebruikt worden.

n Door in Webnet kleine iconen (efficiënt) te gebruiken als visueel herkenningsmiddel op knoppen
(effectief) wordt een visueel aantrekkelijk omgeving gecreëerd met een kleine downloadtijd. Doordat
ze klein zijn passen er meerdere knoppen in een menu zodat het effect van een balk ontstaat. Door het
bij elkaar plaatsen van gelijksoortige knoppen van dezelfde kleur ontstaat het effect van groepen. De
groepen van knoppen representeren steeds een gelijksoortige functie. Deze functies wat betreft
knoppen hebben betrekking op: het kiezen van hoofdtaken, het kiezen van subtaken, het uitvoeren van
subtaken en navigatie. De knoppen zijn allemaal voorzien van een tekst die aangeeft wat de functie
van de knop is. Bij knoppen die het kiezen van de hoofdtaken en de navigatie betreffen, is de tekst
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aangevuld met een icoon. Bij de knoppen met subtaken zijn geen representatieve iconen aanwezig
omdat niet voor alle taken een icoon beschikbaar is.

Leesbaarheid
Effectieve instructie tekst, gepresenteerd op papier of via een computerscherm is meer dan een collectie
van karakters en grafische ontwerpen. De objectieve of effectieve instructietekst is een wijze van
overdracht van informatie en ideeën naar een bepaalde doelgroep. Hartley (1978) heeft een definitie
gepresenteerd van een instructieve tekst:
“Teksten gericht op instructie bevatten vaak een grote variëteit aan componenten. Bijvoorbeeld:
informatie in de vorm van lijsten, ontwerpen van programmatuur, opsommingen, voorstellingen van
diagrammen, verklarende opmerkingen en verschillende grafische voorstellingen. Deze materialen zijn
niet bedoeld om in één keer te lezen. Tijdens de instructie verandert de aandacht van de gebruiker telkens
van de ene plaats op de pagina naar de andere. Hiervan uitgaande zijn materialen voor instructie
hulpmiddelen voor het gebruik in een zeer interactieve en relatief onvoorspelbare volgorde van
handelingen.”
Dus, een instructie programma vereist meer ontwerp overwegingen die betrekking hebben op de wijze
waarop tekst gepresenteerd wordt dan voor het een tekst voor een novelle of een kort verhaal (Grabinger,
1996).
Leesbaarheid is de invloed van de gehele opmaak van de pagina of het scherm. Leesbare tekst heeft
betrekking op twee belangrijke ontwerp kwaliteitseisen waaraan ontwerpers moeten trachten te voldoen:
zichtbaarheid en herkenbaarheid (Reynolds, 1979). De ontwerper moet zich richten op deze twee
genoemde kwaliteitseisen. Zichtbaarheid richt zich op de perceptuele detectie en discriminatie van de
karakters. De kenmerken van zichtbaarheid richten zich op duidelijkheid van plaatjes, de scherpte en het
contrast tussen voor en -achtergrond (Grabinger, 1996). Herkenbaarheid doelt op de wijze waarop
woorden, letters en objecten hun bedoeling uitdrukken. Een herkenbaar scherm toont betekenisvolle
symbolen op een wijze waarop elk symbool kan worden geïdentificeerd en kan worden begrepen.
Herkenbaarheid interacteert met de tekstelementen en de kenmerken van de lezer. Met kenmerken
worden hier de achtergrond en de voorkennis van de lezer bedoeld (Grabinger, 1996).

n De helpfunctie van Webnet is voor de gebruiker een instructie waarmee deze de basisbegrippen van
het programma eigen kan maken. Bij de helpfunctie wordt steeds de relatie gelegd naar de items
waarover hulp wordt gevraagd. De relatie bestaat uit kleurgebruik van de achtergrond en het gebruiken
van herkenbare iconen. De instructietekst is interactief en is op een zodanige wijze opgedeeld dat de
gebruiker elke keer een afgerond deel van de gehele instructie gepresenteerd krijgt. Verder is de tekst
afgestemd op het type gebruiker door alleen doelgroeprelevante informatie te tonen. Wat betreft de
leesbaarheid van de teksten is in het gehele scherm op een zodanige wijze van kleuren gebruik
gemaakt dat karakters een goed contrast vormen met de achtergrond waarop zij zijn afgebeeld.

Algemene ontwerprichtlijnen WWW omgevingen.
Het ontwerp moet toegesneden worden op het conceptuele model van de gebruiker (Collis, 1996).

n Webnet is gebaseerd op een gebruikersonderzoek en taakanalyse van de doelgroep. Het
programmaontwerp is gebaseerd op de taken die voor de doelgroep herkenbaar zijn.

Het programma moet consistent zijn zonder te vervelen. Hierbij moet vooral gelet worden op het
consistent gebruik van commando’s en voor procedures wat betreft de sturing binnen het programma door
de gebruikers (Collis, 1996).

n Door menu’s telkens op een uniforme wijze te presenteren en door de hiërarchische opdeling van
taken in deze menu’s blijft het programma consistent. Door de dynamische invulling van de menu’s
verveelt het programma niet.

De gebruikers moeten feedback krijgen op de uitgevoerde acties. Gebruikers mogen niet worden
geconfronteerd met een leeg scherm (Collis, 1996).
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n Uitgevoerde acties worden door het programma beantwoord met een reactie in de vorm van nieuwe
informatie en een helptekst waarin wordt aangegeven wat er van de gebruiker wordt verwacht.

Er kan niet worden uitgegaan van een lineaire vorm van interactie met de gebruiker. Door deze interactie
is het mogelijk dat de gebruiker in een omgeving kan komen die heel anders is en dus inconsistent, dan de
ontworpen omgeving van waaruit deze gestart is (Collis, 1996).

n Webnet kan informatie tonen welke op het Internet aanwezig is. In eerste instantie wordt deze
informatie getoond binnen de structuur (frame) van Webnet. Op deze wijze wordt er efficiënt gebruik
gemaakt van de mogelijkheden die de WWW-omgeving biedt. Bestaand materiaal wordt geïntegreerd
in het ontwerp van Webnet. Door de specifieke opbouw van externe pagina’s is het mogelijk dat deze
buiten de structuur van Webnet om een eigen scherm openen.

Collis (1996) biedt een aantal ontwerp-richtlijnen die gericht zijn op consistentie binnen de pagina’s. De
pagina’s moeten door het hele programma heen visueel één geheel lijken. Dit moet tot uitdrukking komen
in het gebruik en de plaats van knoppen en links, de stijl van de tekst en de algemene lay-out. Er moet
gezorgd worden voor een consistente introductie en afhandeling van de pagina, hierbij moet gedacht
worden aan het gebruik van titels, koppen en lijsten die in de site gebruikt worden.

n In het gehele programma is gebruik gemaakt van de standaard instellingen van de browser met
betrekking tot lettertype. Dit houdt in dat de gebruiker eventueel de letters aan kan passen naar eigen
wensen. Tevens kan door gebruik te maken van deze optie, de lettergrootte van alle teksten in één
handeling worden aangepast aan de situationele kenmerken waarin de gebruiker zich bevindt.

n De pagina’s of schermelementen zijn herkenbaar door een informatieve kop. Hieraan kan de gebruiker
de getoonde informatie herkennen en schatten op relevantie.

4.3.3 Conclusie
Wat betreft de gebruikersinterface moet er voldaan worden aan een aantal eisen welke worden beschreven
in de diverse ontwerp richtlijnen. Deze richtlijnen betreffen het schermontwerp op verschillende
gebieden. Het schermontwerp op macroniveau richt zich op de gestructureerde organisatie van diverse
informatie elementen. Een metafoor welke het gehele programma kan weergeven in termen van
efficiëntie, consistentie en een duidelijke analogie is niet gevonden. De groepering van informatie-
elementen is mogelijk door kleurgebruik, elementen visueel clusteren en een overeenstemmende
vormgeving. Het aantal menuopties moet zo minimaal mogelijk blijven. De knoppen moeten de functie
die zij representeren op een snelle, aantrekkelijke en duidelijke wijze weergeven. De leesbaarheid van
instructieteksten in Webnet kan worden vergroot door deze toe te spitsen op een interactieve omgeving en
door de karakters te laten contrasteren met de achtergrond waarop zij worden gepresenteerd. De regels
voor WWW omgevingen richten zich op de niet lineaire wijze waarop de gebruiker zich door het
programma beweegt. Deze richtlijnen als uitgangspunten nemende kan er een schermontwerp worden
gemaakt dat wordt weergegeven in Figuur 26: Prototype ontwerp van Webnet.
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Kop Logo

Hoofd taken menu

Sub-taken menu

Navigatie menuHelp

Uitvoering subtaken

Figuur 26: Prototype ontwerp van Webnet

4.4 Conclusie
Hoofdstuk 4 richt zich op het systeemontwerp. In paragraaf 4.2 is het ontwerp van systeemfuncties
beschreven en in paragraaf 4.3 het ontwerp van de gebruikers-computer interface. Als de ontwerpen van
de systeemfuncties en de gebruiker-computer interface gecombineerd worden, dan kunnen de
systeemfuncties door middel van de interface zoals weergegeven in Figuur 27 worden bediend.

Webnet docenten versie Universiteit Twente
Toegepaste OWK

Met taak 1 kun je veel doen

Subtaak 3

Materiaal met betrekking tot Subtaak 3 Materiaal met
betrekking tot Subtaak 3 Materiaal met betrekking
tot Subtaak 3 Materiaal met betrekking tot Subtaak 3
Materiaal met betrekking tot Subtaak 3 Materiaal met
betrekking tot Subtaak 3 Materiaal met betrekking
tot Subtaak 3 Materiaal met betrekking tot Subtaak 3

Taak 1 Taak 2 Taak 3 Taak 4

Taak 2

Subtaak 3

Subtaak 2

Subtaak 1

Navig. 2 Navig. 3Navig. 1

Figuur 27: Invulling van het prototype ontwerp van Webnet

Het schermontwerp is opgebouwd uit verschillende delen. Deze delen corresponderen met frames in de
programmastructuur. Bij het gebruik van het programma worden de diverse soorten informatie altijd
gepresenteerd op dezelfde plaats. Hierbij wordt het scherm als volgt gevuld met informatie: van boven
naar onderen en van links naar rechts. Dit sluit aan bij de leesstijl die in men in Nederland gewoon is.
Figuur 27 geeft weer hoe de invulling van het scherm verloopt. Hierbij wordt er eerst gekozen voor een
taak. De gekozen taak komt als kop van het subtaken menu terug. Als er uit het subtakenmenu een keus
wordt gemaakt, dan komt de naam van de gekozen subtaak terug als kop van het hoofdscherm. De
gebruiker hoeft zich telkens maar te concentreren op een paar keuzen in het menu, maar kan als dat nodig
is direct terug naar een vorig menu omdat deze aanwezig blijft als richtingwijzer. De navigatieknoppen
bieden de mogelijkheid om een stap terug te gaan, te stoppen, te herstarten of over te schakelen naar
lestaken of ondersteuningstaken.
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5. Prototypeconstructie en evaluatie

5.1 Inleiding
In paragraaf 4.4 is een beschrijving gegeven van een schermontwerp. Met dit schermontwerp kunnen de
systeemfuncties worden bediend welke in paragraaf 4.2.3, 4.2.4 en 4.2.5 zijn beschreven. Door een
prototype te construeren kan de aansluiting tussen systeemfuncties en schermontwerp getest worden.
Tevens kan de bruikbaarheid van het ontworpen systeem door de doelgroepen beproefd worden. Doel van
de evaluatie is het verbeteren van het produkt in termen van functionaliteit, effectiviteit, aansluiting op de
gebruiker, bruikbaarheid en visuele aantrekkelijkheid.

5.2 Constructie van het prototype

5.2.1 Inleiding
Door gebruik te maken van de specificaties in hoofdstuk 4 is een prototype geconstrueerd. Hoe de
constructie heeft plaatsgevonden wordt beschreven in de volgende paragrafen. Hierbij is gebruik gemaakt
van de middelen welke in Bijlage 4 beschreven zijn.

5.2.2 Beschrijving van het prototyping proces
Aan de hand van het systeemontwerp en de het schermontwerp is met behulp van een HTML-editor een
programma geschreven. De doelen van programmeren waren: het verkrijgen van een zo evenwichtig
mogelijke schermindeling, het afstemmen van de diverse kleuren op elkaar, het verkrijgen van een zo
groot mogelijk contrast tussen de schermonderdelen en ervaring opdoen met nieuwe programma-
elementen in de vorm van Javascript. Vervolgens is de Lotus Notes Domino Server geïnstalleerd.
Hiermee zijn verschillende gegevensbanken ontworpen aan de hand van de gegeven eisen en
specificaties. Hierbij is Tabel 6: Matrix van didactische werkvormen versus taken (Van Beek, 1997)
vermeld in paragraaf 3.4.4, als structuur genomen voor opslag in de gegevensbanken. De opslag vindt
plaats aan de hand van bestanden, verwijzingen naar Internetlocaties of ingevoerde teksten. De wijze
waarop elk stukje lesstof de diverse labels krijgt, is essentieel voor het gebruik van de gegevensbank. Het
kan bijvoorbeeld belangrijk zijn om te weten voor welke semesters en vakken de lesstof geschikt is, maar
niet op welke dag van de week het gemaakt is. Als deze labels aan de lesstof zijn meegegeven, dan kan
aan de hand hiervan een selectie uit de gehele gegevensbank worden gemaakt. Dit kan door bijvoorbeeld
criteria op te geven als: semester=2. Het gegevensbankprogramma zal dan alle lesstof die aan deze
voorwaarde voldoet presenteren. Als nu de lesstof ook nog gelabeld is door middel van vakken, dan kan
op de gevonden selectie een nieuwe zoekactie worden uitgevoerd, bijvoorbeeld: vak=wiskunde. Het
uiteindelijke resultaat is dan dat er lesstof overblijft die geschikt is voor het vak wiskunde in het tweede
semester. De toewijzing van labels aan de lesstof is gebaseerd op een analyse van bestaande
schoolorganisaties (zie ook paragraaf 3.2.3). In Webnet is de lesstof gelabeld door middel van een
samenvatting, type lesstof, eindterm, eindtermcode, voor welk semester de stof geschikt is, de vakgroep,
het vak, het semester waaraan de stof wordt aangeboden, de groep binnen het semester, de voor- en
achternaam van de student voor wie het materiaal bestemd is. Op deze wijze van labeling kan de lesstof
op een zodanige manier worden ingedeeld dat voor de specifieke situaties binnen het MBO de lesstof op
eenvoudige manier gefilterd kan worden voor gebruik. Het voordeel van veel labels is dat de lesstof op
vele manieren te sorteren is en kan worden opgezocht aan de hand van de specifieke kenmerken die door
de labels zijn aangebracht. Een nadeel is, dat de labels moeten worden aangebracht. Omdat het invoeren
van lesstof snel moet kunnen gebeuren (docenten hebben weinig tijd) en invoeren van labels tijd kost, is
getracht deze invoertijd tot een minimum te beperken. Dit is gedaan door formulieren aan te bieden waar
een opsomming wordt gegeven van de reeds ingevoerde labels. De docent kan door aanklikken de lesstof
de gewenste labels meegeven. Een schermafdruk van het formulier om lesstof toe te voegen of te wijzigen
is als Bijlage 6, Figuur 33 opgenomen.
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5.2.3 Beschrijving van het prototype
De prototypeversie van Webnet is volledig functioneel. Er is een onderscheid gemaakt in ondersteunings-
en lestaken. De lestaken hebben betrekking op het primaire onderwijsproces. Onder lestaken worden
onderscheiden: informatie aanbieden, oefeningen aanbieden, evaluatie en cursusprogramma’s. De
ondersteunende taken bestaan uit: mededelingen, help, agenda, begeleiding en studiewijzer. De lestaken
en ondersteunende taken worden in twee verschillende vensters geopend. De werking van het prototype is
beschreven in Bijlage 7. Het programma start met een keuzescherm. Er kan gekozen worden voor:
Docent, student, of Cybrarian. Na deze keuze start het lestaken onderdeel op voor de desbetreffende
gebruiker. Als de gebruiker een student betreft, dan kan deze kiezen welk type lesstof moet worden
getoond. De informatie, oefeningen, toetsen of cursusprogramma’s. Als de docent start, dan moet deze in
eerste instantie beslissen welke didactische werkvorm wordt gebruikt. Aan de hand van deze beslissing
worden door het programma een aantal onderwijskundige taken aangeboden. De docent kan dan de
verschillende taken uitvoeren door diverse typen lesstof aan te bieden. Figuur 28 geeft een schermafdruk
weer van het prototype van Webnet voor docenten.

Figuur 28: Webnet prototype voor de docent

Het aanbieden bestaat uit het aangeven welke: klassen, groepen, of personen welk materiaal moeten
krijgen. De Cybrarian kan door middel van keuzeschermen de gegevensbanken direct aanspreken.
Hierdoor is het mogelijk aanpassingen te maken die betrekking hebben op de structuur van de
schoolorganisatie, zoals die binnen de gegevensbanken gedefinieerd zijn. Er kunnen door de Cybrarian
vakgroepen, vakken, semesters, en groepen worden aangemaakt (zie ook Bijlage 6, Figuur 32). De door
de Cybrarian aangemaakte items kunnen door de docenten en studenten in het programma als keuzen
worden aangeklikt. Bijvoorbeeld bij het toevoegen van een nieuw deel lesstof, wordt aan de docent
gevraagd voor welke studenten de lesstof beschikbaar moet zijn. De docent krijgt dan een lijst waarin de
vakgroepen, semesters, vakken en groepen staan vermeld. Eventueel kan ook de naam van een individu
worden ingevuld en gekozen worden welke groepen het materiaal moeten krijgen. Als de vakgroepen of
vakken niet zijn gedefinieerd door de Cybrarian, dan kan de lesstof niet worden aangeboden aan de juiste
doelgroep. De lesstof kan dan niet van de juiste labels worden voorzien.
De studenten kunnen lesstof bekijken door eerst voor een taak te kiezen en daarna een subtaak.
Bijvoorbeeld informatie bestuderen, basisstof. Als deze keuzen zijn gemaakt, moet aangegeven worden
voor welke vakgroep, vak, semester en groep de informatie door het systeem gepresenteerd moet worden.
De vorm van de informatie kan verschillen. Het materiaal kan bestaan uit bestanden (zoals Word of Paint
bestanden), URL’s (Internetlocaties) of tekst zonder opmaak.
Als er oefeningen aanwezig zijn, dan kunnen uitwerkingen door de student met behulp van het
programma ingeleverd worden. Ook het ingeleverde materiaal kan verschillende vormen hebben. De
student kan uitwerkingen inleveren in de vorm van bestanden, URL’s en tekst zonder opmaak.
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Beschrijving van de software en hardware eisen
Om het programma te laten functioneren op de wijze zoals dat in het ontwerp is aangegeven zijn er een
aantal eisen gesteld. Deze eisen betreffen de hardware en software voor server en werkstation en zijn
weergegeven in Bijlage 5, Tabel 12.

5.3 Evalueren van het prototype

5.3.1 Inleiding
Evaluatie van de onderwijsomgeving is gericht op verbetering van het product. Daarom is als evaluatie
raamwerk het CIPP model van Stufflebeam (1985) genomen. Dit model is gericht op het bepalen welke
beslissingen nodig zijn om een product te verbeteren en ziet evaluatie als een proces om bruikbare
informatie daarvoor te leveren (Stufllebeam & Shinkfield, 1985). Dit model is mede gekozen omdat het
de gegevens levert die kunnen bijdragen bij het verbeteren, beoordelen en implementeren van Webnet.
Tevens sluit het goed aan bij de gestructureerde aanpak van het ISM-3 model doordat het CIPP model
sterk beïnvloed is door de Systems Approach (Stufflebeam et al., 1985). Het CIPP model betreft vier
onderwerpen: Context, Input, Process en Product. Het eerste onderwerp, de Context, betreft het
identificeren van sterke en zwakke kanten van een product. De nadruk ligt op de vraag of het doel in
overeenstemming is met de behoeften. Het tweede onderwerp is de Input, het beschrijven van het product.
Het derde onderwerp is het Process, hoe wordt het product geïmplementeerd. Het laatste onderwerp
betreft het Product, het meten, interpreteren en beoordelen van de opbrengsten van het programma. Het
product in deze omschrijvingen omhelst in dit geval de onderwijsomgeving Webnet. Binnen de evaluatie
van WEBnet hebben twee evaluatieronden plaatsgevonden. De eerste betreft een formatieve evaluatie.
Deze is vooral gericht op de Context en de Input van het product. De tweede evaluatieronde betreft een
summatieve evaluatie. Deze is vooral gericht op het Proces van implementatie en de opbrengsten van het
Product.

5.3.2 Beschrijving van de evaluatie
De evaluatiemethoden is gebaseerd op het framewerk dat Sweeny, Maguire & Shackel (1993) bieden
voor verschillende fasen in het ontwikkelingsproces. Zij geven een aantal analysemethoden aan welke
kunnen worden gebruikt voor diverse evaluatiedoeleinden. Sweeny, Maguire & Shackel (1993) geven aan
dat voor een attitudemeting (gebruikers mening) gebruik gemaakt kan worden van een vragenlijst,
spontane opmerkingen, interview, beoordelingsschaal of geluidsopnames. Om te meten of het programma
begrepen is kan gebruik gemaakt worden van spontane opmerkingen, interview of geluidsopnames. Deze
metingen hebben betrekking op een gebruikers gebaseerde evaluatie. Om te meten of de gebruikers het
programma begrepen hebben worden de gemaakte opmerkingen tijdens het werken genoteerd. Om de
mening van de gebruiker over het programma vast te stellen wordt er gebruik gemaakt van een
vragenlijst. Deze vragenlijst is samengesteld uit de “evaluation checklist” van Ravden & Johnson (1989).
De vragenlijst is opgenomen als Bijlage 10.
Tijdens het testen van het prototype moesten docenten daadwerkelijk lesmateriaal invoeren. Tijdens het
invoeren van de lesstof moesten de docenten hardop zeggen wat ze dachten. De studenten moesten door
middel van het programma een opdracht maken. Vooraf werd gevraagd of ze opmerkingen wilden maken
over de uit te voeren handelingen. Deze verbale protocollen bieden een goede weergave van de mentale
processen van taak-uitvoerders (Anzai & Simon, 1979; Ericsson & Simon, 1980; Kuipers & Kassirer,
1984). Wel moeten enkele regels in acht worden genomen. De taakuitvoerder mag niet reflecteren op zijn
eigen gedrag. ‘Retrospective accounts leave much more opportunity for the subject to mix current
knowledge with past knowledge, making reliable inference from the protocol difficult. Nor, in the
thinking-aloud protocol, is the subject asked to theorise about his own behaviour -only to report the
information and intentions that are within his current sphere of conscious awareness’ (Newell & Simon,
1972). Achteraf moest er door de proefpersonen een vragenlijst worden ingevuld.

Docenten
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De evaluatie is uitgevoerd bij 3 docenten. Bij de evaluatie werd vooraf een beschrijving gegeven van het
project Webnet. Hierbij is globaal uitgelegd welke functies met het programma uitgevoerd kunnen
worden. Vervolgens is de docenten gevraagd of ze het programma zouden kunnen gebruiken bij een vak
dat door de betreffende docenten werd verzorgd. Aansluitend hierop werd de docenten de mogelijkheid
geboden om 10 minuten de functies van het programma te onderzoeken. De docenten konden een
toepassing voor het programma bedenken en vervolgens is getracht de toepassing te realiseren met
Webnet. De docenten moesten de door hun bedachte toepassing zelfstandig uitvoeren. De docenten
moesten dus zelfstandig lesstof door middel van Webnet beschikbaar stellen aan studenten. Alleen bij
grote problemen kon hulp worden ingeroepen van de evaluator. Het protocol voor de docenten is
opgenomen als Bijlage 11.

