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Besproken wordt een keuzestrategie voor de
inzet van (elektronische) media in het hoger
onderwijs. In het model wordt onderscheid ge
maakt tussen het genereren en het afwegen van
mediumtoepassingen, waarbij een zogenaamde
'mediumtoepassing' wordt onderscheiden van
een 'fysiek medium'. Mediumtoepassingen
worden gedefinieerd als bestaa11de uit een spe
cificatie va11 ee11 fysiek medium, doelstelling
(en), doelgroepkenmerken en een zogenaamde
'didactisch sce11ario'. Startpunt voor het gene
reren van mediumtoepassingen zijn verschil
lende i11 de praktijk voorkomende beginsitua
ties. Bij het afwegingsproces worden
mediumtoepassingen bekeken op vier clusters
van factoren: fimctionele, pragmatische, eco
nomische e11 theoretisch-ideologische factoren.
Verder worden een aantal strategieën bespro
ken waarmee kandidaat-mediumtoepassingen
gegenereerd kunnen worden. Een van die stra
tegieën, die uitgaat van een medi11mne11traa/
onnverp va11 ee11 mi11 of meer "ideale' leeromge
vi11g, wordt meer in detail uitgewerkt.
Inleiding

De belangstelling voor de integratie van elek
tronische media in cursussen van het hoger on
derwijs neemt toe. In het bijzonder betreft dit
het gebruik van de microcomputer. Dit kan on
dermeer worden toegeschreven aan organisato
rische veranderingen in het hoger onderwijs,
zoals de schaalvergroting en aan onderwijskun
dige vernieuwingsprocessen, zoals de modula
risering en flexibilisering van het onderwijs
aanbod; de veranderende opvattingen over de
rol van de docent en de grotere zei fstandigheid
bij het studeren die van de student wordt
verwacht. De verwachting is dat het met elek
tronische media mogelijk is studenten tegen
relatief lage exploitatiekosten min of meer
geïndividualiseerd onderwijs aan te bieden en
dat doelstellingen bereikbaar worden die voor
heen niet of nauwelijks haalbaar waren.
De effectiviteit van de inzet van elektronische
media staat of valt echter met een goed gebruik.
Dit betreft zowel de juiste mediurnkeuze als de
goede integratie van het medium met andere
media in de cursus en het curriculum. Onze
hypothese is dat het uiteindelijke succes van

een mediumtoepassing voor een belangrijk deel
wordt bepaald door het initiële proces van gene
reren en afwegen van verschillende mogelijke
kandidaat mediumtoepassingen. Een mogelijke
strategie voor dit proces wordt in het navol
gende besproken.

Modellen voor medlumkeuze
De thematiek van de mediumkeuze wordt in
de literatuur meestal behandeld in relatie tot
instruktieontwerptheorieën of in beleidsstuk
ken aangaande materiële en personele voorzie
ningen. Zie bijvoorbeeld Gagné en Briggs
(1974/1979), Romiszowski (1974, 1988), An
derson (1976), Crombag e.a. (1979), Reiser en
Gagné (1983), Tennyson en Breuer (1984),
Gastkemper en Van Enckevort (1985). De cen
trale thematiek in deze benaderingen is de vraag
welk medium het meest geschikt is voor welke
onderwijssituatie, uitgaande van de kenmerken
van het medium, de leertaak, kenmerken van
de student, de instruktieomgeving en praktische
en economische overwegingen.
Meestal wordt bij de afweging gebruik gemaakt
van een stroomdiagram (b.v. Gagné en Briggs).
Bij een stroomdiagram (figuur 1) worden in
een aangegeven volgorde vragen gesteld en af
hankelijk van het antwoord op een vraag wordt
het aantal kandidaat media verkleind en een
volgende vraag geselecteerd. De uitkomst is
een beperkt aantal definitieve kandidaten, waar
dan een uiteindelijke keuze uit gemaakt moet
worden.
Een werkblad zet mediumkenmerken af tegen
gewenste criteria. Ze vereisen dat de uiteinde
lijke mediumkeuze pas kan worden gedaan als
alle criteria zijn overwogen.
De keuzestrategieën refereren allen naar al of
niet gevalideerde inzichten betreffende de
vraag welk medium het meest geschikt is voor
welke onderwijsdoelen. Het medium wordt
daartoe geanalyseerd op kenmerken die daarna
weer worden gematched met kenmerken van
de leertaak. Empirisch onderzoek naar deze
vraag levert echter nauwelijks significante
verschillen op tussen de verschillende media
(zie bijvoorbeeld Kulik, Kulik & Cohen, 1980;
Reeves, 1986). In dit verband wordt nogal eens
een uitspraak van Gagné (1970) aangehaald:
'most instructional functions can be performed

