Observaties aan het RekenWeb
Geschreven in juli, augustus en september 2007.
Deze verbeterde versie is van 17 september 2007, betere layout najaar 2012.

Geachte lezer(es),
Deze file wordt verassend vaak downgeload, wel tien keer per dag in september 2012. Mogelijk
realiseren veel mensen zich het belang van zorgvuldig testen van leermiddelen en voorziet documentatie
van de kosten die dat met zich meebrengt in een behoefte. Een leesbare samenvatting die minder vaak
wordt downgeload is te vinden op www.depratendecomputer.nl/stukkieobservaties.pdf. Een
literatuurstudie is te vinden op www.depratendecomputer.nl/literatuurstudieenervaringen.pdf. Geleidelijk
veroudert de inhoud en ik neem niet voor elk detail nog verantwoordelijkheid. Het -hogelijk
gewaardeerde- Rekenweb is voortdurend in beweging is en wordt absoluut niet slechter. Veel van de
suggesties in onderstaande tekst zijn inmiddels ingevoerd en de informatie architectuur is onvergelijkelijk
veel beter dan voorheen.
Joris Verripsi
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Korte samenvatting
Een expert review van de bruikbaarheid van het RekenWeb, mede gemotiveerd door ervaringen
met individuele kinderen en met enkele groepen, leverde meer dan honderd suggesties op. De
belangrijkste aandachtspunten zijn informatiearchitectuur, consistentie van de gebruikersinterfaces en
afzonderlijk bedienen van welomschreven doelgroepen.
Suggesties
Deze suggesties zullen in de volgende bladzijden nader onderbouwd worden:
Applets
• introductie en opdracht boven aan elk applet en altijd belonen van goed antwoord en wanneer
de opdracht af is
• altijd -dezelfde- terugknop, altijd expliciet wat je leren kunt, vaker keuzemogelijkheid tot
verdieping
RekenWeb nu
• fouten herstellen en alle teksten (laten) redigeren
• kritisch bekijken van de informatiearchitectuur op RekenWeb
• ordenen naar leerlijnen en onderwerpen (zoals meten, rekenen, toepassen) zodat per onderwerp
applets, praktijkervaringen, werkbladen en didactische handreiking(en) gegroepeerd zijn
• onderscheid maken tussen geteste, verbeterde en uitontwikkelde hulpmiddelen enerzijds en
experimentele hulpmiddelen anderzijds
RekenWeb later
• voortdurend testen en kwaliteitszorg al dan niet ondersteund door enquêteren van bezoekers
• nagaan of de mogelijkheid van mailen van resultaten aan eigen leraar gewaardeerd wordt
• expliciteren voor wie het RekenWeb precies bedoeld is en nagaan of deze klanten aan hun
trekken komen, overwegen aparte ‘toegangen’ aan te bieden.
Motivatie
Er staat een grote verzameling applets en ander materiaal op www.rekenweb.nl. Ik gebruik applets
op het VMBO als verrijkingsstof en ook wel remediërend door links te mailen en door een webzijde
waarop ook wat toelichting staat, en had gelegenheid mijn ervaringen aan te vullen met literatuurstudie en
dergelijken. Zie Figuur 1.

Figuur 1.

Webzijde op www.depratendecomputer.nl/rekenen.htm. Dergelijke adressen zullen in
dit rapport vaak anders worden weergegeven, zoals hier.

Rekenen met applets is niet onomstreden. Er zijn collega’s die liever een goed ingericht
rekenwerklokaal zouden hebben met een rekenmethode voor het basisonderwijs inclusief materialendoos,
hooguit één computer en vooral géén rekenmachines. Met argumenten als: “alleen door alle zintuigen aan
te spreken, uitkomsten te zeggen en te schrijven, dingen samen te doen en elkaar uit te leggen, en
voldoende gemakkelijke sommen te herhalen met tastbare materialen, ontstaat begrip. Rekenen is ook iets
lichamelijks, net als schrijven, en computergebruik leidt gemakkelijk tot knoppendrukken.” Voor deze
argumenten is natuurlijk best iets te zeggen en een aantal zijn van oudsher onderwijzerservaringen. Toch
bieden applets unieke mogelijkheden en is bruikbaarheid zowel van het RekenWeb als geheel als van
individuele applets interessant en relevant genoeg om systematisch na te gaan. Leerkrachten kunnen zich
goed oriënteren op het RekenWeb door het boek van Frans van Galen en Vincent Jonker, 2003, ‘Rekenen
met het Rekenweb’. Veel bezoekers kennen dit boek niet en zien zonder veel voorkennis Figuur 2. Wie
vervolgens klikt op |spelletjes| ziet Figuur 3 en daaronder Figuur 4.

Figuur 2. RekenWeb Homepage. Is er reden voor een koppeling naar Firefox?

Figuur 3. Opening van RekenWeb > Spelletjes.

Figuur 4.

RekenWeb, afdeling spelletjes. Spelletjes zijn alfabetisch gerangschikt van links naar
rechts en van boven naar beneden. Weet je de naam of herken je het icoon dan kun je
aanklikken.

Hoe prachtig veel applets ook zijn, het valt niet mee er een groep van tien kinderen mee te
begeleiden. Er ontstaan heel wat voor de hand liggende vragen en veel kinderen zijn met veel applets wel
erg snel klaar. Eisen dat allen hetzelfde applet gebruiken helpt wel maar heeft ook iets onbevredigends,
zou niet nodig moeten zijn. Het menu van Figuur 1 helpt, maar niet genoeg. In telefonisch contact gaf
Peter Boon (van het Freudenthal Instituut) aan wel belangstelling te hebben voor gebruikservaringen maar
dat geen budget beschikbaar is voor freelance testers. Deze observaties zijn dus ongevraagd en mede
opgeschreven om er zelf van te leren. De vraagstelling werd geleidelijk verkleind tot: ‘Wat verwacht je
van de gebruikerservaring en hoe kan deze verbeterd worden’.
Werkwijze en vooruitblik
Zie voor een literatuurstudie over bruikbaarheid
www.depratendecomputer.nl/literatuurstudieenervaringen.pdf. Over ‘webdidactiek’ werd wel wat recente
literatuur bekeken maar niet verslagen. Didactiek van (realistisch) rekenen is een specialiteit van het
Freudenthal Instituut en werd daarom buiten beschouwing gelaten, al is duidelijk dat dit het ontwerp en

de doelstelling van de applets diepgaand heeft beïnvloed en dat het in zekere zin belangrijker is dan
bruikbaarheid. Systematisch testen van veel applets met veel kinderen was niet haalbaar en vereist een
precieze vraagstelling die aanvankelijk ontbrak. Dit is eerder een ‘expert review’, in de literatuur heet dit
ook wel ‘cognitive walkthrough’ en ‘herontwerp met persona’s’. Uiteraard heb ik daarbij ervaringen met
kinderen gebruikt, met andere software en met collegae. Deze gegevens zijn daarom niet representatief
voor gebruik door een bepaalde doelgroep met een bepaald doel. Expres zijn de meeste applets niet
grondig bekeken, wat de omvang van dit rapport tot onaanvaardbare proporties had doen uitdijen.
Nu volgt een paragraaf over de ervaring van navigeren binnen het RekenWeb. Vervolgens een
gedetailleerde beschrijving van de presentatie van één applet, oppervlakkiger opmerkingen over
negentien andere applets en een aantal fouten en suggesties van een groot aantal anderen. Deze resultaten
leiden op natuurlijke wijze tot wat algemener reflecties, ook over het navigeren binnen al deze gegevens.
Voorbeeld
Het RekenWeb presenteert applets op verschillende manieren en gericht op verschillende
doelgroepen. Zie Figuur 2, 3 en 4 in paragraaf ‘Motivatie’. Een belangrijke vraag is nu of diverse
doelgroepen ook de weg vinden kunnen. Dat valt tegen, dit is ook het belangrijkste resultaat. Om de
gebruikerservaring voor elke doelgroep optimaal te maken moet duidelijk zijn voor welke doelgroepen
het RekenWeb precies bedoeld is, wat het hen precies te bieden heeft en dit moet ook gecommuniceerd
worden. Horen remedial teachers er bijvoorbeeld ook bij, of rekenzwakke leerlingen, of hún ouders?
Om dit rapport leesbaar te houden voor mensen die het RekenWeb niet kennen worden deze
stelling geïllustreerd met een scenario van een leerkracht die eens wat realistische rekenapplets wil
proberen met groep 6. Zie Figuur 5 tot en met Figuur 14. We klikken daarom in Figuur 2 op ‘|leraren|’,
wat overigens een atypische manier is om een link te presenteren en zien dan Figuur 5.

Figuur 5.

RekenWeb, Lerarenpagina. Als elders wat merkwaardig en weinig consequent gebruik
van hoofdletters. Al direct blijkt dat het RekenWeb best omvangrijk is met een eigen
terminologie zoals ‘Klassenklus’ of ‘RekenFaq’. We klikken op het eerste icoon,
RekenMatrix met als onderschrift ‘(lesideeën)’.

Figuur 6.

RekenWeb Matrix, voor leerkrachten. Vier kolommen met iconen waar soms (in
blauwe letters) namen van rekenmethoden bij vermeld staan en het wat mysterieuze
‘comp’. Er is geen Help zichtbaar. We moeten kennelijk ergens uit kiezen, klikken op
‘60 keer zo groot’ en verwachten dan tafels of klokrekenen.

Figuur 7.

RekenWeb Matrix 60 keer zo groot. Link. Het gaat blijkbaar om een werkblad dat
leerkrachten in de klas gebruiken kunnen. Na even denken klikken we óp de tekst
‘klik voor het werkblad’.

Figuur 8.

Vervolgens klikken we óp ‘klik hier’ voor het werkblad. Jammer van die extra klik.

Figuur 9.

Kennelijk gaat het om een elektronisch werkblad, waaronder zich nog een aantal
werkbladen met foto’s en opdrachten bevinden. Het gaat over oppervlakte en
meetkunde en rekenen. Dat kan de leerkracht zo misschien niet gebruiken, maar het
geeft wel een idee. We klikken óp prikbord.