Studenten
Het prototype is ook getest met 2 studenten. Voorafgaand aan de evaluatie werd een beschrijving gegeven
van het project Webnet. Vervolgens mocht er gedurende 10 minuten geëxperimenteerd worden met het
programma. Hierop aansluitend werd de studenten gevraagd een opdracht uit te voeren met het
programma. Hiervoor is concrete lesstof samengesteld (zie Bijlage 9) om het abstractieniveau te verlagen.
Het onderwerp van de lesstof is een inleiding tot meettechniek. Hierbij is een opdeling gemaakt in een
stukje basisstof (in de vorm van een pagina a4 theorie met daarin opgenomen 3 plaatjes), oefeningen (5
open vragen), uitwerkingen van de oefeningen en een toets (1 open vraag). Voor het vak meettechniek is
een studiewijzer gemaakt waarin is beschreven wat er van de student wordt verlangt. Het aanbieden van
de lesstof gebeurt gewoonlijk in het eerste semester elektrotechniek. Voor deze lesstof is gekozen omdat
de stof van toepassing kan zijn voor verschillende vakgroepen. Bij de evaluatie is het namelijk mogelijk
dat studenten van bijvoorbeeld werktuigbouwkunde, bouwkunde of elektrotechniek deelnemen. Om na te
gaan of de lesstof geen onduidelijkheden bevat is er een kleine schriftelijke pilottest uitgevoerd met een
vijftal personen. Tijdens de test bleek dat het antwoord op de toets enigszins discutabel was. Voor de toets
is daarom een vraag gebruikt die oorspronkelijk bij de oefeningen werd gebruikt en tijdens het testen geen
problemen gaf. Alleen bij grote problemen kon hulp worden ingeroepen. Het protocol voor de studenten
is opgenomen als Bijlage 12.

5.3.3 Resultaten
Door de docenten en studenten zijn tijdens het werken met het programma diverse opmerkingen gemaakt.
In Bijlage 13 zijn alle opmerkingen van de docenten en studenten weergegeven. In dit deel worden de
punten beschreven welke betrekking hebben de doelen van de evaluatie zoals die in paragraaf 5.1
aangegeven zijn. Opmerkingen over typefouten in het schermontwerp worden in dit deel niet beschreven.
De volledige resultaten van de vragenlijsten worden in ook in Bijlage 13 weergegeven. Achtereenvolgens
wordt een samenvatting gegeven van de opmerkingen en resultaten van de vragenlijst van de docenten en
studenten.
 
Docenten
Algemene indruk van het programma
Het programma mist een eigen herkenbare identiteit door middel van een icoon of iets dergelijks. Volgens
de docenten zijn de iconen en plaatjes meestal te begrijpen en herkennen. Men vindt dat er meer iconen
en plaatjes nodig zijn. Het leren werken met Webnet werd door de docenten als gemakkelijk beoordeeld.
Door een docent werd de volgende opmerking gemaakt: “Er is waarschijnlijk een aanlooptijd nodig van
+ / - 10 uur om te kunnen denken in de complexe wereld van docent en de relatie met Internet.
Waarschijnlijk doet ons verleden / opleiding / ervaring geen voordeel geven in het toepassen van deze
leermethode. Alles is zo nieuw”.

Visuele duidelijkheid
Uit de opmerkingen van de docenten bleek dat men het startscherm wat betreft aantrekkelijkheid te
wensen overliet. Deze was onvoldoende contrasterend en niet duidelijk. In het verdere verloop van het
programma waren de gekozen kleuren wel voldoende contrasterend en duidelijk. De docenten hebben
soms problemen met de verschillende schermen en met het vinden van helpteksten, instructies en
knoppen. De menustructuur is logisch en goed georganiseerd. Over de wijze waarop de iconen worden
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gebruikt is de opmerking gemaakt: “je dient wel als eerste duidelijkheid te krijgen over de gebruikte
iconen”.

Consistentie
Wat betreft consistentie oordelen de docenten over het algemeen positief. De kleuren zijn consequent
gebruikt, er zijn telkens dezelfde begrippen gebruikt en grafische representaties in de vorm van iconen
worden op een samenhangende wijze gepresenteerd. De diverse typen informatie worden steeds op
dezelfde plaats in het scherm getoond en er is sprake van een consistent schermontwerp. Het programma
reageert volgens de docenten samenhangend op de acties die worden uitgevoerd en komen acties zoals:
wijzigen, verwijderen en toevoegen overeen in de verschillende onderdelen van het programma.

De aansluiting van het programma op de gebruiker
De keus van een didactische werkvorm is moeilijk. Het gebruikte jargon is begrijpelijk en de
gepresenteerde informatie is in overeenstemming met hoe de taken moeten worden uitgevoerd. Toch
vinden docenten dat ze soms opties missen die ze willen gebruiken (bijvoorbeeld: totaalpakket,
voorlichting). Gebruikte begrippen die te maken hebben met Internet en computer zijn nog te onduidelijk
beschreven (bijvoorbeeld: netwerklocatie). De docenten begrijpen niet altijd wat er bedoeld wordt. De
organistatiestructuur is soms moeilijk in bruikbare termen onder te brengen. Het is soms moeilijk om aan
te geven bij welke vakgroep, richting of opleidingsprofiel een vak hoort. Met betrekking tot het gebruik
van de computer biedt het programma te veel functies. Het kunnen starten van een applicatie met
“maken” ging de docenten te ver. Docenten kunnen niet volgen wat er gebeurt als er een applicatie wordt
gestart waarbij een leeg document wordt getoond (bijvoorbeeld: als Word wordt opgestart, dan begint
Word  met een nieuw document). De docenten vonden de aansluiting op het onderwijs goed. Op de vraag
of het programma werkt zoals men gedacht had dat het zou moeten werken werd een opmerking gemaakt:
“Ik weet niet hoe snel alles veranderd. Deze vraag zou over 1 jaar nog eens gesteld moeten worden”.

Informatieve feedback
Sommige meldingen zijn niet duidelijk (bijvoorbeeld: No documents found). Het feit dat ze in de Engelse
taal worden gepresenteerd en dat ze worden geformuleerd in het jargon dat voor gegevensbanken gewoon
is, maakt de begripsvorming moeilijk. Door een docent werd de aanvullende opmerking gemaakt: “Hoe
meer ervaring, hoe eenvoudiger het gebruik”.

Duidelijkheid van het programma
Als er nog geen materiaal aanwezig is voor een vak, dan wordt deze ook nog niet weergegeven in de
gegevensbank. Docenten vinden dit erg verwarrend. Het hulpscherm wordt in eerste instantie over het
hoofd gezien maar is wel nuttig. Tijdens het zoeken van lesstof in de gegevensbank worden essentiële
opties in de vorm van knoppen (bijvoorbeeld: bewerken en inzien) soms weggescrold. Het is dan niet
meer duidelijk wat er moet gebeuren. De opties die alleen voor de docent bedoeld zijn, moeten weg voor
de student andersom ook (bijvoorbeeld: huiswerk inleveren bij de docenten). Er moeten alleen relevante
opties getoond worden. Het lege scherm bij ondersteuning is niet bevredigend. Hier moet in de eerste
opstartfase iets getoond worden, er wordt iets verwacht. Tevens mist er een overzicht van wat er dient te
gebeuren binnen de lessen. Wat betreft de duidelijkheid van begrippen werd door een docent de volgende
opmerking gemaakt: “Soms zit ik met kernwoorden die ik mezelf nog eigen dien te maken”

Functionaliteit van het programma
Binnen het programma ontbreken volgens de docenten nog een aantal functies. Bij de navigatiebuttons
ontbreekt de knop verder. Bij uitwerkingen inzien wil men ook graag email kunnen bekijken. Verder
vinden de docenten het onpraktisch dat zijzelf geen nieuwe vakken kunnen toevoegen. De afhankelijkheid
wat betreft dit punt van een cybrarian zou het gebruikersgemak in ernstige mate tekort doen. De indeling
van lesstof in basisstof, verrijkingsstof en herhalingsstof is goed. Uit het subtakenmenu blijkt niet wat
voor type lesstof is gekozen als het invulformulier wordt gepresenteerd. In feite moet twee keer gekozen
worden om aan te geven om welk type stof het gaat. De docenten vond dit vervelend, onduidelijk en
inefficiënt. De relatie tussen de functies van het programma en de praktijk werd door een docent als volgt
omschreven: “Steeds zie ik onderwijskundige termen samenvallen met praktijkervaringen”.
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Bruikbaarheid
Het uitzoeken van hoe het programma werkt en hoe bepaalde taken uitgevoerd moesten worden, zorgen
voor kleine problemen binnen het programma. De docenten geven hierbij aan dat het een kwestie is van
ervaring opdoen en dat er na enig gebruik probleemloos mee kan worden gewerkt. Om ook de opzet
(structuur) van de les aan de studenten over te brengen, zou een studiewijzer van nut kunnen zijn. De
studiewijzer uit de ondersteuning zou verder uitgewerkt moeten worden. Hier zou per les kunnen worden
omschreven welke taken door de student moeten worden uitgevoerd. Een dergelijke opzet van lessen zou
docenten een gestructureerd raamwerk kunnen bieden die op een eigen wijze ingevuld kan worden.

Algemene aspecten van het programma
De beste aspecten vond men de duidelijke dynamische werkomgeving die uitnodigend werkt voor het
invoeren van lesmateriaal en de rustige omgeving met weinig toeters en bellen.

De slechtste aspecten vond men de inwerktijd. Het kost toch een aantal uren om de bestaande lessen goed
om te kunnen zetten in lesmateriaal voor Internet. Tevens het slecht toegankelijk zijn van een studiewijzer
waarin informatie kan worden gegeven over een vak.

Zoals met elk nieuw onderdeel zal met Webnet echt gewerkt moeten worden willen de problemen goed
duidelijk worden. Al naar gelang er mee gewerkt werd begon men het steeds beter te doorgronden.

Studenten
Algemene indruk van het programma
Het leren werken met Webnet werd door de studenten als gemakkelijk beoordeeld. Toch gaven de
studenten bij de opmerkingen aan: “zo af en toe de weg kwijt”.

Visuele duidelijkheid
De studenten vinden de verschillende schermen soms verwarrend. Vooral het starten van applicaties
vanuit Webnet in een nieuw scherm is onduidelijk. Soms hebben ze problemen met het vinden van
helpteksten, instructies en knoppen. Bij het wijzigen van informatie is niet altijd duidelijk hoe dit moet
worden gedaan. Bij dit onderdeel werd door de studenten de opmerking gemaakt: “na een tijdje
probleemloos mee kan worden gewerkt”.

Consistentie
De kleuren zijn consequent gebruikt, er zijn telkens dezelfde begrippen gebruikt en grafische
representaties in de vorm van iconen worden op een samenhangende wijze gepresenteerd. De diverse
typen informatie worden steeds op dezelfde plaats in het scherm getoond en er is sprake van een
consistent schermontwerp.

De aansluiting van het programma op de gebruiker
Een aantal in het programma gebruikte begrippen zijn niet direct duidelijk. Het begrip netverwijzing
wordt niet begrepen. Er is onduidelijk wat er bedoeld wordt. De studenten weten niet waar ze naar moeten
verwijzen. Internetadres zou volgens de studenten beter zijn. De menu-optie cursusprogramma’s is wat
onduidelijk. Men kan zich geen voorstelling maken van betreffende programma’s.

Men vindt dat er niet meer iconen en plaatjes nodig zijn. Er werden wat betreft dit onderdeel een drietal
opmerkingen gemaakt door de studenten: (1) “De iconen zijn te herkennen en te begrijpen, maar ze zijn
niet nodig”. (2) “Er zijn niet meer iconen of plaatjes nodig, maar het staat wel leuk”. (3) “Toetsen en
examens kunnen niet worden afgenomen met het programma, alleen onder toezicht”. Hierbij werd
gedacht aan het gemak waarop informatie onderling uitgewisseld kan worden.

Informatieve feedback
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Het ontbrak volgens de studenten soms aan een duidelijke terugkoppeling van het programma over de
uitgevoerde acties. Hierbij was de overschakeling naar verschillende applicaties het meest verwarrend.
Men kon niet volgen wat nu de bedoeling was van gestarte applicatie. Als een opdracht kon worden
uitgevoerd met een tekstverwerker, dan was het volgens de studenten beter dit te laten gebeuren vanuit
Windows zelf.  Niet vanuit Webnet. Het starten van een applicatie om een document te tonen is wel
duidelijk. Het starten heeft dan duidelijk een doel en wordt niet als vreemd ervaren. Het inleveren is het in
eerste instantie onduidelijk omdat er gezocht wordt op HTM bestanden. Er is onvoldoende aangegeven
dat hier op gelet moet worden volgens de studenten.

Duidelijkheid van het programma
Over de duidelijkheid werd de opmerking gemaakt dat: “er niet wordt verteld wat je al gedaan hebt in het
programma”. Een student gaf aan dat hij nooit wist hoever hij was gevorderd met de werkzaamheden. De
andere student gaf aan dat hij het altijd wist. Bij navraag bleek dat hij niet zozeer wist hoever hij was
gevorderd met de werkzaamheden, maar wel steeds wist waar hij mee bezig was. Verder vond men de
Engelse teksten (bijvoorbeeld: collapse en expand) onduidelijk.

Functionaliteit van het programma
Het aantal kopjes bij ondersteuning is volgens de studenten nogal groot. Maar toch wordt de informatie
meestal op een zodanige wijze gepresenteerd dat deze geschikt is voor het uitvoeren van de taken. Elk
scherm biedt meestal alle informatie die voor een bepaalde taak nodig is. Een opmerking over de
functionaliteit van het programma betreft de rol van de docent: “Het programma is functioneel mits de
docent het materiaal goed aanbiedt”.

Bruikbaarheid
Één van de studenten was zo ervaren met Internet dat deze opties zocht die wel in Webnet zijn verwerkt,
maar niet onder de naam (zoals FTP, Email) zoals die op Internet wordt gebruikt. Dit gaf enkele kleine
problemen. De student gaf aan dat hij eigenlijk te moeilijk dacht en dat de wijze waarop de mogelijkheid
tot inleveren binnen Webnet eenvoudig is.

Algemene aspecten van het programma
De beste aspecten vond men: de toepassingen van computers in het onderwijs en dat alle studenten
dezelfde stof krijgen. De slechtste aspecten vond men: dat toetsing slecht mogelijk is en dat er tijdens
toetsen gespiekt kan worden.

5.3.4 Conclusie
Het prototype is over het algemeen goed beoordeeld. Tijdens de evaluaties kwamen toch een aantal
essentiële aandachtspunten naar voren. Hiervan moeten een aantal punten in het uiteindelijke ontwerp
worden gewijzigd.

5.4 Conclusie
Het prototype was een goede opzet, maar bevatte nog enkele kleine fouten. Ook was met bepaalde
situaties niet voldoende rekening gehouden. In de uiteindelijke versie moeten deze fouten opgelost zijn en
moet het programma een oplossing bieden voor alle situaties welke binnen het MBO kunnen voorkomen.
De opmerkingen over het programma waren over het algemeen zeer positief. Men zag diverse
toepassingsvormen en de voordelen van het programma zoals dat is getoond. De gebruikers moesten wel
eerst enige ervaring opdoen met de structuur van het programma. De confrontatie met de
onderwijskundige termen welke soms toch niet bekend zijn onder een eenduidige omschrijving is een
extra handicap voor het gebruik van het programma. In de loop van de evaluatie kregen de gebruikers wel
het gevoel dat ze de structuur binnen het programma begonnen te begrijpen.
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6. Realisatie van Webnet

6.1 Inleiding
Uit de prototypeevaluatie blijkt dat de structuur binnen het programma goed werkbaar is maar dat er nog
onvoldoende overzicht is van het geboden materiaal. Verder is er sprake van onduidelijkheid in het
gebruik van diverse omschrijvingen, functies, weergave van materiaal, meldingen, knoppen en het
aangeven van lesstoftypes. Ook is het programma nog niet aantrekkelijk genoeg en worden er opties
aangeboden die niet relevant zijn of te moeilijk. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe aan deze punten
tegemoet wordt gekomen en wat het resultaat van deze ontwikkeling is. De ontwikkeling bestaat uit het
aanpassen van het prototype. Hierbij wordt gebruik gemaakt van dezelfde middelen als voor de
ontwikkeling van het prototype.

6.2 Aanpassingen ten opzichte van het prototype
Studiewijzer
Een overzicht in de vorm van een studiewijzer neemt in het uiteindelijke ontwerp een prominente plaats
in. Door middel van een studiewijzer kan een overzicht worden gemaakt voor een vak. Het maken van
een studiewijzer was al een subtaak binnen de ondersteuning (Zie ook Bijlage 2, Tabel 11). De plaats van
de studiewijzer als ondersteuning van het onderwijs is correct. De studiewijzer maakt geen deel uit van de
lestaken (zie ook Van Beek, 1997). Toch moet er een grotere nadruk op gelegd worden omdat tijdens de
evaluaties bleek dat de docenten een overzicht van de lessen misten. Een overzicht zou moeten worden
gemaakt op het moment dat er gekozen is voor een didactische werkvorm en dat de docent hieraan een
invulling gaat geven. In het prototype moest er daarna ook daadwerkelijk een invulling in de vorm van
lesstof worden gegeven. In de definitieve versie moet nog een optie tot structurering van lesstof worden
geboden in termen van: doelen, bepaling van voorkennis, te gebruiken materiaal en wat er per les moet
worden behandeld. Door middel van de studiewijzer moeten door de docent eventueel nieuwe
vakgroepen, vakken, semesters en groepen kunnen worden toegevoegd. Het invullen van een studiewijzer
zorgt er dan voor dat er een overzicht wordt gecreëerd voor een vak, maar ook dat er binnen de database
een object aanwezig is. Als de docent de studiewijzer opslaat, een taak en een subtaak kiest, dan treedt er
een gevoel van herkenning op omdat de reeds ingevoerde studiewijzer als lesstof dan al aanwezig is.

Aantrekkelijkheid
Het schermontwerp is enigszins aangepast aan de plaatjes die worden gebruikt in het uiteindelijke
produkt. Deze moeten de aantrekkelijkheid vergroten. Het startscherm is gewijzigd in meer
contrasterende en sprekende weergave van gebruikers.

Onduidelijke termen
Bij verwarring over gebruikte termen (bijvoorbeeld: netverwijzing) is getracht een duidelijker
omschrijving te geven van de bedoelde begrippen. Hierbij zijn voorbeelden toegevoegd en zijn
omschrijvingen uitgebreid. De feedback meldingen zijn zover mogelijk verduidelijkt.

Starten van externe applicaties
In het prototype is het mogelijk vanuit de lestaken externe applicaties te starten. Dit was voor de
gebruikers uiterst verwarrend. Het starten van applicaties is nog steeds mogelijk, maar dan bij de
ondersteuningstaken. Externe applicaties zijn hulpmiddelen om het onderwijs te faciliteren. Daarom zijn
deze ondergebracht onder de taak hulpmiddelen.

Didactische werkvormen en taken
De keus voor een didactische werkvorm is voor de docenten een probleem. Deze werkvormen worden
niet aangepast. Uit onderzoek van Van Beek (1997) blijkt dat de in Webnet gebruikte werkvormen
aansluiten op het onderwijs binnen het MBO. Ook worden er niet meer subtaken aangeboden. Het blijkt
dat het materiaal toch steeds in te delen is met de reeds beschikbare opties. De docenten geven bij navraag
toe dat zij in kennis wat betreft werkvormen zelf tekort schieten.
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Navigatiemiddelen
Er wordt ook geen extra knop “verder” toegevoegd aan de navigatie balk. Elke extra knop belast het
geheugen van de gebruiker (zie ook paragraaf 4.3.2). Bij de uitwerkingen wordt geen optie geboden om e-
mail te bekijken. Het gebruik van de gegevensbank bij inleveren en uitwerkingen is een overwogen keuze
(zie paragraaf 4.3.2). E-mail kan wel worden gebruikt voor uitwerkingen, maar de optie wordt niet op
deze plaats geboden. E-mail kan geplaatst worden onder ondersteuning, hulpmiddelen.

Organisatiestructuur
De wijze waarop een organisatiestructuur (zie ook paragraaf 3.2.3) kan worden aangebracht binnen
Webnet blijft ongewijzigd. Tijdens de formatieve evaluatie werd de docenten gevraagd een vak binnen
een structuur te plaatsen. Dit gaf problemen omdat de docenten de vakken niet konden indelen op een
bestaande structuur, maar zelf een structuur moesten bedenken. Bij de formatieve evaluatie was er geen
referentiekader aanwezig. Bij de definitieve versie kan door de cybrarian vooraf al een structuur worden
aangegeven waarbinnen de docenten hun betreffende vak kunnen indelen. De verwachting van de
docenten is dat de vooraf gestructureerde organisatie binnen Webnet een werkbare oplossing zal zijn.

Engelse teksten
De Engelse teksten (Collapse, expand,..) blijven binnen het programma aanwezig. Dit omdat het de
gegevensbank gebaseerd is op een Engelstalig programma en het niet mogelijk was binnen de gestelde
tijdslimiet een vertaling te realiseren.

6.3 Toevoegingen ten opzichte van het prototype
Bij de realisatie van het prototype is in mindere mate rekening gehouden met ervaren gebruikers. Daar
een overweldigende hoeveelheid research heeft uitgewezen dat een leek het systeem anders zal benaderen
dan een expert (Bibby & Payne, 1996; Johnson, 1988; Perkins & Salomon, 1989) moet ook hier rekening
mee gehouden worden. Een expert is in dit geval een ervaren gebruiker van Webnet, terwijl een leek een
minder ervaren gebruiker is. Een expert zal tijdens het uitvoeren van taken met behulp van Webnet
gebruik maken van een uitgebreide kennisbasis (Custers, 1995; Custers, Boshuizen, & Schmidt, 1996;
Johnson, 1988; Rogers, Rutherford, & Bibby, 1992; Sweller, 1988). De verschillen tussen experts zijn
vooral gelegen in het selecteren en gebruiken van de juiste strategieën en de snelheid en nauwkeurigheid
van handelen (Schneider, 1985).
Experts zullen dus de hen toegewezen taken anders benaderen en uitvoeren dan leken. Met betrekking tot
experts kan daar rekening mee worden gehouden door snelmenu’s aan te bieden. Deze geven geen
verdere aanwijzing of andere soorten van taakondersteuning. Taken kunnen op deze wijze sneller worden
uitgevoerd. Voor de leek echter dient er een grote hoeveelheid (deels redundante) informatie beschikbaar
te zijn die ondersteuning biedt met betrekking tot navigatie, plaatsbepaling (om het “lost in hyperspace”
fenomeen te voorkomen), interactie en invoer van informatie (Collis, 1996).  Taakuitvoering zal onder
“begeleiding” van het systeem plaatsvinden. Dit zal leiden tot minder snelle, maar wel correcte
taakuitvoering. De verwachting is dat leken binnen afzienbare tijd zich het conceptuele model van de
structuur van Webnet eigen zullen maken. Dit brengt een groei van expertise met zich mee, zodat ook zij
op den duur tot de experts gerekend kunnen worden.

n Snelmenu’s zijn binnen Webnet gerealiseerd door middel van ‘binnendoorweggetjes’. Hiermee
kunnen diverse subtaken direct worden uitgevoerd zonder dat door het programma ondersteuning
wordt geboden in de vorm van een structuur of help.

6.4 Systeemontwerp van de definitieve versie
Het systeemontwerp in Figuur 29 is gebaseerd op het systeemontwerp van het prototype en paragraaf 6.2
en 6.3 waarin is aangegeven waarin het prototype verschilt met de definitieve versie. Alleen het
systeemontwerp van de lestaken is gewijzigd. Het systeemontwerp van de ondersteuningstaken is niet
veranderd.
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Figuur 29: DFD van het definitief systeemontwerp van taken met betrekking tot lestaken
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6.5 Schermontwerp
Het definitieve schermontwerp (Figuur 30) is gebaseerd op het prototypeschermontwerp en op de
evaluatieresultaten van het prototype (5.3.3).

Naam en versie van programma Kop en icoon van gekozen
werkvorm of taak

Onderwijskundige taken menu

Sub-lestaken
menu

NavigatieHelp

Hoofd werk scherm

Kop van sub-
taken menu

Kop van hoofdwerkscherm

Figuur 30: Schermontwerp van Webnet

Figuur 31 geeft weer hoe het schermontwerp en systeemontwerp zijn vormgegeven in het programma.

