


Samenvatting

In deze scriptie is een ontwerp van een CALL (Computer Assisted Language-Learning)-
systeem uiteengezet. Hierbij speelt een user model een belangrijke rol, een model van de
kennis van een leerling. Met dit model is het mogelijk om zo goed mogelijk op de huidige
kennis van de leerling in te spelen. Dit user model is gebaseerd op ACT-R, een architectuur
voor cognitie. Met ACT-R is het in principe mogelijk een heel gedetailleerd user model bij te
houden. In ACT-R neemt leren een belangrijke plaats in, dus in principe is het heel geschikt
voor een intelligent onderwijssysteem. Ook is één van de kenmerken die het systeem moet
hebben dat het een manier biedt om woorden en grammatica geIntegreerd te leren. Dit wordt
ondervangen door niet te denken in termen van woorden en grammatica, maar door een op
ACT-R gebaseerde representatie te kiezen. Vanwege een gebrek aan tijd is het systeem niet
meer getest. Het gebruiken van (eerdere) versies van het systeem werd door veel mensen wel
als positief ervaren. Er is dus niet meer gekeken of het systeem, met user model,
daadwerkelijk beter is dan een systeem zonder user model. Ook is het niet met andere CALL-
programma's vergeleken. Het biedt echter wel veel mogelijkheden tot testen. Bovendien zijn
er veel aanknopingspunten om het programma te verbeteren en uit te breiden, zonder dat dit
tot fundamentele wijzigingen in het ontwerp hoeft te leiden.
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Voorwoord
Het maken van een intelligent onderwijssysteem heeft de maken met veel dingen die mijn
interesse hebben, namelijk de hersenwerking, semantiek, taal, wiskunde, onderwijs, en
programmeren. Kortom, het is een interdisciplinair onderwerp, met veel aspecten van de
cognitiewetenschap. Het is een leuke combinatie van theone en praktijk.

1k wil mijn ouders, Hans, Astrid, Christiaan, Welmoet, Wiebe en Diederik bedanken voor het
testen van versies van het programma, en het leveren van nuttig commentaar. Ook was de
feedback van Christiaan en Welmoet op eerdere versies van de scriptie zeer nuttig. Verder wil
1k Rineke Verbrugge bedanken voor het op korte termijn willen nakijken van de scriptie. Ten
slotte bedank ik mijn afstudeerbegeleider, Niels Taatgen, voor zijn nuttige adviezen.

Groningen, februari 2003

Michiel de Jong
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1. Inleiding

Het leren van een vreemde taal is jets dat veel voorkomt. Middelbare scholieren in Nederland
moeten bijvoorbeeld Engels, Frans of Duits leren. Of het is nodig voor een zakenreis of voor
een vakantie. Het is natuurlijk wenselijk dat dit leren zo efficient en leuk mogelijk is. Een
goed computerprogramma zou hierbij zeer nuttig kunnen zijn. De computer kan in principe
oneindig veel oefenmateriaal aanbieden, heeft altijd tijd en zin, de antwoorden kunnen meteen
worden nagekeken, dus er is directe feedback mogelijk.

Veel bestaande computer-ondersteund onderwijs (COO) systemen houden echter niet bij wat
de gebruiker a! weet, er wordt niet of slechts op simpele wijze rekening gehouden met de
kennis van de leerling. Een systeem zou veel efficiCnter kunnen zijn als dit wel gedaan zou
worden, als hij een zogenaamd user model (ook wel student model genoemd) bijhoudt. Als de
gebruiker iets a! heel goed weet (by. het Engelse woord voor 'auto' is 'car') heeft het
betrekkelijk weinig zin om dit steeds weer te herhalen. De tijd kan beter besteed worden aan
dingen die de gebruiker nog niet zo goed weet. Ook is bet frustrerend als er naar dingen
gevraagd wordt die de gebruiker nog helemaal niet weet. Hier moet het programma dan ook
niet naar vragen.

Het doe! is een programma te maken (de 'taal-tutor') dat de gebruiker in staat stelt zo efficient
mogelijk een taal te leren, door middel van bet bijhouden van een model van de hersenen van
de gebruiker, een user model. Het programma houdt er zo goed mogelijk rekening mee dat als
iemand het na een week weer gebruikt, er tijd verstreken is, en de kennis bij de gebruiker is
weggezakt. Je hint dus zeggen dat bet programma een zeker mate van intelligentie bezit. Het
user model is gebaseerd op ACT-R (Adaptive Character of Thougbt — Rational), een
architectuur voor cognitie. In ACT-R neemt het leren een belangrijke plaats in, zodat deze
architectuur in principe zeer geschikt is om als uitgangspunt te dienen bij de ontwikkeling van
een programma voor COO.