Figuur 10. Hier applaudisseert de gemiddelde leerkracht niet voor, daar kan hij (of zij) echt niet
veel mee. Of toch? Terug naar Figuur 6, met de terugknop uit de Browser, als we
tenminste weten waar die zit én als we begrijpen en accepteren dat het RekenWeb ons
even in de steek liet.

Figuur 11. In Figuur 6 doen we nog een poging door te zoeken naar applets of werkbladen over
‘Breuken en procenten’. De leerkracht voert dit in bij de Google zoekbox rechtsboven
in Figuur 6 of in Figuur 5. De tekst verdwijnt gedeeltelijk. Klikt op de knop ‘Zoek’ en
ziet dan Figuur 12.

Figuur 12. Géén applets te zien en waarschijnlijk ook geen werkbladen. Zoeken met
‘staartdeling’ levert een vergelijkbaar beeld. Terug naar de RekenMatrix.

Figuur 13. We hebben nu in RekenMatrix op ‘Een miljard getallen schrijven’ geklikt. We vragen
ons af wat de getallen 1 tot en met 16 betekenen en klikken op Reflectie.

Figuur 14. Weer een foutje. Jammer, want bij klikken óp ‘klik voor werkblad’ wordt gewoon een
nuttig Word-document downgeload.
In mijn voorstelling is met Figuur 14 voor onze denkbeeldige leerkracht de maat vol en geeft zij
-of hij- nu op. Als voor elk kind een kwartier gezocht moet worden heeft het weinig zin om -meer- met

computers te werken. Of deze voorstelling juist is valt te testen door een aantal leerkrachten te vragen
zich op het Rekenweb te oriënteren over realistisch rekenen met de computer en/of om passende
hulpmiddelen te vinden over breuken en procenten in niet meer dan dertig minuten. Het boekje dat dit
probleem gedeeltelijk oplost moet besteld worden en kun je niet downloaden en uitprinten.
Presentatie van Vijf op een rij
Als voorbeeld van details in de presentatie die opvallen bij gebruik met een (halve) klas VMBO-1
(met veel allochtone zij-instromers) volgt een betrekkelijk gedetailleerde bespreking van Vijf op een rij.

Figuur 15. Vijf op een rij.
Niet elk kind begrijpt dat je hier een som met uitkomst 10 moet vinden door op een van de vakjes
te klikken. Ook van andere schermelementen is de betekenis niet direct duidelijk, althans niet voor
iedereen. Ik kan me voorstellen tekst links boven zoals:
Spel: 5 op een rij
Samen of alleen: alleen
In het midden: Spel
Daaronder: vijf op een rij
En rechts boven: Kies soort sommen:
Onder in het midden:
Maak nu het doelgetal: 10
Zoals in Getallenfabriek:

Figuur 16. Schermbeeld uit Getallenfabriek.

Figuur 17. Laatste versie. Klik hier.
Inmiddels wordt een nieuwe versie aangeboden, zie Figuur 17. Er staat nu: ‘Zet er 5 op een rij’. De
spellingsregels vereisen ‘Zet er vijf op een rij’ zoals er links boven staat. Dat je klikken moet op een
lichtblauw vakje dat een som bevat waar het doelgetal uitkomt blijkt daar toch niet uit. Er staat níet ‘Klik
op een vakje met de goede uitkomst’. Bij de speaker mis je een tekstje, dat uitlegt dat de speaker werkt als
je computer geluid ondersteunt én het volume niet uit staat (of erg laag). Desnoods een tooltip. Als dat
met weinig moeite kan tevens een schuifbalk om het volume te beïnvloeden.
Er is iets te zeggen voor een animatie knop of een voorbeeldknop maar dat schept wel een
precedent en kinderen kunnen elkaar ook helpen, kennelijk is dat ook de bedoeling want je kunt het spel
ook met zijn tweeën spelen. Sommige kinderen gaan maar wat raden wat tot een geluid leidt, als het
geluid tenminste aan staat. Een vertraging bij een foutje is daarom te overwegen, om probeergedrag af te
remmen. Of een zichtbare foutboodschap, zodat je in het voorbeeld bij klikken op 2+5 krijgt ‘2+5=7 en
dus geen 10!’ Dit heeft wel te maken met het feit dat ook op onze school de speakers zijn losgekoppeld
en/of niet elk kind een werkende koptelefoon bij zich heeft en niet iedereen rekenen leuk vindt. Verder
zijn er die graag een score zien van het aantal fout gemaakte sommen, dat maakt het spannender. Onder
het applet is toelichting zichtbaar, zie Figuur 18.

Figuur 18. Toelichting. ‘Opnieuw’ is kennelijk ‘een nieuw spel’.
Er is wel iets af te dingen op de uitspraak uit de toelichting onder het speelveld dat het hier gaat
om tafels. “De tafel van 1 tot en met de tafel van 10 zijn het speelveld …”. Dit is toch gewoon een spelletje
hoofdrekenen met kleine getallen en tijdsdruk? Bovendien wordt iets duidelijk over de optel- en
aftrekstructuur door het verschijnsel van de diagonale lijnen, hier verwacht je een vraag over zoals ‘op

welke lijnen is de som steeds hetzelfde?’

Figuur 19. Uit ‘bediening en bedoeling’. Spelfout: het moet zijn honderdveld.
Ook de stelling (zie Figuur 19) dat hier met het honderdveld gewerkt wordt is aanvechtbaar. Dit
geldt wel voor ‘Kikkerdisco’ waar het alleen over tafels van vermenigvuldiging gaat. Bij drie op een rij
kreeg ik een keer iets grappigs, zie Figuur 20. Hier zou je ook een kruis kunnen kleuren omdat 7-2 de
laatst aangeklikte som was en op dat moment al vijf vakjes gekleurd waren:

Figuur 20. Drie op een rij. Link.
Ontwerpers presenteren soms ‘mockups’ van verschillende ontwerpen, om overleg te
vergemakkelijken. Zie hiervoor Figuur 21a en Figuur 21b.

Vijf op een rij

Bediening

Informatie

Dit is een rekenspel met kleine getallen. Je moet steeds op een vakje klikken

dat de goede uitkomst heeft, tot er vijf goed zijn op een rij, in een kolom, of schuin.

Figuur 21a. Mockup van een ontwerp met de instructie bovenaan. Na klikken op een verkeerd
vakje dient gedurende vijf seconden een tooltip op te lichten met de uitkomst van dat
vakje. De tekst onder het speelveld wordt weggelaten en het speaker-icoontje wordt
gewijzigd in een schuifje. De Opnieuw knop wordt gewijzigd in ‘Nieuw spel’ en
gepresenteerd naast ‘Vijf op een rij na .. getallen!’, en dus nadat het gelukt is.
Spel:

Samen of alleen:

Soort sommen:

Dit spel

Goed:

0 Fout:

0

Figuur 21b. Een variant met uitgebreider functionaliteit kent twee extra regels bóven het doelgetal.

Ook wordt het aantal sommen Goed of Fout bijgehouden.
Voor alle duidelijkheid: ik heb veel waardering voor ‘Vijf op een rij’, heb het ook veel gebruikt en
hoe Figuur 21a bevallen zou is niet zeker. Zie Tabel 1 voor een overzicht van de opmerkingen in deze
paragraaf.
Criterium
Presentatie

Gegevens
Introductie en opdracht niet
bovenaan.

Advies
Herschrijven van
teksten en lay-out
minimaal wijzigen

Prioriteit

Opmerking

Hoog, schijnt
weinig werk

Zie Getalfabriek.

Laag,
onbelangrijk

-

Details, zie boven
Goed Nederlands?

Kan beter

Hoog, weinig werk

Voldoende
toelichting

Aanwezig. Er staat geen datum
bij de gereviseerde versie

Toevoegen

Belonen van (goed) Ja, maar vooral akoestisch.
antwoord

Je zou een ‘Opnieuw’
Laag, geeft geen
knop verwachten naast grote problemen
het compliment ‘5 op rij
na .. getallen’

Terugknop

Nee

Toevoegen, dit is altijd
nodig

Hoog, weinig
werk

Expliciet wat je
leert

Voldoende (oefenen van
elementaire bewerkingen)

-

-

Keuze tot
verdieping

Voldoende door selecteren van
diverse bewerkingen. Geen link
naar drie op rij.

Toevoegen, weinig werk Hoog, weinig
werk

–

Fouten

Geen echte bugs gevonden

-

-

-

Suggesties

Er pleit iets voor vertraging na
Overleg
fout antwoord en vermel-den van
het antwoord van het aangeklikte
vakje

Midden, kan wel
schelen maar lijkt
niet zo eenvoudig

-

Suggestie

Hulp bij geluid

Leerdoel en
doelgroep
omschreven

Nee

Praktijkervaring
beschikbaar

Vast beschikbaar maar niet
gemakkelijk te vinden

Vindbaar maken

Hoog, altijd nodig Wel eerst overleg over
navigatie architectuur

Didactische
handreiking

Ja

-

-

-

Overigen

Het ligt voor de hand zowel in
vijf op rij als in drie op rij elk
type som beschikbaar te maken.

Wel iets aan doen.

Hoog

-

Overleg met
Laag
programmeur,
waarschijnlijk technische
problemen

Toevoegen

Beste is vijand van het
goede

-

Beste is vijand van het
goede

Hoog, altijd nodig Een apart menu voor
zwakke rekenaars.

Tabel 1. Opmerkingen bij ‘Vijf op een rij’ geordend volgens de suggesties.