Figuur 31: Schermafdruk van definitieve versie van Webnet voor de docent
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7. Evaluatie

7.1 Inleiding
Een beschrijving van de werking van het uiteindelijke produkt is opgenomen als Bijlage 8: Beschrijving
van het uiteindelijke produkt. De doel van de summatieve evaluatie is tweeledig. Ten eerste een
gebruikersoordeel verkrijgen met betrekking tot functionaliteit, effectiviteit, aansluiting op de gebruiker,
bruikbaarheid en visuele aantrekkelijkheid. Ten tweede wordt de evaluatie uitgevoerd om aanbevelingen
te doen voor een eventueel vervolgontwerp van dit programma. In dit hoofdstuk wordt de opzet van de
evaluatie, het gebruikte materiaal, de evaluatiegegevens en de conclusie beschreven.

7.2 Opzet van de evaluatie
De summatieve evaluatie is bijna identiek aan de prototype evaluatie. Bij de eindevaluatie ontbreken de
verbale opmerkingen. De gebruikers mochten wel opmerkingen maken en vragen stellen, maar deze
maakten geen deel uit van de evaluatieprocedure. Hier is voor gekozen omdat de groepen waarin de
evaluatie plaatsvond te groot waren voor deze wijze van evaluatie. Elke gebruiker kreeg een opdracht die
met behulp van Webnet uitgevoerd moest worden.

Docenten
De evaluatie is uitgevoerd bij 13 docenten. Bij de evaluatie werd vooraf een beschrijving gegeven van het
project Webnet. Hierbij is globaal uitgelegd welke functies met het programma uitgevoerd kunnen
worden. Vervolgens is de docenten lesmateriaal aangeboden. Dit werd aangeboden op papier en diskette.
De lesstof betrof een inleiding tot meettechniek (zie Bijlage 9: Lesstof meettechniek ). Deze lesstof is
tijdens de prototype-evaluatie gebruikt voor de studenten. Aansluitend hierop werd de docenten de
mogelijkheid geboden om 10 minuten de functies van het programma te onderzoeken. Na dit oriënterende
deel binnen de evaluatie moesten de docenten het lesmateriaal binnen Webnet plaatsen. De docenten
moesten dus de lesstof door middel van Webnet beschikbaar stellen aan studenten. Hierbij kreeg elke
docent een verschillende groep studenten toegewezen. De docenten konden vragen stellen als iets niet
duidelijk was. Na afloop werd gevraagd een vragenlijst in te vullen. Het protocol met betrekking tot de
summatieve docenten evaluatie is opgenomen als Bijlage 15: Protocol docent summatieve evaluatie.

Studenten
De definitieve versie is ook getest met 13 studenten. Voorafgaand aan de evaluatie werd een beschrijving
gegeven van het project Webnet. Vervolgens mocht er gedurende 10 minuten geëxperimenteerd worden
met het programma. Hierop aansluitend werd de studenten gevraagd een opdracht uit te voeren met het
programma. Hierbij is hetzelfde materiaal gebruikt als voor de prototype-evaluatie. Tijdens de evaluatie
mochten de studenten vragen stellen over de werking of over onduidelijkheden met betrekking tot het
programma. Na afloop werd gevraagd een vragenlijst in te vullen en kregen de studenten een vergoeding
voor de medewerking. Het protocol met betrekking tot de summatieve studenten evaluatie is opgenomen
als Bijlage 16: Protocol student summatieve evaluatie.

7.2.1 Testresultaten

Docenten summatief
Tijdens de summatieve evaluaties zijn invulformulieren gebruikt om op een aantal aandachtspunten een
mening van gebruikers te krijgen. De resultaten worden hier weergegeven. De resultaten in absolute
cijfers zijn opgenomen als Bijlage 17: Resultaten docent summatieve evaluatie.

Algemene indruk van het programma
De algemene indruk van het programma werd goed beoordeeld. Men kon er gemakkelijk mee werken.
Het leren werken met Webnet werd door de docenten als gemakkelijk beoordeeld.
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Visuele duidelijkheid
De visuele duidelijkheid wordt door de docenten over het algemeen positief beoordeeld. De kleuren zijn
voldoende contrasterend, de informatie is duidelijk te zien en teksten zijn goed te lezen. Bij presentatie
van grote hoeveelheden informatie op een scherm is dit op duidelijke wijze vormgegeven. De
verschillende soorten informatie zijn duidelijk van elkaar gescheiden. Meestal hebben de schermen
duidelijk een informatieve titel of omschrijving. De docenten hebben soms problemen met het vinden van
de gewenste informatie. Ook vinden ze de verschillende schermen soms verwarrend. Informatie in de
vorm van help, instructies en knoppen valt meestal wel op. Bij het wijzigen van informatie is meestal
duidelijk hoe dit moet worden gedaan. De informatie verschijnt logisch en goed georganiseerd op het
scherm. De algemene beoordeling van de docenten op de visuele duidelijkheid was goed tot voldoende.

Consistentie
De docenten beoordelen de consistentie binnen het programma over het algemeen positief. De kleuren
zijn consequent gebruikt, er zijn telkens dezelfde begrippen gebruikt en grafische representaties in de
vorm van iconen worden op een samenhangende wijze gepresenteerd. De diverse typen informatie
worden steeds op dezelfde plaats in het scherm getoond en er is sprake van een consistent schermontwerp.
Het programma reageert volgens de docenten samenhangend op de acties die worden uitgevoerd en
komen acties zoals: wijzigen, verwijderen en toevoegen overeen in de verschillende onderdelen van het
programma. Het programma wordt door een meerderheid van de docenten goed beoordeeld.

De aansluiting van het programma op de gebruiker
Volgens de docenten zijn de iconen en plaatjes meestal te begrijpen en te herkennen. Men vindt dat niet
meer iconen en plaatjes nodig zijn. Het gebruikte jargon is begrijpelijk en de gepresenteerde informatie is
in overeenstemming met hoe de taken moeten worden uitgevoerd. Webnet werkt in de meeste gevallen
zoals men denkt dat het zou werken. De volgorde van activiteiten is zoals men die zou verwachten. De
docenten vonden de aansluiting op het onderwijs goed.

Informatieve feedback
De terugkoppeling van het programma naar de docenten van de keuzemogelijkheden die ze hebben en de
acties die ze hebben uitgevoerd zijn meestal duidelijk. De meldingen zijn meestal positief en beknopt,
relevant, informatief en te begrijpen. Ook is het meestal duidelijk hoe bepaalde taken moeten worden
uitgevoerd door middel van het programma. De docenten beoordelen de feedback voldoende tot goed.

Duidelijkheid van het programma
De docenten is het meestal duidelijk hoever ze gevorderd zijn met hun werkzaamheden. Ze vinden het
meestal duidelijk wat er moet gebeuren om werkzaamheden uit te voeren. Als uit een menu moet worden
gekozen, dan is meestal duidelijk wat de opties inhouden. Het is vervolgens duidelijk met welk onderdeel
van het programma men bezig is, als er voor een optie is gekozen. De structuur van het programma is
duidelijk en de docenten is het meestal duidelijk waarom het programma op deze wijze is georganiseerd
en men vind deze structuur meestal ook goed. De docenten beoordelen het programma voldoende tot
goed met betrekking tot de duidelijkheid.

Functionaliteit van het programma
Volgens de docenten wordt de informatie meestal op een zodanige wijze gepresenteerd dat deze geschikt
is voor het uitvoeren van hun taken. Elk scherm biedt meestal alle informatie die voor een bepaalde taak
nodig is. Door het programma worden meestal de mogelijkheden geboden om bepaalde taken uit te
voeren die nodig geacht worden. De grotere taken zijn meestal opgesplitst in subtaken. De algemene
beoordeling van de functionaliteit van het programma is goed tot voldoende.

Bruikbaarheid
Tijdens het gebruik van het programma stuiten de docenten op kleine problemen. Deze kleine problemen
betroffen: het uitzoeken hoe het programma werkt, hoe bepaalde taken uitgevoerd moesten worden en ze
traden vooral op tijdens de eerste ervaringen met het programma. Naarmate men meer ervaring opdeed
verdwenen de problemen. De meerderheid van de docenten had geen problemen met de structuur van het
programma in termen van te strak of niet flexibel.
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Algemene aspecten van het programma
De beste aspecten vond men: “bereikbaarheid leerstof voor iedereen (doel)”; “ didactisch goed
onderbouwd.”; “ diverse werkvormen en duidelijke presentatie”; “ Een grote mate van beveiliging aan de
kant van de student”; “ flexibele opbouw”; “ flexibiliteit: koppelingsmogelijkheid met verscheidenne andere
programma’s als teksverwerkers e.d.”; “ het is een eenduidige manier van presenteren naar de leerling”;
“ lay-out”; “ menu’s”; “ samenwerking met andere programma’s”; “ structuur”; “ veelzijdig te gebruiken
voor zover geprobeerd, het vragen maken”; “ visueel aantrekkelijk”
De slechtste aspecten vond men: “beveiliging, verantwoordelijkheid van de docent”; “ complexe manier
van invullen vergt in eerste instantie veel uitleg”; “ erg veel invullen voor studiewijzer”; “ in het algemeen
voor elk instructieprogramma: kan op den duur verstorend werken.”; “ komt nogal omslachtig over,
voordat informatie verstuurd kan worden”; “ nog niet ervaren”; “ overzicht”; “ te weinig tijd voor invoer”;
“vrij ‘zware’ hardware nodig”.
Op de vraag of er nog verwarrende of moeilijke delen in het programma aanwezig waren antwoordden de
docenten: “helaas nog te weinig inzicht in programma”; “ het kost mij meer tijd om met het programma
vertrouwd te raken.”; “ nee”; “ veel stappen nodig om doel te bereiken”.

Studenten summatief
Tijdens de summatieve evaluaties zijn invulformulieren gebruikt om op een aantal aandachtspunten een
mening van gebruikers te krijgen. De resultaten worden hier weergegeven. De resultaten in absolute
cijfers zijn als Bijlage 18: Resultaten student summatieve evaluatie opgenomen.

Algemene indruk van het programma
De algemene indruk van het programma werd goed beoordeeld. Men kon er gemakkelijk mee werken.
Het leren werken met Webnet werd door de studenten als gemakkelijk beoordeeld.

Visuele duidelijkheid
Wat betreft de visuele duidelijkheid oordeelden de studenten over het algemeen positief. De kleuren zijn
voldoende contrasterend, de informatie is duidelijk te zien en teksten zijn goed te lezen. Bij presentatie
van grote hoeveelheden van informatie op een scherm is dit op duidelijke wijze vormgegeven. De
verschillende soorten informatie zijn duidelijk van elkaar gescheiden. Meestal hebben de schermen
duidelijk een informatieve titel of omschrijving. De studenten hebben soms problemen met het vinden
van de gewenste informatie. Ook vinden ze de verschillende schermen soms verwarrend. Informatie in de
vorm van help, instructies en knoppen valt meestal wel op. Bij het wijzigen van informatie is meestal
duidelijk hoe dit moet worden gedaan. De informatie verschijnt logisch en goed georganiseerd op het
scherm. De algemene beoordeling van de studenten op de visuele duidelijkheid was voldoende tot goed.

Consistentie
Wat betreft consistentie oordelen de studenten over het algemeen positief. De kleuren zijn consequent
gebruikt, er zijn telkens dezelfde begrippen gebruikt en grafische representaties in de vorm van iconen
worden op een samenhangende wijze gepresenteerd. De diverse typen informatie worden steeds op
dezelfde plaats in het scherm getoond en er is sprake van een consistent schermontwerp. Het programma
reageert volgens de studenten samenhangend op de acties die worden uitgevoerd en komen acties zoals;
wijzigen, verwijderen en toevoegen overeen in de verschillende onderdelen van het programma. Het
programma wordt door een meerderheid van de studenten goed tot voldoende beoordeeld.

De aansluiting van het programma op de gebruiker
Volgens de studenten zijn de iconen en plaatjes meestal te begrijpen en te herkennen. Men vindt dat er
soms meer iconen en plaatjes nodig zijn. Het gebruikte jargon is begrijpelijk en de gepresenteerde
informatie is in overeenstemming met hoe de taken moeten worden uitgevoerd. Webnet werkt in de
meeste gevallen hoe men denkt dat het zou werken. De volgorde van activiteiten is zoals men die zou
verwachten. De studenten vonden de aansluiting op het onderwijs voldoende tot goed.

Informatieve feedback
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De terugkoppeling van het programma naar de studenten van de keuzemogelijkheden die ze hebben en de
acties die ze hebben uitgevoerd zijn meestal duidelijk. De meldingen zijn meestal positief en beknopt,
relevant, informatief en te begrijpen. Ook is het meestal duidelijk hoe bepaalde taken moeten worden
uitgevoerd door middel van het programma. De studenten beoordelen de feedback voldoende tot goed.

Duidelijkheid van het programma
De studenten is het meestal duidelijk hoever ze gevorderd zijn met hun werkzaamheden. Ze vinden het
meestal ook duidelijk wat er moet gebeuren om werkzaamheden uit te voeren. Als er uit een menu moet
worden gekozen, dan is meestal duidelijk wat de opties inhouden. Het is vervolgens duidelijk met welk
onderdeel van het programma men bezig is, als er voor een optie is gekozen. De structuur van het
programma is duidelijk en de studenten is het meestal duidelijk waarom het programma op deze wijze is
georganiseerd en men vind deze structuur meestal ook goed. De studenten beoordelen het programma
voldoende tot goed met betrekking tot de duidelijkheid.

Functionaliteit van het programma
Volgens de studenten wordt de informatie meestal op een zodanige wijze gepresenteerd dat deze geschikt
is voor het uitvoeren van hun taken. Elk scherm biedt meestal alle informatie die voor een bepaalde taak
nodig is. Door het programma worden meestal de mogelijkheden geboden om bepaalde taken uit te
voeren die nodig geacht worden. De grotere taken zijn meestal opgesplitst in subtaken. De algemene
beoordeling van de functionaliteit van het programma is voldoende tot goed.

Bruikbaarheid
Tijdens het gebruik van het programma stuiten de studenten op kleine problemen. Deze kleine problemen
betroffen: het uitzoeken van hoe het programma werkt, over hoe bepaalde taken uitgevoerd moesten
worden en onwetendheid over de te volgen stappen. Hierbij werd aangegeven dat men nog niet voldoende
vertrouwd was met het programma en dat daardoor deze kleine problemen ontstonden. Men vond in soms
de structuur van het programma te strak of niet flexibel.

Algemene aspecten van het programma
De beste aspecten vond men: “ziet er goed uit, niet saai”; ”lesstof kan elk moment veranderd worden, dit
kan niet in boeken”; “ overzichtelijk, praktisch, snel”; “ je kunt alles opzoeken wat je nodig hebt; goede
beveiliging van de data die door docenten ingevoerd wordt”; “ goede indeling”; “ als je met de muis op een
plaatje komt, komt er vanzelf de betekenis te staan, dat is erg goed”; “ uiterlijk is goed verzorgd
gebruikersvriendelijk”; “ stappen zijn duidelijk aangegeven”; “ duidelijk”; “goede lay-out (zeer duidelijk
alles aangegeven)”; “ gemakkelijk in gebruik”.
De slechtste aspecten vond men: “om van basisstof naar vragen toe te gaan duurt vrij lang”; “ fraude bij
toetsen”; “ moeilijk te vinden wat de werkvolgorde is (de studiewijzer is wel duidelijk)”; “ de menubalken
boven, onder en links”; “het kost 15 minuten om te wennen aan het programma voordat het goed
werkbaar is”; “ je hebt niet altijd toegang tot opties”; “ niet altijd even flexibel”; “het inloggen is
onduidelijk”; “ een beetje complex omdat je nog niet vertrouwd bent met het programma”.
Verwarrende of moeilijke delen in het programma vond men: “er moet een goede handleiding bij”; “dat
je zomaar opeens in een ander programma komt (bijv. Word) is moeilijk te snappen”; “ menubalken: om
erachter te komen wat nu wat is”; “je weet niet altijd waar je de informatie moet zoeken”.

7.3 Conclusie
Het uiteindelijke produkt is tijdens de summatieve evaluatie goed door de gebruikers beoordeeld. In
vergelijking met de formatieve evaluatie blijkt echter dat de gebruikers op de summatieve evaluatie het
programma minder positief beoordelen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de formatieve evaluatie is
uitgevoerd met kleine groepen. Een interne validiteitsbedreiger (Cook en Campbell, 1979) als sociale
wenselijkheid kan hierbij een rol hebben gespeeld. De formatieve evaluaties hebben plaatsgevonden
tijdens vakanties en proefwerkweken van de scholen. De studenten die meegewerkt hebben waren zeer
gemotiveerd en stonden in zeer goede relatie met de docent. Tijdens de summatieve evaluaties is er
gebruik gemaakt van beloningen. Hierbij heeft sociale wenselijkheid waarschijnlijk een kleinere rol
gespeeld. Bij de summatieve evaluatie was er per sessie een kortere tijd ter beschikking. Dit heeft er
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waarschijnlijk toe geleid dat de resultaten van de docenten iets minder positief zijn. De beschikbare tijd
was waarschijnlijk te kort om de structuur binnen het programma te doorgronden.
De gebruikers vinden dat het programma goed aansluit op het onderwijs en zien de taken binnen het
onderwijs terugkomen in het programma. Het programma is volgens de verschillende doelgroepen
voldoende duidelijk, aantrekkelijk en functioneel. Het programma biedt de gebruikers de mogelijkheid
om met de nieuwste technologie een nieuwe vorm van onderwijs te realiseren.
Toch is het programma nog niet perfect. Uit de resultaten van de summatieve evaluatie blijkt dat er nog
enkele punten zijn waarop het systeem verbeterd kan worden. Deze punten betreffen de volgende delen
van het programma:
• Als er eenmaal is gekozen voor een vakgroep, dan zou het programma alleen verder moeten werken

met de vakken die voor die vakgroep beschikbaar zijn.
• Bij het inloggen van een student moet het systeem alleen de informatie presenteren die voor de student

geschikt is. Op dit moment kan de student alle informatie bekijken die beschikbaar is. Net als in de
bibliotheek kan de student overal naar toe en met de informatie doen wat hij of zij wil. De hoeveelheid
kan verwarrend zijn en ertoe bijdragen dat de student niet de informatie vindt die bedoeld was om aan
te bieden. De indeling van de stof is goed, maar de kans op vergissingen kan door invoeren van een
dergelijk systeem worden verkleind.

• De student zou een persoonlijk kladblok moeten hebben in de vorm van een "to do list" een lijst
waarin de werkzaamheden worden aangegeven die door de student moeten worden uitgevoerd. Hierin
kan de student voor zichzelf bijhouden wat al is gedaan, en wat niet. Op dit moment zou de student
zichzelf een bericht kunnen sturen. Door een volgende keer de berichten te lezen kan bekeken worden
hoe ver men is gevorderd.

• De Engelse termen die nog soms worden getoond (Collapse / Expand) passen niet in het programma.
De oorzaak hiervan ligt in het feit dat de gegevensbank van Lotus uitgevoerd is in Engels. Het vertalen
van de termen was niet mogelijk binnen de gestelde tijdslimiet.

• Vanwege de nieuwe kwalificatiestructuur is moeilijk in te schatten in hoeverre het programma aansluit
op de nieuwe situatie.
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8. Discussie en conclusie

8.1 Inleiding
Dit doctoraalverslag is een beschrijving van het onderzoek naar, ontwerp, constructie en evaluatie van een
onderwijsomgeving. Hierbij is gebruik gemaakt van het ISM-3 model (De Diana & Kramer, 1996a). De
realisatie van de onderwijsomgeving is een onderdeel van het project Webnet. Het project heeft tot doel
de informatie die op Internet aanwezig is met behulp van ICT middelen bruikbaar te maken voor het
MBO. De onderwijsomgeving wordt ondersteund door een Cybrarian die de gebruikers (de docenten en
studenten) van het programma kan assisteren bij het gebruik. In dit hoofdstuk wordt op kritische wijze
teruggekeken op de gehele afstudeeropdracht.

8.2 Reflectie
De opdracht is gekozen op gronden van uitdaging, interesse, concreetheid en functionaliteit. De uitdaging
van het project bestond uit het maken van een niet bestaand produkt met een technologie die nog in
ontwikkeling is. Het uiteindelijk op te leveren produkt gaat gebruikt worden binnen het MBO. Het feit dat
het om een produkt gaat dat daadwerkelijk gebruikt gaat worden heeft zeker bijgedragen tot de keus voor
deze opdracht.
Het ontwerp van het produkt richt zich op de toepassing van ICT middelen op het Intranet binnen de
school. De begrippen ICT middelen en het gebruik hiervan op een Intranet staan op dit moment erg in de
belangstelling. Diverse organisaties willen informatie op een gestructureerde wijze aanbieden aan hun
werknemers. Meestal beschikken de organisaties al over de noodzakelijke LAN’s, maar is de toepassing
hiervan beperkt. Diverse ICT middelen kunnen de functionaliteit van een dergelijk netwerk op effectieve
wijze benutten door bijvoorbeeld Mail applicaties. Deze toepassingen zijn interessant en kunnen op grote
schaal worden toegepast.
Het verslag is aan de hand van het ISM-3 model, Figuur 1 (De Diana & Kramer, 1996a) opgezet. Dit
model gaf op verschillende beslissingsmomenten in het verslag een duidelijke sturing aan de te volgen
stappen. Toch moet over het ISM-3 model het volgende worden opgemerkt. Er worden verschillende
strategieën geboden om resultaten te boeken. Een voorbeeld hiervan is de constructie van een DFD . Het
DFD moet volgens het ISM-3 model voortvloeien uit de context-analyse (paragraaf 3.2),
doelgroepanalyse (paragraaf 3.3) en taakanalyse (paragraaf 3.4). Op zich klopt deze redenatie. Het
probleem zit in de voorgestelde verslaglegging. Een conclusie is normaal gesproken een samenvatting
van eerder genoemde belangrijke feiten. Het ISM-3 model suggereert dat in de conclusie van het
analysehoofdstuk een DFD moet worden gemaakt van de eerdere bevindingen. Het DFD is dan een
combinatie van eerder gevonden conclusies en is tevens een nieuwe bevinding. Deze hoort daarom niet
thuis in de conclusie (paragraaf 3.7) maar in het ontwerphoofdstuk (Hoofdstuk 4). In dit verslag is dat dan
ook op deze wijze gerealiseerd.
Tijdens de voortgang van het traject hebben zich geen grote problemen voorgedaan. De bedoelingen en
wensen van de verschillende deelnemers waren door hen soms moeilijk onder woorden te brengen zodat
concrete uitspraken niet konden worden gemaakt. Het anticiperen op dit soort niet concrete uitspraken
was erg moeilijk. Toch geeft het een groot gevoel van voldoening als uit een evaluatie blijkt dat de
doelgroep het uiteindelijk gemaakte produkt waardeert en de meerwaarde voor het onderwijs er van in
ziet.