by most media'.
Gastkemper en Van Enckevort (1985) geven
een aantal criteria om te bepalen waar de
verschillende typen elektronische media
verantwoord kunnen worden ingezet als aan
vulling op het schriftelijk materiaal in het on
derwijs van de Open universiteit. Men spreekt
dan van de 'onmisbaarheid' van een medium
in relatie tot de te bereiken doelstellingen. Daar
naast wordt aandacht geschonken aan de beper
kingen die worden opgelegd door de randvoor
waarden voor het fysiek mediumgebruik, zoals
de financiële middelen voor de produktie en de
toegankelijkheid van de media voor de studen
ten. De uitwerking is bedoeld als uitgangspunt
voor het mediumkeuze beleid van de Open uni
versiteit.
Deze aanpak verschilt van de bovengenoemde
doordat het vertrekpunt de integratie is van
verschillende media naast elkaar. In dit geval
elektronische media naast schriftelijk mate
riaal. Een procedure voor de afweging van
media in de praktijk wordt echter niet beschre
ven.
Een geschikte procedure voor mediurnkeuze
voor geïntegreerd mediumgebruik dient naar
ons inzicht voldoende flexibiliteit te hebben om
toepasbaar te zijn in de volle breedte van het
praktijkveld. In de praktijk komt het bijvoor
beeld voor dat men toevallig de beschikking
heeft over een video- of computerprogramma
welk men probeert in te passen in een bestaande
instructiesituatie.
Bovengenoemde procedures voor medium
keuze voorzien niet of gebrekkig in deze situa
ties.
Een ander probleem met de verschillende bo
vengenoemde benaderingen is dat de fysieke
media als zodanig tegen elkaar worden afgewo
gen. In de praktijk komt het vaak voor dat
verschillende specificaties mediumtoepassin
gen met elkaar moeten worden vergeleken in
plaats van de fysieke media als zodanig. Onder
'mediumtoepassing' wordt dan niet alleen het
medium als zodanig verstaan, maar ook de
doelstelling(en) waarvoor het medium wordt
ingezet, de kenmerken van de gebruikers en
een globaal ontwerp van de toepassing.
In het navolgende zal eerst een aanpak voor
mediurnkeuze worden besproken. Het betreft
een globale, heuristische strategie voor de af-
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CHART E. lnstructor with Readers

Candidate Media

No

lnstructor with:
Portable Equipment
Traning Device
Motion Picture
Slide/Tape
TV cassette
Filmstrip
Printed Tex!
Training Aid
Chart
Overhead Projection
Slides

Yes

No

E.2
E.1
lnstructor
lnstructor
with:
wilh:
Portable
Chart
Filmstrip
Equip (+)
Training De- Motion Picvice ( +)
ture
L---'-'--' 1 Overhead
Proj.
Printed Text
Slides
Slide/Tape
(+) supplemented with printed text
Training Aid
somewhat less effeclive
TV Cassette
(p} supplemented with, or including, pictures

n

Explanation of Questions - Chart E

E.3
lnstructor
wilh:
Motion Pic
ture
Slide/Tape"
TV Cassette

E.4
lnslructor
wilh:
Chart
Filmstrip
Motion Pic
ture
Overhead
Proj.
Portable
Equip.
Printed Text
(p)
Slides
Slide/Tape
Training Aid
TV Cassette

E.5
lnstructor wtth
Chart
Overhead
Proj.
Printed Text

19. Readers? Can the studenls, with reasonable efficiency, gain information from prinled text?
20. Either an Attilude of Verbal Information? Is the aim either to influence the studenl's values
(attitudes) or to have the student leam to 'state' (rather than 'do') something?
21. Motor Practica Necessary? Does the skill to be leamed require smooth timing of muscular
movements (a 'motor' skill)?
22. Attitude? Does instruction aim to influence the student's values or opinlons?
23. Will Visuals Help Recall? Is it likely that the use of visuals will help the student establish
images lhat will aid recall of verbal information?

Figuur 1: Een voorbeeld van een gedeelte van een stroomdiagram voor medium/keuze (Reiser
en Gagné, 1983)

weging van mediumtoepassingen met een grote
flexibiliteit in beginsituaties.
Tol slot zal één keuzes1ra1egie meer in detail
worden besproken, ondermeer omdat ze de po
tentie bezit een optimale integratie van hel ge
bruik van verschillende media naast elkaar te
bewerkstelligen.

Het proces van mediumkeuze
Het proces van mediumkeuze wordt bepaald
door de factoren die men in hel afwegingspro
ces wil betrekken en de procedure die men wil
volgen bij de feitelijke afweging.
Er zijn diverse mogelijkheden om de factoren
voor mediumkeuze in Ie delen. Claessen en
Helwig (1989) hebben de factoren uil de litera
tuur mei elkaar vergeleken. Samengevat hou
den de meeste indelingen rekening met me
diumkenmerkcn;
kenmerken
van
de
ins1ruktiesi1ua1ie; kenmerken van de leerstof;
kenmerken van het globale ontwerp van de toe
passing; praklische kenmerken, zoals de be
schikbaarheid van het medium en kostenaspec
ten.
Wij maken in hel mediumkeuzeproces een on
derscheid tussen de kenmerken van de medium
toepassing en de factoren waarop de toepassin
gen mei elkaar worden vergeleken (de
wegingsfactoren). De kenmerken van een me
diumtoepassing kunnen we indelen naar: hel
medium of samenstel van media; de doelstel
ling(en) die met hel medium moeten worden
bereik!, de kenmerken van de doelgroep en het
'didactisch scenario' van de mediumtoepas
sing.
Onder een 'medium' wordt hier het fysieke
hulpmiddel verstaan welke dient als communi
catiekanaal lussen twee of meer entiteiten. Hel
omvat:
- klassieke media als gedrukte tekst, school
bord e.d.
- elektronische media als computer, audio,
video, t.v., e.d.
- personen en
- ieder samenstel van verschillende media
Onder een 'didactisch scenario' verstaan we
een globaal ontwerp van het programma in rela
tie tot de instruktiesituatie waarin het medium
moet worden gebruikt. Dit betreft ondermeer
een weergave van de inhouden, de struktuur