Tabel 1 kan gefalsifieerd worden door een aantal kinderen te observeren en kan ongetwijfeld
verbeterd worden door de oefening bovendien met een aantal experts te herhalen en door met
ontwerper(s) en met programmeur(s) te spreken.
Veel applets oppervlakkig bekeken
Hieronder volgen wat minder gedetailleerde reacties op andere programma’s, vooral uit het menu
voor groep-8. Slechts een deel van deze applets werd ook met kinderen bekeken.
24-spel

Figuur 22. 24 spel. Van sommige schermelementen zoals de rondjes rechts boven is de betekenis
niet een twee drie duidelijk.
Leuk om te doen, de nieuwe vormgeving is duidelijk. Het verbaast me dat de oude versie nog
bereikbaar is via http://www.fi.uu.nl/winst/toepassingen/welcome.xml?subject=2. Bij gum zou je een
tekening van een gum verwachten, er is ook iets te zeggen voor een knop ‘Herstel’ omdat je immers een
stapje terug gaat en geen potlood gebruikt. Uit de tekst na drukken op het icoon I:

Figuur 23. 24-spel Informatie.
Het is een beetje verwarrend dat de blauwe teksten geen links zijn. En inhoudelijk: bedoeld wordt
mogelijk vier getallen onder de 10? 6561 = 94 dus men zal wel 1 tot en met 9 bedoelen. De tekst lijkt me
moeilijk te volgen voor de gemiddelde basisschool leerling. Ik moest het wel uitleggen, de meeste
kinderen hebben nooit een echte flippo gezien. Een animatie met een makkelijk voorbeeld en snel van
makkelijke naar moeilijke opgaven navigeren zou prettig zijn. Er is geen (elektronisch) kladpapier
aanwezig maar echt nodig lijkt dit ook niet. De opdracht (Figuur 24) is klein lettertype en staat onder het
plaatje.

Figuur 24. Opdracht. Is het niet ‘alle vier de getallen’?
Veel kinderen gebruiken bij dit spel de rekenmachine van Windows. Ze zouden ook ‘intelligent’
kladpapier kunnen gebruiken waar je kunt typen 7*3<enter> en dan 7*3=21 krijgt, dan +3<enter> typt en
ziet 21+3=24. Echte flippo’s of kaartjes zijn ook leuk, kunnen die (bij Suntex) nog besteld worden?
Afsnijden
Leuk om te doen. Bij afsnijden2 is de rand om de boter wat dun uitgevallen, wat het afsnijden
onnodig moeilijk maakt. Verder zou het niet verkeerd zijn als je met een virtueel mes kon snijden, in
plaats van met een +-vormige muiscursor. De boter heeft geen 3D presentatie, dat moet wel kunnen, het
kost even moeite te zien dat dit een bovenaanzicht is.

Figuur 25. Afsnijden.
Geen terugkoppeling bij fouten en het weeggetal verdwijnt snel. Pas bij Krakeling, als ik toevallig
goed snijd, blijk ik een nieuwe kans te krijgen voor Boterkoek door weer op dat woord te klikken. Het
zou leuk zijn als het correct afgesneden stuk bij die woorden getoond werd, om terug te koppelen of je het
goed hebt gedaan, of een (groene) krul. Nu klinkt een kassageluid en trekt de applet een streep door het
woord heen. Je kunt dan denken dat je het in Figuur 26 bij Krakeling fout hebt gedaan.

Figuur 26. Afsnijden deel 2.
Toelichtende tekst voor de radiobuttons snijden en wegen ontbreekt. ‘Gum’ is een verwarrende
naam, ‘Herstel’ is duidelijker. Klikken op ‘Uitleg’ geeft een leuke animatie maar die sluit vervolgens wel
alle vensters! Het is enigszins onbevredigend dat je in de realiteit zelden boterkoek, zandkoekjes,
krakelingen, cake en speculaas tegelijk maakt, dat past niet samen in een oven. Het feit dat je boter in
allerlei verhoudingen kunt opdelen maakt dat (voor mij) wel goed.
Ballon met gewichten
Bevat minstens een fout

Figuur 27. Ballon met gewichten.
Deze ballon gaat nu niet omhoog bij drukken op ‘probeer’ terwijl het gewicht hoger moet zijn. Als
je zakken terugzet uit de mand op het plateau gaan ze soms mee omhoog. Het is niet prettig dat als je
‘opnieuw’ indrukt de zakken automatisch teruggezet worden op het plateau. Verder zou een
achtergrondmuziekje aardig zijn bij stijgen, of een kreet, of het geluid van de vlam. In de situatie van
Figuur 28 mis je de som onder de ballon, iets als ‘Samen 605 kg’ of ‘Totaal 605 kg’, dan heb je geen
kladpapier nodig.

Figuur 28. Ballon met gewichten.
Je herinnert je dat dan later als 600 kg nog net lijkt te lukken. Overigens is er geen afsluitende
beloning (na de knop probeer met precies de goede lading) en lijkt een knop een wat merkwaardig icoon
voor een situatie waarin de touwen worden losgegooid en zijn sommige letters wel erg klein.

Figuur 29. Lettertypes op ware grootte.
Ook het verwante ‘Dieren wegen’ vereist haast kladpapier.

Figuur 30. Dieren wegen. Link.
In Figuur 31 verdwijnen de gewichten achter elkaar. Als je er 200 kg en dan 500 kg en dan 200 g
en nog eens 500 g bijzet raak je gemakkelijk het overzicht kwijt. De gewichten stapelen niet.

Figuur 31. Dieren wegen.
Gewóne leerlingen doen zoiets misschien niet. Maar in elke klas zitten ook ongewone leerlingen.
De blokjes hebben geen gewichtvorm hebben, wat natuurlijker zou zijn.
Barney

Figuur 32. Barney.
Even moeite de knop ‘Spelen’ te vinden omdat hij links van de instructie staat en een andere kleur
heeft. En mij verbaasde dat je precies kunt gooien, met de muis, je verwacht niet altijd uit te komen waar
je mikt, of een animatie knop met betrekkelijk toevallige uitkomst. Overigens complimenten.
Betalen met Euro’s

Figuur 33. Betalen met Euro’s.
Leuk, mogelijk nog een tooltip toe te voegen dat je de munten slepen kunt met de muis. Sommige
kinderen klikken aanvankelijk maar wat. Eurocénten heb ik al lang niet meer gezien en er staat ‘Koop 20
producten met je nieuwe euro’s’. Dat ‘nieuwe’ kan nu wel weg toch? Er is geen akoestische feedback en

er is iets voor te zeggen niet plaatjes maar foto’s aan te bieden, ook van de munten, en geen zwarte
achtergrond te kiezen wat somber oogt. Neemt niet weg dat heel wat kinderen er kort maar tevreden mee
werkten.
Blauwe machine
Bij Blauwe machine had ik het helemaal goed gedaan, zag dus ook een poes, maar begreep niet dat
het spelletje af was. En had verwacht dat er iets met de woorden zou veranderen, zodat dat raadseltje ook
zou worden opgelost. Aristoteles schijnt al gezegd te hebben dat elk element op het schouwtoneel van een
theater voor het stuk af is een betekenis moet hebben gekregen. ‘Het geweer dat boven de haard hangt
moet zijn afgegaan’. Het voorbeeld komt uit een boek van Brenda Laurel en Joy Mountford, theater als
-aardige- analogie van gebruikersinterfaces, of eigenlijk omgekeerd. Deze vreemde woorden blijven
intrigeren, als een incompleet muziek thema lost het niet op. Noot *1. Het zou leuk zijn als het
anagrammen bleken of als ze in een animatie een zinnetje zouden vormen.
Eerlijk verdelen
Ik heb dit niet met kinderen gedaan. De instructie moet kennelijk mondeling gegeven worden, mij
is in ieder geval niet direct duidelijk dat je eerst moet delen en dan moet uitdelen, dit is ongewoon gebruik
van radiobuttons. Verder is de kritiek niet duidelijk, ‘Je kunt dit niet zo schrijven’ staat in Figuur 34 en in
het zelfde lettertype als de instructie, alleen iets kleiner.

Figuur 34. Eerlijk verdelen. Link.
Waarom? Moet het 5/2 zijn? Er stonden toch echt vijf marsen voor twee kinderen. Het verplaatsen
van de bordjes zou voor problemen kunnen zorgen. Ze hebben geen tooltips.
Fruitpuzzels
Leuk zeg! En wat een goede inleiding tot het variabelenbegrip. Helaas kent bijna niemand nog
zo’n weegschaal. Verwant met applets over vierkanten met fruitsymbolen en sommen per rij en per
kolom.
Gekhuis
Verhaaltje met sommetjes. Even verwarrend dat de navigatie impliciet is. Dat geeft amper
problemen als je maar wat door klikt tot het laatste plaatje: Zie Figuur 35.

Figuur 35. Gekhuis. Link.

Hoe kom je er nu weer uit? Klik op ‘RekenWeb’ (onder aan de pagina) brengt terug in het groep 8menu, dit lukt wel met de terugknop van de Browser. Je verwacht dat de ontwerpers een route voor je
hebben uitgedacht inclusief een complimentje op zijn tijd, met moeilijke woorden een ‘consistente
taakstructuur’. In de met Windows meegeleverde spelletjes, die behoorlijk verslavend kunnen zijn, word
je wel beloond.

Figuur 36. Na afsluiten van het spelletje Spider (in Windows).
Weeg het
Het invulscherm is niet duidelijk: moet je nummers intypen? Hoe heet een en ander? De
onverwachte uitkomst met de fietsen blijkt een irreële instelling te verbergen:

Figuur 37. Weeg het. Link.
Ketting rijgen
Is prachtig. Geen beloning als ik het goed doe.

Figuur 38. Ketting rijgen. Link.

Ik zou hier verwachten: ‘Complimenten, het is gelukt! Wil je nog meer uitleg?’ En ook dat de
criteria die je wel gehaald hebt worden afgevinkt of dat een bepaald rondje groen wordt gekleurd.
Mogelijk enkele invulvragen. En bij de uitleg, aannemend dat iemand belangstelling aangeeft, een
animatie met nummeren van kraal 1 tot en met 150 en tevens herhaald van 0 tot 5 tellen, zeggen dat het
steeds om de rest gaat bij delen door zes. Mogelijk nog een verwijzing naar een kennissysteem over delen
(met rest).
In de intro wordt van uitprinten gesproken. Maar daar is geen knop voor, dit zou denkelijk ook niet
elke systeembeheerder waarderen. Via Explorer dan maar? Selecteren van Afdrukvoorbeeld geeft bij mij
drie pagina’s. De tweede, met het plaatje, is dan wel behoorlijk vervormd. De leercurve, van rest na delen
door zes, is steil te noemen. Je zou ook een applet verwachten over tijdrekenen, dat honderd minuten
gelijk staat aan een uur en veertig minuten, of twaalf dagen aan een week en vijf dagen, met een
kalendertje.
Enkele weken later zie ik ‘Sterren tekenen’ dat enigszins verwant is, omdat daar ook
modulusrekenen een rol speelt, nu eerder in verband met priemgetallen en regelmatige veelhoeken.
Mogelijk is een verwijzing op zijn plaats.
Tegellijnen
Prachtige applet. Er worden natuurlijk ‘lijnen op tegels’ bedoeld. Helaas is er geen instructie bij
het begin.