70

8.3 Conclusie
De ASA onderwijsgroep als opdrachtgever gaf de opdracht voor het ontwerp van een Intranet
onderwijsomgeving voor MBO docenten waarmee gebruik kan worden gemaakt van de nieuwste ICT
middelen en van de informatie die op het Internet beschikbaar is. Webnet voldoet aan de eisen welke in
het projectplan genoemd worden. Het programma biedt een aantal functionaliteiten waarmee het
zelfstandig leren binnen het MBO gefaciliteerd kan worden. Het programma is gemaakt voor een type
onderwijs dat door de huidige veranderingen volledig nieuw van opzet is. Toekomstig onderzoek zou zich
kunnen richten op de implementatie van Webnet. Hierbij zou verder onderzocht kunnen worden in
hoeverre Webnet tegemoet komt aan de eisen van de gebruikers en hoe dit eventueel verbeterd kan
worden. Een combinatie van management en instructieprogramma dat door de gebruikers kan worden
geraadpleegd op het moment dat ze dat zelf willen en in een tempo dat tegemoet komt aan de kenmerken
van de verschillende gebruikers.
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Bijlage 1: “Opzet van een Intranet” (PTT Telecom, 1996)
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Bijlage 2: Taken, subtaken en opties

Tabel 8: Taken, subtaken en opties voor de docent binnen de lestaken

Opties
Taken Subtaken Bewerken Verwijderen Inzien Uitvoeren
Informatie aanbieden Basisstof DC C DC

Herhalingsstof DC C DC
Extra stof DC C DC
Lesstof toevoegen DC

Oefeningen aanbieden Bestuderingsvraag DC C DC
Verwerkingsopdracht DC C DC
Lesstof toevoegen DC
Uitwerking van de
student

DC C DC

Evaluatie Toets DC C DC
Opdracht DC C DC
Verslag DC C DC
Lesstof toevoegen DC
Uitwerking van de
student

DC C DC

Cursusprogramma Compleet programma DC C DC
Oefenprogramma DC C DC
Simulatieprogramma DC C DC
Toetsprogramma DC C DC
Lesstof toevoegen DC

Navigatie Ondersteuning DC
Terug DC
Stop DC
Herstart DC
Help DC
Bericht DC

Tabel 9: Taken, subtaken en opties voor de student binnen de lestaken

Opties
Taken Subtaken Bewerken Verwijderen Inzien Uitvoeren
Informatie bestuderen Basisstof DC C DSC

Herhalingsstof DC C DSC
Extra stof DC C DSC

Oefeningen Bestuderingsvraag DC C DSC
Verwerkingsopdracht DC C DSC
Inleveren S

Toetsing Toets DC C DSC
Opdracht DC C DSC
Verslag DC C DSC
Inleveren S

Cursusprogramma Compleet programma DC C DSC
Oefenprogramma DC C DSC
Simulatieprogramma DC C DSC
Toetsprogramma DC C DSC

Navigatie Ondersteuning DSC
Terug DSC
Stop DSC
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Herstart DSC
Help DSC
Bericht DSC

Tabel 10: Taken, subtaken en opties voor de Cybrarian binnen de Cybrariantaken

Opties
Taken Subtaken Bewerken Verwijderen Inzien Uitvoeren
Informatie aanbieden Basisstof C C C

Herhalingsstof C C C
Extra stof C C C
Lesstof toevoegen C

Oefeningen aanbieden Bestuderingsvraag C C C
Verwerkingsopdracht C C C
Lesstof toevoegen C
Uitwerking van de
student

C C C

Evaluatie Toets C C C
Opdracht C C C
Verslag C C C
Lesstof toevoegen C
Uitwerking van de
student

C C C

Cursusprogramma Compleet programma C C C
Oefenprogramma C C C
Simulatieprogramma C C C
Toetsprogramma C C C
Lesstof toevoegen C

Navigatie Ondersteuning C
Terug C
Stop C
Herstart C
Help C
Bericht C

Cybrariantaken Studiewijzer maken C
Groepen overzicht C C C C
Lesstof zoeken C
Lesstof toevoegen C
Huiswerk opgeven C
Uitwerkingen inzien C C C C
Vraag docent C C C C
Mededocent C C C C
Medestudent C C C C
Samenwerken docenten C C C C

Tabel 11: Taken, subtaken en opties binnen de ondersteuningstaken

Opties
Taken Subtaken Bewerken Verwijderen Inzien Uitvoeren
Studiewijzer Eindtermcode gesorteerd DC C DSC

Vak gesorteerd DC C DSC
Studiewijzer maken DC DC

Leerlingbegeleiding Discussie met student DC C DSC DS
Discussie met mededocent C C DC DS
Discussie met medestudent DC C DSC DSC



Bijlagen

81

Agenda Student gegevens C C DSC C
Docent gegevens C C DSC C
Lesroosters C C DSC C
Huiswerk inzien DC C DSC
Huiswerk opgeven DC

Mededelingen Aankondiging C C DSC
Roosterwijzigingen C C DSC
Mededeling toevoegen DSC

Hulpmiddelen Internetprogramma C C DSC
Ander programma C C DSC
Programma toevoegen DC

Navigatie Ondersteuning DSC
Terug DSC
Stop DSC
Herstart DSC
Help DSC
Bericht DSC
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Bijlage 3: Vragenlijst doelgroepanalyse

Enschede, 15 januari, 1997
Beste docent,

De opkomst van de computer is niet meer te stuiten evenals de opmars van Internet. Ook binnen de
scholen zullen deze ontwikkelingen een rol gaan spelen. Om de introductie van grootschalig gebruik
van de computer en het gebruik van Internet te vergemakkelijken worden diverse projecten gestart.

Uw onderwijsinstelling heeft besloten om mee te werken aan het project Werkplaats voor
Beroepsonderwijs op het Netwerk voor Educatieve Toepassingen (WEBNET).
Dit project biedt een open leeromgeving op het lokale onderwijsnetwerk, waarbinnen op
aantrekkelijke en gebruikersvriendelijke wijze (Internet-)faciliteiten ter beschikking gesteld worden.
Deze faciliteiten ondersteunen diverse werkvormen die het zelfstandig leren bevorderen. Het project
resulteert in een samenhangend systeem op basis van Internet/Intranet, het WEBNET. Op dit net kan
voor de onderwijsinstelling informatie worden aangeboden die is afgestemd op de eigen leeromgeving
van de school.

Dit betekent dus dat binnen dit project (op de computer) een leeromgeving gemaakt wordt die
docenten en studenten bij het onderwijs kan ondersteunen. De cruciale vraag is nu hoe de computer
binnen het onderwijs voor u als docent een bruikbaar middel kan zijn. Immers u bent als docent een
potentiële gebruiker van dit toekomstige WEBNET.

Omdat wij als afstudeerders (Universiteit Twente, Faculteit der Toegepaste Onderwijskunde)
betrokken zijn bij de ontwikkeling van WEBNET, willen wij u als potentiële gebruiker een aantal
vragen stellen. Het is erg belangrijk dat u de vragen zo goed mogelijk probeert te beantwoorden en
eventueel suggesties geeft. Op deze manier kunt u namelijk uw mening en uw ideeën geven over goed,
zinvol en verantwoord gebruik van de computer binnen het onderwijs. Mede op basis van uw
suggesties zal het produkt ontwikkeld worden.

Het is de bedoeling dat u de vragenlijst invult en zo snel mogelijk inlevert bij André Wessels (in zijn
postvakje).
De informatie uit de vragenlijsten zal vertrouwelijk behandeld worden. Als u er geen bezwaar tegen
heeft om eventueel over deze vragenlijst een gesprek te hebben, wilt u dan uw naam invullen.

Alvast bedankt voor uw medewerking en met vriendelijke groet,

Allard Strijker en
Barbara van Beek
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Vragenlijst

Algemene vragen

1) Naam: ..........................................................................................................................

2) Leeftijd
O <25
O 25-35
O 36-45
O 46-55
O >55

3)  Welk vak of welke vakken geeft u?

vak aantal lesuren

Vragen met betrekking tot onderwijs

4) Als u lesgeeft, maakt u dan gebruik van:

activiteit ja nee
klassikale uitleg
groepsopdrachten
individuele opdrachten
pratica
projectonderwijs
zelfstandig leren
demonstraties
stagebegeleiding
studiebegeleiding

5) Ziet u zichzelf als docent binnen het leerproces: (kies één van de opties)
O Op de voorgrond, als overdrager van informatie aan de studenten;
O Op de achtergrond, meer als begeleider van studenten;
O Anders, namelijk
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

6) Wat staat binnen uw lessen meer centraal: (kies één van de opties)
O  Overdragen van de leerstof, de inhoud;
O  Aandacht voor het leerproces, de wijze waarop geleerd wordt.
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Vragen met betrekking tot computergebruik

7) Gebruikt u thuis een computer?
O Zo ja, waarvoor gebruikt u thuis de computer, en welke programma’s gebruikt u daarbij? (Of:
Waarvoor zou u een computer willen gebruiken en welke programma’s zou u daarvoor gebruiken?)
Bijvoorbeeld; activiteit: berichten versturen, programma: electronische post.

activiteit programma

O Nee, ik gebruik thuis geen computer omdat
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

8)  Gebruikt u op school een computer?
O Zo ja, waarvoor gebruikt u die? Bijvoorbeeld; activiteit: les voorbereiden, programma:
tekstverwerker (Word/WP).

activiteit programma

O Nee, ik gebruik op school geen computer omdat
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

9) Zou u bereid zijn de computer te willen gebruiken binnen het onderwijs, en waarom wel/niet?
O Ja, ik zou de computer willen gebruiken voor
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................

O Nee, ik zou de computer niet gebruiken omdat
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................
Vragen met betrekking tot Internet

10) Hoe vaak heeft u met Internet gewerkt?
O  Een enkele keer
O  Vaak, gemiddeld ..........uur per week.
O  Nog nooit, omdat
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................

11) Kunt u aangeven waarvoor u Internet heeft gebruikt of zou willen gebruiken?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

12) Op welke manier zou, volgens u, Internet binnen uw lessen gebruikt kunnen worden? (Denk
bijvoorbeeld aan het geven van opdrachten aan leerlingen via Internet.)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

13) Ruimte voor andere opmerkingen
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..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Hartelijk dank voor uw medewerking!
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Enschede, 15 januari, 1997
Beste student,

De opkomst van de computer is niet meer te stuiten evenals de opmars van Internet. Ook op school
wordt je er mee geconfronteerd. Om het gebruik van de computer en Internet binnen scholen te
stimuleren worden diverse projecten gestart.

Jouw school heeft besloten om mee te werken aan het project Werkplaats voor Beroepsonderwijs op
het Netwerk voor Educatieve Toepassingen (WEBNET).
Op dit net kan voor de school informatie worden aangeboden die is afgestemd op de eigen omgeving,
wensen en interesse van de school en de studenten. Dit betekent dus dat binnen dit project (op de
computer) een programma gemaakt wordt die docenten en studenten bij het onderwijs kan
ondersteunen. Een belangrijke vraag is nu hoe de computer binnen het onderwijs voor jou als student
een bruikbaar hulpmiddel kan zijn. Jij gaat immers als student straks dit toekomstige WEBNET
gebruiken!

Omdat wij als afstudeerders (Universiteit Twente, Faculteit der Toegepaste Onderwijskunde)
betrokken zijn bij de ontwikkeling van WEBNET, willen wij jou als toekomstige gebruiker een aantal
vragen stellen. Het is erg belangrijk dat je de vragen zo goed mogelijk probeert te beantwoorden en
eventueel suggesties geeft. Op deze manier kan je namelijk jouw mening en ideeën geven over goed,
zinvol en ook leuk gebruik van de computer binnen het onderwijs. Mede op basis van jouw suggesties
zal het produkt ontwikkeld worden.

Het is de bedoeling dat je de vragenlijst invult en zo snel mogelijk inlevert bij dhr. André Wessels (in
zijn postvakje).
De informatie uit de vragenlijsten zal vertrouwelijk behandeld worden.

Alvast bedankt voor de medewerking en met vriendelijke groet,

Allard Strijker en
Barbara van Beek



Bijlagen

87

Vragenlijst

1) Naam: ..........................................................................................................................

2) Leeftijd: .............................

3) Welke richting binnen het MTO volg je?....................................................................

4) In welk jaar zit je nu? .................................................................................................

5) Gebruik je thuis een computer?
O Ja
O Nee

6) Waarvoor gebruik je thuis de computer, en welke programma’s gebruik je daarbij? (Of: Waarvoor
zou je een computer willen gebruiken en welke programma’s zou je daarvoor gebruiken?).
Bijvoorbeeld; activiteit: berichten versturen, programma: elektronische post.

activiteit programma

7) Vind je het leuk om met een computer te werken?
O Ja, want ........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................
O Nee, want .....................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

8) Gebruik je op school in vrije uren een computer?
O Ja, vooral voor .............................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
O Nee, omdat ...................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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9) Gebruikt je tijdens de lessen een computer, en waarvoor gebruik je die dan? Bijvoorbeeld; voor de
les Nederlands een samenvatting (activiteit) maken met het programma Word/WP.

les activiteit programma

10) Op welke manier lijkt het je zinvol de computer binnen de school/klas te gebruiken? Denk hierbij
bijvoorbeeld aan het via Internet versturen van een gemaakt verslag aan de docent.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

11) Bij welke vakken lijkt je dit het meest geschikt?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

12) Hoe vaak heb je met Internet gewerkt?
O  Een enkele keer
O  Vaak, gemiddeld ..........uur per week.
O  Nog nooit, omdat
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

13) Kun je aangeven waarvoor je Internet hebt gebruikt of zou willen gebruiken?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................………

14) Op welke manier zou, volgens jou, Internet binnen de school gebruikt kunnen worden?
..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................

15) Ruimte voor andere opmerkingen
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Hartelijk dank voor jouw medewerking!
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Bijlage 4: Gebruikte middelen bij ontwerp en ontwikkeling van het produkt

Hardware Computer Pentium 200 Pro
32 Megabyte intern geheugen
2,4 Gigabyte harde schijf
16 bits geluidskaart
17” super VGA monitor
CD-ROM station
1.44 Floppystation

Netwerk van Toegepaste
onderwijskunde

TCP/IP geïnstalleerd

Volledig toegang tot Internet
Elke PC een vast IP adres

Software Internetnet applicaties Netscape gold 3.01a
Netmeeting 1.1a

Grafische applicaties Paint Shop Pro 4.0
Adobe photoshop 3.0

HTML bewerkingsprogramma Flexedit 32 2.2
Netscape gold 3.01a

Tekstverwerker MS-Word 7.0

Besturingsprogramma MS-Windows ‘95

Gegevensbank en HTTP server Domino 1.5

Gegevensbank Lotus Notes 4.5

Applicaties MS-Powerpoint
MS-Paintbrush
MS-Write
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Bijlage 5: Eisen voor hardware en software

Tabel 12: Eisen voor hardware en software

Eisen met betrekking tot
webserver

Besturingssysteem: • Windows 95 of Windows NT

Software: • Lotus Notes Domino server versie 4.5

Hardware: • 128 Megabyte intern geheugen
• P200 processor
• IBM PC compatible

Eisen m.b.t. clients

Besturingssysteem: • Windows 95 van Microsoft

Software: • Browser van Netscape Gold versie 3.01a.
• Één cliënt van Lotus Notes Domino versie 4.5

Hardware: • IBM PC compatible
• 486DX50 processor
• Een intern geheugen van 16 Megabyte
• 14 inch monitoren met een resolutie van het beeldscherm

van 800 x 600 pixels in 256 kleuren.

Optionele hardware: • Geluidskaart
• Videokaart voor videoconferencing
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Bijlage 6: Schermafdruk en formulier van lesstof toevoegen / bewerken

Figuur 32: Schermafdruk van lesstof toevoegen / bewerken
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Op de volgende pagina’s is Figuur 33 afgedrukt. Deze geeft weer hoe het formulier er in totaliteit
uitziet.

DisplayText cannot spa DisplayText cannot span mDisplayText cannot spa

Lesstof
toevoegen en/of bewerken

Om de lesstof te ordenen moeten een aantal opties worden ingevuld. Als dit niet
wordt gedaan, dan is deze niet meer terug te vinden.

Gemaakt door allard op 22-06 om 21:45

• Samenvatting van het materiaal

• (moet worden ingevuld)

grondbegrippen voor de meettechniek

• Type lesstof

• (moet worden ingevuld)

Basisstof

• Vakgroep

• (moet worden ingevuld)

AVO
Bouwkunde
Elektrotechniek
Instrumentatie technologie
WEBNET
Weg en waterbouw
Wertuigbouwkunde

• Vak(ken) waar de lesstof voor kan
worden gebruikt

• (moet worden ingevuld)

Doctoraal opdracht
Meettechniek
Nederlands
Vaktekenen
Vaktheorie

• De lesstof is geschikt voor semester 1
2
3
4
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De lesstof kan op drie manieren worden aangeboden. In de vorm van een
linternetadres of bestand of als tekst. Kies een van de drie manieren.

• Internetadres: De plaats waar het
materiaal op internet gevonden kan
worden (bijvoorbeeld:
http://www.bvenet.nl/index.htm)

http://130.89.40.109/Elektrotechniek/me
ettechniek/basisstof.htm

• Bestand: Als de lesstof al in de vorm
van een bestand beschikbaar
(bijvoorbeeld: toets.doc) is, Klik dan op
BROWSE om het bestand op uw
computer te zoeken. (pas op: het zoeken
gaat in eerste instantie op ".htm"
bestanden) Klik op OK om uw keus te
te bevestigen

          

• Tekst: In dit veld kan de lesstof worden
geplaatst als deze niet in de vorm van
een internetpagina beschikbaar is. In dit
veld kan alleen tekst worden geplaatst
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De lesstof kan alleen door de studenten worden bekeken, als de opties hieronder
goed worden ingevuld. Er kunnen meerdere semesters en groepen worden
ingevuld, of een individule student. (geef dan ook aan in welk semester en groep
de student zit)

• Moet het beschikbaar zijn voor
studenten (uitwerkingen moeten
bijvoorbeeld niet direct aangeboden
worden)

Ja

• Aanbieden voor semester

• (moet worden ingevuld)

1 3
2 4

• Voor welke les of fase (bijvoorbeeld bij
projectonderwijs) moet de stof worden
aangeboden (als de stof uit meerdere
delen bestaat)

          

• Aanbieden aan groep

• (moet worden ingevuld)

a
b
c
d

• Geef de voornaam van de individuele
student die de lesstof moet krijgen

Allard

• Geef de achternaam van de individuele
student die de lesstof moet krijgen

Strijker

 

Figuur 33: Het formulier lesstof toevoegen / bewerken
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Bijlage 7: Beschrijving van het prototype

Beschrijving van prototypedocentenversie van Webnet

Het prototype start met een scherm waarin wordt aangegeven dat het een prototype betreft. Verder
wordt het doel en de werking in het kort toegelicht. De gebruiker kan verder door op de verwijzing
“Start Webnet” te klikken.

Figuur 34: Startscherm

Het programma vervolgt met een scherm waarin een keus kan worden gemaakt voor een bepaalde
versie van de onderwijsomgeving. De keus kan worden gemaakt door op één van de verwijzingen te
klikken. De verwijzingen voor de verschillende versies zijn respectievelijk: Docent, Cybrarian en
Student.

Figuur 35: Keuzescherm
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De docent start met de lestaken. De lestaken zijn herkenbaar aan de lichtgele achtergrond van het
hoofdscherm. Verder wordt dit aangegeven in de bovenste balk van het scherm. In de balk daaronder
wordt de naam van het programma getoond. Geheel rechts boven in het scherm is het logo van de
onderwijsorganisatie geplaatst. In de linker verticale balk wordt aangegeven wat er van de gebruiker
verwacht wordt. In het grote scherm met als kop “Didactische werkvormen”  worden knoppen getoond
met afbeeldingen die de werkvorm representeren. Als met de muis over de knoppen wordt
heenbewogen, verdwijnt de afbeelding en komt hiervoor een tekstknop in de plaats. Tegelijkertijd
wordt in het helpscherm (links onder) een korte beschrijving gegeven van de betreffende werkvorm.
De knoppen rechts onderin het scherm geven de navigatiefuncties weer. Dit zijn: een stap terug,
herstarten (vanaf het begin starten), stoppen, berichten versturen en naar ondersteuning.
In dit scherm moet door de docent voor een didactische werkvorm worden gekozen.

Figuur 36: Keus didactische werkvormen

In de linker verticale balk wordt aangegeven wat er van de gebruiker wordt verwacht. Als door de
docent een didactische werkvorm is gekozen, dan kan de docent direct gaan zoeken naar geschikt
materiaal door middel van de taken die worden geboden in de menubalk. Op de plaats waar eerst de
naam het programma stond, staat nu de gekozen didactische werkvorm. (onder de kop van het
programma). Het systeem toont alleen de beschikbare onderwijskundige taken voor de gekozen
werkvorm.

Figuur 37: Onderwijskundige taken

De docent kan vervolgens een keus maken uit de onderwijskundige taken. Het kiezen van en
onderwijskundige taak heeft tot gevolg dat het programma de subtaken uit de gegevensbank haalt die
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van toepassing zijn op gekozen onderwijskundige taak. Deze worden als menu gepresenteerd in de
linker verticale balk. Deze balk heeft een kop welke overeenkomt met de onderwijskundige taak. In
het hoofdscherm wordt aangegeven wat er van de gebruiker wordt verwacht. Als met de muis over de
knoppen van de onderwijskundige taken wordt heenbewogen, verschijnt in het helpscherm
(linksonder) een korte beschrijving van de taak.

Figuur 38: Subtaken

Vervolgens moet er een subtaak worden gekozen. Door de keuze van een subtaak wordt de lesstof uit
de gegevensbank gepresenteerd in het hoofdscherm, welke van toepassing is op de subtaak. Het
hoofdscherm heeft een kop die gerelateerd is aan de subtaak. Vervolgens kan de lesstof gespecificeerd
worden door te kiezen voor een vakgroep en vak. Er wordt hierna een samenvatting gepresenteerd van
de beschikbare lesstof.

Figuur 39: Lesstof
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Als door de gebruiker een keus is gemaakt, verschijnt er een inlogscherm. Dit scherm maakt deel uit
van de beveiliging en indentificatie van de gebruiker. De username wordt gebruikt als middel te
identificatie, het password als beveiliging dat niet een gebruiker onder een valse naam het systeem kan
gebruiken. De gebruiker kan de gegevens bevestigen met de “OK” knop.

Figuur 40: Inlogscherm

Als er uiteindelijk voor een stukje lesmateriaal is gekozen, dan wordt dit op de volgende wijze
gepresenteerd. Bovenin het overzicht van de lesstof zijn de opties aangegeven waaruit gekozen kan
worden. Deze bestaan uit gegevens bewerken, verwijderen, bekijken, maken en inleveren

Figuur 41: Overzicht van lesstof
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De gebruiker kan door middel van de navigatieknoppen gedurende de hele tijd naar de
ondersteuningstaken van Webnet. De ondersteuningstaken zijn herkenbaar aan de lichtgroene
achtergrond van het hoofdscherm. Geheel rechts boven in het scherm is het logo van Webnet
geplaatst. In de linker verticale balk wordt aangegeven wat er van de gebruiker verwacht wordt. De
knoppen rechts onderin het scherm geven de navigatiefuncties weer. Dit zijn: een stap terug, herstarten
(vanaf het begin starten), berichten versturen en naar lestaken.
In dit scherm moet door de docent voor een ondersteunende taak worden gekozen.

Figuur 42: Ondersteuningstaken

Het kunnen versturen van berichten is een primaire functie binnen Webnet. Met één van de
navigatieknoppen is het mogelijk om direct een bericht te sturen naar een persoon of instantie.

Figuur 43: Berichten



100

Beschrijving van prototypestudentenversie van Webnet

De student start met de lestaken. De lestaken zijn herkenbaar aan de lichtgele achtergrond van het
hoofdscherm. Verder wordt dit aangegeven in de bovenste balk van het scherm. Geheel rechts boven
in het scherm is het logo van de onderwijsinstelling geplaatst. In de linker verticale balk wordt
aangegeven wat er van de gebruiker verwacht wordt. In het grote scherm met als kop “Lesmateriaal”
worden knoppen getoond met afbeeldingen die een type lesmateriaal representeren. Als met de muis
over de knoppen wordt heenbewogen, verdwijnt de afbeelding en komt hiervoor een tekstknop in de
plaats. Tegelijkertijd wordt in het helpscherm (links onder) een korte beschrijving gegeven van het
betreffende lesmateriaal. De knoppen rechts onderin het scherm geven de navigatiefuncties weer. Dit
zijn: een stap terug, herstarten (vanaf het begin starten), berichten versturen en naar ondersteuning.
In dit scherm moet door de docent voor een type lesmateriaal worden gekozen.