van het programma en een verdeling van de
verschillende rollen en (didactische) functies
over de verschillende in de mediumtoepassing
en in de omgeving van de mediumtoepassing
beoogde objecten en subjecten. Hel didactisch
scenario geeft mei andere woorden aan in welke
functie een fysiek medium moet worden ge
bruikt om de geformuleerde doelstellingen te
bereiken bij de beoogde doelgroep. Bij het me
dium 'computerprogramma' zal dit bijvoor
beeld een korte aanduiding kunnen zijn van de
inhoud van het programma, tesamen met een
aanduiding als: tutorial. simulatie. test of drill
& practice; een korte schets van de gebruikssi
tuatie en de functies en rollen die door het
programma moeten worden vervult. Het kan
ook specifieker, zoals verderop besproken zal
worden.
De wegingsfactoren kunnen we indelen naar
functionele factoren; pragmatische factoren;
economische factoren en theoretisch-ideologi
sche factoren. Deze indeling komt ongeveer
overeen met die van Gastkemper en Van Encke
vort (1985) en van Crombag e.a. (1979). De
relatieve relevantie van de factoren is situatie
en beleidsafhankelijk.
Met een 'factor' wordt hier een cluster van
verschillende meer specifieke factoren
verstaan. De exacte samenstelling en onder
linge verhouding van de verschillende speci
fieke factoren per cluster is theoretisch en empi
risch nog tamelijk onduidelijk en daarnaast
verschillen deze aanzienlijk per mediumkeuze
situatie. De consequentie is dat ze in dit model
nog zijn open gelaten en naar eigen voorkeur,
afhankelijk van de eigen situatie, kunnen wor
den ingevuld en gehanteerd.
Onder functionele factoren worden afwegingen
verstaan die betrekking hebben op de vraag of
de mediumtoepassing doet wat hij geacht wordt
te doen. In een onderwijsomgeving betekent
dit de vraag naar de onderwijskundige-didacti
sche functionaliteit van het medium.
De pragmatische factoren betreffen diverse af
wegingen die verband houden met beschikbaar
heid, complexiteit, organisatorische inkade
ring, e.d. van het medium. De mogelijke
verstoringen in het ecologisch systeem, waarin
het medium moet worden ingezet, worden
eveneens begrepen onder de pragmatische fac-
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toren. Economische factoren hebben betrek
king op kostenafwegingen.
Theoretisch-ideologische factoren betreffen af
wegingen die te maken hebben met theoreti
sche, beleidsmatige en persoonlijke voorkeuren
voor bepaalde media. In feite worden hier twee
groepen factoren, de theoretische en de ideolo
gische, in één cluster samen getrokken, omdat
de afbakening niet altijd geheel duidelijk is en
het voor het afwegingsproces niet relevant is
dit onderscheid te maken. De 'theorieën' waar
uit voorkeuren voor media kunnen ontstaan be
treffen bijvoorbeeld instruktieontwerptheo
rieën,
onderwijskundige
theorieën
en
leerlheorieën. Onder 'ideologie' wordt hier het
geheel aan beginselen en denkbeelden van een
of ander stelsel verstaan.
Een medium kan een beleidsvoorkeur hebben.
Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een voorkeur
voor het gebruik van bepaalde media op instel
lingsniveau, zoals het hoorcollege en de tekst
boeken in het reguliere hoger onderwijs en het
schriftelijk zelfinstruktiemateriaal, aangevuld
met electronische media en studiebegeleiding,
bij de Open universiteit. De voorkeur voor een
medium kan echter ook verband houden mei
geplande toekomstige ontwikkelingen en mo
tieven, zoals het ontwikkelen van expertise in
het gebruik van het medium.
Persoonlijke voorkeuren en auitudes t.a.v. een
bepaald mediumgebruik komt men veelvuldig
tegen. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld
een uitgesproken voorkeur voor het gebruik van
de computer in het onderwijs. Bij het evalueren
van mediumkeuzeprocessen is het van belang
rekening te houden met de mogelijke aanwezig
heid van persoonlijke voorkeuren. Het streven
is echter om deze voorkeuren een zo klein mo
gelijke rol te laten spelen in het feitelijke keuze
proces.
De procedure voor medlumkeuze