Figuur 39. Tegellijnen. Link.
Bord volmaken is niet erg voorspelbaar, gelukkig is er wel een knop ‘herstel’. Bij drukken op
‘bord volmaken’ bij de situatie van Figuur 40 ontstaat Figuur 41.

Figuur 40.

Tegellijnen.

Figuur 41.

Schermbeeld Tegellijnen.

Klik je eerst op ‘vanuit de hoeken’ dan zie je:

Figuur 42. Tegellijnen.
Terwijl er toch staat ‘vanuit de hoeken’. Wordt mogelijk bedoeld ‘kopiëren vanuit de linker
bovenhoek naar de andere hoeken’? Ook onderstaande opzet levert een onverwacht resultaat op:

Figuur 43. Tegellijnen.
Drukken op ‘vanuit de hoeken’ geeft nu

Figuur 44. Tegellijnen.
Het komt ook voor (opdracht 2) dat vier tegeltjes genoeg zijn of je nu vanuit linksboven of vanuit
de hoeken selecteert. Belangrijk is het niet maar als je een puzzeltje opkrijgt wil je ook graag het goede
antwoord weten. Om duidelijk te maken dat de beide radiobuttons de betekenis van de knop ‘bord
volmaken’ beïnvloeden zouden ze iets in kunnen springen dan wel dat ze net als ‘bord volmaken’
vervangen worden door een knop ‘bord volmaken vanuit de vier hoeken’ en een tweede knop ‘bord
volmaken regelgewijs en vanuit links boven’. Toch dekt ook dan de vlag de lading niet precies.
Links onder is de 1 rood want niet goed. Eventueel een tooltip: rood=fout, groen=goed en op ‘bord
volmaken’ tooltip: vanuit linker bovenhoek. Is hier ook algebra bij? Kinderen besteden er graag (veel) tijd
aan. Terecht dat er van de zomer een uitgebreider versie is gemaakt, en erg mooi is ie.
Doolhof
Vreemd dat dit ‘probleem van maand januari’ heet in de titelbalk van Explorer.

Figuur 45.

Doolhof heet probleem van de maand januari. Link. Welk jaar? Waarom?

Het is op het moment van schrijven begin augustus, je zou bovendien een hoofdletter verwachten,
dus ‘Probleem’. Het lukt met moeite een groene weg te vinden en dan blijkt dat nog maar het begin:

Figuur 46. Een groene weg in Doolhof, en dat viel niet mee. In plaats van een felicitatie te

ontvangen moet je nu twee lastige vragen beantwoorden.
Mogelijk er bij zetten dat je de route ook bij het eind mag beginnen? Maar dan nog de minimale en
maximale te vinden is mij te veel werk, een veel te steile leerroute en niet iets dat mij nu bovenmatig
interesseert. Nog één weg vinden lijkt me al zo ingewikkeld! Dit geldt vast niet voor iedereen maar
maakte voor mij lezen van een tijdschrift als Pythagoras vroeger ook tot een verdeeld genoegen. Er waren
altijd wel sommetjes bij die ik niet kon. Als je veel moet puzzelen is het makkelijk ook routes te kunnen
opslaan. En kloppen die antwoorden echt, 18 en 64? Is er desgewenst een illustratie van beschikbaar?
Rups
Prachtig vind ik het. Wel kan de instructie anders geformuleerd, met het algoritme (na het plaatje,
Begin … maken?) na de tweede zin (na ….maken). En mogelijk de instructie iets meer op kinderen
richten. De zin ‘het gaat er dus om een rups te vinden met zoveel mogelijk oneven getallen erin’ is
behoorlijk abstract en vereist een hoop denkwerk. Er staat geen reden bij, dat na elk oneven getal de
waarde een keer stijgt in plaats van daalt. Zou er niet bijhoren dat een groene ballon bij een goed getal
hoort?

Figuur 47.

Rups. Link.

Dat de oplossing 65 maximaal is blijkt wanneer je van het resultaat terugwerkt en ook uit een
tweetallige schrijfwijze. Je hebt dan telkens om beurten beide regels gebruikt, en leert meteen dat je
tweetallig door twee deelt (met negeren van de rest) door naar rechts te schuiven en dat je soms de langste
weg vinden kunt vlak bij een heel korte (hier 64). Dat is wel wat veel van het goede …en toch, als je de
leerling eenmaal gemotiveerd is om ‘uit te zoeken hoe het zit’ moet meer mogelijk zijn. Bij opstarten van
het programma zonder instructie is de kans op vastlopen groot. Dit komt ook omdat de eerste ballon ten
onrechte rood is: die moet altijd groen zijn! Mogelijk een instructie erbij in de trant van ‘vul getallen in
van kop tot staart’.
Ik zou het leuk vinden ook van veel grotere getallen te kunnen laten berekenen hoe het afloopt als
je bijvoorbeeld zou beginnen met 2**20+1 of een spreadsheet met een formule die het uitrekent en tevens
tweetallig presenteert. Voor de basisschool lijkt dat te hoog gegrepen maar er is mogelijk toch een mouw
aan te passen door er een apart applet voor te schrijven?
Getallenfabriek
Ook leuk, maar dat je de getallen op kunt slaan in een huisje en of en waarom je alle getallen
gebruiken moet is niet intuïtief en moest ik vaak uitleggen. Link.
Onder op de stapel

Bij het elftal staat geen navigatieknop terug naar de opdrachten. Je moet afwisselend muis en
toetsenbord gebruiken, de returnknop werkt niet. De feedback is kort, je ziet de volgende foto al en het
goede antwoord niet! Wel leuk. Link.
Toppunt van Nederland
Er hoort kennelijk een boek bij. Eerst krijg je Figuur 48.

Figuur 48.

Toppunt van Nederland. Link.

Dan volgt een best wel leuke vragenlijst en moet ik mijn naam en school opgeven, maar niet mijn
internet mail adres. Kennelijk alleen voor abonnees. Flauw hoor!
Spiegel
Ik zie Figuur 49 en, bij iets anders manipuleren, ook Figuur 50.

Figuur 49.

Spiegel. Link.

Figuur 50.

Spiegel op een andere plaats.

Kennelijk wordt steeds rechts naar links gespiegeld, wat aan de spiegel, een lijn, niet zichtbaar is.
Ik zou willen ook andersom, links naar rechts, en dat je dat aan de spiegel kunt zien, met een wit (van het
zilver) en een donker (van het glas) laagje. Dit blijkt wel te kunnen maar anders, de tekening wordt dan
verschoven, en de ‘spiegel’ werkt kennelijk altijd van buiten naar binnen. Ik ontdek het pas twee weken
later als ik ook de Engelse site bezoek, moet dan op een icoontje klikken zonder tooltip. ‘Spiegelen’ van
buiten naar binnen is in strijd met de spiegelmetafoor. Een minimaal randje om één buitenkant van de
tekening is onvoldoende om deze metafoor te ondersteunen.

In Flitsbeelden staat een letter H naast de getallen. Is dit mogelijk ‘Herstel’ of ‘Herhaal’
misschien? Bij klikken geen effect. Ook de kleurtjes oranje en rood zijn niet duidelijk. Oranje blijkt goed
te worden gerekend terwijl ik laat was, rood is dan een verkeerd antwoord? De flitstijd staat altijd op 2.5
seconden. Het lijkt me leuk ook de (totale) reactietijd te vermelden. Kennelijk blijven de handjes zo lang
in beeld. Mogelijk kan je dat met het driehoekje instellen maar dat staat er niet bij.

Figuur 51.

Flitsbeelden. Link.

Zie desgewenst http://www.useit.com/alertbox/dialog-box.html voor een kritische beschouwing
over originele oplossingen op het internet. Ter illustratie: het heeft weken geduurd voor ik doorhad dat in
Figuur 52 de credits vermeld worden en geen gewone reclame uiting wordt bedoeld.

Figuur 52. Credits knop.
In flitsbeelden weer geen link terug naar de opdrachten van Figuur 53.

Figuur 53. Flitsbeelden menu.
Ongetwijfeld komt dit omdat het in een eigen scherm opent. Is dat nodig? Overigens is Figuur 53
wel een voorbeeld van een nuttig ‘tussenstation’, zoals dat er bij Afsnijden ook is. In Mini-golf, nog
zoeen fantastisch applet, doet zich iets vergelijkbaars voor. Je komt steeds van Figuur 54 via Figuur 55 in
Figuur 56 terecht, of een variant daarvan, en moet dan het schermpje uitklikken om weer het icoon op te
starten van Figuur 54.

Figuur 54. Icoon van Mini-golf in het appletmenu RekenWeb > Spelletjes ‘Alles’.

Figuur 55. Menu van Mini-golf. De blauwe instructie heeft een klein lettertype.

Figuur 56. Een speelveld van Mini-golf, Minigolf volgens de statusbar. De terugknop van het
browserscherm is disabled. Deze keer is het net níet gelukt. Terzijde: het zou leuk zijn
dergelijke plaatjes te kunnen versturen, omdat er zo veel oplossingen zijn. Link.
Kijken we naar een aantal applets dan blijken er de volgende navigatie elementen gebruikt te
worden, zij het niet altijd consistent.

Figuur 57. Diverse iconen en woorden betekenen ‘Terug’. Bij de meest gebruikte, het huisje,
staat wel een tooltip gedefinieerd.
In de DWO (Digitale Wiskunde Omgeving) wordt bovendien wel een kruimelspoor gebruikt, zie
Figuur 58. Soms is een extra klik nodig, Figuur 59.

Figuur 58. Kruimelspoor met wat atypische presentatie in de Digitale Wiskunde Omgeving.
Klikken op ‘Overzicht modules’ brengt je twee webzijdes terug.

Figuur 59.

Extra klik.

Ook in het leuke Step is de navigatie ingewikkeld. Je moet steeds terug naar Figuur 60 om Figuur
61 te vinden. In Figuur 62 reageren de links niet: of zijn dit hoofdjes van lege paragrafen?

Figuur 60.

Icoon

Figuur 61. Klik op reken maar geeft Error.