Figuur 44: Startscherm

Het kiezen van een type lesmateriaal heeft tot gevolg dat het programma de subtypen uit de
gegevensbank haalt die van toepassing zijn op gekozen lesmateriaal. Deze worden als menu
gepresenteerd in de linker verticale balk. Deze balk heeft een kop welke overeenkomt met het type
lesmateriaal. Rechtsboven in het scherm wordt afgebeeld welk type lesmateriaal is gekozen. In het
hoofdscherm wordt aangegeven wat er van de gebruiker wordt verwacht. Als met de muis over de
knoppen van de onderwijskundige taken wordt heenbewogen, verschijnt in het helpscherm
(linksonder) een korte beschrijving van de taak.

Figuur 45: Keuze van subtaken
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Vervolgens moet er een subtype worden gekozen. Door de keuze van een subtype wordt de lesstof uit
de gegevensbank gepresenteerd in het hoofdscherm, welke van toepassing is op het subtype
lesmateriaal. Het hoofdscherm heeft een kop die gerelateerd is aan de op het subtype lesmateriaal.
Vervolgens kan de lesstof gespecificeerd worden door te kiezen voor een vakgroep, vak, semester en
groep. Er wordt hierna een samenvatting gepresenteerd van de aangeboden lesstof.

Figuur 46: Specificeren van materiaal

Als er uiteindelijk voor een stukje lesmateriaal is gekozen, dan wordt dit op de volgende wijze
gepresenteerd. Bovenin het overzicht van de lesstof zijn de opties aangegeven waaruit gekozen kan
worden. Deze bestaan uit gegevens bewerken, verwijderen, bekijken, maken en inleveren

Figuur 47: Keuze van lesmateriaal
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De gebruiker kan door middel van de navigatieknoppen gedurende de hele tijd naar de
ondersteuningstaken van Webnet. De ondersteuningstaken zijn herkenbaar aan de lichtgroene
achtergrond van het hoofdscherm. Geheel rechts boven in het scherm is het logo van Webnet
geplaatst. In de linker verticale balk wordt aangegeven wat er van de gebruiker verwacht wordt. De
knoppen rechts onderin het scherm geven de navigatiefuncties weer. Dit zijn: een stap terug, herstarten
(vanaf het begin starten), berichten versturen en naar lestaken.
In dit scherm moet door de docent voor een ondersteunende taak worden gekozen.

Figuur 48: Ondersteuning

Door een subtaak te kiezen wordt de relevante gegevensbank geopend in het hoofdscherm

Figuur 49: Keuze van subtaken

Als er gekozen wordt voor een taak, dan worden door het systeem de bijbehorende subtaken
gepresenteerd. Uit deze subtaken kan een keus gemaakt worden. De kop van het subtakenmenu komt
overeen met de ondersteunende taak waarvoor gekozen is. In het hoofdscherm wordt aangegeven wat
er van de gebruiker wordt verwacht.
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Figuur 50: Ondersteunende taken

Vervolgens presenteert het programma de opgevraagde gegevensbank in een vorm waarmee de
gebruiker de gewenste informatie kan plaatsen of vinden.

Figuur 51: Subtakenmenu ondersteuningstaken
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Beschrijving van prototypecybrarianversie van Webnet

De cybrarian start met de beheerdersfunctie van Webnet. Dit wordt aangegeven in de bovenste balk
van het scherm. In de balk daaronder wordt de naam van het programma en de betreffende versie
getoond. Geheel rechts boven in het scherm is het logo van Webnet geplaatst. In het grote scherm met
als kop “Databases”  worden de gegevensbanken getoond die relevant zijn voor de cybrarian taken
met betrekking tot Webnet. De knoppen rechts onderin het scherm geven de navigatiefuncties weer.
Dit zijn: een stap terug, herstarten (vanaf het begin starten), berichten versturen en naar ondersteuning.
De cybrarian heeft de mogelijkheid om de alle onderwijskundige taken te benaderen op de wijze zoals
dat in de docentenversie ook mogelijk is.

Figuur 52: Overzicht van beschikbare gegevensbanken
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Door een van de gegevensbanken te kiezen, verschijnt er een overzicht van de inhoud van de
gegevensbank in het hoofdscherm. Hieruit kan een keus gemaakt worden om de gewenste informatie
te specificeren.

Figuur 53: overzicht van een gegevensbank

Een belangrijke taak van de Cybrarian is het opzetten en onderhouden van de organisatiestructuur van
vakgroepen, vakken, groepen en semesters. Docenten kunnen de structuur alleen aanvullen, de
Cybrarian is de enige persoon die deze structuur echt kan wijzigen. Ook het verwijderen van
documenten uit de database kan alleen worden gedaan door de Cybrarian. De Cybrarianversie van
Webnet voorziet dan ook in de functies om de taken die specifiek voor de cybrarian zijn uit te voeren.

Figuur 54: Aanmaken van organisatiestructuur binnen Webnet



106

Bijlage 8: Beschrijving van het uiteindelijke produkt

Beschrijving van uiteindelijke docentenversie van Webnet

Het programma start met een scherm waarin een keus kan worden gemaakt voor een bepaalde versie
van de onderwijsomgeving. De keus kan worden gemaakt door op één van de afbeeldingen te klikken.
Bij elke afbeelding is in tekst aangegeven om welke gebruiker het gaat. Er kan gekozen worden voor:
docent (de persoon achter de computer), student (de vier jongeren met boek) en cybrarian (als een
magiër).

Figuur 55: Startscherm

Als door de gebruiker een keus is gemaakt, verschijnt er een inlogscherm. Dit scherm maakt deel uit
van de beveiliging en indentificatie van de gebruiker. De username wordt gebruikt als middel te
identificatie, het password als beveiliging dat niet een gebruiker onder een valse naam het systeem kan
gebruiken. De gebruiker kan de gegevens bevestigen met de “OK” knop.

Figuur 56: Inlogscherm
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Als de  gebruiker de gegevens heeft bevestigd, dan worden de gegevens teruggekoppeld naar de
gebruiker. Het programma geeft weer onder welke gebruikersnaam Webnet is gestart op welke datum,
tijd en de gekozen versie getoond. Er worden twee logo’s getoond. Deze zijn op eenvoudige wijze
door de onderwijsinstellingen aan te passen. Op deze wijze kan een school haar eigen identiteit
meegeven aan het programma. Het tweede logo kan betrekking hebben op het ROC waarin de school
is ondergebracht. Het programma kan vervolgd worden door op de knop te klikken.

Figuur 57: Terugkoppeling van gegevens

De docent start met de lestaken. De lestaken zijn herkenbaar aan de lichtgele achtergrond van het
hoofdscherm. Verder wordt dit aangegeven in de bovenste balk van het scherm. In de balk daaronder
wordt de naam van het programma en de betreffende versie getoond. Geheel rechts boven in het
scherm is het logo van Webnet geplaatst. In de linker verticale balk wordt aangegeven wat er van de
gebruiker verwacht wordt. Tevens wordt in deze balk de mogelijkheid geboden om naar het snelmenu
te gaan (voor ervaren gebruikers) In het grote scherm met als kop “Didactische werkvormen”  worden
knoppen getoond met afbeeldingen die de werkvorm representeren. Als met de muis over de knoppen
wordt heenbewogen, verdwijnt de afbeelding en komt hiervoor een tekstknop in de plaats.
Tegelijkertijd wordt in het helpscherm (links onder) een korte beschrijving gegeven van de betreffende
werkvorm. De knoppen rechts onderin het scherm geven de navigatiefuncties weer. Dit zijn: een stap
terug, herstarten (vanaf het begin starten), berichten, stop, help, versturen en naar ondersteuning.
In dit scherm moet door de docent voor een didactische werkvorm worden gekozen.

Figuur 58: Keus didactische werkvormen
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In de linker verticale balk wordt aangegeven wat er van de gebruiker wordt verwacht. Als door de
docent een didactische werkvorm is gekozen, dan moet deze een studiewijzer invullen. Hierbij kan de
docent eventueel een nieuw vak aan de organisatiestructuur toevoegen. Met behulp van de
studiewijzer kan de docent per les aangeven wat er van de student verwacht wordt en waar deze
materiaal binnen Webnet kan vinden. Eventueel kan de docent ook direct gaan zoeken naar geschikt
materiaal door middel van de taken die worden geboden in de menubalk (onder de kop van het
programma). Het systeem toont alleen de beschikbare onderwijskundige taken voor de gekozen
werkvorm. De afbeelding van de gekozen didactische werkvorm wordt rechts boven in het scherm
weergegeven. De studiewijzer is afgebeeld op een lichtgroene achtergrond, omdat de studiewijzer een
ondersteuning is van de lestaken

Figuur 59: Studiewijzer

De docent kan na het kiezen van een didactische werkvorm of na het invullen van de studiewijzer een
onderwijskundige taak kiezen. Het kiezen van en onderwijskundige taak heeft tot gevolg dat het
programma de subtaken uit de gegevensbank haalt die van toepassing zijn op gekozen
onderwijskundige taak. Deze worden als menu gepresenteerd in de linker verticale balk. Deze balk
heeft een kop welke overeenkomt met de onderwijskundige taak. In het hoofdscherm wordt
aangegeven wat er van de gebruiker wordt verwacht. Als met de muis over de knoppen van de
onderwijskundige taken wordt heenbewogen, verschijnt in het helpscherm (linksonder) een korte
beschrijving van de taak.

Figuur 60: Onderwijskundige taken
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Vervolgens moet er een subtaak worden gekozen. Door de keuze van een subtaak wordt de lesstof uit
de gegevensbank gepresenteerd in het hoofdscherm, welke van toepassing is op de subtaak. Het
hoofdscherm heeft een kop die gerelateerd is aan de subtaak.
Vervolgens kan de lesstof gespecificeerd worden door te kiezen voor een vakgroep en vak. Er wordt
hierna een samenvatting gepresenteerd van de beschikbare lesstof.

Figuur 61: Subtaken

De gebruiker kan door middel van de navigatieknoppen gedurende de hele tijd naar de
ondersteuningstaken van Webnet. De ondersteuningstaken zijn herkenbaar aan de lichtgroene
achtergrond van het hoofdscherm. Geheel rechts boven in het scherm is het logo van Webnet
geplaatst. In de linker verticale balk wordt aangegeven wat er van de gebruiker verwacht wordt. In het
hoofdscherm met als kop “Ondersteuningstaken” worden knoppen getoond met afbeeldingen die de
taak representeren. Als met de muis over de knoppen wordt heenbewogen, verdwijnt de afbeelding en
komt hiervoor een tekstknop in de plaats. Tegelijkertijd wordt in het helpscherm (links onder) een
korte beschrijving gegeven van de betreffende taak. De knoppen rechts onderin het scherm geven de
navigatiefuncties weer. Dit zijn: een stap terug, herstarten (vanaf het begin starten), berichten
versturen en naar lestaken.
In dit scherm moet door de docent voor een ondersteunende taak worden gekozen.

Figuur 62: Ondersteuningstaken
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Als er gekozen wordt voor een taak, dan worden door het systeem de bijbehorende subtaken
gepresenteerd. Uit deze subtaken kan een keus gemaakt worden. De kop van het subtakenmenu komt
overeen met de ondersteunende taak waarvoor gekozen is. In het hoofdscherm wordt aangegeven wat
er van de gebruiker wordt verwacht.

Figuur 63: Subtakenmenu ondersteuningstaken

Als er een keus is gemaakt opent het programma de bijbehorende gegevensbank en kunnen en opties
worden uitgevoerd door de gebruiker.

Figuur 64: Huiswerk gegevensbank
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Één van de navigatieknoppen geeft toegang tot de helpfunctie. De subdelen van de helpfunctie worden
gepresenteerd in de verticale balk links. Deze heeft als kop de naam van de gekozen functie. In het
hoofdscherm wordt de feitelijke help gepresenteerd. Hierbij is gebruik gemaakt van de afbeeldingen
die bij de verschillende functies zijn gebruikt.

Figuur 65: Help

Het kunnen versturen van berichten is een primaire functie binnen Webnet. Met één van de
navigatieknoppen is het mogelijk om direct een bericht te sturen naar een persoon of instantie.

Figuur 66: Berichten



112

Het toevoegen van nieuwe lesstof is mogelijk door een formulier in te vullen. Het invullen van een
formulier kan grotendeels gebeuren door checkbuttons aan te klikken. Om deze mogelijkheid te bieden
is het nodig dat de gehele organisatiestructuur aanwezig is. Dit is een taak van de cybrarian.
Het toevoegen van lesstof is een functie die kan worden gerekend tot een extra subfunctie binnen een
onderwijskundige taak.

Figuur 67: Lesstof toevoegen

Beschrijving van uiteindelijke studentenversie van Webnet

Het programma start met een scherm waarin een keus kan worden gemaakt voor een bepaalde versie
van de onderwijsomgeving. De keus kan worden gemaakt door op één van de afbeeldingen te klikken.
Bij elke afbeelding is in tekst aangegeven om welke gebruiker het gaat. Er kan gekozen worden voor:
docent (de persoon achter de computer), student (de vier jongeren met boek) en cybrarian (als een
magiër).

Figuur 68: Startscherm
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Als door de gebruiker een keus is gemaakt, verschijnt er een inlogscherm. Dit scherm maakt deel uit
van de beveiliging en indentificatie van de gebruiker. De username wordt gebruikt als middel te
identificatie, het password als beveiliging dat niet een gebruiker onder een valse naam het systeem kan
gebruiken. De gebruiker kan de gegevens bevestigen met de “OK” knop.

Figuur 69: Inlogscherm

Als de  gebruiker de gegevens heeft bevestigd, dan worden de gegevens teruggekoppeld naar de
gebruiker. Het programma geeft weer onder welke gebruikersnaam Webnet is gestart op welke datum,
tijd en de gekozen versie getoond. Er worden twee logo’s getoond. Deze zijn op eenvoudige wijze
door de onderwijsinstellingen aan te passen. Op deze wijze kan een school haar eigen identiteit
meegeven aan het programma. Het tweede logo kan betrekking hebben op het ROC waarin de school
is ondergebracht. Het programma kan vervolgd worden door op de knop te klikken.

Figuur 70: Terugkoppeling van gegevens
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De student start met de lestaken. De lestaken zijn herkenbaar aan de lichtgele achtergrond van het
hoofdscherm. Verder wordt dit aangegeven in de bovenste balk van het scherm. In de rode balk
daaronder wordt de naam van het programma en de betreffende versie getoond. Geheel rechts boven in
het scherm is het logo van Webnet geplaatst. In de linker verticale balk wordt aangegeven wat er van
de gebruiker verwacht wordt. Tevens wordt in deze balk de mogelijkheid geboden om naar het
snelmenu te gaan (voor ervaren gebruikers) In het grote scherm met als kop “Lesmateriaal” worden
knoppen getoond met afbeeldingen die een type lesmateriaal representeren. Als met de muis over de
knoppen wordt heenbewogen, verdwijnt de afbeelding en komt hiervoor een tekstknop in de plaats.
Tegelijkertijd wordt in het helpscherm (links onder) een korte beschrijving gegeven van het
betreffende lesmateriaal. De knoppen rechts onderin het scherm geven de navigatiefuncties weer. Dit
zijn: een stap terug, herstarten (vanaf het begin starten), berichten versturen en naar ondersteuning.  In
dit scherm moet door de docent voor een type lesmateriaal worden gekozen.

Figuur 71: Keuze van lesmateriaal

Het kiezen van een type lesmateriaal heeft tot gevolg dat het programma de subtypen uit de
gegevensbank haalt die van toepassing zijn op gekozen lesmateriaal. Deze worden als menu
gepresenteerd in de linker verticale balk. Deze balk heeft een kop welke overeenkomt met het type
lesmateriaal. Rechtsboven in het scherm wordt afgebeeld welk type lesmateriaal is gekozen. In het
hoofdscherm wordt aangegeven wat er van de gebruiker wordt verwacht. Als met de muis over de
knoppen van de onderwijskundige taken wordt heenbewogen, verschijnt in het helpscherm
(linksonder) een korte beschrijving van de taak.

Figuur 72: Subtype lesmateriaal
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Vervolgens moet er een subtype worden gekozen. Door de keuze van een subtype wordt de lesstof uit
de gegevensbank gepresenteerd in het hoofdscherm, welke van toepassing is op het subtype
lesmateriaal. Het hoofdscherm heeft een kop die gerelateerd is aan de op het subtype lesmateriaal.
Vervolgens kan de lesstof gespecificeerd worden door te kiezen voor een vakgroep, vak, semester en
groep. Er wordt hierna een samenvatting gepresenteerd van de aangeboden lesstof.

Figuur 73: Aanbod van lesstof student

De gebruiker kan door middel van de navigatieknoppen gedurende de hele tijd naar de
ondersteuningstaken van Webnet. De ondersteuningstaken zijn herkenbaar aan de lichtgroene
achtergrond van het hoofdscherm. Geheel rechts boven in het scherm is het logo van Webnet
geplaatst. In de linker verticale balk wordt aangegeven wat er van de gebruiker verwacht wordt. In het
grote scherm met als kop “Ondersteuningstaken” worden knoppen getoond met afbeeldingen die de
taak representeren. Als met de muis over de knoppen wordt heenbewogen, verdwijnt de afbeelding en
komt hiervoor een tekstknop in de plaats. Tegelijkertijd wordt in het helpscherm (links onder) een
korte beschrijving gegeven van de betreffende taak. De knoppen rechts onderin het scherm geven de
navigatiefuncties weer. Dit zijn: een stap terug, herstarten (vanaf het begin starten), berichten
versturen en naar lestaken.
In dit scherm moet door de student voor een ondersteunende taak worden gekozen.

Figuur 74: Ondersteunende taken
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Als er gekozen wordt voor een taak, dan worden door het systeem de bijbehorende subtaken
gepresenteerd. Uit deze subtaken kan een keus gemaakt worden. De kop van het subtakenmenu komt
overeen met de ondersteunende taak waarvoor gekozen is. In het hoofdscherm wordt aangegeven wat
er van de gebruiker wordt verwacht.

Figuur 75: Subtakenmenu ondersteuningstaken

Beschrijving van uiteindelijke cybrarianversie van Webnet

Het programma start met een scherm waarin een keus kan worden gemaakt voor een bepaalde versie
van de onderwijsomgeving. De keus kan worden gemaakt door op één van de afbeeldingen te klikken.
Bij elke afbeelding is in tekst aangegeven om welke gebruiker het gaat. Er kan gekozen worden voor:
docent (de persoon achter de computer), student (de vier jongeren met boek) en cybrarian (als een
magiër).

Figuur 76: Startscherm
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Als door de gebruiker een keus is gemaakt, verschijnt er een inlogscherm. Dit scherm maakt deel uit
van de beveiliging en indentificatie van de gebruiker. De username wordt gebruikt als middel te
identificatie, het password als beveiliging dat niet een gebruiker onder een valse naam het systeem kan
gebruiken. De gebruiker kan de gegevens bevestigen met de “OK” knop.

Figuur 77: Inlogscherm

Als de  gebruiker de gegevens heeft bevestigd, dan worden de gegevens teruggekoppeld naar de
gebruiker. Het programma geeft weer onder welke gebruikersnaam Webnet is gestart op welke datum,
tijd en de gekozen versie getoond. Er worden twee logo’s getoond. Deze zijn op eenvoudige wijze
door de onderwijsinstellingen aan te passen. Op deze wijze kan een school haar eigen identiteit
meegeven aan het programma. Het tweede logo kan betrekking hebben op het ROC waarin de school
is ondergebracht. Het programma kan vervolgd worden door op de knop te klikken.

Figuur 78: Terugkoppeling van gegevens
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De cybrarian start met de beheerdersfunctie van Webnet. Dit wordt aangegeven in de bovenste balk
van het scherm. In de balk daaronder wordt de naam van het programma en de betreffende versie
getoond. Geheel rechts boven in het scherm is het logo van Webnet geplaatst. In de linker verticale
balk worden de opties geboden welke het mogelijk maken om Webnet te beheren. Door middel van de
opties kunnen de diverse gegevensbanken waar het programma gebruik van maakt direct benadert
worden. In het grote scherm met als kop “Bookmarks”  worden links getoond die relevant zijn voor de
cybrarian taken met betrekking tot Webnet. De knoppen rechts onderin het scherm geven de
navigatiefuncties weer. Dit zijn: een stap terug, herstarten (vanaf het begin starten), berichten
versturen en naar ondersteuning.
De cybrarian heeft de mogelijkheid om de alle onderwijskundige taken te benaderen op de wijze zoals
dat in de docentenversie ook mogelijk is.

Figuur 79: Cybrariantaken

Een belangrijke taak van de Cybrarian is het opzetten en onderhouden van de organisatiestructuur van
vakgroepen, vakken, groepen en semesters. Docenten kunnen de structuur alleen aanvullen, de
Cybrarian is de enige persoon die deze structuur echt kan wijzigen. Ook het verwijderen van
documenten uit de database kan alleen worden gedaan door de Cybrarian. De Cybrarianversie van
Webnet voorziet dan ook in de functies om de taken die specifiek voor de cybrarian zijn uit te voeren.
De taken die alleen door de cybrarian mogen worden uitgevoerd worden afgebeeld op een lichtblauw
hoofdscherm.

Figuur 80: Taken van de Cybrarian
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Bijlage 9: Lesstof meettechniek

Studiewijzer: meettechniek 1
vakrichting: elektrotechniek
vak: meettechniek
semester: 1
groep of klas: a
eindterm: De leerling moet na bestudering van de stof kunnen omschrijven waarvan we

gebruik maken bij het vastleggen of overbrengen van informatie.

les1
1. Lees de  basisstof door, deze stof heeft als titel “grondbegrippen voor de meettechniek”.
2. Maak de oefeningen, controleer zelf of je ze goed gemaakt hebt.
3. Maak de toets en lever het antwoord bij de docent in.

Basisstof: grondbegrippen voor de  meettechniek

Inleiding

Voor het vastleggen of overbrengen van informatie maken we gebruik van getallen, eenheden en
grootheden. Mededelingen als:
• een diep ravijn,
• een hoge toren, of
• een brede rivier.

geven informatie die zeer vaag is en berust op gevoelsmatig waarnemen.
Duidelijker is om te spreken over:
• een ravijn van 1000 meter diepte,
• een 100 meter hoge toren, of
• een 300 meter brede rivier.

De handelingen die nodig zijn om informatie duidelijk en objectief weer te geven, noemen we meten.
De wijze van informatie-overdracht wordt hierbij gekenmerkt door het gebruik van getallen en
eenheden.
Voor het meten zijn meetgereedschappen nodig, zoals bijvoorbeeld de duimstok, stopwatch,
schuifmaat, voltmeter, ampèremeter, enzovoorts. Deze meetgereedschappen kunnen met de algemene
benaming meetinstrumenten worden aangeduid.

Figuur 1.  Enkele meetinstrumenten, achtereenvolgens een duimstok, stopwatch en voltmeter
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Oefening: grondbegrippen voor de meettechniek

1. Noem drie meetgereedschappen die in een elektrotechnische werkplaats gebruikt kunnen worden.

2. Waar  wordt  de wijze van informatie overdracht bij meten door gekenmerkt?

3. Hoe noemen we de handelingen die nodig zijn om informatie duidelijk en objectief weer te geven?

4. Geef een voorbeeld van gevoelsmatig waarnemen.

 Uitwerkingen van oefeningen: grondbegrippen voor de
meettechniek

1. Schuifmaat, voltmeter en ampèremeter.

2. Het gebruik van getallen en eenheden.

3. Meten.

4. Een diep ravijn.

Toets: grondbegrippen voor de meettechniek
1 vraag, 1 punt.

Wat is de algemene benaming voor  meetgereedschappen?

Antwoorden toets: grondbegrippen voor de meettechniek

Meetinstrumenten
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Bijlage 10: Vragenlijst voor summatieve en formatieve evaluatie

Vragenlijst voor de evaluatie van het WEBNET-programma

U heeft kennis gemaakt met het programma WEBNET, een programma dat docenten en studenten kan
ondersteunen bij het geven en volgen van onderwijs. In onderstaande vragenlijst wordt uw mening
gevraagd over het programma WEBNET.  Met behulp van de antwoorden die u invult kan het
programma verbeterd worden.
Alle gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden. Als vragen onduidelijk zijn, vraag dan gerust
om een toelichting.