De procedure die wordt gevolgd bij de medium
keuze is, zoals gezegd, veelal het beantwoorden
van vragen uit een stroomdiagram of werkblad
en het uiteindelijk kiezen uit de voorgestelde
kandidaten.
Als we rekening moeten houden met
verschillende mogelijke beginsituaties die we
in de praktijk tegenkomen, dan kunnen we het

mediumkeuzeproces voorstellen in drie stap
pen:
1. Analyseer de beginsituatie van het keuze
proces;
2. Genereer kandidaat mediumtoepassingen;
3. Weeg de kandidaat mediumtoepassingen af
en maak een keuze.
Iedere stap bestaat weer uit een aantal deelstap
pen welke we in het navolgende kort zullen be
spreken.
Stap 1: analyse va11 de begi11sit11atie
In deze eerste stap analyseert men de situatie
waarin men een mediumkeuze moet maken. De
vraag is wat men met de mediumkeuze wil
bereiken, wat er al is gegeven en wat nog moet
worden vastgesteld mei betrekking 101 de ele
menten van de mediumtoepassing (fysiek me
dium, doelstelling(en), doelgroepkenmerken,
didactisch scenario). De eerste stap bestaat uit
drie onderdelen: (a) het formuleren van de doel
stelling van het mediumkeuzeproces; (b) hel
inventariseren van het gegevene en (c) hel ana
lyseren van het gegevene.
ad a
Eerst bezint men zich op de vraag wat men met
het mediurnkeuzeproces wil bereiken. Er zijn
diverse mogelijkheden, bijvoorbeeld:
- Men wil een keuze maken uit verschillende
alternatieve fysieke media voor een gegeven
doelstelling, doelgroep en didactisch scena
rio.
- Men zoekt naar toepassingen van een nieuw
fysiek medium en probeert deze toepassin
gen te vergelijken op functionaliteit en/of
ontwikkelingskosten.
- Men heeft toevalligerwijs de beschikking
over bijvoorbeeld een computerprogramma
of een videofilm welke men in het onderwijs
wil gebruiken, maar de doelstelling(en) en
het didactisch scenario zijn nog niet helemaal
duidelijk. Deze moeten nog verder worden
uitgewerkt voordat men van een mediumtoe
passing kan spreken. Omdat hier
verschillende alternatieven mogelijk zijn,
kan men deze alternatieven tegen elkaar af
wegen.
- Men wil de keuze voor een bepaalde me
diumtoepassing, welke vrij intuïtief tot stand

is gekomen, rationeel verantwoorden door
vergelijking met andere mogelijke toepassin
gen.
- Men heeft een bepaalde mediumtoepassing
gegeven, maar men vraagt zich af of er geen
aanvullende media moeten worden gebruikt,
bijvoorbeeld omdat bepaalde doelen of sub
doelen niet adequaat kunnen worden bereikt
met het gekozen medium, of omdat de doel
stellingen niet bij alle leden van de doelgroep
kunnen worden bereikt, of omdat onderdelen
van het didactisch scenario niet goed door
het gekozen medium kunnen worden afge
beeld.
Datgene wat men met de afweging wil bereiken
wordt door de vraagstelling beïnvloed, evenals
de exacte methodiek en de zwaartepunten in
het afwegingsproces. Op een hoger abstractie
niveau blijft de struktuur van het proces steeds
gelijk, namelijk: genereren van verschillende
kandidaat mcdiumtoepassingen, deze afwegen
en ui1eindelijk kiezen uit de gewogen alterna
tieven.
ad b
Hel tweede deel van de eerste stap bestaat uit
het inventariseren van alle fysieke media, doel
stellingen, doelgroepkenmerken en didaclischc
scenario's die men in de afweging wil betrek
ken. Dit leidt lot lijs1en met alle mogelijke
media, doelen, doelgroepen en didactische sce
nario's. Een lijs! van fysieke media kan bijvoor
beeld bevallen: gedrukle lekst. persoon, audio
casse11e, videocassene, beeldplaat, t.v.,
microcompu1cr,
mainframe/minicomputer,
compu1cme1werken, interak1ieve video, tele
foon, sa1cllic1communicatiesys1emen. In het
besle geval leid! dit tot vier afzonderlijke lijs
ten: één met de verschillende mogelijke media,
één mei mogelijke doelstellingen, één met doel
groepkenmerken en één met didactiscb.e scena
rio's. De af te wegen mcdiumloèpassingcn be
staan dan uil allerlei mogelijke'combina1ies van
deze gegevens. Veelal zullen ech1er gegevens
ontbreken in de beginsituatie, bijvoorbeeld de
doelstelling(en) of het didactisch scenario. Ook
hier komt het voor dat er maar één medium op
de lijst met media voorkomt.
ad c
Het derde en laatste deel van de eerste stap
bestaat uit de analyse en kategorisering van de
verschillende gegeven elementen in de samen-