Met ACT-R is het in principe mogelijk een zeer gedetailleerd model van de gebruiker te
maken. Het programma genereert een oefening die op dat moment het nuttigst is, rekening
houdend met de voorkennis die er voor het uitvoeren van die oefening nodig is. Op grond van
de antwoorden en de reactietijden wordt bet user model bijgesteld. Ook verandert het user
model door het verstrijken van de tijd, de kennis wordt vergeten.

In hoofdstuk 2 wordt dieper ingegaan op bet waarom van een user model, en waarom ACT-R
ervoor gebruikt wordt. De meest relevante aspecten van ACT-R worden besproken. In
hoofdstuk 3 wordt het ontwerp van het systeem uiteengezet, op grond van ACT-R en
bevindingen uit de literatuur over het vreemde taa! leren. De hoofdstukken 4, 5 en 6 gaan
dieper in op bet ontwerp. Hoofdstuk 4 bespreekt hoe de gebruikte eenheden van kennis (de
chunks) veranderen door het verstrijken van de tijd, en op grond van de reactie van de
gebruiker van het programma. Hoofdstuk 5 bespreekt hoe de chunks geleerd kunnen worden,
met verschillende typen oefeningen. In hoofdstuk 6 wordt besproken hoe het programma het
oefenmateriaal bepaalt waarop geoefend moet worden, waarbij de stand van kennis van de
individuele chunks de meest bepalende factor is. Ten slotte, in hoofdstuk 7 wordt iets gezegd
over het testen, en mogelijke verbeteringen en uitbreidingen van bet systeem.
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2. Een user model gebaseerd op ACT-R
In dit hoofdstuk wordt eerst uiteengezet waarom een user model wenselijk is, daarna waarom
ACT-R gebruikt wordt om dit user model op te baseren. Vervolgens worden de meest
belangrijke aspecten van ACT-R besproken, omdat hierop het uiteindelijke systeem gebaseerd
is.

2.1. Waarom een user model?

Veel bestaande computer-assisted language learning (CALL) programma's hebben geen
model, of slechts een simpel model van de kennis van de gebruiker. Een voorbeeld is een
programma voor het leren van woorden met als eigenschap dat wanneer de gebruiker drie
keer achter elkaar het goede antwoord geeft, het programma bet woord niet meer aanbiedt.
Hierbij wordt er echter geen rekemng mee gehouden dat enige tijd later de kennis wel
weggezakt is, en dus de associatie niet meer bekend is. Het zou nuttig zijn als er beter op dit
gegeven wordt ingespeeld.

Veel programma's laten de gebruiker zelf bepalen wat hij leert, door hem te laten kiezen uit
verschillende oefeningen. Hij moet zeif kiezen of bij nieuwe dingen gaat leren, of oudere
dingen gaat herhalen. Aan de ene kant weet hij dat bet nuttig is om oude dingen te herhalen,
maar aan de andere kant wil hij ook nieuwe dingen doen. Het is beter om deze beslissing door
het programma te laten nemen.

Ook wordt er meestal geen rekening gehouden met de voorkennis: iemand moet bijvoorbeeld
de vertaling geven van het Franse woord 'jambe' (been) zonder dat hij dit ooit heeft geweten.
Als hij nu gokt, bijvoorbeeld, door 'boom' als Nederlandse vertaling in te typen, ontstaat de
foutieve associatie 'jambe-boom'. Feedback door bet systeem (fout, he: goede aiuwoord was
'been') zorgt er niet voor dat de verkeerde associatie verdwijnt. De goede associatie 'jambe-
been' wordt nu ook wel gelegd, maar de verkeerde associatie is er ook nog steeds.
Uiteindelijk zal de kennis van de verkeerde associatie wel verzwakken, en de goede associatie
het 'winnen', maar het is wenselijker dat de verkeerde associatie helemaal niet kan ontstaan.
Dit kan door in bet begin de vraag en het antwoord samen aan te bieden. De verkeerde
associatie kan niet geforceerd uit het geheugen worden gehaald. Afgezien van bet ontstaan
van verkeerde associaties, is het ook frustrerend als het te moeilijk is.