Geef uw mening door telkens één van de vakjes aan de rechterkant aan te kruisen, of door
opmerkingen op te schrijven. Wilt u bij een negatieve beoordeling op de achterkant van de vragenlijst
opschrijven waarom deze negatief is.

Naam:

Vakgroep:

Ervaring met computers:

Leeftijd:

A Algemene indruk van het programma

zeer
slecht

slecht neutraal goed zeer goed

1. Wat is uw algemene indruk van het programma
WEBNET?

Zeer
moeilijk

moeilijk neutraal makkelijk zeer
makkelijk

2. Vond u het moeilijk of makkelijk om te werken met het
programma WEBNET?

3. Is het voor u gemakkelijk om te leren werken met  het
programma WEBNET?

4. Heeft u opmerkingen over bovenstaande vragen?
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B Visuele duidelijkheid

Getoonde info moet duidelijk, georganiseerd,
ondubbelzinnig en goed te lezen gepresenteerd worden

altijd meestal soms nooit nvt

1. Is elk scherm duidelijk aangegeven met een informatieve
titel of omschrijving?

2. Valt belangrijke informatie extra op? (help, instructies,
knoppen)

3. Als er informatie moet worden ingevoerd, is het dan
duidelijk waar de info moet worden ingevoerd?

4. Als er informatie moet worden ingevoerd, is het dan
duidelijk hoe de info moet worden ingevoerd?

5. Als er informatie moet worden gewijzigd, is er dan
sprake van verwarring in verband met reeds ingevoerde
info?

6. Verschijnt de info op een georganiseerde en logische
wijze op het scherm (zijn menukeuzen gesorteerd)

7. Zijn de diverse soorten van info duidelijk van elkaar
gescheiden op het scherm (instructies,
bedieningselementen, feitelijke info)?

8. Als grote hoeveelheden van info op één scherm worden
getoond, is dit dan op een duidelijke manier gedaan?

9. Zijn lichte of heldere kleuren afgebeeld op een donkere
achtergrond en andersom?

10. Is de informatie op het scherm gemakkelijk te zien en te
lezen?

11. Zijn de verschillende schermen verwarrend?

12. Is het moeilijk om de gewenste informatie op het scherm
te vinden?

goed voldoende neutraal onvoldoende slecht

13. Hoe zou u het programma in het algemeen beoordelen op
visuele duidelijkheid?

14. Heeft u opmerkingen over bovenstaande vragen?
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C Consistentie

Het programma moet als een samenhangend geheel
overkomen en werken

altijd meestal soms nooit nvt

1. Zijn verschillende kleuren consequent gebruikt door het
programma heen?

2. Zijn afkortingen, codes, termen en begrippen steeds op
dezelfde manier gebruikt?

3. Zijn iconen, grafische representaties en plaatjes op een
samenhangende manier gebruikt?

4. Is dezelfde soort info (instructies, menu’s berichten,
titels) steeds gepresenteerd op dezelfde plaats op het
scherm?

5. Is dezelfde soort info (instructies, menu’s berichten,
titels) steeds gepresenteerd  in dezelfde lay-out?

6. Wordt hetzelfde onderdeel van de informatie
gepresenteerd in dezelfde vorm (lettertype, grootte,
kleur)?

7. Is de wijze waarop keuzen kunnen worden gemaakt uit
het menu consequent?

8. Komen acties zoals wijzigen, verwijderen en toevoegen
overeen in verschillende onderdelen van het programma?

9. Reageert het programma samenhangend op acties
(gebeurt er steeds wat er wordt verwacht)?

goed voldoende neutraal onvoldoende slecht

12. Hoe zou u het programma beoordelen op
consistentie(samenhang binnen het programma)

13. Heeft u opmerkingen over bovenstaande vragen?
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D Sluit het programma aan op de gebruiker

Het programma moet aansluiten bij verwachtingen van de
gebruiker

altijd meestal soms nooit nvt

1. Zijn de iconen en plaatjes te herkennen en te begrijpen?

2. Zijn meer iconen en plaatjes nodig?

3. Is het gebruikte jargon duidelijk en zijn termen duidelijk?

4. Is het gebruik van de muis een probleem?

5. Is de gepresenteerde info in overeenstemming met hoe de
taken (bijv. aanbieden van lesstof) worden uitgevoerd?

6. Werkt het programma zoals u denkt dat het zou moeten
werken?

7. Is de volgorde van activiteiten, (kiezen voor welke info,
soort info, vakgroep, vak enz.) zoals u die zou
verwachten?

goed voldoende neutraal onvoldoende slecht

8. Hoe zou u het programma beoordelen op aansluiting op
het onderwijs?

9. Heeft u opmerkingen over bovenstaande vragen?
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E Informatieve feedback (ziet u wat er gebeurt)

Gebruikers moeten een duidelijk overzicht hebben waar
ze zijn in het programma, wat ze hebben gedaan en wat
ze vervolgens kunnen gaan doen.

altijd meestal soms nooit nvt

1. Zijn instructies en meldingen die voorkomen positief en
beknopt?

2. Zijn de getoonde meldingen relevant?

3. Is het steeds duidelijk welke acties kunnen worden
uitgevoerd?

4. Is het duidelijk hoe bepaalde taken moeten worden
uitgevoerd door middel van het programma (bijv. lesstof
aanbieden)?

5. Zijn meldingen of  reacties van het programma
informatief? (zijn ze nuttig)

6. Zijn meldingen of  reacties van het programma duidelijk?
(is het te begrijpen)

goed voldoende neutraal onvoldoende slecht

7. Hoe zou u het programma beoordelen op feedback (is
steeds duidelijk wat u aan het doen bent)

8. Heeft u opmerkingen over bovenstaande vragen?
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F Duidelijkheid van het programma

Het moet duidelijk zijn hoe het programma werkt en
gestructureerd is

altijd meestal soms nooit nvt

1. Is het duidelijk hoever u bent gevorderd met uw
werkzaamheden (bijv. lesstof aanbieden) met behulp van
het programma?

2. Is het duidelijk wat er moet gebeuren om werkzaamheden
uit te voeren?

3. Als er uit een menu moet worden gekozen, is dan
duidelijk wat de opties inhouden?

4. Is het duidelijk met welk onderdeel van het programma u
bezig bent?

5. Is de structuur van het programma duidelijk?

6. Is volgens uw gezichtspunt het programma goed
georganiseerd?

7. Is het duidelijk waarom het programma op deze wijze
georganiseerd en gestructureerd is?

goed voldoende neutraal onvoldoende slecht

8. Hoe zou u het programma in het algemeen beoordelen op
duidelijkheid ?

9. Heeft u opmerkingen over bovenstaande vragen?
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G Functionaliteit van het programma
Het programma moet tegemoet komen aan de behoeften
van de gebruiker

altijd meestal soms nooit nvt

1. Is de manier waarop de informatie gepresenteerd is
geschikt voor de taken (bijv. lesstof aanbieden)?

2. Biedt elk scherm alle informatie die voor een bepaalde
taak nodig is?

altijd meestal soms nooit nvt

1. Is alle informatie te benaderen die nodig is bij het
uitvoeren van een bepaalde taak?

2. Zijn de grotere taken opgesplitst in geschikte subtaken?

3. Biedt het programma mogelijkheden te doen wat u nodig
acht voor het uitvoeren van een bepaalde taak?

goed voldoende neutraal onvoldoende slecht

6. Hoe zou u het programma in het algemeen beoordelen op
functionaliteit ?

7. Heeft u opmerkingen over bovenstaande vragen?
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H Bruikbaarheid

Zijn er tijdens het gebruik van het programma problemen
opgetreden

grote
problemen

kleine
problemen

geen
problemen

1. Uitzoeken hoe het programma werkt

2. Onduidelijkheid over hoe bepaalde taken(bijv. aanbieden
van lesstof) uit te voeren

3. Onwetendheid over wat de volgende stap is die je moet
doen

4. Een te strakke, niet flexibele, structuur van het
programma

5. Verdwaald raken in het programma

I Algemene aspecten met betrekking tot de bruikbaarheid
Geef uw mening over de bruikbaarheid van het
programma door onderstaande open vragen te
beantwoorden.

1. Wat vindt u de beste aspecten van het programma?

2. Wat vindt u de slechtste aspecten van het programma?

3. Zijn er delen van het programma die u verwarrend of
moeilijk te begrijpen vindt? Zo ja, welke en waarom?

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst.
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Bijlage 11: Protocol docent formatieve evaluatie

Instructie voor de docent

U krijgt de mogelijkheid kennis te maken met het programma WEBNET. Dit programma heeft als
doel docenten en studenten te ondersteunen bij het geven en volgen van onderwijs.

De werkwijze voor deze kennismakingssessie is als volgt:
1 10 minuten experimenteren met het programma
2 45-60 minuten praktijkopdracht
3 30 minuten vragenlijst
4 discussie

1. Tijdens het experimenteren met het programma krijgt u de tijd wegwijs te worden in het programma
en de mogelijkheden van het programma te inventariseren.

2. Hierna krijgt u een (praktijk)opdracht, met de bedoeling deze met behulp van het programma
WEBNET uit te voeren. Het is de bedoeling dat u daarbij hardop zegt wat u denkt. Wat u moet doen is
het bedenken van een toepassing van het programma. Hierbij kan gedacht worden aan een van de
vakken die u op dit moment verzorgt. Het is de bedoeling dat u lesstof aanbied aan een groep
studenten met behulp van Webnet. Welk soort lesstof en in welke vorm staat geheel vrij.

3. In de vragenlijst wordt uw mening gevraagd  over structuur en de uitvoering van het programma.

4.  Na afloop is er gelegenheid vragen te stellen en opmerkingen te geven.

Bedankt voor het meewerken!
Groeten, Allard en Barbara
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Bijlage 12: Protocol student formatieve evaluatie

Instructie voor de student

Je gaat nu kennis maken met het programma WEBNET. Dit programma heeft als doel docenten en
studenten te ondersteunen bij het geven en volgen van onderwijs.

De werkwijze voor deze kennismakingssessie is als volgt:
1 10 minuten experimenteren met het programma
2 45-60 minuten praktijkopdracht
3 30 minuten vragenlijst
4 discussie

1. Tijdens het experimenteren met het programma krijg je de tijd wegwijs te worden in het programma
en de mogelijkheden van het programma te bekijken.

2. Hier krijg je een (praktijk)opdracht, met de bedoeling deze met behulp van het programma
WEBNET uit te voeren. Het is de bedoeling dat je daarbij hardop zegt wat je denkt. Wat je moet doen
is de studiewijzer voor de vakrichting elektrotechniek, het vak meettechniek, semester 1, klas a te
bekijken en de hier beschreven opdrachten uit te voeren.

3. In de vragenlijst wordt jouw mening gevraagd  over structuur en de uitvoering van het programma.

4. Na afloop is er gelegenheid vragen te stellen en opmerkingen te geven.

Bedankt voor het meewerken!
Groeten, Allard en Barbara
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Bijlage 13: Resultaten docent formatieve evaluatie

Opmerkingen van docent 1
Het Webnetintro was niet geweldig (paars op zwart)
Het doel van het programma kon volgens de docent zijn dat studenten aan het werk worden gezet,
onafhanklijk van tijd en plaats. Met behulp van Webnet wordt getracht een aantal Internetpagina’s aan
te bieden. Het onderwerp heeft betrekking op het project Netwerk Emancipatie Beroepsonderwijs.
Deze pagina’s zouden gebruikt kunnen worden binnen het vak maatschappijleer. De studenten moeten
er zelfstandig mee werken. De keus van didactische werkvormen is moeilijk. Ook wordt er aan
projectonderwijs gedacht. Het hulpscherm wordt in eerste instantie over het hoofd gezien. Voor
cursusprogramma’s is de hulp nog onjuist. Onder cursusprogramma’s wordt voor oefenprogramma
gekozen. Nu wordt er gezocht naar het vak maatschappijleer, binnen de vakgroep AVO. Hier is echter
nog geen info aanwezig en de melding "no documents found" geeft dit aan. Deze melding is niet
duidelijk. De docent wil graag direct herkenning van vakken en vakgroepen waar hij mee bezig is. Bij
de taak cursusprogramma’s aanbieden is er geen rekening mee gehouden dat deze ook in HTML
zouden kunnen worden aangeboden. Het formulier voor oefenprogramma’s was dus niet bruikbaar.
Om toch een Internet cursus in te kunnen voeren, is een ander invul scherm gebruikt, wat wel van
toepassing zou zijn om pagina’s op te geven. Hierbij staat een totaalpakket nog niet genoemd. Het
aangeven om wat voor type lesstof het gaat, is daarom nogal verwarrend. De cursus is namelijk als
volgt opgebouwd: 10 uur contact, 30 uur zelfstandig voor de student, voor de docent: 20 uur Internet
en 10 uur aanpassen. Het toevoegen van lesstof aanbieden is onduidelijk, het knopje wordt al snel
weggescrold. Hoe een netwerklocatie kan worden ingevuld is niet duidelijk. Het feit dat het
programma op htm extensies zoekt is onduidelijk voor de gebruiker. Het volgnummer van de lesstof
binnen het semester wordt niet begrepen. Bij het invullen van een URL is de notatie niet
gespecificeerd, misschien een voorbeeld. Bij de navigatiebuttons, ontbreekt de knop verder. Bij het
introscherm, moet start Webnet ook onderin. Startscherm misschien met web en spin en dit in klein
doorvoeren op alle pagina’s. Bij uitwerkingen inzien, ook graag email kunnen bekijken. De opties die
alleen voor de docent bedoeld zijn, moeten weg voor de student andersom ook. Bij uitwerkingen
wordt geen materiaal gevonden. Als er niets is ingeleverd... Bij ingeleverd komt de naam te staan van
ingelogde persoon, niet van de maker. Het voorbeeld http://WWW.onzin is niet op z'n plaats. Liever
een wel werkend adres. Het aanbieden binnen de les (waar de studenten fysiek aanwezig zijn) wordt
gedaan door aan te geven: wat de starttijd is, de einddatum, waar het op het net te vinden is, en hoe het
programma gebruikt moet gaan worden. Het idee van de docent was om de studenten een eerste keer
te begeleiden in het gebruik van Netscape, en Webnet. De uitleg van Webnet zou eventueel kunnen
bestaan uit een voorbeeld dat wordt aangeboden. De structuur van het programma moet door de docent
duidelijk gemaakt worden. Om ook de opzet (structuur) van de les aan de studenten over te brengen,
zou een studiewijzer van nut kunnen zijn. Het lege scherm bij ondersteuning is niet bevredigend. Hier
moet in de eerste opstartfase iets getoond worden, er wordt iets verwacht. De Emailknop werkt niet
goed. Dit is nog een fout. Er moet een mogelijkheid zijn om studenten iets persoonlijk te sturen, Bij
inleveren is niet duidelijk aangegeven welke velden moeten worden ingevuld. Verder werden bij de
uitwerkingen de items niet goed gecategoriseerd. Email moet wel worden weergegeven. Om het
programma te verduidelijken zou een invulling moeten worden verzorgd. Een soort wizards hoe een
geheel tot stand moet worden gebracht.

Opmerkingen van docent 2
Docent werktuigbouw, geeft vooral praktijklessen metaal. Het vak lassen waar het eerste deel van de
evaluatie betrekking op heeft, hoort bij het onderdeel niet verspanende techniek. Om een goede
onderverdeling te krijgen voor de organistatie structuur die de Cybrarian moet invullen, is gekozen om
het vak lassen te laten vallen onder de vakgroep werktuigbouwkunde omdat voor de studenten wel
volgens de docent duidelijk is dat het vak lassen bij deze richting hoort. Het begrip semester is volgens
de docent bij de studenten niet voldoende herkenbaar. Elke student zit in een klas. De klasnaam geeft
aan in welk semester de student zit. Bij het vak lassen wordt er niet gewerkt met groepen. Het schept
voor verwarring als daar toch voor moet worden gekozen. De docent wil voor het vak lassen een
cursuspakket aanbieden. In dit cursus programma is al een stuk basisstof verwerkt, oefeningen en een
evaluatie in de vorm van een toets. Het programma sluit af door het behaalde cijfer achteraf te tonen
op het scherm. Met de knop info aanbieden verwacht de docent een inhoudsopgave te zien waarmee
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aangegeven kan worden welke delen van het cursusprogramma door de studenten moeten worden
bestudeerd. Een soort inhoudsopgave van het cursuspakket. Onder oefeningen aanbieden wordt
verstaan het programma als oefening, vragen over het cursusprogramma. Met evaluatie wordt volgens
de docent bedoeld, wat ze hebben gedaan. De indeling van lesstof in basisstof, verrijkingsstof en
herhalingsstof is goed. Het cursusprogramma over lassen valt hier niet in te passen. Bij
cursusprogrmma’s wordt onder de toetsprogramma alleen het maken van toetsen met de computer
verstaan. Met oefenprogramma’s kan uitleg worden gegeven en worden er vragen gesteld. Simulatie
programma’s geven grafische voorbeelden. Het invoeren van HTML van een start voor een
programma wordt op de extensie .htm gezocht. De docent kan het gewenste cursusprogramma niet
vinden. De submitknop om het invoerscherm voor nieuw programma af te sluiten is onduidelijk. Hoe
het programma te vervolgen is ook niet duidelijk. Er wordt gezocht naar een knop om opnieuw te
beginnen. Hierna is deze opdracht afgebroken omdat het programma niet het startprogramma wilde
uploaden. Dit gebeurde omdat het startbestand geen inhoud had. (bestandsgrootte 0kb). Hierop is een
nieuwe toepassing met de docent besproken. De docent wilde de voorschriften voor stages publiceren
met behulp van Webnet. In deze voorschriften zijn de voorwaarden beschreven waaraan stageveslagen
moeten voldoen. Een keuze voor een goede didactische werkvorm is moeilijk.
Beroepspraktijkvorming wordt niet herkend als zijnde stage. Omdat het materiaal voornamelijk uit
voorlichtingsmateriaal bestaat is de keuze voor basisstof enigszins onzeker. De docent had graag het
kopje voorlichting willen zien. Het invoeren van vakken moet niet door een Cybrarian gebeuren. De
docent moet de mogelijkheid hebben om zelf vakken toe te voegen en te wijzigen. De mogelijkheid
om deze variabel aan te passen is een noodzaak. Dit om veranderingen binnen de organisatie door te
voeren. Het is niet duidelijk dat er eerst materiaal moet worden toegevoegd. De docent zoekt eerst zijn
eigen vakgroep en vak. Deze is nog niet aanwezig omdat er nog niets is ingevoerd. Onder lesstof
maken wordt wel verstaan het feitelijk produceren of samenstellen van materiaal. De knop van lesstof
toevoegen wordt over het hoofd gezien. Bij lesstof maken wordt eerst naar een startknop van Word
gezocht. Deze kan wordt niet gevonden. Met behulp van het hulpmiddelen invoerscherm wordt daarna
getracht lesstof in te voeren. Bij invoeren van lesstof in het daarvoor bedoelde scherm vindt de docent
dat puur info mist. Er wordt voor basisstof gekozen. Omdat het dat ook is. In de samenvatting wordt
aangegeven dat het om informatie gaat. Het knopje browse is logisch. Het veld om platte tekst in te
voeren is omslachtig. Het volgnummer binnen het semester is niet duidelijk. Misschien dat hier zou
moeten worden aangeven dat het binnen een vak bedoeld is. In de optie voor groepen mist het item
iedereen. De docent vult bij naam en achternaam die van zichzelf in. Deze was bedoeld voor
individuele studenten waaraan het zou moeten worden aangeboden. Het submit knopje is te
onduidelijk. De melding “form processed” is duidelijk. Info aanbieden wordt gezien als een
inhoudsopgave of bibliotheek van materiaal. De hulp links onder in het scherm valt pas laat op.
Volgens de docent moet er eerst een richting worden gegeven waar ze moeten kijken, zoeken. De
studiewijzer komt hier al aan tegemoet. Deze zou dan voordat er met het programma is begonnen zijn
ingevuld. Vooraf is al wel aan te geven hoe de les er uit zou moeten gaan zien. Het
ondersteuningsscherm is in eerste instantie leeg. De docent zoekt naar een startknop. Onder huiswerk
wordt over het knopje “huiswerk opgeven” heen gekeken. Het knopje wordt onduidelijk bevonden.

Opmerkingen van docent 3
Docent technische informatica. De docent wil materiaal aanbieden met behulp van Webnet voor het
vak Projectmanagement. Het vak wordt gegeven voor de opleiding technische informatica. De docent
gaf aan dat de indeling van structuur zoals die binnen Webnet gemaakt kan worden niet geheel juist is.
De organisatiestructuur wat betreft onderwijs kan als het volgt worden weergegeven:

• Colleges
• opleidingen

• studierichtingen
• opleidingsprofielen

• domeinen
• kavels

De eenheden van studenten worden groepen genoemd en volgen op een gegeven moment een
opleidingsprofiel. niet klassen of semesters. Dit materiaal is in de vorm van HTML- pagina’s
beschikbaar. De keuze voor een juiste didactische werkvorm is moeilijk. Het vak heeft betrekking op
projectmanagement maar wordt niet in die vorm gegeven. De gehele groep studenten bestaat ongeveer
uit 17 personen. De opdracht moet worden gemaakt in groepjes van 2 of 3 personen. De docent kiest
uiteindelijk zelfstandig werken. De opties die onder zelfstandig werken vallen (Practicum, werkstuk en
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groepsopdracht) lopen in elkaar over en het is moeilijk om hier een keus uit te maken. De studenten
moeten in groepjes aan de hand van de aangeboden stof een casus maken. De docent kiest als
didactische werkvorm de groepsopdracht. Wat er met Webnet aangeboden wordt is verrrijkingsstof.
De basisstof is te vinden in het boek. Bij het zoeken naar het vak en de richting mist de docent
informatie. Hij vindt bij het zoeken niet zijn vak en richting terug. Dit werd wel verwacht. De functie
“maken” vond de docent verwarrend. Het begrip “maken” in het formulier lesstof toevoegen,
betekende voor hem maken van materiaal. Het kunnen starten van een applicatie met “maken” ging de
docent te ver en vond dat het wel handig was maar ook tevens onnodig. De inschatting van de docent
was dat deze stap te ver ging voor collegadocenten met minder computerervaring. Uit het
subtakenmenu blijkt niet wat voor type lesstof is gekozen als het invulformulier wordt gepresenteerd.
In feite moet twee keer gekozen worden om aan te geven om welk type stof het gaat. De docent vond
dit vervelend en inefficient. Dat er een samenvatting voor het materiaal moet worden gegeven is
onduidelijk. Bij het terugzoeken van de stof wordt deze term wel duidelijk. Het kunnen aangeven van
meerdere onderdelen in een vak is volgens de docent wel handig. Als de docent een pagina terug wil
blijkt de terugknop niet te werken. Hij kijkt wel naar de online-help en ziet op deze wijze wat het
verschil is tussen evaluatie en oefeningen. Uit evaluatie wordt de optie opdracht gekozen. Een verslag
is een beschrijving. De uitwerking van een case is een opdracht. Als invoerscherm wordt het formulier
voor lesstof toevoegen getoond. Het formulier heeft deze kop. De docent vindt dat de kop moet zijn
“opdracht toevoegen”. Het kunnen aangeven van semestergeschikt en semesterbestemd is volgens de
docent wel nuttig. De keuzeknoppen die geschikt zijn voor de student moeten weg. Deze zijn storend
en werken verwarrend. Alleen de knoppen die relevant zijn voor de docent mogen blijven staan. Het
klikken op de bullet voor de menuopties geeft geen resultaat. Terwijl in de views hier alleen maar op
geklikt mag worden en de woord3en geen links zijn. Hier moet verandering in komen. De menu-optie
ondersteuning is onduidelijk. Bij het ondersteuningsscherm in de leerlingbegeleiding wil de docent
ook graag een overzicht van de cijfers. Verder wil hij gaag een checklist waarmee hij na kan gaan wat
er wel en niet is gedaan. Het toevoegen van een studieschema schept duidelijkheid.