gestelde lijsten. Dit betekent voor de 'media'
dat de mediakenmerken moeten worden geana
lyseerd. Onder 'mediakenmerken' verstaan we
het geheel aan eigenschappen van het fysieke
medium, ongeacht de specifieke toepassing. De
kwaliteiten van de verschillende media, voor
het onderwijs in zijn algemeenheid, worden nu
nader onderzocht. Er zijn diverse mogelijkhe
den om de factoren waarop de media worden
gekenmerkt in te delen. Wij delen ze in naar:
functionele, pragmatische en economische fac
toren. Hier geen theoretisch-didactische facto
ren, omdat dit geen feitelijke mediumkenmer
ken betreft.
De mediumkenmerken met betrekking tot de
functionele factor betreffen vragen als:
- is het medium lineair en/of interaktief?
- verloopt de communicatie via het medium
in real-time en/of geprogrammeerd?
- hoe wordt de kennis (data) gerepresenteerd
in het medium (zie ook Salomon, 1974, 1976,
1979): in welke zintuigelijke representatie
vormen (visueel, auditief, gevoel. reuk,
smaak); in een symbolische en/of realistische
representatie; een abstracte en/of concrete re
presentatie?
De mediumkenmerken met betrekking tot de
pragmatische factor betreffen overwegingen
met betrekking tot:
- de beschikbaarheid van het medium voor de
doelgroep;
- de toegankelijkheid van het medium voor de
doelgroep;
- de gebruiksvriendelijkheid;
- de ontwikkeltijd;
- de complexiteit van de ontwikkeling;
- de duurzaamheid van het medium onder gegeven gebruikssituaties;
- etc.
Met betrekking tot de economische factor kun
nen we onderscheiden:
- de ontwikkelingskosten van het medium;
- de exploitatiekosten van het medium;
- de evaluatie- en revisiekosten.
Naast de fysieke media worden ook de andere
elementen (doelstelling(en), doelgroepkenmer
ken en didactische scenario's) op de lijsten
nader geanalyseerd en geklassificeerd voor
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zover nodig en mogelijk.
De specificiteit waarmee de doelstellingen, de
kenmerken van de doelgroep en de didactische
scenario's worden omschreven hangt af van de
mate waarin men kan en wil operationaliseren
in de gegeven mediumkeuze situatie.
Srap 2: genereer kandidaat mediumtoepassin
gen
Een mediumtoepassing hebben we gedefi
nieerd als het specifieke samenstel van media,
doelstelling(en), doelgroepkenmerken en een
didactisch scenario. Een voorbeeld van een me
diumtoepassing is:
medium
doel

persoon
kennen van de 'wetten' die in de
introduktiecursus 'natuurkunde'
aan de orde komen
dl-groep: studenten uit het open hoger af
standsonderwijs
scenario : de persoon (in de rol van docent)
introduceen de 'wetten' monde
ling aan een individuele student,
nadat de student de voorgaande
leerstof heeft bestudeerd en
voordat de student de op de be
grippen betrekking hebbende
leerstof gaat bestuderen.

Een variant op de bovenstaande mediumtoepas
sing is het navolgende:
medium : computerprogramma
doel
kennen van de 'wetten' die in de
introduktiecursus 'natuurkunde'
aan de orde komen
dl-groep: studenten uit het open hoger af
standsonderwijs
scenario : het computerprogramma (COO
programma, tutorial) introduceen
de 'wetten' mondeling aan een
individuele student die thuis de
beschikking heeft over een PC.
Dit gebeun nadat de student de
voorgaande leerstof heeft !Jestu
deerd en voordat de student de
op de begrippen betrekking heb
bende leerstof gaat bestuderen.
In de bovenstaande twee voorbeelden is het
medium gewijzigd en de rest constant gebleven.

Het didactisch scenario is uitsluitend aangepast
aan het nieuwe medium. Bij 'media' kan ook
een mix van verschillende media staan, die
geïntegreerd worden in het didactisch scenario.
Iedere wijziging in de bovenstaande toepassing
creërt weer een nieuwe mediumtoepassing. Dit
creëren van nieuwe mediumtoepassingen door
het variëren van de definiërende onderdelen,
noemen we het 'genereren' van mediumtoepas
singen.
Het genereren van kandidaat mediumtoepassin
gen is met name een creatief ontwerpproces,
dat kan worden ondersteund met verschillende
strategieën. Deze strategieën zullen later wor
den besproken.
Het resultaat van deze tweede stap is een lijst
met verschillende mogelijke kandidaat me
diumtoepassingen.
Stap 3: weeg de ka11didaa1 medi11mtoepassi11ge11 af e11 maak ee11 keuze
Afweging van de kandidaat mediumtoepassin
gen vindt in het model plaats op basis van
functionele, pragmatische, economische en
theoretisch-ideologische clusters van factoren.
Het model laat de specifieke methodiek waar
mee de afweging plaatsvindt nog min of meer
open, omdat er nog niet voldoende eenduidige
empirische gegevens zijn die zo'n keuze min
of meer gealgoritrniseerd kunnen doen
verlopen. Dit wil zeggen dat momenteel
verschillende wegingsmethodieken, uitgaande
van verschillende beleidsmatige of theoretische
titgangspunten en al of niet met een numerieke
.vaarderingscomponent, kunnen worden ge
bruikt.
Bij de afweging van kandidaat, mediumtoepas
singen worden de volgende vragen, samenval
lend met de afwegingsfactoren, gesteld:
1. Is de kandidaat mediumtoepassing functio
neel? M.a.w. bereik je met het beoogde di
dactisch scenario en medium het gestelde
doel bij de doelgroep?
2. Wat kost de toepassing en is het betaalbaar?
3. Is het praktisch haalbaar gebruik te maken
van deze toepassing? Oftewel: welke pro
blemen zullen er zich in de praktijk voor
doen als de beoogde mediumtoepassing
wordt ontwikkeld en gebruikt?
4. Is de beoogde mediumtoepassing niet in
strijd met theoretische of beleidsmatige uit-