Kortom, bij veel bestaande CALL-programma's ontbreekt een goede theoretische, cognitief
psychologische onderbouwing. Het is wenselijk dat een CALL-systeem rekening houdt met
de huidige kennis van de gebruiker. Dit kan door een zogenaamd user model bij te houden.
Dit user model is een zo goed mogelijke inschatting van de capaciteiten van iemand op een
bepaald moment. Alleen met een user model is een optimale aanpassing aan de gebruiker
mogelijk. Omdat er van iedere gebruiker een apart user model bijgehouden wordt, kan
iedereen persoonlijk onderwijs krijgen, en er rekening gehouden worden met individuele
verschillen, jets dat bij klassikaal onderwijs bijvoorbeeld veel moeilijker is.

Het doel is een zo efficient mogelijk onderwijssysteem te ontwerpen voor bet leren van een
vreemde taal, met als belangnjkste en noodzakelijk onderdeel een user model. Het
programma kan getest worden door bet te vergelijken met een programma zonder user model.
Dit is in het kader van dit afstudeerproject trouwens njet gebeurd, dit is iets voor een
vervolgonderzoek.
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2.2. Waarom ACT-R gebruikt wordt voor het user model

ACT-R (Adaptive Character of Thought, Rational) (Anderson & Lebiere, 1998) is een
algemene theorie van de menselijke cognitie, een theone over hoe kennis wordt gebruikt en
verkregen. ACT-R is mede ontstaan door de behoefte om verschillende cognitieve
(psychologische) theorieen met elkaar te integreren. In plaats van allemaal moeilijk met elkaar
te verenigen micro-theorieen over bijvoorbeeld taalverwerking, korte termijn geheugen, lange
termijn geheugen, en leren wordt geprobeerd één unificerende theone te maken die at die
verschijnselen kan verklaren. Bovendien zijn met ACT-R concrete voorspellingen mogelijk,
bijvoorbeeld in termen van de tijd dat een cogntieve taak duurt, en de fouten die gemaakt
worden. De correctheid/validiteit van ACT-R is getest door van veel verschillende cognitieve
taken een ACT-R model te maken en de taak te simuleren. Wanneer de data die dat oplevert
goed overeenstemt met de data van een menselijk proefpersoon die dezelfde taak uitvoert, is
dat een goede aanwijzing voor de juistheid van ACT-R. Dus het is met ACT-R goed mogelijk
om een model van de hersenen te maken, er kan in principe een zeer gedetailleerd user model
gemaakt worden.

2.3. Een overzicht van ACT-R

Omdat de taal-tutor gebaseerd is op ACT-R, worden de meest relevante aspecten hiervan
besproken. ACT-R maakt een onderscheid tussen twee typen kennis: declaratieve kennis
(feitenkennis) en procedurele kennis (vaardigheden). De declaratieve kennis is ondergebracht
in het declaratieve geheugen, en de procedurele in het procedurele geheugen. Deze scherpe
tweedeling in twee aparte geheugensystemen is gebaseerd op resultaten uit de cognitieve
neurowetenschappen (Phelps, 1989; Squire, 1992). Een voorbeeld hiervan is dat een
beschadiging van een bepaald hersengebied (hippocampus) leidt tot een onvermogen om
declaratieve geheugensporen te vormen, maar er kunnen nog we! procedurele geheugensporen
gemaakt worden. Omgekeerd is er evidentie dat een beschadiging van een ander hersengebied
(basale ganglia) resulteert in het moeilijker verwerven van procedurele kennis, maar niet in
het verwerven van declaratieve kennis (Knowlton, Mangels, & Squire, 1996).