Vragenlijst

Vakgroep: electro werktuigbouwk
unde

technische
informatica

syst/ netw
beheer

1 1

Ervaring met computers: nee weinig ja veel

2

Ervaring met Internet: nee weinig ja veel

2

Leeftijd: 45 39 52

A Algemene indruk van het programma

zeer
slecht

slecht neutraal goed zeer goed

1. Wat is jouw algemene indruk van het programma
WEBNET?

2

1

zeer
moeilijk

moeilijk neutraal makkelijk zeer
makkelijk

2. Vond je het moeilijk of makkelijk om te werken met het
programma WEBNET?

1 1

1

3. Is het voor je gemakkelijk om te leren werken met  het
programma WEBNET?

2

1

4. Heb je opmerkingen over bovenstaande vragen?
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Er is waarschijnlijk een aanlooptijd nodig van +/- 10 uur
om te kunnen denken in de complexe wereld van docent
en de relatie met internet. Waarschijnlijk doet ons
verleden/opleiding/ervaring geen voordeel geven in het
toepassen van deze leermethode. Alles is zo nieuw.
nee

B Visuele duidelijkheid

Getoonde info moet duidelijk, georganiseerd,
ondubbelzinnig en goed te lezen gepresenteerd worden

altijd meestal soms nooit nvt

1. Is elk scherm duidelijk aangegeven met een informatieve
titel of omschrijving?

2

2. Valt belangrijke informatie extra op? (help, instructies,
knoppen)

1 1

3. Als er informatie moet worden ingevoerd, is het dan
duidelijk waar de info moet worden ingevoerd?

2

4. Als er informatie moet worden ingevoerd, is het dan
duidelijk hoe de info moet worden ingevoerd?

1 1

5. Als er informatie moet worden gewijzigd, is er dan
sprake van verwarring in verband met reeds ingevoerde
info?

1 1

6. Verschijnt de info op een georganiseerde en logische
wijze op het scherm (zijn menukeuzen gesorteerd)

1 1

7. Zijn de diverse soorten van info duidelijk van elkaar
gescheiden op het scherm (instructies,
bedieningselementen, feitelijke info)?

1 1

8. Als grote hoeveelheden van info op één scherm worden
getoond, is dit dan op een duidelijke manier gedaan?

1 1

9. Zijn lichte of heldere kleuren afgebeeld op een donkere
achtergrond en andersom?

2

10. Is de informatie op het scherm gemakkelijk te zien en te
lezen?

2

11. Zijn de verschillende schermen verwarrend? 1 1

12. Is het moeilijk om de gewenste informatie op het scherm
te vinden?

1 1

goed voldoende neutraal onvoldoende slecht

13. Hoe zou je het programma in het algemeen beoordelen op
visuele duidelijkheid?

2

14. Heb je opmerkingen over bovenstaande vragen?

Ik denk dat er in september een aantal
lessen/lesmogelijkheden aangeboden gaan worden binnen
intranet.
Ja eerste scherm is te weinig contrasterend (donker op
donker)

C Consistentie
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Het programma moet als een samenhangend geheel
overkomen en werken

altijd meestal soms nooit nvt

1. Zijn verschillende kleuren consequent gebruikt door het
programma heen?

2

2. Zijn afkortingen, codes, termen en begrippen steeds op
dezelfde manier gebruikt?

2

3. Zijn iconen, grafische representaties en plaatjes op een
samenhangende manier gebruikt?

1 1

4. Is dezelfde soort info (instructies, menu’s berichten,
titels) steeds gepresenteerd op dezelfde plaats op het
scherm?

2

5. Is dezelfde soort info (instructies, menu’s berichten,
titels) steeds gepresenteerd  in dezelfde lay-out?

2

6. Wordt hetzelfde onderdeel van de informatie
gepresenteerd in dezelfde vorm (lettertype, grootte,
kleur)?

2

7. Is de wijze waarop keuzen kunnen worden gemaakt uit
het menu consequent?

1 1

8. Komen acties zoals wijzigen, verwijderen en toevoegen
overeen in verschillende onderdelen van het programma?

2

9. Reageert het programma samenhangend op acties
(gebeurt er steeds wat er wordt verwacht)?

1 1

goed voldoende neutraal onvoldoende slecht

10. Hoe zou je het programma beoordelen op
consistentie(samenhang binnen het programma)

1 1

11. Heb je opmerkingen over bovenstaande vragen?

3: je dient wel als eerste duidelijkheid te krijgen over de
gebruikte iconen
9: Netscape mail start niet. Inleveren van oefenstof is niet
goed gecategoriseerd.

D Sluit het programma aan op de gebruiker

Het programma moet aansluiten bij verwachtingen van de
gebruiker

altijd meestal soms nooit nvt

1. Zijn de iconen en plaatjes te herkennen en te begrijpen? 2

2. Zijn meer iconen en plaatjes nodig? 1 1

3. Is het gebruikte jargon duidelijk en zijn termen duidelijk?1 1

4. Is het gebruik van de muis een probleem? 2

5. Is de gepresenteerde info in overeenstemming met hoe de
taken (bijv. aanbieden van lesstof) worden uitgevoerd?

2

6. Werkt het programma zoals je denkt dat het zou moeten
werken?

1 1

7. Is de volgorde van activiteiten, (kiezen voor welke info,
soort info, vakgroep, vak enz.) zoals je die zou

1 1
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verwachten?

goed voldoende neutraal onvoldoende slecht

8. Hoe zou je het programma beoordelen op aansluiting op
het onderwijs?

2

9. Heb je opmerkingen over bovenstaande vragen?

6: Ik weet niet hoe snel alles veranderd. Deze vraag zou
over 1 jaar nog eens gesteld moeten worden.
nee

E Informatieve feedback (ziet je wat er gebeurt)

Gebruikers moeten een duidelijk overzicht hebben waar
ze zijn in het programma, wat ze hebben gedaan en wat
ze vervolgens kunnen gaan doen.

altijd meestal soms nooit nvt

1. Zijn instructies en meldingen die voorkomen positief en
beknopt?

1 1

2. Zijn de getoonde meldingen relevant? 1 1

3. Is het steeds duidelijk welke acties kunnen worden
uitgevoerd?

2

4. Is het duidelijk hoe bepaalde taken moeten worden
uitgevoerd door middel van het programma (bijv. lesstof
aanbieden)?

2

5. Zijn meldingen of  reacties van het programma
informatief? (zijn ze nuttig)

2

6. Zijn meldingen of  reacties van het programma duidelijk?
(is het te begrijpen)

2

goed voldoende neutraal onvoldoende slecht

7. Hoe zou je het programma beoordelen op feedback (is
steeds duidelijk wat je aan het doen bent)

1 1

8. Heb je opmerkingen over bovenstaande vragen?

Hoe meer ervaring, hoe eenvoudiger het gebruik
nee

F Duidelijkheid van het programma

Het moet duidelijk zijn hoe het programma werkt en
gestructureerd is

altijd meestal soms nooit nvt

1. Is het duidelijk hoever je bent gevorderd met jouw
werkzaamheden (bijv. lesstof aanbieden) met behulp van
het programma?

1 1

2. Is het duidelijk wat er moet gebeuren om werkzaamheden
uit te voeren?

2

3. Als er uit een menu moet worden gekozen, is dan
duidelijk wat de opties inhouden?

2

1

4. Is het duidelijk met welk onderdeel van het programma je 1 1
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bezig bent? 1

5. Is de structuur van het programma duidelijk? 1 1

1

6. Is volgens jouw gezichtspunt het programma goed
georganiseerd?

1 1

1

7. Is het duidelijk waarom het programma op deze wijze
georganiseerd en gestructureerd is?

1 1

1

goed voldoende neutraal onvoldoende slecht

8. Hoe zou je het programma in het algemeen beoordelen op
duidelijkheid ?

2

1

9. Heb je opmerkingen over bovenstaande vragen?

soms zit ik met kernwoorden die ik mezelf nog eigen dien
te maken

infoscherm cq studiewijzer

G Functionaliteit van het programma
Het programma moet tegemoet komen aan de behoeften
van de gebruiker

altijd meestal soms nooit nvt

1. Is de manier waarop de informatie gepresenteerd is
geschikt voor de taken (bijv. lesstof aanbieden)?

1 1

1

2. Biedt elk scherm alle informatie die voor een bepaalde
taak nodig is?

2

1

3. Is alle informatie te benaderen die nodig is bij het
uitvoeren van een bepaalde taak?

2

4. Zijn de grotere taken opgesplitst in geschikte subtaken? 2

5. Biedt het programma mogelijkheden te doen wat je nodig
acht voor het uitvoeren van een bepaalde taak?

2

goed voldoende neutraal onvoldoende slecht

6. Hoe zou je het programma in het algemeen beoordelen op
functionaliteit ?

1

1

1

7. Heb je opmerkingen over bovenstaande vragen?

steeds zie ik onderwijskundige termen samenvallen met
praktijkervaringen.
nee

H Bruikbaarheid

Zijn er tijdens het gebruik van het programma problemen
opgetreden

grote
problemen

kleine
problemen

geen
problemen

1. Uitzoeken hoe het programma werkt 2

1

2. Onduidelijkheid over hoe bepaalde taken(bijv. aanbieden
van lesstof) uit te voeren

1

1

3. Onwetendheid over wat de volgende stap is die je moet 2
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doen 1

4. Een te strakke, niet flexibele, structuur van het
programma

2

1

5. Verdwaald raken in het programma 1

1

1

6. Heb je opmerkingen over bovenstaande vragen?

I Algemene aspecten met betrekking tot de bruikbaarheid
Geef jouw mening over de bruikbaarheid van het programma door onderstaande open vragen te
beantwoorden.

1. Wat vindt je de beste aspecten van het programma?

duidelijke dynamische werkomgeving die uitnodigend werkt voor het invoeren van lesmateriaal.
Rustige omgeving met weinig toeters en bellen.

2. Wat vindt je de slechtste aspecten van het programma?

Inwerktijd. Het kost toch een aantal uren om de bestaande lessen goed om te kunnen zetten in
lesmateriaal voor internet
vooraan studiewijzer plaatsen(info)

3. Zijn er delen van het programma die je verwarrend of moeilijk te begrijpen vindt? Zo ja, welke en
waarom?
zoals elk nieuw onderdeel zul je hier echt mee moeten gaan werken wil je de problemen goed
onder ogen kunnen zien.
al naar gelang er me gewerkt werd begon ik het steeds beter te doorgronden.
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Bijlage 14: Resultaten student formatieve evaluatie

Opmerkingen van studenten
De Engelse teksten (collapse en expand) zijn onduidelijk. Het overschakelen naar verschillende
applicaties wordt moeilijk bevonden. Het opstarten van applicaties om materiaal te gaan maken binnen
Webnet is verwarrend. Het tonen van materiaal met externe applicaties is minder verwarrend. Men ziet
dan dat er al iets is. Dat de applicatie wordt gestart om iets te tonen. Om materiaal op te sturen om in
te leveren wordt gezocht naar een mailtoepassing. Hierbij is een mailadres nodig wat niet is gegeven.
Een oplossing wordt gezocht in een FTP-toepassing . De studenten verwachten hiermee materiaal op
te kunnen sturen. Hierbij kijken ze bij ondersteuning, hulpmiddelen. Als de FTP toepassing niet wordt
gevonden. Wordt uiteindelijk toch het knopje “inleveren” gevonden en gebruikt. Het knopje was niet
opgevallen. Bij het zoeken naar de “inleveren” -functie werd ook gebruik gemaakt van de help. Hierin
werd gezocht naar het inleveren. Bij het inleveren is het in eerste instantie onduidelijk dat er gezocht
wordt op HTM bestanden. Het begrip netverwijzing wordt niet begrepen. Er is onduidelijk wat er
bedoeld wordt. De studenten weten niet waar ze naar moeten verwijzen . De menu-optie
cursusprogramma’s is wat onduidelijk. Men kan zich geen voorstelling maken van betreffende
programma’s. De reden hiervoor is dat de studenten hier weinig ervaring met hebben. Het aantal
kopjes bij ondersteuning is nogal groot.

Vragenlijst

Vakgroep: electro bouwkunde technische
informatica

syst/ netw
beheer

2

Ervaring met computers: nee weinig ja veel

2

Ervaring met Internet: nee weinig ja veel

2

Leeftijd: <16 17 19 >19

1 1

A Algemene indruk van het programma

zeer
slecht

slecht neutraal goed zeer goed

1. Wat is jouw algemene indruk van het programma
WEBNET?

2

zeer
moeilijk

moeilijk neutraal makkelijk zeer
makkelijk

2. Vond je het moeilijk of makkelijk om te werken met het
programma WEBNET?

2

3. Is het voor je gemakkelijk om te leren werken met  het
programma WEBNET?

2

4. Heb je opmerkingen over bovenstaande vragen?

Je raakt af en toe de weg kwijt

de weg kwijt

B Visuele duidelijkheid
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Getoonde info moet duidelijk, georganiseerd,
ondubbelzinnig en goed te lezen gepresenteerd worden

altijd meestal soms nooit nvt

1. Is elk scherm duidelijk aangegeven met een informatieve
titel of omschrijving?

2

2. Valt belangrijke informatie extra op? (help, instructies,
knoppen)

2

3. Als er informatie moet worden ingevoerd, is het dan
duidelijk waar de info moet worden ingevoerd?

1 1

4. Als er informatie moet worden ingevoerd, is het dan
duidelijk hoe de info moet worden ingevoerd?

1 1

5. Als er informatie moet worden gewijzigd, is er dan
sprake van verwarring in verband met reeds ingevoerde
info?

2

6. Verschijnt de info op een georganiseerde en logische
wijze op het scherm (zijn menukeuzen gesorteerd)

2

7. Zijn de diverse soorten van info duidelijk van elkaar
gescheiden op het scherm (instructies,
bedieningselementen, feitelijke info)?

2

8. Als grote hoeveelheden van info op één scherm worden
getoond, is dit dan op een duidelijke manier gedaan?

2

9. Zijn lichte of heldere kleuren afgebeeld op een donkere
achtergrond en andersom?

2

10. Is de informatie op het scherm gemakkelijk te zien en te
lezen?

2

11. Zijn de verschillende schermen verwarrend? 1 1

12. Is het moeilijk om de gewenste informatie op het scherm
te vinden?

2

goed voldoende neutraal onvoldoende slecht

13. Hoe zou je het programma in het algemeen beoordelen op
visuele duidelijkheid?

2

14. Heb je opmerkingen over bovenstaande vragen?

Na een tijdje kun je er probleemloos mee werken

C Consistentie

Het programma moet als een samenhangend geheel
overkomen en werken

altijd meestal soms nooit nvt

1. Zijn verschillende kleuren consequent gebruikt door het
programma heen?

2

2. Zijn afkortingen, codes, termen en begrippen steeds op
dezelfde manier gebruikt?

2

3. Zijn iconen, grafische representaties en plaatjes op een
samenhangende manier gebruikt?

2

4. Is dezelfde soort info (instructies, menu’s berichten, 1 1
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titels) steeds gepresenteerd op dezelfde plaats op het
scherm?

5. Is dezelfde soort info (instructies, menu’s berichten,
titels) steeds gepresenteerd  in dezelfde lay-out?

2

6. Wordt hetzelfde onderdeel van de informatie
gepresenteerd in dezelfde vorm (lettertype, grootte,
kleur)?

2

7. Is de wijze waarop keuzen kunnen worden gemaakt uit
het menu consequent?

2

8. Komen acties zoals wijzigen, verwijderen en toevoegen
overeen in verschillende onderdelen van het programma?

2

9. Reageert het programma samenhangend op acties
(gebeurt er steeds wat er wordt verwacht)?

2

goed voldoende neutraal onvoldoende slecht

10. Hoe zou je het programma beoordelen op
consistentie(samenhang binnen het programma)

1

11. Heb je opmerkingen over bovenstaande vragen?

D Sluit het programma aan op de gebruiker

Het programma moet aansluiten bij verwachtingen van de
gebruiker

altijd meestal soms nooit nvt

1. Zijn de iconen en plaatjes te herkennen en te begrijpen?1 1

2. Zijn meer iconen en plaatjes nodig? 2

3. Is het gebruikte jargon duidelijk en zijn termen duidelijk? 2

4. Is het gebruik van de muis een probleem? 2

5. Is de gepresenteerde info in overeenstemming met hoe de
taken (bijv. aanbieden van lesstof) worden uitgevoerd?

2

6. Werkt het programma zoals je denkt dat het zou moeten
werken?

1 1

7. Is de volgorde van activiteiten, (kiezen voor welke info,
soort info, vakgroep, vak enz.) zoals je die zou
verwachten?

2

goed voldoende neutraal onvoldoende slecht

8. Hoe zou je het programma beoordelen op aansluiting op
het onderwijs?

1 1

9. Heb je opmerkingen over bovenstaande vragen?

1: maar zijn niet nodig

2: staat wel leuk

2: iconen zijn niet nodig maar zijn wel leuk

8: toetsen maken kan niet in verband met spieken (thuis)

8: Toetsen/ examens kan niet geen toezicht (Kan wel als
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het in het lokaal wordt gehouden)

E Informatieve feedback (ziet je wat er gebeurt)

Gebruikers moeten een duidelijk overzicht hebben waar
ze zijn in het programma, wat ze hebben gedaan en wat
ze vervolgens kunnen gaan doen.

altijd meestal soms nooit nvt

1. Zijn instructies en meldingen die voorkomen positief en
beknopt?

1 1

2. Zijn de getoonde meldingen relevant? 1 1

3. Is het steeds duidelijk welke acties kunnen worden
uitgevoerd?

2

4. Is het duidelijk hoe bepaalde taken moeten worden
uitgevoerd door middel van het programma (bijv. lesstof
aanbieden)?

1 1

5. Zijn meldingen of  reacties van het programma
informatief? (zijn ze nuttig)

2

6. Zijn meldingen of  reacties van het programma duidelijk?
(is het te begrijpen)

1 1

goed voldoende neutraal onvoldoende slecht

7. Hoe zou je het programma beoordelen op feedback (is
steeds duidelijk wat je aan het doen bent)

1 1

8. Heb je opmerkingen over bovenstaande vragen?

Behalve de windowsmeldingen (403 enz.)

F Duidelijkheid van het programma

Het moet duidelijk zijn hoe het programma werkt en
gestructureerd is

altijd meestal soms nooit nvt

1. Is het duidelijk hoever je bent gevorderd met jouw
werkzaamheden (bijv. lesstof aanbieden) met behulp van
het programma?

1 1

2. Is het duidelijk wat er moet gebeuren om werkzaamheden
uit te voeren?

1 1

3. Als er uit een menu moet worden gekozen, is dan
duidelijk wat de opties inhouden?

2

4. Is het duidelijk met welk onderdeel van het programma je
bezig bent?

1 1

5. Is de structuur van het programma duidelijk? 1 1

6. Is volgens jouw gezichtspunt het programma goed
georganiseerd?

2

7. Is het duidelijk waarom het programma op deze wijze
georganiseerd en gestructureerd is?

1 1

goed voldoende neutraal onvoldoende slecht
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8. Hoe zou je het programma in het algemeen beoordelen op
duidelijkheid ?

1 1

9. Heb je opmerkingen over bovenstaande vragen?

1: er wordt niet verteld wat je al gedaan hebt

G Functionaliteit van het programma
Het programma moet tegemoet komen aan de behoeften
van de gebruiker

altijd meestal soms nooit nvt

1. Is de manier waarop de informatie gepresenteerd is
geschikt voor de taken (bijv. lesstof aanbieden)?

1 1

2. Biedt elk scherm alle informatie die voor een bepaalde
taak nodig is?

1 1

3. Is alle informatie te benaderen die nodig is bij het
uitvoeren van een bepaalde taak?

1 1

4. Zijn de grotere taken opgesplitst in geschikte subtaken? 2

5. Biedt het programma mogelijkheden te doen wat je nodig
acht voor het uitvoeren van een bepaalde taak?

2

goed voldoende neutraal onvoldoende slecht

6. Hoe zou je het programma in het algemeen beoordelen op
functionaliteit ?

2

7. Heb je opmerkingen over bovenstaande vragen?

Alles mits de leraar het goed aanbied

H Bruikbaarheid

Zijn er tijdens het gebruik van het programma problemen
opgetreden

grote
problemen

kleine
problemen

geen
problemen

1. Uitzoeken hoe het programma werkt 2

2. Onduidelijkheid over hoe bepaalde taken(bijv. aanbieden
van lesstof) uit te voeren

2

3. Onwetendheid over wat de volgende stap is die je moet
doen

2

4. Een te strakke, niet flexibele, structuur van het
programma

2

5. Verdwaald raken in het programma 2

6. Heb je opmerkingen over bovenstaande vragen?

I Algemene aspecten met betrekking tot de bruikbaarheid
Geef jouw mening over de bruikbaarheid van het programma door onderstaande open vragen te
beantwoorden.

1. Wat vindt je de beste aspecten van het programma?
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Toepassing van computers in het onderwijs
Dat alle leerlingen dezelfde stof krijgt (geen verschillende dingen)

2. Wat vindt je de slechtste aspecten van het programma?

Toetsing slecht mogelijk
dat je met toetsen kunt spieken

3. Zijn er delen van het programma die je verwarrend of moeilijk te begrijpen vindt? Zo ja, welke en
waarom?
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Bijlage 15: Protocol docent summatieve evaluatie

Instructie voor de docent

U krijgt de mogelijkheid kennis te maken met het programma WEBNET. Dit programma heeft als
doel docenten en studenten te ondersteunen bij het geven en volgen van onderwijs.

De werkwijze voor deze kennismakingssessie is als volgt:
1 10 minuten experimenteren met het programma
2 45-60 minuten praktijkopdracht
3 30 minuten vragenlijst
4 discussie

1. Tijdens het experimenteren met het programma krijgt u de tijd wegwijs te worden in het programma
en de mogelijkheden van het programma te inventariseren.

2. Hierna krijgt u een (praktijk)opdracht, met de bedoeling deze met behulp van het programma
WEBNET uit te voeren. Wat u moet doen is lesstof voor het vak meettechniek in WEBNET invoeren,
hier een studiewijzer bij formuleren en de lesstof aanbieden aan studenten. De lesstof bestaat uit een
hoeveelheid stof, een oefening (met antwoorden) en een toets rond het thema “inleiding tot
meettechniek”.

3. In de vragenlijst wordt uw mening gevraagd  over structuur en de uitvoering van het programma.

4.  Na afloop is er gelegenheid vragen te stellen en opmerkingen te geven.

Bedankt voor het meewerken!
Groeten, Allard en Barbara
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Bijlage 16: Protocol student summatieve evaluatie

Instructie voor de student

Je gaat nu kennis maken met het programma WEBNET. Dit programma heeft als doel docenten en
studenten te ondersteunen bij het geven en volgen van onderwijs.

De werkwijze voor deze kennismakingssessie is als volgt:
1 10 minuten experimenteren met het programma
2 45-60 minuten praktijkopdracht
3 30 minuten vragenlijst
4 discussie

1. Tijdens het experimenteren met het programma krijg je de tijd wegwijs te worden in het programma
en de mogelijkheden van het programma te bekijken.

2. Hier krijg je een (praktijk)opdracht, met de bedoeling deze met behulp van het programma
WEBNET uit te voeren. Wat je moet doen is de studiewijzer voor de vakrichting elektrotechniek, het
vak meettechniek, semester 1, klas a te bekijken en de hier beschreven opdrachten uit te voeren.