Figuur 62. Step de step na drukken op I in Figuur 60. De links(?) Bedoeling en Bediening
functioneren niet.

Enkele fouten en suggesties
Op de engelse webzijde www.fi.uu.nl/RekenWeb/en staan enkele stijlbloempjes. Zo vraag ik me af
wat ‘really’ betekent in Figuur 63

Figuur 63.

Impossible object. Link.

Het is mooi, dit ‘impossible object’ en ik kan me voorstellen het in de klas te tonen met de vraag
wat het voorstelt. Het antwoord is dan dat het geen ruimtelijk lichaam kan zijn.
Er zijn ontbrekende plug-ins, met een Nederlandse helptekst op de pagina. Systeembeheerders
vinden dat soort zaken zelden prettig, maar er is niet veel aan te doen. Hier blijkt het om de Flash-player
te gaan die Firefox (nog) niet kende.

Figuur 64. Nederlandse foutmelding op Engelse webzijde.
Soms is het ‘resource not found’ (Estimate) dan weer wordt je naar een Nederlandse versie
doorgelinkt (Hit the safe). Wordt deze webzijde ondersteund? Liggen hier mogelijkheden om subsidie te
verwerven van het ministerie van ontwikkelings-samenwerking, bijvoorbeeld in samenwerking met het
Wereldwiskunde Fonds?

Bij Geld rekenen bevalt me de helpknop ?

Figuur 65. Geld rekenen. Euro. Link.
Wel vormt een label als Gelezen in plaats van het bekende Sluiten een risico. Waarom is het nodig
om te sluiten voor je door gaat? Nog steeds in Geld rekenen:

Figuur 66.

Geld rekenen iets lager op het scherm.

Klik op het icoon boven rekennet 1999-2007 dan kom je nergens. Sla hem op in Favorieten dan
vind je een vrijwel lege pagina op RekenWeb:

Figuur 67. Na klikken op een icoon in Geld rekenen.
Deze applet bevat meer fouten, je komt zomaar in een invulformulier, of je aan een wedstrijd wilt
meedoen. Bij klikken op de terugknop in de Browser raak je dan verzeild in een andere opdracht van Geld
rekenen. In Blokken bouwen bij Extra is het venster aan de onderzijde te klein:

Figuur 68. Schermbeeld Bouwen met blokken. Link.
Dit heb ik ook bij Hoogtekaart eveneens uit Bouwen met blokken en kan dan tot problemen leiden

als je slopen móet

Figuur 69. Bouwen met blokken. Ik moet er mee stoppen want de radiobutton
‘Slopen’ is niet bereikbaar. Wat is het nut toch van de melding over een ‘Java Applet Window’?
Er is geen Herstel knop die er bij Extra opdrachten wel in zit. Bij SommenVierkant (waarom toch geen
spatie tussen ‘Sommen’ en ‘Vierkant’?) leidt klikken op Standaard tot een oneindige loop.

Figuur 70. Oneindige loop in plaats van opstarten SommenVierkant bij klikken op Standaard.
Link.
Door te klikken op ‘Kies je eigen plaatjes’ dan wordt het applet wel opgestart. Een oneindige loop
ontstaat soms ook met het leuke Kikker 2. In het algemeen waarderen kinderen een spiekknop erg[1]
maar in Sommen Vierkant wordt iets anders dan spieken bedoeld, namelijk ‘Kijk na’. Bovendien is de
vormgeving van die knop niet in stijl met de rest van het plaatje:

Figuur 71.

Sommen Vierkant met knop ‘spiek’.

Een goede uitkomst geeft geen akoestische metacommunicatie in onderstaande animatie. Het is
geen fout maar je verwacht het zo.

Figuur 72. Sommen Vierkant, het einde.
Ik heb ook nog even naar de Breinbrekers gekeken en kon alleen Blokhuizen programmeren. Ik
vraag me met reden af of de beide andere opgaven wel mogelijk zijn? Zo is het in ‘Drie tegen Vijf’ in de
gegeven situatie niet mogelijk nog twee rode stenen neer te leggen en heb ik altijd gedacht dat in ‘Lopers’
twee lopers elkaar wel mogen bedreigen maar niet mogen slaan. Kan het niet dan is dit -erg- flauw want
dan geven jullie een onmogelijk opgave op. Kan het wel: hoe kom je daar dan achter, mailen misschien,
en een week later antwoord?
In Blokhuizen stoort dat de Uitleg kennelijk onvolledig is. Hóe het korter kan moet je raden of
spieken op de vorige webzijde waar in hele kleine lettertjes wel iets staat. Dat je ook een opdracht ‘Sloop’
hebt moet je dan wel weer raden, bij verifiëren blijkt het wel in een voorbeeld te staan op de webzijde na
twee keer terugklikken.

Figuur 73. Uitleg blokkenhuizen programmeren. Er staat ‘het kan ook korter….’ Link.

Figuur 74. Opdracht twee webzijdes terug.
In Figuur 74 is weer sprake van een ‘computerspel’. Je zou ook kunnen zeggen: een fraaie en
eenvoudige programmeertaal die ook nog ruimtelijk inzicht bevordert. Het is misschien geen fout, maar
er lijkt toch een knop zoekgeraakt. Hiermee samen hangt dat de verticale scrollbar van de Uitleg disabled
(inactief) is. Met enige moeite is natuurlijk wel uit te vogelen dat je het blauwe paneel kunt schuiven, en
de achtergrond ook, maar dat blijkt verder nergens uit en zeker is er geen handvat zichtbaar. Je krijgt dan
een aantal voorbeelden te zien, best mooie, met ook de opdracht Sloop, zie Figuur 75.

Figuur 75. Vervolg Uitleg Blokkenhuizen programmeren. De titel is ‘Uitleg
blokkenbouwprogramma’s’.

Figuur 76. Vervolg.

Figuur 77. Laatste hulpscherm.

Je blijkt ook met de muis te kunnen bouwen of slopen, dit blijkt niet direct uit de radiobuttons en
staat ook niet in de Uitleg, mogelijk wordt veronderstelt dat de gebruiker in eerdere applets al met
blokken gebouwd heeft.

Figuur 78.

Blokkenhuizen programmeren.

Wat tekst toevoegen zou vast helpen zoals
Met de muis: 0 Bouwen 0 Slopen

en

Zijde grondvlak: (\/^ 13).
Het wel prachtig en een goede kennismaking met programmeren. De auteurs doen zich met
‘computerspel’ en ‘het kan ook korter’ tekort.

Figuur 79.

Bouwen met blokken.

Door in Figuur 79 het cijfer 7 in 14 te veranderen krijg je Figuur 80.

Figuur 80.

Bouwen met blokken na veranderen van 7 in 14.

Het is dus met recht een krachtig taaltje te noemen, ook geschikt voor bovenbouw van havo en
vwo en dat beslist ruimtelijk inzicht bevordert. Zou zoiets ook met Logo kunnen, op het net? Wie klikt op
Technisch Lego vindt een engelse instructie, op een Nederlandse webzijde. In Taart, staan Engelse
teksten op de knoppen:

Figuur 81.

Schermbeeld Taart.

Waarom moet je hier eerst op Start drukken?

Figuur 82.

Taart. Link.

Klik in www.fi.uu.nl/RekenWeb/en op ‘other links’ dan krijg je

Figuur 83. Schermbeeld van www.RekenWeb/en na klikken op ‘Other links’.

Klik ik op

dan krijg ik een Nederlandse applet

Figuur 84

Icoon.

Figuur 85.

Schermbeeld van ‘Put the drawing 2’.

Ketting rijgen in het Engels lijkt een vorige versie te zijn. Het lijkt erop dat deze webzijde niet
wordt ondersteund maar er wordt wel naar doorverwezen op http://www.fi.uu.nl/en/welcome.html onder
de vreemde naam ‘kidskount’. Je ziet dan Figuur 86 met als titel ‘KidsKount’. Het is inmiddels 2007.
Kinderen vinden het vast leuk applets te proberen passend bij hun leeftijd. Maar zouden ontwikkelaars en
docenten niet liever applets bekijken per domein, zoals rekenen, praktisch rekenen, schatten, en
meetkunde? Erg veel applets zijn Nederlands, ook ‘Stamps’ bijvoorbeeld.

Figuur 86. Wat rommelige lay-out van ‘KidsKount’. Merk op: ‘Beads on a chain’ is hetzelfde
applet als ‘Chain of beads’ al is het icoon verschillend.
Uit de toelichting bij Make Five komt Figuur 87.

Figuur 87.

Krom Engels ‘although also found it’. En haal die bug er dan uit!

Terug naar het RekenWeb. Ik besluit eens een brief te schrijven en klik op Mail in Figuur 74 en
kom in Figuur 88 terecht.

Figuur 88. Mailformulier kennelijk gericht aan het Freudenthal Instituut. Ik kan geen cc aan
mijzelf sturen, mogelijk doet het systeem dat voor mij.
Klik nu op ‘Categorie vraag’ dan kan je kiezen uit o.a. dyscalculie, laagpresteerders,
bovenpresteerders en webdidactiek. Kortom, niet echt een begrijpelijk menu voor de gemiddelde
basisschoolleerling. Daarom niet getreurd, ik zou wel eens iets over ‘Webdidactiek’ willen lezen en
selecteer dit:

Figuur 89.

Ingevuld formulier.

Na klikken op ‘Stuur op’ ‘Page no longer exists’. Alle moeite voor niets. Jammer!
In Kikkerdisco moet ik de scrollbar veel gebruiken door de ruime lay-out, de instructie staat
onderop in plaats van bovenaan. Prachtig spel, past goed bij oefenen van tafels en van het honderdveld,
geen terugknop en een onbegrijpelijke doorschakelpagina waar o.a. gevraagd wordt mijn bookmarks aan
te passen. Bij Blokkenslang gaat dit zelfs mis:

Figuur 90. Na opstarten van Blokkenslang gebeurt er aanvankelijk niets. Een week later is dit
gelukkig verholpen.

Kennelijk is het de bedoeling een nuttig tussenstation te maken, ongeveer zoals bij Afsnijden, zie
figuur 91.