Het declaratieve geheugen
Declaratieve kennis is kennis waarvan we ons bewust (kunnen) zijn, en die we onder woorden
kunnen brengen. Enkele voorbeelden van declaratieve kennis: "7 x 9 = 63", "Londen is de
hoofdstad van Engeland", en het Engelse woord voor 'huis' is 'house'. Kortom: het is
feitenkennis. Deze kennis wordt in ACT-R gerepresenteerd door zogenaanide chunks (ofwel
feiten'). Twee voorbeelden van chunks:

fact4÷5=9
isa ADDITION
addend 1 four
addend2 five
sum nine

'Dc woorden chunk en felt worden door elkaar gebruikt.
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fact3+3=6
isa ADDITION
addendi three
addend2 three
sum six

fact4+5=9 en fact3+3=6 en zijn de namen van de chunks. Deze namen zijn arbitrair, ze dienen
alleen voor de overzichtelijkheid, voor de werking van ACT-R maken de namen niet uit.
Onder de namen staan de slots van de chunk. Het eerste slot heet altijd isa, en geeft bet type
van de chunk aan, het isa slot speelt een andere rol dan de andere slots. De twee chunks zijn
dus allebei van het type ADDITION. Dit chunk-type bestaat verder uit een slot genaamd
addend 1, wat gevuld wordt door bet eerste getal, en een slot genaamd addend2, wat gevuld
wordt door het tweede getal. Ten slotte bestaat dit chunk-type uit een slot genaamd sum dat
de som van de twee getallen bevat. De slotwaarden, in dit voorbeeld dus four, five, nine, three
en six, zijn referenties naar andere chunks in bet declaratieve geheugen. Deze chunks zijn hier
verder niet relevant.

Elke chunk heeft een activatiewaarde, dit is bet getal dat een maat is voor bet belang van de
chunk: hoe vaker en recenter een chunk gebruikt is, hoe hoger de activatiewaarde. De
activatiewaarde van een chunk is de som van de base-level activatie en de context-activatie.
De base-level activatie reflecteert bet algemene nut van de chunk in het verleden, en de
context-activatie reflecteert de relevantie ten op zichte van de huidige context, de huidige
goal. De activatie van chunk i wordt dan bescbreven met de Activation Equation (Anderson
& Lebiere, 1998, p. 70):

A=B+Context (2.1)

Waarbij A de activatie van de chunk is, B is de base-level activatie, en Context de context-
activatie. Context is een constante (bier: 0.5). Normaal gesproken zit in ACT-R de context-
activatie ingewikkelder in elkaar, maar bier wordt deze versimpelde, overzichtelijke, vorm
van de Activation Equation gebruikt omdat voor de taal-tutor de context-activatie lastig te
bepalen is.

De base-level activatie B van een chunk representeert hoe frequent en recent hij gebruikt is.
Dit wordt gespecificeerd door de Base-level Learning Equation (Anderson & Lebiere, 1998,
p. 124):

B=ln(t_t1)_d (2.2)

waarbij t bet huidige tijdstip is, en t, de referentie-tijdstippen van de chunk. Dc parameter d
geeft de decay, de snelbeid van het vergeten aan. Meestal wordt hij in ACT-R simulaties op
0.5 gezet. Hoe groter bet tijdsverscbil tussen de huidige tijd en de referentietijd, dus hoe
groter t — tj, hoe kleiner de term (:tjd wordt, en dus hoe kleiner de bijdrage van deze
referentie aan de base-level is. In figuur 2.1 is te zien hoe de base-level toeneemt door
meerdere referenties van een chunk. De pieken zijn de referentie-tijdstippen. Na iedere
referentie is er decay. Doordat de bijdragen van de referenties bij elkaar opgeteld worden
wordt de decay steeds minder.
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Figuur 2.1 Groei van de base-level activatie als 10 willekeunge presentaties in 100 sec.

In hoofdstuk 4 wordt er een uitgebreidere versie van de Base-level Learning Equation
gebruikt.

Als de activatie van een chunk onder een bepaalde drempelwaarde r valt, kan de chunk niet
meer uit het declaratieve geheugen worden gehaald (kan niet meer worden geretrieved). De
retrieval probability RP kan beschreven worden met de Retrieval Probability Equation
(Anderson & Lebiere, 1998, p. 74):

RP= -(A-i)!s (2.3)
1+e

waarbij A de activatie van de chunk is, r de drempelwaarde, en s is een maat voor de mis. In
figuur 2.2 is te zien dat de RP toeneemt met een hogere activatie.
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Figuur 2.2 De retrieval probability als functie van A - t, met twee verschillende s-waarden.