3. In de vragenlijst wordt jouw mening gevraagd  over structuur en de uitvoering van het programma.

4. Na afloop is er gelegenheid vragen te stellen en opmerkingen te geven. Je krijgt nu ook een
beloning voor deelname.

Bedankt voor het meewerken!
Groeten, Allard en Barbara
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Bijlage 17: Resultaten docent summatieve evaluatie

Vakgroep: electro bouwkunde techn. inf. wb

5 1 4 3

Ervaring met computers: nee weinig ja veel

1 9 3

Ervaring met Internet: nee weinig ja veel

4 2 5 2

Leeftijd: <31 31-40 41-50 >51

2 4 5 2

A Algemene indruk van het programma

zeer
slecht

slecht neutraal goed zeer goed

1. Wat is uw algemene indruk van het programma
WEBNET?

12 1

zeer
moeilijk

moeilijk neutraal makkelijk zeer
makkelijk

2. Vond u het moeilijk of makkelijk om te werken met het
programma WEBNET?

4 9

3. Is het voor u gemakkelijk om te leren werken met  het
programma WEBNET?

1 3 7 2

4. Heeft u opmerkingen over bovenstaande vragen?

3: nog niet voldoende ervaring
3: zal nog moeten blijken na intensieve werking gebruik
de actieve tijd waarbinnen met dit programma is gewerkt
is kort geweest
docent heeft veel rechten gekregen
erg weinig tijd voor het bekijken van het programma
na korte uitleg doorzichtige structuur
te korte tijd voor totaal oordeel
voor implementatie : cursus noodzakelijk

B Visuele duidelijkheid

Getoonde info moet duidelijk, georganiseerd,
ondubbelzinnig en goed te lezen gepresenteerd worden

altijd meestal soms nooit nvt

1. Is elk scherm duidelijk aangegeven met een informatieve
titel of omschrijving?

4 8 1

2. Valt belangrijke informatie extra op? (help, instructies,
knoppen)

1 7 5

3. Als er informatie moet worden ingevoerd, is het dan
duidelijk waar de info moet worden ingevoerd?

6 7

4. Als er informatie moet worden ingevoerd, is het dan 2 10 1
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duidelijk hoe de info moet worden ingevoerd?

5. Als er informatie moet worden gewijzigd, is er dan
sprake van verwarring in verband met reeds ingevoerde
info?

1 7 5

6. Verschijnt de info op een georganiseerde en logische
wijze op het scherm (zijn menukeuzen gesorteerd)

4 7 1 1

7. Zijn de diverse soorten van info duidelijk van elkaar
gescheiden op het scherm (instructies,
bedieningselementen, feitelijke info)?

5 6 2

8. Als grote hoeveelheden van info op één scherm worden
getoond, is dit dan op een duidelijke manier gedaan?

2 8 3

9. Zijn lichte of heldere kleuren afgebeeld op een donkere
achtergrond en andersom?

5 7 1

10. Is de informatie op het scherm gemakkelijk te zien en te
lezen?

4 8 1

11. Zijn de verschillende schermen verwarrend? 8 5

12. Is het moeilijk om de gewenste informatie op het scherm
te vinden?

1 9 3

13. Hoe zou u het programma in het algemeen beoordelen op
visuele duidelijkheid?

7 6

14. Heeft u opmerkingen over bovenstaande vragen?

1: Binnen list > veel informatie
een en ander zover geprobeerd

grote iconen een beetje vaag
iconen van titels voorzien (altijd)
Meestal = zo als ik ze hier gezien heb en verondersteld
Na invullen van de studiewijzer wordt gevraagd "maak
keuze uit de menu's" niet echt duidelijk is dat nu uit de
drie taakknoppen gekozen moet worden. Tijdens invullen
van de studiewijzer zijn die al aanwezig.
Overzicht van menustructuur zou verhelderend zijn
systeem eist kwalitatief goede monitor in verband met
gekozen fonts
te kort gekeken naar het programma
tekst achter icoon is van lage kwaliteit
tijd?

C Consistentie

Het programma moet als een samenhangend geheel
overkomen en werken

altijd meestal soms nooit nvt

1. Zijn verschillende kleuren consequent gebruikt door het
programma heen?

7 4

2. Zijn afkortingen, codes, termen en begrippen steeds op
dezelfde manier gebruikt?

3 6 2

3. Zijn iconen, grafische representaties en plaatjes op een
samenhangende manier gebruikt?

6 4 1
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4. Is dezelfde soort info (instructies, menu’s berichten,
titels) steeds gepresenteerd op dezelfde plaats op het
scherm?

6 5

5. Is dezelfde soort info (instructies, menu’s berichten,
titels) steeds gepresenteerd  in dezelfde lay-out?

6 4 1

6. Wordt hetzelfde onderdeel van de informatie
gepresenteerd in dezelfde vorm (lettertype, grootte,
kleur)?

7 4

7. Is de wijze waarop keuzen kunnen worden gemaakt uit
het menu consequent?

6 4 1

8. Komen acties zoals wijzigen, verwijderen en toevoegen
overeen in verschillende onderdelen van het programma?

6 4 1

9. Reageert het programma samenhangend op acties
(gebeurt er steeds wat er wordt verwacht)?

3 7 1

goed voldoende neutraal onvoldoende slecht

10. Hoe zou u het programma beoordelen op
consistentie(samenhang binnen het programma)

8 1

11. Heeft u opmerkingen over bovenstaande vragen?

2: menubenamingen

9: bij het aanklikken van bijvoorbeeld lesstof toevoegen
in de linkerzijde van het scherm is het zandlopertje als
wachtindicatie alleen te zien in het middenveld.
9: mede door onbekendheid

ingevuld na korte ervaring met programma
te weinig met het programma gewerkt. een en ander lijkt
mij voldoende
te weinig tijd

D Sluit het programma aan op de gebruiker

Het programma moet aansluiten bij verwachtingen van de
gebruiker

altijd meestal soms nooit nvt

1. Zijn de iconen en plaatjes te herkennen en te begrijpen?3 8 2

2. Zijn meer iconen en plaatjes nodig? 2 8 1

3. Is het gebruikte jargon duidelijk en zijn termen duidelijk? 10 2

4. Is het gebruik van de muis een probleem? 3 9 1

5. Is de gepresenteerde info in overeenstemming met hoe de
taken (bijv. aanbieden van lesstof) worden uitgevoerd?

8 2 2

6. Werkt het programma zoals u denkt dat het zou moeten
werken?

1 9 1

7. Is de volgorde van activiteiten, (kiezen voor welke info,
soort info, vakgroep, vak enz.) zoals u die zou
verwachten?

2 9 1

goed voldoende neutraal onvoldoende slecht

8. Hoe zou u het programma beoordelen op aansluiting op
het onderwijs?

8 4
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9. Heeft u opmerkingen over bovenstaande vragen?

5: soms ‘enter’ gebruiken in plaats van muishandelingen

8: beveiliging
8: langdurig gebruik van dit type systeem kan leiden tot
verstarring. goed uitwisselen van vergelijkbare materie
tussen scholen is zeer wenselijk
Aansluiting op onderwijs werkt alleen bij voldoende toe
levering van lesstof
elk programma vraagt een inwerktijd
meer tijd nodig

niet altijd direct het gevolg zichtbaar vanwege de
ophaaltijd met zandloper
plaatjes didactische werkvormen, dekken niet echt de
lading
te weinig tijd
volgorde activiteiten > na code klas(groep) code docent
toevoegen.
voor keuze tbv studiewijzer moet via ,afdeling vak
onderwerp, gedetecteerd worden. Kan dit ook door
aanklikken van laatste item?

E Informatieve feedback (ziet u wat er gebeurt)

Gebruikers moeten een duidelijk overzicht hebben waar
ze zijn in het programma, wat ze hebben gedaan en wat
ze vervolgens kunnen gaan doen.

altijd meestal soms nooit nvt

1. Zijn instructies en meldingen die voorkomen positief en
beknopt?

2 7 3

2. Zijn de getoonde meldingen relevant? 1 8 1

3. Is het steeds duidelijk welke acties kunnen worden
uitgevoerd?

2 4 4

4. Is het duidelijk hoe bepaalde taken moeten worden
uitgevoerd door middel van het programma (bijv. lesstof
aanbieden)?

1 8 1

5. Zijn meldingen of  reacties van het programma
informatief? (zijn ze nuttig)

3 6 3 1

6. Zijn meldingen of  reacties van het programma duidelijk?
(is het te begrijpen)

2 8 2 1

goed voldoende neutraal onvoldoende slecht

7. Hoe zou u het programma beoordelen op feedback (is
steeds duidelijk wat u aan het doen bent)

4 8 1

8. Heeft u opmerkingen over bovenstaande vragen?

enkele helpfuncties doen het niet

niet veel tijd aan besteed
te weinig tijd geoefend
wel is duidelijk waar je bent

F Duidelijkheid van het programma
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Het moet duidelijk zijn hoe het programma werkt en
gestructureerd is

altijd meestal soms nooit nvt

1. Is het duidelijk hoever u bent gevorderd met uw
werkzaamheden (bijv. lesstof aanbieden) met behulp van
het programma?

1 4 5 1

2. Is het duidelijk wat er moet gebeuren om werkzaamheden
uit te voeren?

1 7 2

3. Als er uit een menu moet worden gekozen, is dan
duidelijk wat de opties inhouden?

1 9

4. Is het duidelijk met welk onderdeel van het programma u
bezig bent?

3 6 1

5. Is de structuur van het programma duidelijk? 2 6 2

6. Is volgens uw gezichtspunt het programma goed
georganiseerd?

3 7

7. Is het duidelijk waarom het programma op deze wijze
georganiseerd en gestructureerd is?

5 3 2

goed voldoende neutraal onvoldoende slecht

8. Hoe zou u het programma in het algemeen beoordelen op
duidelijkheid ?

3 6 1

9. Heeft u opmerkingen over bovenstaande vragen?

2: introductie is zeer belangrijk

3: menu’s aanpassing aan hoofdmenu’s is gewenst in
verband met verwarring

Beoordeling wel gemaakt, als gvolg van te geringe
ervaring (in het algemeen) niet goed te beoordelen
er blijven nog veel vragen over

te weinig tijd geoefend

G Functionaliteit van het programma
Het programma moet tegemoet komen aan de behoeften
van de gebruiker

altijd meestal soms nooit nvt

1. Is de manier waarop de informatie gepresenteerd is
geschikt voor de taken (bijv. lesstof aanbieden)?

1 10 1

2. Biedt elk scherm alle informatie die voor een bepaalde
taak nodig is?

2 10

3. Is alle informatie te benaderen die nodig is bij het
uitvoeren van een bepaalde taak?

2 5 1 1

4. Zijn de grotere taken opgesplitst in geschikte subtaken?1 6 1 1

5. Biedt het programma mogelijkheden te doen wat u nodig
acht voor het uitvoeren van een bepaalde taak?

3 6

goed voldoende neutraal onvoldoende slecht

6. Hoe zou u het programma in het algemeen beoordelen op
functionaliteit ?

5 4
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7. Heeft u opmerkingen over bovenstaande vragen?

project implementatie, praktijkles zal het uitwijzen

te weinig tijd om alles te bekijken

veel lesstof is voor deze manier van werken geschikt

H Bruikbaarheid

Zijn er tijdens het gebruik van het programma problemen
opgetreden

grote
problemen

kleine
problemen

geen
problemen

1. Uitzoeken hoe het programma werkt 10 2

2. Onduidelijkheid over hoe bepaalde taken(bijv. aanbieden
van lesstof) uit te voeren

8 3

3. Onwetendheid over wat de volgende stap is die je moet
doen

1 8 2

4. Een te strakke, niet flexibele, structuur van het
programma

3 7

5. Verdwaald raken in het programma 1 5 4

6. Heeft u opmerkingen over bovenstaande vragen?

5: niet strak genoeg

I Algemene aspecten met betrekking tot de bruikbaarheid
Geef uw mening over de bruikbaarheid van het programma door onderstaande open vragen te
beantwoorden.

1. Wat vindt u de beste aspecten van het programma?

bereikbaarheid leerstof voor iedereen (doel)
didactisch goed onderbouwd.
diverse werkvormen en duidelijke presentatie
Een grote mate van beveiliging aan de kant van de student
flexibele opbouw
flexibiliteit: koppelingsmogelijkheid met verscheidenne andere programma’s als teksverwerkers
e.d.
het is een eenduidige manier van presenteren naar de leerling
lay-out
menu’s
samenwerking met andere programma’s
structuur
veelzijdig te gebruiken voor zover geprobeerd, het vragen maken
visueel aantrekkelijk

2. Wat vindt u de slechtste aspecten van het programma?

beveiliging, verantwoordelijkheid van de docent
complexe manier van invullen vergt in eerste instantie veel uitleg
erg veel invullen voor studiewijzer
in het algemeen voor elk instructieprogramma: kan op den duur verstorend werken.
komt nogal omslachtig over, voordat informatie verstuurd kan worden
nog niet ervaren
overzicht
te weinig tijd voor invoer
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vrij ‘zware’ hardware nodig

3. Zijn er delen van het programma die u verwarrend of moeilijk te begrijpen vindt? Zo ja, welke en
waarom?
helaas nog te weinig inzicht in programma
het kost mij meer tijd om met het programma vertrouwd te raken.
nee
nee
veel stappen nodig om doel te bereiken
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Bijlage 18: Resultaten student summatieve evaluatie

Vakgroep: electro bouwkunde technische
informatica

syst/ netw
beheer

2 3 2 6

Ervaring met computers: nee weinig ja veel

1 1 7 4

Ervaring met Internet: nee weinig ja veel

4 1 5 3

Leeftijd: <16 17 18 >19

1 3 2 6

A Algemene indruk van het programma

zeer
slecht

slecht neutraal goed zeer goed

1. Wat is jouw algemene indruk van het programma
WEBNET?

12 1

zeer
moeilijk

moeilijk neutraal makkelijk zeer
makkelijk

2. Vond je het moeilijk of makkelijk om te werken met het
programma WEBNET?

1 5 6 1

3. Is het voor je gemakkelijk om te leren werken met  het
programma WEBNET?

1 1 9 2

4. Heb je opmerkingen over bovenstaande vragen?

2: je moet goed kijken waar je mee bezig bent, maar het
programma is niet moeilijk

2: toen ik door had hoe het programma werkte, was het
gemakkelijk

B Visuele duidelijkheid

Getoonde info moet duidelijk, georganiseerd,
ondubbelzinnig en goed te lezen gepresenteerd worden

altijd meestal soms nooit nvt

1. Is elk scherm duidelijk aangegeven met een informatieve
titel of omschrijving?

2 11

2. Valt belangrijke informatie extra op? (help, instructies,
knoppen)

5 4 4

3. Als er informatie moet worden ingevoerd, is het dan
duidelijk waar de info moet worden ingevoerd?

3 8 1 1

4. Als er informatie moet worden ingevoerd, is het dan
duidelijk hoe de info moet worden ingevoerd?

4 8 1

5. Als er informatie moet worden gewijzigd, is er dan
sprake van verwarring in verband met reeds ingevoerde

3 8 2
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info?

6. Verschijnt de info op een georganiseerde en logische
wijze op het scherm (zijn menukeuzen gesorteerd)

5 7 1

7. Zijn de diverse soorten van info duidelijk van elkaar
gescheiden op het scherm (instructies,
bedieningselementen, feitelijke info)?

7 5 1

8. Als grote hoeveelheden van info op één scherm worden
getoond, is dit dan op een duidelijke manier gedaan?

5 7 1

9. Zijn lichte of heldere kleuren afgebeeld op een donkere
achtergrond en andersom?

9 4

10. Is de informatie op het scherm gemakkelijk te zien en te
lezen?

8 4 1

11. Zijn de verschillende schermen verwarrend? 8 5

12. Is het moeilijk om de gewenste informatie op het scherm
te vinden?

9 4

goed voldoende neutraal onvoldoende slecht

13. Hoe zou je het programma in het algemeen beoordelen op
visuele duidelijkheid?

4 9

14. Heb je opmerkingen over bovenstaande vragen?

3: alleen met opslaan en nakijken door de docent

5: je kan als student geen informatie wijzigen

6: de bovenste, linkse en onderste knoppenbalk zijn
verwarrend

8: de studiewijzer is goed gepresenteerd

9: bij ondersteuningstaken/hoofdmenu zijn de knoppen
slecht leesbaar

10: soms kan er een groter lettertype worden gebruikt

de schermen van de oefeningen en de toets zijn
verwarrend omdat ze op elkaar lijken

C Consistentie

Het programma moet als een samenhangend geheel
overkomen en werken

altijd meestal soms nooit nvt

1. Zijn verschillende kleuren consequent gebruikt door het
programma heen?

5 4 2 1 1

2. Zijn afkortingen, codes, termen en begrippen steeds op
dezelfde manier gebruikt?

8 5

3. Zijn iconen, grafische representaties en plaatjes op een
samenhangende manier gebruikt?

4 7 2

4. Is dezelfde soort info (instructies, menu’s berichten,
titels) steeds gepresenteerd op dezelfde plaats op het
scherm?

7 5 1

5. Is dezelfde soort info (instructies, menu’s berichten,
titels) steeds gepresenteerd  in dezelfde lay-out?

7 6
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6. Wordt hetzelfde onderdeel van de informatie
gepresenteerd in dezelfde vorm (lettertype, grootte,
kleur)?

10 1 2

7. Is de wijze waarop keuzen kunnen worden gemaakt uit
het menu consequent?

6 5 1 1

8. Komen acties zoals wijzigen, verwijderen en toevoegen
overeen in verschillende onderdelen van het programma?

6 3 1 1 2

9. Reageert het programma samenhangend op acties
(gebeurt er steeds wat er wordt verwacht)?

5 8

goed voldoende neutraal onvoldoende slecht

10. Hoe zou je het programma beoordelen op
consistentie(samenhang binnen het programma)

6 5 2

11. Heb je opmerkingen over bovenstaande vragen?

D Sluit het programma aan op de gebruiker

Het programma moet aansluiten bij verwachtingen van de
gebruiker

altijd meestal soms nooit nvt

1. Zijn de iconen en plaatjes te herkennen en te begrijpen? 4 7 2

2. Zijn meer iconen en plaatjes nodig? 1 1 6 4 1

3. Is het gebruikte jargon duidelijk en zijn termen duidelijk? 4 8 1

4. Is het gebruik van de muis een probleem? 1 1 11

5. Is de gepresenteerde info in overeenstemming met hoe de
taken (bijv. aanbieden van lesstof) worden uitgevoerd?

2 10 1

6. Werkt het programma zoals je denkt dat het zou moeten
werken?

3 9 1

7. Is de volgorde van activiteiten, (kiezen voor welke info,
soort info, vakgroep, vak enz.) zoals je die zou
verwachten?

4 6 3

goed voldoende neutraal onvoldoende slecht

8. Hoe zou je het programma beoordelen op aansluiting op
het onderwijs?

5 8

9. Heb je opmerkingen over bovenstaande vragen?

2: bij een tekstlink ook het icoontje weergeven (als dat
eerder ook zo gedaan was zoals bij de studiewijzer)

E Informatieve feedback (ziet je wat er gebeurt)

Gebruikers moeten een duidelijk overzicht hebben waar
ze zijn in het programma, wat ze hebben gedaan en wat
ze vervolgens kunnen gaan doen.

altijd meestal soms nooit nvt

1. Zijn instructies en meldingen die voorkomen positief en
beknopt?

2 7 3 1
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2. Zijn de getoonde meldingen relevant? 5 5 2 1

3. Is het steeds duidelijk welke acties kunnen worden
uitgevoerd?

2 9 1 1

4. Is het duidelijk hoe bepaalde taken moeten worden
uitgevoerd door middel van het programma (bijv. lesstof
aanbieden)?

2 10 1

5. Zijn meldingen of  reacties van het programma
informatief? (zijn ze nuttig)

4 6 3

6. Zijn meldingen of  reacties van het programma duidelijk?
(is het te begrijpen)

6 5 2

goed voldoende neutraal onvoldoende slecht

7. Hoe zou je het programma beoordelen op feedback (is
steeds duidelijk wat je aan het doen bent)

4 8 1

8. Heb je opmerkingen over bovenstaande vragen?

1: foutmeldingen zijn niet positief, maar ze zijn wel
duidelijk

simpeler mededelingen en links: ondersteuning is
ongeveer gelijk aan help??

F Duidelijkheid van het programma

Het moet duidelijk zijn hoe het programma werkt en
gestructureerd is

altijd meestal soms nooit nvt

1. Is het duidelijk hoever je bent gevorderd met jouw
werkzaamheden (bijv. lesstof aanbieden) met behulp van
het programma?

3 8 2

2. Is het duidelijk wat er moet gebeuren om werkzaamheden
uit te voeren?

4 4 4

3. Als er uit een menu moet worden gekozen, is dan
duidelijk wat de opties inhouden?

7 5 1

4. Is het duidelijk met welk onderdeel van het programma je
bezig bent?

6 7

5. Is de structuur van het programma duidelijk? 5 5 3

6. Is volgens jouw gezichtspunt het programma goed
georganiseerd?

5 7 1

7. Is het duidelijk waarom het programma op deze wijze
georganiseerd en gestructureerd is?

2 8 3

goed voldoende neutraal onvoldoende slecht

8. Hoe zou je het programma in het algemeen beoordelen op
duidelijkheid ?

3 9 1

9. Heb je opmerkingen over bovenstaande vragen?

3: onduidelijk wat expand en collapse betekenen

aan het begin een chaotische opzet en verdwaald raken

G Functionaliteit van het programma
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Het programma moet tegemoet komen aan de behoeften
van de gebruiker

altijd meestal soms nooit nvt

1. Is de manier waarop de informatie gepresenteerd is
geschikt voor de taken (bijv. lesstof aanbieden)?

4 7 2

2. Biedt elk scherm alle informatie die voor een bepaalde
taak nodig is?

5 6 2

3. Is alle informatie te benaderen die nodig is bij het
uitvoeren van een bepaalde taak?

4 9

4. Zijn de grotere taken opgesplitst in geschikte subtaken? 4 6 2 1

5. Biedt het programma mogelijkheden te doen wat je nodig
acht voor het uitvoeren van een bepaalde taak?

2 9 2

goed voldoende neutraal onvoldoende slecht

6. Hoe zou je het programma in het algemeen beoordelen op
functionaliteit ?

4 9

7. Heb je opmerkingen over bovenstaande vragen?

H Bruikbaarheid

Zijn er tijdens het gebruik van het programma problemen
opgetreden

grote
problemen

kleine
problemen

geen
problemen

1. Uitzoeken hoe het programma werkt 10 3

2. Onduidelijkheid over hoe bepaalde taken(bijv. aanbieden
van lesstof) uit te voeren

7 6

3. Onwetendheid over wat de volgende stap is die je moet
doen

1 7 5

4. Een te strakke, niet flexibele, structuur van het
programma

5 8

5. Verdwaald raken in het programma 1 4 8

6. Heb je opmerkingen over bovenstaande vragen?

3: wel goed lezen/kijken, maar zeker geen probleem

5: alleen in het begin (dus kleine problemen)

I Algemene aspecten met betrekking tot de bruikbaarheid
Geef jouw mening over de bruikbaarheid van het programma door onderstaande open vragen te
beantwoorden.

1. Wat vindt je de beste aspecten van het programma?

ziet er goed uit, niet saai
lesstof kan elk moment veranderd worden, dit kan niet in boeken
overzichtelijk, praktisch, snel
je kunt alles opzoeken wat je nodig hebt
goede beveiliging van de data die door docenten ingevoerd wordt
goede indeling
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als je met de muis op een plaatje komt, komt er vanzelf de betekenis te staan, dat is erg goed
uiterlijk is goed verzorgd
gebruikersvriendelijk
stappen zijn duidelijk aangegeven
duidelijk
goede lay-out (zeer duidelijk alles aangegeven)
gemakkelijk in gebruik

2. Wat vindt je de slechtste aspecten van het programma?

om van basisstof naar vragen toe te gaan duurt vrij lang
fraude bij toetsen
moeilijk te vinden wat de werkvolgorde is (de studiewijzer is wel duidelijk)
de menubalken boven, onder en links
het kost 15 minuten om te wennen aan het programma voordat het goed werkbaar is
je hebt niet altijd toegang tot opties
niet altijd even flexibel
het inloggen is onduidelijk
een beetje complex omdat je nog niet vertrouwd bent met het programma

3. Zijn er delen van het programma die je verwarrend of moeilijk te begrijpen vindt? Zo ja, welke en
waarom?
er moet een goede handleiding bij
dat je zomaar opeens in een ander programma komt (bijv. Word) is moeilijk te snappen
menubalken: om erachter te komen wat nu wat is
je weet niet altijd waar je de informatie moet zoeken
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