gangspunten betreffende de inrichting van
het onderwijs en het mediumgebruik?
Voor het beantwoorden van de eerste vraag
moet men zich eerst afvragen of de beoogde
doclstelling(en) mei het beoogde didactische
scenario bij de gedefinieerde doelgroep wel
wordt bereikt. Dil zal veelal in een bepaalde
male hel geval zijn.
Vervolgens vraagt men zich af of het beoogde
medium (of de mediamix) hel didactisch scena
rio adequaat kan afbeelden. Hierbij is het de
vraag of het mei de eerder geïnventariseerde
functionele mediumkenmerken mogelijk is de
interakties en gecodeerde boodschappen tussen
de geanalyseerde componenten van het didac
tisch scenario volledig mogelijk weer Ie geven.
Bij de beantwoording van de tweede vraag
dient men eerst een berekening te maken van
de kosten van ontwikkeling, exploitatie en eva
luatie en revisie van de beoogde mediumtoe
passing en zich vervolgens af te vragen of dit
geld beschikbaar is voor dit doel.
Bij de beantwoording van de derde vraag dient
men de pragmatische mediumkenmerken, aan
gevuld mei nu aanwezige kennis van de doel
slelling(en), doelgroepkenmerken en didacti
sche scenario's te betrekken.
De vierde vraag is een vraag waarbij een
vergelijking plaatsvindt met de theorie en/of
het beleid aangaande de inrichting van onder
wijs en hel mediumgebruik. Zoals eerder ge
zegd dienen persoonlijke voorkeuren en attitu
des t.a.v. mediumgebruik tot een minimum te
worden beperkt in hel afwegingsproces. Op
grond van de antwoorden op deze vragen wordt
een subjectieve waardering toegekend per fac
tor en voor het totaal van de factoren. Zo'n
ICANDIDMT HEDIUMTOEPASSINCEN
no mediun
doel(en)
doelgroep

dfd.scen.

waardering kan op verschillende manieren
plaatsvinden afhankelijk van de situatie en
voorkeur. Men kan bijvoorbeeld een getal als
waardering toekennen op een schaal van -1 101
+1. Of men kan op een vijfpuntsschaal waarde. ren, lopend van 'afwijzen' naar 'zeer interes
sante kandidaat'. Ook kan men een kone
verbale omschrijving geven als slotwaardering
van de mediumloepassing.
Nadat iedere mediumtoepassing afzonderlijk is
gewaardeerd kan door onderlinge vergelijking
een definitieve keuze gemaakt worden.
Deze keuze zal meestal niet uit.�luilend inhou
den dat men kijkt welke kandidaat in de indivi
duele afweging het best uit de bus is gekomen.
Van een aantal beste kandidaten zal men de
factoren met een voor de situatie hoge prioriteit
(bijvoorbeeld de betaalbaarheid) met elkaar
willen vergelijken. Een en ander is afhankelijk
van de in de eerste stap gefmmuleerde vraag
over hel doel van het mediumkeuzeproces.
Als hulpmiddel kan men, bij de bovenstaande
methode voor het genereren en afwegen van
kandidaat
mediumtoepassingen,
gebruik
maken van een tabel in de vorm van figuur 2,
waarin twee kandidaat mediumtoepassingen
met hun afweging staan vermeld als voorbeeld.
De voorbeelden zijn slechts steekwoordsgewijs
ingevuld.

Strategieën voor het genereren
Er zijn verschillende stategieën denkbaar voor
het genereren van kandidaat mediumtoepassin
gen in de tweede stap. Dit is afhankelijk van
de beginsituatie en de specificiteit van de ter-
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wetten uit open hoger tutorial,
j■, (etc).
introduk.t. afstands- presenteerd
natwrkl.rde orderwijs (etc).

z

persoon

wetten uit open hoger rol van
introduk.t. af stands- docent
natwrkt.nde onderwijs (etc).

J■,

(etc).