De activatie van een chunk is ook belangrijk voor de tijd die nodig is om bet uit het
declaratieve geheugen te halen, via de Retrieval Time Equation (Anderson & Lebiere, 1998,
p. 80):

RT = Fe (2.4)

Waarbij RT de retrieval tijd van de chunk is en F een schalingsfactor. In bet algemeen geldt:
hoe hoger de activatie, hoe sneller de retrieval tijd. Omdat de chunks met een activatie die
lager is dan de drempelwaarde r niet meer geretrieved kunnen worden, kan RT niet oneindig
groot worden. De tijd voor een retrieval failure is Fe. Bij een t van 0 en een F van 3
seconden geldt dat de maximale retrieval tijd, RT,,, 3 seconden is. Zie figuur 2.3.

Hoe wordt er in ACT-R bepaald wat er gedaan moet worden? Op ieder moment heeft ACT-R
een bepaald doe!, zo wordt de cognitie georganiseerd. Het doel kan bijvoorbeeld zijn: bepaal
de som van 4 en 5. Dit wordt in ACT-R gerepresenteerd door een zogenaamde goal-chunk:

goall
isa ADDITION
addendi four
addend2 five
sum nil

nil geeft aan dat het slot leeg is, en dat bet dod is om dit in te vullen. Dit ophalen (retrieven)
uit het geheugen wordt gedaan met behulp van productieregels, die in paragraaf 2.2 besproken
worden. Deze goal maakt ook onderdeel uit van bet declaratief geheugen. Er is geen apart
werkgeheugen in ACT-R.
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Figuur 2.3 Dc retrieval tijd als functie van A. Met r= 0 en F = 3 geldt RT = 3.

Het procedurele geheugen
Omdat dit voor de tutor minder relevant is dan chunks, wordt dit minder uitvoerig besproken.
Het procedurele geheugen bestaat uit zogenaamde productieregels. Dit zijn regels van de
vorm als-dan. Als aan een bepaalde conditie voldaan wordt doe dan jets. De algemene
structuur van een productieregel in ACT-R is:

goal conditie + chunk retrieval -> goal transformatie

Belangrijk is dat de retrieval van een chunk zorgt voor versterking daarvan, er is een
referentie-tijdstip. Ook als een doe! opgelost is ('gepopt'), krijgt de desbetreffende chunk een
referentie. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van een productieregel in ACT-R,
informeel opgeschreven, de exacte syntax is hier niet belangrijk.

IF the goal is to add two numbers
and another number is their sum

THEN note that other number as the sum

Het doe! is bijvoorbeeld om 4 en 5 bij elkaar op te tellen, wat in ACT-R wordt
gerepresenteerd door goall. De bovenstaande productierege! is nu van toepassing, die zorgt
ervoor dat bet passende feit, in dit geval fact4+5=9 geretrieved wordt. Het THEN-gedeelte
zorgt ervoor dat het opteiprobleem wordt opgelost; de som was eerst onbekend (ni!), en nu is
hij 9.

Het gaat erom te weten dat productieregels gebruikt worden om de chunks te retrieven. Het
huidige goal organiseert dit. De exacte details hiervan zijn niet belangrijk. Het uitvoeren van
iedere productieregel kost een bepaalde tijd, namelijk de tijd die nodig is om de bijbehorende
chunk te retrieven, RT, en een constante tijd die iedere productieregel heeft, default-action-
time (huidige waarde: 0.05 sec.). De retrieval tijd van de chunk is over het algemeen groter
dan de default-action-time.
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3. Het ontwerp van het systeem
In dit hoofdstuk worden in paragraaf 3.1 eerst een aantal kenmerken opgesteld die het
intelligente taal-leer systeem zou moeten hebben. Vervolgens wordt in paragraaf 3.2 een
kennis-representatie uiteengezet, en waarom deze representatie gekozen is. In paragraaf 3.3
tenslotte wordt de globale werking van het programma besproken.

3.1. Kenmerken die het systeem zou moeten hebben
Op grond van de in het vorige hoofdstuk besproken ACT-R-mechanismen en op grond van de
literatuur over het leren van een vreemde taal worden flu een aantal eisen besproken waaraan
het systeem bij voorkeur zou moeten voldoen. Er is overlap tussen de eisen. Het gaat in dit
iritelligente onderwijsprogramma vooral om woorden. Die zijn in dit programma in eerste
instantie belangrijker dan grammaticale kennis.