Figuur 91. Nuttig ‘tussenstation’bij ‘Afsnijden’.
Wolkentrein doet het ook niet en bij Petronella (uit de rubriek ‘Tips van de RekenWeb makers’):

Figuur 92. Schermbeeld Petronella.
Als ik (vanuit Mirror) mail naar RekenWeb@fi.uu.nl krijg ik een melding dat het adres niet (meer)
bestaat. Later hoor ik dat expres de mailopties zijn uitgezet omdat er teveel mail binnenkwam: deze ‘fout’
is dus expres. Wat je ook heel veel ziet is de volgende mededeling onder op het scherm en reagerend op
de plaats van de cursor:

Figuur 93. Schermbeeld linksonder talloze applets.
In vierkante patronen leggen ontstaat de volgende situatie

Figuur 94. Vierkante patronen leggen gaat mis na een foute opdracht, hier bij rand 3. Link.
Je kunt nu niet rand 3 selecteren om het alsnog goed te doen, en rand 4 gaat ook mis, zoals
duidelijk in Figuur 94 blijkt werden (weer) teveel vakjes opgegeven. Bovendien zijn de kleurtjes van het
patroon anders dan van de tegeltjes hierboven. De metacommunicatie ‘Dat was niet goed. Probeer het nog
eens’ op regel 1 staat uit het zicht en zou je naast de knop ‘Uitleg’ verwachten. Geen knop voor Herstel of
Terug.
In Tegels leggen krijg ik bij ‘Ontwerp tegel’ dit schermbeeld:

Figuur 95.

Tegels leggen. Link.

Helaas reageert de tekening links niet en staan de coördinaten kennelijk op ‘No edit’.
Terzijde: ik vraag me wel af hoeveel leerlingen hier het woord ‘Ontwerp’ goed begrijpen. Ik blijk
eerst op Nieuwe tegel te moeten klikken en dan wist ie automatisch de vorige tegel die in de figuur staat.
Stom want het stond ook bij de uitleg van oefening 2. Een alternatief is bij ‘Ontwerp tegel’ ‘Nieuwe
tegel’ activeren, deze knop kan dan weg, en is het ook een argument voor ‘lokale hulp’ of voor een tekst
als ‘maak zelf een tegel’. Een tegenvoorbeeld voor lokale hulp is misschien ‘Plakpuzzels’. Diverse
kinderen vonden het enig om dit zelf uit te vogelen en gingen met elkaar een wedstrijdje aan om het goed
te krijgen. Is de naam afgeleid van puzzels met plakzegels? De helpfunctie wordt geactiveerd door
klikken op de ‘?’ in Figuur 95, dit valt niet erg op.

Figuur 95.

Help in Plakpuzzels. Link.

Figuur 96. Overzichtelijke hulp na drukken op ‘?’ in Plakpuzzels. Anders dan in Figuur 65 hoeft
het helpschermpje niet gesloten te worden.
Er is nog andere hulp, die helaas niets oplevert omdat de links niet reageren. Ook Plakpuzzels, dat
er zo mooi uitziet, lijkt dus onvoldoende getest. Gek is dat niet, veel auteurs spreken van een optimale
verhouding van 3/4 tester op 1 programmeur en dat is vast niet de verhouding op het FI. In ‘Vloertje
leggen’ reageert bij Opdracht 4 dit stuk na drukken op ‘OK’ niet met een foutmelding, doet gewoon niets.
Er staat een spatie teveel na de laatste 1, wat je uiteraard niet ziet. Het lijkt beter tenminste de spaties er
uit te filteren, al wordt ergens wel voor extra tekens gewaarschuwd.

Figuur 97.

Vloertje leggen. Link.

In Lampenfabriek staat een onbegrijpelijke code links naast het modernisme ‘intiept’. Ook in
Han’s huis (en waarom niet ook eens Ismael’s hut?) bevat zoeen foutje. Op het Rekenweb staat overigens
‘Hans huis’. Dat is dus ook fout.

Figuur 98.

Lampenfabriek. Link. Han’s huis. Link.

Andere keren is het probleem eerder technisch.

Figuur 99. Systeembeheerders vinden dit niet leuk. Doorverwijzing van panoramafoto’s die
voorstelt ‘Quicktime’ te laden.
Sommige tooltips zijn zo omvangrijk (bijvoorbeeld in het groep 8-menu) dat mensen met een
normaal leestempo ze onmogelijk lezen kunnen voor de tooltip verdwijnt. Verplaatsing van tekst naar de
toelichting op de webzijde lijkt dan goed te verdedigen. Klik op Kikker vanuit ‘Winst’ op ‘Wisweb’ dan
krijg je de oude versie te zien. Klik op Nieuws in Winst menu dan kom je nergens, of op werkbladen van
het Vathorst college, via Twin is het veelal ‘resource not found’. Een ander subtiel navigatieprobleem
ontstaat bij Lijnen trekken 1 2 en 3 uit de lerarenpagina. Na een tussenstation krijgen we een aardig applet
te zien. Maar na klikken op ‘terug’ bevinden we ons op de leerlingenpagina van Alle spelletjes. En daar
staat Lijnen trekken niet op! Zo is er voor wie zoekt nog wel meer te vinden.
In deze en de volgende paragraaf wordt gepoogd om vanuit iets algemener standpunt de
ervaringen van het testen te beschouwen.

Applets: doel en middel
Inzetten van applets of andere software voor rekenen en/of wiskunde in het onderwijs geschiedt
met heel diverse doelstellingen. Goedkope ‘pluslessen’ om 1040 uur lestijd vol te krijgen, soms zonder
voorbereidingsuren, wiskundige begrippen illustreren (zoals de eenheidscirkel in ‘gonio’ van VuGrafiek), bekende en begrepen stof oefenen, begrip verbeteren door andere voorstellingsvormen zoals
plotten van zelf ingevoerde formules (zoals ‘formules tekenen’ van Vu-Grafiek), effect van verschillende
parameters onderzoeken, zelfs toepassingen van wiskunde illustreren. Een algemene regel over
doelmatigheid van applets zou ik niet kunnen geven. Wel is duidelijk dat elke toepassing leerkrachten niet
teveel tijd mag kosten, want die hebben ze niet, dat in het algemeen testen met de doelgroep is aan te
bevelen en natuurlijk dat de leerkrachten er iets aan hebben moeten. Ook zíj zijn een doelgroep.
Presentatie is belangrijk
Kinderen komen niet blanco op het web, er zijn er die uren per dag achter de computer zitten en
dus een bepaalde verwachtingen hebben. Doorkruisen van die verwachtingen, zoals tooltips op buttons,
heeft daarom een zeker risico. We zagen dit al bij Figuur 65, wat wel een heel duidelijke presentatie kent
maar er niet als een normale ‘modal box’ uitziet. Nog een voorbeeld uit de wiskunde applets staat in
Figuur 100. Aardig idee om de formules in de titelbalk te zetten, alleen is nu in ‘Skoop’ de formule ‘a sin
(b(x-c)-d)’ maar gedeeltelijk zichtbaar op het regelpaneel terwijl je hem toch echt helemaal lezen wilt. En
als je gewend bent om altijd te kunnen doorklikken naar uitleg mis je hier een link naar ‘wat is de sinus’.
Terzijde: sommige kinderen zullen graag meer over een echte oscilloscoop willen weten en mogelijk ook
weten dat je die in het algemeen met draaiknoppen bedient.

Figuur 100.

Skoop (van Wisweb).

Een ander voorbeeld. Op Amazon.com, een site die onder andere succesvol is om zijn
bruikbaarheid, worden soms elementaire zaken, zoals het sluiten van een schermpje, nog verder
vereenvoudigd. Zie Figuur 101 Hoewel de meeste bezoekers best op het normale sluiticoon kunnen
drukken is dit toch prettig, het geeft een gevoel van ‘aan alles is gedacht’.

Figuur 101. Voor alle duidelijkheid is er op Amazon.com een aparte knop om het venster te
sluiten.
Ten slotte een voorbeeld wat rekenkundig wel juist is, maar niet de bekende kolomsgewijze notatie

volgt. Op het einde van dit applet zou je die presentatie wel verwachten. Het gaat om de demoversie van
‘optellen en aftrekken tot 1000’, een applet van Speciaal rekenen.

Figuur 102.

Optellen en aftrekken tot 1000.

Op het RekenWeb anticipeert de presentatie niet altijd even goed op de verwachtingen van
bezoekers. Niet altijd is duidelijk hoe te beginnen of wat door de ontwerper(s) verwacht wordt. Dit went
wel, maar toch is het belangrijk dat weinig voorkennis vereist wordt en dat kinderen niet over de
bediening kúnnen struikelen. Zie Figuur 103 voor een mijns inziens geslaagd voorbeeld van een goede
introductie, uit Geld Rekenen, die er ook boven staat, zoals dat (volgens mij) hoort. Vaak is er helemaal
geen introductie in de applet te bekennen. De links zijn meestal rood.

Figuur 103.

Geld Rekenen met Euro’s. Introductie aan het begin.