economisch
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lage expl.
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hoge expl.
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heid van
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Figuur 2: tabel voor medi11mke11ze met tweel voorbeelden van mediumtoepassingen en hun
afweging op vier factoren.
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men die men gebruikt bij het omschrijven van
de mediumtoepassing.
De eenvoudigste situatie is dat er een beperkt
aantal alternatieve media, doelstelling(en),
doelgroepkenmerken en didactische scenario's
op de initiële afwegingslijst voorkomen welke
alle met name zijn genoemd en specifiek zijn
geformuleerd. In dat geval is het mogelijk alle
mogelijke mediumtoepassingen op de lijst in
te vullen door alle mogelijke combinaties van
de vier lijsten op te nemen.
Meestal zal de beginsituatie niet zo volledig
beschreven zijn. In dat geval kan men bijvoor
beeld één van de volgende strategieën toepas
sen bij het genereren van verschillende kandi
daat mediumtoepassingen:
1. - Ontwerp een 'kandidaat mediumtoepas
sing' (medium of mediamix, doelstelling
(en), doelgroepkenmerken, didactisch
scenario), uitgaande van het gegevene uit
stap I en vul hiermee een rij van de tabel
in;
- weeg deze kandidaat af op de vier we
gingsfactoren en bepaal de zwakste pun
ten;
- formuleer een nieuwe kandidaat medium
toepassing die deze zwakheden niet kent;
- tot slot vraagt men zich af of er geen
aanvullende media nodig zijn om de func
tionaliteit op aspecten te verbeteren.
2. - Vul de tabel onder 'kandidaat mediumtoe
passingen' in met alle combinaties van
'gegeven' aspecten van de mediumtoe
passing;
- vul voor de 'gevraagde' aspecten één rij
in, zodat er precies één kandidaat me
diumtoepassing ontstaat. Als er meer dan
één aspect wordt gevraagd, houd dan tij
delijk drie aspecten constant en varieer
steeds met de vierde (bijvoorbeeld het di
dactisch scenario), totdat men geen zin
volle oplossingen meer kan bedenken of
ontwerpen. Varieer daarna een ander as
pect, totdat alle mogelijke te verzinnen
alternatieven zijn opgeschreven;
- 101 slot gaat men op zoek naar mogelijke
aanvullende media.
3. - Vul de mediumkeuze tabel eerst in mei
globale, non-specifieke omschrijvingen
voor de verschillende categorieën onder
'kandidaat mediumloepassingen';

- licht de interessantste kandidaten eruit en
vul de tabel nu weer in, waarbij operatio
nalisaties van deze kandidaten legen el
kaar worden afgewogen;
- tot slot gaat men op zoek naar mogelijke
aanvullende media.
Het gebruik van deze strategieën is mede afhan
kelijk van de vraagstelling over hel doel van
het mediumkeuzeproces uit d e eerste stap.
Bestaande modellen voor mediumkeuze, zoals
het stroomdiagram van Reiscr en Gagné ( 1983)
en de modellen van Romiszowski (1988) kun
nen behulpzaam zijn bij het genereren van kan
didaat mediumtoepassingcn.
Een bijzonder geval
Bovenbeschreven strategie voor mediumkeuze
gaat niet uit van een bepaalde waardering voor
beginsituaties. Alle mogelijke situaties worden
verdisconteerd. De meeste keuzestrategieën
gaan echter uit van een bijzonder geval. Men
stelt dat de keuze van media het beste kan
plaatsvinden nadat bijvoorbeeld de leerdoelen,
randvoorwaarden en • instructional events' zijn
bepaald (zie bijvoorbeeld Gagné en Briggs,
1979). Men start dan met de beginsituatie dat
de doelstelling(en), doelgroepkenmerken en het
didactisch scenario zijn gegeven. Het genereren
van mediumtoepassingen is hier gereduceerd
tot het zoeken van het best passende fysieke
medium.
Eerder hebben wij (Koper, 1989) voor deze
beginsituatie een strategie beschreven voor de
keuze en het ontwerp van interaktieve media,
waarbij wordt uitgegaan van een mediumneu
traal ontwerp van een min of meer 'ideale leer
omgeving', welke na een analyseproces leidt
tot de keuze van media en d e implementatie
van het didactisch scenario in het user-imerface
van het te ontwikkelen programma.
De beginsituatie is dat de doelstelling(en) en
de doelgroepkenmerken gegeven zijn.
Vervolgens wordt een didactisch scenario vast
gesteld op basis van de mediumneutrale, ideale
leeromgeving en tot slot worden de fysieke
media gekozen. De toepassing wordt dan weer
in zijn geheel afgewogen.
De voorgestelde procedure is als volgt:
Na een specifieke beschrijving van doelstellin
gen en doelgroepkenmerken, wordt gestart met

de ontwikkeling van hel didactisch scenario.
Hierbij probeert men een 'mediumneutrale,
ideale leeromgeving' te ontwerpen. Dit is een
omgeving, gebaseerd op een didactisch model
(bijvoorbeeld: ervaringsleren, beheersingsle
ren, exploratief leren, coöperatief leren) welke
ontworpen is als een denkbeeldige, optimale
werkelijkheid waarin de student zich zou kun
nen bevinden en waarin het leren zich optimaal
zou voltrekken. De term 'mediumneutraal'
heeft betrekking op de 'implementaire media'
welke voorkomen in de uiteindelijke definitie
van de mediumtoepassing. Deze worden pas
later gekozen. In hel ontwerp van de medium
neutrale leeromgving kunnen ook media voor
komen. Deze media kunnen echter bij de uitein
delijke implementatie mogelijk door andere
media worden afgebeeld. Bijvoorbeeld een
'persoon' op film. De term mediumneutraal
geeft dan aan dal mei hel opnemen van media
in het didactisch scenario nog niets wordt ge
zegd over de media die bij de implementatie
van de leeromgeving worden gebruikt.
De ontworpen werkelijkheid wordt nu nauw
keurig geanalyseerd op s1ruk1uur, d.w.z. welke
componenten (objecten en subjecten) spelen
een rol in die werkelijkheid, welke functies
vervullen ze en hoe inlerakteren ze mei andere
componenten van de werkelijkheid. Bij inter
aktieve programmatuur is hel de bedoeling dat
men de gebruiker/student als component in de
denkbeeldige wereld betrekt.
Vervolgens wordt het type symbolische code
dat gebruikt wordt in de interakties tussen de
componenten (visueel, auditief, interaktief,
etc.) geanalyseerd. Het resultaat wordt ingevuld
bij het 'didactisch scenario'.
Daarna wordt met behulp van de verschillende
mediakenmerken nagegaan welke media het
meest geschikt zijn om de in de interakties
gebruikte codes tussen de componenten, over
te dragen. Een medium wordt hier weer gezien
als de fysieke drager van de code. Een belang
rijk criterium hierbij is dat het medium zoveel
mogelijk in staat moet zijn de voor de commu
nicatie kritische en typische symbolische codes
ongetransformeerd over te dragen. Uit onder
zoek blijkt namelijk dat transformatie van code
(bijvoorbeeld visueel-analoog naar gesproken
tekst) leidt tot een rendementsverlies bij het
leren (Jassal & Tennyson, 1982).