Consistentie en transfer
Als het goed is blijkt uit de presentatie van een ‘gebruikersinterface’ zo ongeveer hoe je het
bedienen moet, ook al moet je daar soms nog wel iets voor leren. Een consistente presentatie van
vergelijkbare applets met vergelijkbaar gedrag (en vergelijkbare taakstructuur) leidt uiteraard tot
verminderde leerinspanning van de diverse gebruikersinterfaces, in het bijzonder wanneer bovendien
aangesloten wordt bij de ervaringen van de doelgroep. En dus tot verhoogde (didactische) transfer in de
zin van als je er een kunt bedienen, dan anderen evenzeer. Dit geldt in dezelfde mate voor de vragen
welke typen informatie beschikbaar is en hoe de navigatiestructuur is. In consistentie, presentatie,
informatiearchitectuur en navigatie lijken mij aanzienlijke verbeteringen haalbaar.
Wat je doen moet staat wel eens bovenaan, wel eens onderaan, wel eens in een vorig scherm, wel
eens in de Instructie, wel eens in een vraag, wel eens moet je het raden. Je kunt soms terug, soms niet,
wordt soms beloond na afronden van een opgave, soms ook niet. Bij veel applets is geen kladpapier
nodig, maar bij sommigen echt wel. Dit is lastig in de klas, je wilt een regel kunnen geven die altijd geldt,
een regel zoals ‘schriften blijven in de tas’. Aangezien er toch altijd ook een uitdagend sommetje tussen
zal staan is er iets voor te zeggen vaak een kladblok aan te bieden, mogelijk is dit gemakkelijker gezegd
dan gedaan. Er staan ideetjes tussen waar nog een hoop mee gedaan zou kunnen worden, zoals de
procentenbalk, naast op het oog uitontwikkelde applets als het 24-spel. Opzoeken welk applet voor welk
leerdoel wordt aanbevolen, is niet eenvoudig.
Tussen begin en einde
Tussen begin en eind van een applet verwacht je een introductie, een leeractiviteit of een spelletje,

expliciet maken wat je in het spelletje geleerd hebt of had kunnen leren, kans tot verdieping en afsluiting.
Om te kunnen bewijzen dat een applet aan zijn doel beantwoordt vereist dat bij elk applet deze fasen en
eigenlijk ook gelegenheid tot terugkoppeling. Als bij elke applet de gebruiker een reactie mailen kan met
resultaat en aan zijn leraar neemt de waarde toe.
Afsluiten hoort een beloning te zijn
In klassikaal onderwijs is het prettig om op het einde van de les nog even terug te blikken, ‘wat
hebben we nu geleerd’, ‘wat kun je thuis doen’ en ‘waar gaan we mee door’. Soms mis ik deze fase maar
in een computerlokaal is het vaak niet mogelijk om zoiets klassikaal te doen. De reden: iedereen doet iets
anders! Daarom is het einde van een activiteit een kans voor de leraar, maar ook voor de ontwerper, om
nog even de hoofdzaken samen te vatten. Deze kans wordt vaak niet benut.
Taal
Veel kinderen op mijn laatste school, het Nova College begrijpen de taal niet of slecht omdat zij
allochtone zij-instromers zijn. Tweede en derde betekenissen van woorden zijn ongewis of onbekend, wat
erg lastig is bij wiskunde en rekenen. Een begrip als ‘tafels’ is niet per se duidelijk bij onze doelgroep.
Een idee is dat je bij elke applet een engelse vertaling te zien kunt krijgen. Hoewel van een aantal applets
engelse versies beschikbaar zijn op www.fi.uu.nl/RekenWeb/en kan niet verwacht worden dat de
kinderen zo de woordbetekenis op gaan zoeken maar met een vertaalknop zou het wel moeten lukken.
Afkortingen als ‘Info’ in plaats van ‘Informatie’ kunnen makkelijk verwarring scheppen. ‘Do not make
me think’ (Krug) is een aansprekende boektitel maar is niet makkelijk te bereiken. Dat is ook een ervaring
in de kunsten; als het echt goed is heb je weinig woorden nodig maar dat vereist wel vakspecialisten, ook
op het gebied van taal en schrijven. Noot *2.
Didactische begrenzing
De afgrenzing qua aangeboden stof is naar mijn mening in het algemeen goed gelukt. De applets
hebben telkens maar een of twee thema’s en zijn niet te groot. Toch, ook bij kleine applets is er vaak
aanleiding tot verdieping. Dit is een kenmerkende eigenschap van wiskunde en rekenen, maar ook van
gebruikersinterfaces. Je bent eigenlijk nooit uitgeleerd. Een logische consequentie hiervan is onervaren
doelgroepen altijd lokale hulp aan te bieden met een consistente presentatie, zoals een icoontje met ?. Zie
voor uitgebreide argumentatie bij deze stelling het bijzonder verhelderende boek van Clarissa M. de
Souza, Semiotics of Human Computer Interaction, MIT, 2006. Noot *3.
Didactische problemen
Didactische problemen zijn vaak gemakkelijker op te schrijven dan op te lossen. Bijna altijd is nog
wel wiskundige of rekenkundige verdieping mogelijk, er is veel discussie in de literatuur over
‘webdidactiek’ en niet een twee drie valt op te schrijven wat een bepaalde leerling van een bepaalde
applet leren kan. Dit noopt tot bescheidenheid en vraagt om een visie op de plaats van bepaalde applets in
ontwerpen van onderwijsleerprocessen en in combinatie met ander materiaal. Het roept ook allerlei
lastige vragen op over de taakverdeling van leraren, systeembeheerders, ontwerpers en methodeschrijvers.
Zo stelt Jonker (2005) met enig recht dat van games ook veel geleerd kan worden, wat uiteraard gevolgen
heeft voor het -verantwoorden van- ontwerp hoewel het geen ‘zuiver’ didactisch uitgangspunt is. Men
spreekt ook wel van Th!nklets.
Een didactisch probleem waar leraren mee worstelen is dat je altijd moet vereenvoudigen maar,
zoals Einstein al zei, nooit teveel. Daarom heb je wel eens neiging om onhaalbare doelen te stellen, zoals
tweetallig staartdelen in een verveelde vwo-3 klas of gewoon even staartdelen met kommagetallen in het
vmbo. Kinderen willen je dan nog wel eens terecht wijzen dat het veel makkelijker kan, bijvoorbeeld door
herhaald aftrekken met de verdubbelingsmethode, zie hieronder.

De verdubbelingsmethode bij delen van 182 : 17 gaat als volgt.
1.

de verdubbelingen van 17 zijn

1:17

2:34
4:68
8:136
16:272 maar die hebben we niet nodig
2.

we kunnen nu aftrekken als volgt

182-136 onder elkaar of met de rekenmachine geeft 46
46 –34 onder elkaar of met de rekenmachine geeft 12
3. dus we hebben eerst 8* dan 2* afgetrokken, samen 10*.
182:17 werd dus 10*17 rest 12
3.

182:17=10 rest 12.

Dit alles is op te schrijven onder elkaar, bijna als een gewone staartdeling en had mijn leerling
ongetwijfeld op school geleerd.
Ik denk dat hier nog wel een applet van te bakken is, wat me van het klassieke staartdelen, waar
het herhaald aftrekken uit is weggeabstraheerd, heel wat moeilijker schijnt. Zo kunnen individuele
kinderen ook bij ontwerp een rol spelen, door uit te leggen waar zij aan toe zijn.
Didactische ordening en navigatiestructuur
Het is niet gemakkelijk te bepalen voor welke kinderen en klassen een leerkracht wat precies aan
kan raden. Sommige wensen zoals een doorlopende elektronische cursus verhoudingen, breuken en
procenten of een heldere uitleg van staartdelen worden niet vervuld en lijken ook moeilijk te ontwerpen
en te maken. Er zijn kinderen die staartdelen en breuken niet snappen en eigenlijk zouden moeten
beginnen met opfrissen van tafels, dan van vermenigvuldigen onder elkaar en dan iets met decimale
getallen. Of die willen leren rekenen met haakjes, zoals veel goedkope rekenmachines tegenwoordig ook
ondersteunen, en dan uitbreiden naar vereenvoudigen met haakjes en mogelijk vervolgens de omgekeerde
weg, haal tientallen (of andere factoren) buiten haakjes. Daarnaast zijn algemener opmerkingen te maken
over navigatie, waar de volgende paragraaf aan gewijd is.
Navigatie
Bij grotere webzijdes is de informatiearchitectuur en de navigatiearchitectuur zo belangrijk dat een
aparte bespreking daarvan gerechtvaardigd is. Immers, hoe meer keus, hoe moeilijker het is om te
kiezen… en om te vinden. Dit geldt voor de leerling die een bepaald onderwerp wil oefenen, voor de
schoolboekauteur die zich informeren wil over de voortgang op het FI en ook voor de docent die zijn
lessen verrijken wil met originele thuisopdrachten.
Het zou plezierig zijn als al deze gebruikers bij elke applet zowel het leerdoel als de benodigde
introductie gemakkelijk op konden zoeken, ongeveer zoals in Figuur 104. Er zijn ook ouders,
systeembeheerders en leraren die graag een eigen selectie willen maken voor een bepaalde groep en/of
een bepaald doel. Dus in feite ook omgekeerd, per leerdoel de relevante applets.

Figuur 104.

Schermbeeld Techplek op RekenWeb.

Naar mijn indruk kan al veel winst in bruikbaarheid geboekt worden door alle applets zo te
presenteren. Op Figuur 104 is nog wel kritiek mogelijk. De terugknop in Explorer is uitgezet zodat je de
webzijde moet uitklikken omdat er geen ‘Home’ of ‘Terug’ is te bekennen. Of…. is dat tabblad ‘Stop’
misschien? Ook binnen de applets ontstaan wel eens navigatieproblemen. Soms is wel hulp aanwezig
maar die bevat geen plaatjes, heeft een toonzetting die niet ieder kind aan zal spreken en herhaalt tekst die
elders ook te vinden is.
Je kunt je een toets voorstellen en dan gericht (elektronisch) doorverwijzen en ook een Amazonachtige techniek in de trant van ‘Klanten die tevreden waren over toverboek waardeerden ook 24-spel en
de Kapotte rekenmachine’. Dergelijke verwijzingen horen uiteraard niet in de applets zelf thuis maar een
niveau hoger in de navigatiearchitectuur.
Hier moet wel bij worden opgemerkt dat het ook vaak goed gaat, vooral als je er aan gewend bent,
heel wat werkbladen op de Lerarenpagina hebben een tussenblad met doelgroep, samenvatting en
onderwerp en onder Info hoofdjes Bediening en Bedoeling. Zie Figuur 105 en 106.

Figuur 105. Tussenzijde bij werkblad.

Figuur 106. Resultaat van Info-knop in Figuur 105.
Over de informatiearchitectuur, die in Figuur 4 alfabetisch is, is meer te zeggen. Een grondlegger
van dit vak, ontwierp de ‘yellow pages’; bladzijden in het telefoonboek waar verwijzingen en ook
telefoonnummers geordend staan naar behoefte. Dus kon ‘zwembad’ voorkomen bij kind > kinderpartijtje
en bij gezondheid >fitness en ook wel bij gemeente > instellingen en bij sport>zwemmen. Iets dergelijks
is nu ook in de Gouden Gids aanwezig en ook in de zogenaamde roze pagina’s voor in het telefoonboek.
Zie Figuur 107.

Figuur 107. Rubrieken om het zoeken te vergemakkelijken. Hypotheken komt bij twee rubrieken
voor, net als Advies buro’s (en tevens Adviesburo’s).
Sommige applets lijken bruikbaar zowel bij oefenen van tafels als bij toepassen van optellen,
bijvoorbeeld Zegels plakken, wat pleit voor een ordening in rubrieken. Figuur 108 uit
RekenWeb>Leraren> Winst 2 materialen voor het VMBO oogt minder klantgericht en minder
bruikbaarder dan Figuur 107. Figuur 109 bevat een subtiel probleem.

Figuur 108. Menu op RekenWeb > Leraren > Winst 2. ‘No items match this request’ en dat
request is dan Mondriaan in klas Alles met moeilijkheidsgraad Alles over domein
Rekenen gepresenteerd als Plaatjes. En zou de bezoeker begrijpen wat met Winst 2
wordt bedoeld?

Figuur 109. Subtiel probleem. Omdat op de tweede regel bij ‘kies het type’ geen enkele knop is
aangeklikt worden geen resultaten getoond. Overigens presenteert deze pagina,
dezelfde als Figuur 6, links naar applets bijna hetzelfde als links naar werkbladen.
Alleen zijn de applets vaak door ‘comp’ gemerkt. Dit bemoeilijkt het zoeken.
Figuur 110 toont de selectiemethode van de National Library of Virtual Manipulatives, zie
http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html Je kunt zoeken én per onderwerp én op aantal schooljaren. 12
stelt dus het einde van de highschool voor. Een verwijzing vond ik op het Engelse Rekenweb onder Matti.

Figuur 110.

Een prijswinnende site uit Amerika. NVLM.

De layout van de applets in deze bibliotheek is gestandaardiseerd, zie Figuur 111. We zien altijd
credits voor ontwerpers en programmeurs, mogelijkheid voor feedback per mail, gelegenheid de taal in te
stellen, een elegante integratie met een kennissysteem dat vooral de bediening beschrijft en een
terugknop. Onder de knop voor Parent/Teacher wordt wel doorverwezen naar opvolgende applets en
onder de knop Standards staan de leerdoelen die het applet verondersteld wordt te ondersteunen. Er is een
CD beschikbaar met extra mogelijkheden waaronder het opslaan van resultaten, er zijn veldtesten via het
web en meer. In de documentatie blijkt dat dit alles met een heel systematische naamgeving gepaard gaat
en spreekt men van wel drie miljoen pagehits per dag.

Figuur 111. Overzichtelijke presentatie van National Library of Virtual Manipulatives met
rechts het kennissysteem, zichtbaar na drukken op ‘? Instructions’ in de taakbalk. Het zou leuk zijn als je
er ook nog ansichten van kon rondsturen en als het in leerboeken geïntegreerd zou zijn.
Overigens schijnt deze bibliotheek in veel opzichten minder ambitieus dan het RekenWeb,
verschilt de achterliggende didactiek soms sterk van realistisch rekenonderwijs en bevatten heel wat
applets géén verwijzingen naar achterliggende rekeninhoud. Er zitten fraai uitgevoerde applets tussen die
ik mijn leerlingen toch nooit voor zou willen zetten omdat volstrekt onduidelijk is wat je er van leren kunt
en er in de webversie ook geen beloning volgt. Maar... er staan ook heel wat (reken-)raadseltjes waar
iedere leraar exact van smullen zal.
Door de overzichtelijke informatiearchitectuur zal de gemiddelde bezoekerstijd wel langer en het
percentage bezoekers dat terugkomt op deze NVLM wel hoger zijn dan op het Rekenweb. Dit zou kunnen
worden nagegaan.
Het kan nog gemakkelijker, en toch consistent. Zie Figuur 112 voor de navigatiestructuur van
Ambrasoft, een Nederlands softwarehuis dat het basisonderwijs bedient en waar veel goeds van te zeggen
valt.

Figuur 112.

Menu van Ambrasoft, familiepakket.

Schatting van rendement
Bruikbaarheidsproblemen zijn overal op het Internet zichtbaar. Dat wil echter niet zeggen dat het
in economische zin verstandig of zelfs haalbaar is om aan al die problemen iets te doen. Dit geldt ook
voor het RekenWeb. Als voorbeeld beschouwen we nogmaals Tabel 1 bij het applet Vijf op een rij.
Dit applet had 7769 pageviews in juli 2007. We maken een begroting voor herontwerp en
berekenen het rendement volgens de formule rendement = aantal minuten toename van gebruik/aantal
minuten investering in tijd. Dit is geen economisch rendement omdat hier uitsluitend in tijd wordt
gerekend.
Aannames:
1
Voor herontwerp duurt een bezoek gemiddeld 10 minuten. Na herontwerp duurt een
bezoek gemiddeld 15 minuten, doordat minder bezoekers vanwege begripsproblemen of irritatie snel
vertrekken, dus bij gelijkblijvend nut per minuut.
2
Een review met vier ‘experts’ en enkele kinderen levert voldoende informaties en
indrukken op voor herontwerp en vraagt een week per applet.
3

Herontwerp vraagt een week per applet, deels besteed aan overleg met didactici.

4

Doorvoeren en testen en nader documenteren vraagt drie weken per applet.

Opbrengst in tijd:
Er wordt dan 5*7769:60=647 uur meer aan dit applet besteed per maand. Kinderen krijgen geen
salaris en programmeurs wel, de tijd van programmeurs heeft dus een hogere prijs dan van gebruikers.
Deel daarom door 10. De verwachte opbrengst is zo 65 uur per maand.
Opmerkingen
1
een leerkracht wrijft zich in de handen als hij of zij met een groep van tien kinderen
werken kan, dezelfde factor 10. Maar we moeten allerlei andere kosten van de schoolorganisatie dan ook
meerekenen en leraren staan geen 40 klokuur per week voor de klas. Bovendien worden sommige applets
ook aan uitgevers verkocht.
2
in de praktijk is op school WEL supervisie nodig en zijn computers en Internet niet gratis.
Dit negeren we.
Kosten:
Expert review, verslag, observatie van
enkele kinderen, overleg:

1 week werk.

Herontwerp en didaktiek:

1 week werk.

Doorvoeren en testen van een verbeterde Tabel:
Overhead:

3 weken werk.
1 week werk.

Samen 6 weken

Onvoorzien = 200%
Samen

12 weken werk.
circa 18 weken werk, of 720 uur

Opmerking 200% onvoorzien is géén grapje.
Schatting van het rendement: 12*65 uur in een jaar / 720 uur werk = 108%.
Conclusie: herontwerp is rendabel na een jaar.
Vervolg
Een literatuurstudie, nadere gegevens over mijn achtergrond en ervaringen en een literatuurlijst
over bruikbaarheid worden op verzoek toegezonden. Daar staat geen advies in over ‘hoe nu verder’. Er
zijn wel mensen die daar in het algemeen iets over durven op te schrijven, zie bijvoorbeeld
http://www.uie.com/articles/components_for_redesign/, maar dat gaat toch veel verder dan een ‘expert
review’, de opzet van deze studie.
Dank
Een aantal mensen keken naar eerdere versies van dit rapport en gaven kritisch commentaar, wat
ik erg nodig had. Hartelijk bedankt Piet van Blokland, Henk de Poot, Ronald Huiberts, Marco Swaen,
Carel van de Giessen, Peter Boon, Stijn Nieuwendijk en Gerrit van der Veer. Alle fouten en omissies zijn
mijn verantwoordelijkheid, zonder jullie hadden er nog veel meer in gestaan.
Noten
*1
Ik dank de metafoor van (incomplete) thema’s voor het manipuleren van aandacht en
betrokkenheid aan de openbare les van Gerrit van der Veer, VU, januari 2005. Sommige ontwerpfirma’s
als IDEO en Adaptive Path staan bekend om ruim gebruik van technieken uit de film- en theaterindustrie.
*2
In een aansprekende column stelde Jeffrey Veen, een specialist op gebied van user
experience, dat het probleem van content management systemen vaak het schrijven is, en niet de
software. “Put editors in charge. You need an editorial staff in place to make the content on your site as
interesting and consistent as it can be. That staff may just be one executive editor, but nothing should go
online without that person’s approval. As your Webstrategy grows, so too should that staff.” Veen, 2004.
Mogelijk geldt dit ook voor het RekenWeb?
*3
C.M. de Souza gaat nog aanzienlijk verder dan lokale hulp te bepleiten. Zij argumenteert
ook overtuigend dat men in het ontwerp dient te specificeren wie de ontwerper denkt dat de gebruiker is
en wat hij of zij (leren) wil en dit ook met zoveel woorden in het interface zichtbaar te maken: ‘Tell me
what I will get’. Afgezien van de eerlijkheid en integriteit van deze opvatting heeft dit ook een
filosofische achtergrond. Volgens de semiotiek, en in het bijzonder volgens Peirce, staat betekenis niet
vast en komt er daarom pas een einde aan het redeneren wanneer je daar geen aanleiding meer toe hebt.
Dit wordt bijzonder duidelijk uitgelegd. Sommige filosofen ontkennen zelfs elke ontologie, zoals de
constructivisten, een gedachte die niet ver van realistisch wiskundeonderwijs af staat. Zo gezien kan de
betekenis van bijvoorbeeld een button best veranderen. Dit nu is precies de ervaring van wie met kinderen
naar applets kijkt en is ook voor de leraar wiskunde geen onbekend fenomeen. Hetzelfde object kan zijn
krijt op het bord, een tekening, een grafiek, een functie, een hulpmiddel bij winstmaximalisatie, de
meetkundige plaats van punten op gelijke afstand van brandpunt en richtlijn, en meer.
[1] Er is ook theoretisch veel voor te zeggen, het is in zekere zin beleefd, een belangrijk
bruikbaarheidscriterium volgens Cooper, en het kan gezichtsverlies vermijden als een leerling zonder
spieken een som niet kan.

i

Indertijd werkzaam als leraar wiskunde en huiswerkbegeleider en inmiddels op zoek naar
een nieuwe uitdaging (2012). Alle suggesties worden gewaardeerd en indien ze tot een
sollicitatiegesprek leiden met een zelf gebakken appeltaart beloond. Mail: j.verrips@planet.nl
ook om te melden hoe u op deze tekst gestuit bent en of u vindt dat dit onderzoek eigenlijk eens
herhaald zou moeten worden.