Het resultaat van dit laatste analyseproces
wordt ingevuld bij het fysieke 'medium' in de
tabel, welke ook uit een combinatie van media
kan bestaan. Het didactisch scenario wordt tot
slot aangepast aan de wetenschap dal er van
· bepaalde media gebruik wordt gemaakt.
Hiermee heeft men één mediumtoepassing ge
creëerd. Alternatieve mediumloepassingen kan
men allereerst zoeken door te variëren in de
verschillende media en vervolgens door Ie va
riëren in hel didactisch scenario.
Heeft men, na hel afwegingsproces, gekozen
voor een bepaalde mediumtoepassing dan heeft
toepassing van deze procedure hel voordeel dal
de componenten, interakties en symbolische
codes van hel didactisch scenario nu gebruikt
kunnen worden als uitgangspunt bij hel ont
werp van hel user-interface van de applicatie.
Hel bovenstaande model voor het genereren
van mediumtoepassingen biedt voordelen door
dat het geheel is geïntegreerd in hel ontwikkel
traject van, mei name interaklieve, media.
Naast de potentie om te komen tol een
verantwoorde keuze van een mediumtoepas
sing leidt hel ook tol een verbeterd ontwerp
van het user-interface van inleraktieve pro
grammatuur.
Conclusie
Beschreven is een heuristische strategie voor
de keuze van mediumtoepassingen in de prak
tijk van het hoger onderwijs. De essentie van
hel model is dat er een onderscheid wordt ge
maakt tussen fysieke media en mediumloepas
singen. De mediumkeuze beperkt zich daarbij
niet uitsluitend 101 het afwegen van de meest
geschikte fysieke media, maar legt meer de
nadruk op het afwegen van verschillende me
diumtoepassingen, uitgaande van verschillende
beginsituaties die in de praktijk voorkomen. De
strategie impliceert dat beslissingen over me
diumgebruik pas kunnen worden genomen als
er op zijn minst twee alternatieve mediumtoe
passingen zijn gegenereerd en daarbij dienen
die toepassingen volledig beschreven te zijn.
Dit met de aantekening dat de specificiteit van
de beschrijvingen afhankelijk is van de me
diurnkeuze situatie.
De mediumtoepassingen worden beschreven
met vier factoren: hel fysieke medium, de doel-
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stelling(en), de doelgroepkenmerken en het di
dactisch scenario. Of deze factoren een me
diumtoepassing voldoende beschrijven zal nog
nader moeten worden getoetst. Datzelfde geldt
voor de factoren die bij de afweging worden ge
bruikt.
De ontwikkeling van het model bevindt zich
nog in een beginstadium. Een verdere, meer
gedetailleerde uitwerking van het model op
basis van theoretische en empirische inzichten
zal nog moeten plaatsvinden. Een van de pro
blemen is dat expliciete criteria, waarmee het
afwegingsproces gealgoritmiseerd zou kunnen
worden, nog ontbreken. Het model biedt nu
nog uitsluitend een aantal aandachtspunten
voor de keuze van mediumtoepassingen in sa
menhang met een globale methodiek. Toch
biedt het gebruik van de voorgestelde strategie
een aantal voordelen boven de reeds bestaande
methoden voor mediurnkeuze, voornamelijk
omdat het model onderscheid maakt tussen me
diumtoepassingen en fysieke media en omdat
er een scheiding wordt gemaakt tussen het be
denken van mediumtoepassingen en het feite
lijke afwegingsproces. Daarnaast biedt het
model het voordeel dat het de vele
verschillende mogelijke beginsituaties die in de
praktijk voorkomen verdisconteerd, waardoor
het breed toepasbaar is. Een ander voordeel is
tenslotte dat het model expliciet rekening houdt
met het gebruik van verschillende media naast
elkaar, zodat ook verschillende mediarnixen
kunnen worden vergeleken.
Het belangrijkste nadeel is op het moment dat
de uitkomst van het keuzeproces nog voor een
belangrijk deel afhankelijk is van de toevallige
kennis en vaardigheid van de gebruiker. Dit
geldt zowel voor het proces van genereren van
mediumtoepassingen als voor het afwegings
proces.
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