Het moet inspelen op huidige kennis van de gebruiker, door het bijhouden van een user
model.
Dit is het belangrijkste kenmerk van het systeem. Dit is de enige manier om goed in te spelen
op de capaciteiten van een leerling op een bepaald moment. Bovendien kan er zo rekening
gehouden worden met individuele verschillen. Die verschillen kunnen groot zijn. Uit
onderzoek van Tinkham (1993) bleek bijvoorbeeld dat sommige mensen 5 tot 7 herhalingen
nodig hadden om associaties te leren, en anderen meer dan 20. Het user model moet zo goed
mogelijk aansluiten op de hersenwerking.

Er moeten vooral VEEL woorden geleerd kunnen worden
Het belangrijkste doel van het leren van een vreemde taal is communicatie. Daarvoor heb je in
de eerste plaats woordkennis nodig. Onderzoek naar lezen (Bossers, 1993) wijst bijvoorbeeld
uit dat tekstbegrip voor een groot deel afliankelijk is van woordkennis. Dc woordkennis is
belangrijk bij alle communicatieve vaardigheden (lezen, luisteren, spreken en schrijven).
Hoeveel woorden er gekend moeten worden hangt af van de communicatieve vaardigheid
waar het om gaat. Bij lezen van vreemdtalige teksten wordt wel gesteld dat je voor een
redelijk goed begrip ongeveer 90% van de woorden moet kennen (zie by. Sciarone, 1979).
Omdat het belangrijk is om heel veel woorden te kennen, moet er dus niet te veel tijd verspild
worden aan dingen die de leerling al goed weet, het moet efficient zijn. En hier is het user
model weer belangrijk.

De oefeningen moeten zo dicht mogelijk bij het praktische gebruik staan.
Het leren van een vreemde taal is (doorgaans) bedoeld om in de praktijk te gebruiken. Dus
zijn oefeningen die op bet uiteindelijke gebruik gericht zijn over het algemeen nuttiger dan
oefeningen die dat niet zijn. In dit licht gezien zijn multiple-choice oefeningen dus niet nuttig,
omdat je die in het 'echte' gebruik niet tegen zult komen. Hetzelfde geldt voor
sleepoefeningen; sleepoefeningen zijn oefeningen waarbij je bijvoorbeeld een Frans woord
naar dejuiste positie in een zin moet slepen. lemand zal tijdens z'n zakenreis in Frankrijk
waarschijnlijk geen sleepoefening hoeven te doen.

Er moet directe (en korte) feedback zijn
Het werkt motiverend als er meteen feedback is, en als de goode associatie direct gelegd kan
worden. Toch is er bij veel traditionele leermethoden geen sprake van directe feedback. Er
moet bijvoorbeeld een grammatica-oefening gedaan worden, die bij de docent wordt
ingeleverd, en een week later volgt het cijfer, en eventueel de goede antwoorden. Ook maken
veel CALL-programma's geen gebruik van directe feedback. Vaak moet een lesje ingevuld
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worden, bijvoorbeeld een lesje waarbij meerdere woorden onder elkaar staan, en waarbij naast
ieder woord de vertaling gegeven moet worden. Als alle woorden vertaald zijn moet ergens op
geklikt worden en de oefening wordt nagekeken. Echter, de hele oefening wordt in één keer
nagekeken, je krijgt geen directe feedback over de aparte vertalingen.

De kans op verkeerde associaties moet zo klein mogelijk zijn.
Zoals eerder gezegd, heeft negatieve feedback (her antwoord is four) geen invloed op het
teniet doen van de sterkte van de verkeerde associatie. Huidige ICALL (intelligent computer-
assisted language learning) programma's gaan vooral over NLP (natural language
processing). lemand geeft bijvoorbeeld als Engelse vertaling van hif loopt: he walk. Het
ICALL-programma geeft als feedback: er wordt een —s achter het werkwoord gezet bij de 3e

persoon enkelvoud. Het programma heeft de input van de gebruiker gramrnaticaal ontleed.
Echter, de verkeerde associatie is er al, de volgende keer zal de leerling waarschijnlijk weer
de neiging hebben om he walk als antwoord te geven. Dit is ook één van de nadelen van
multiple-choice, niet alleen de associatie met het goede antwoord wordt gelegd, maar ook de
associatie met de verkeerde. Dit is tevens bet nadeel van woordenlijsten leren, er wordt ook
een associatie gelegd met de woorden die er om heen staan, omdat er een vaste volgorde is.

Het moet naast andere leermethoden te gebruiken zijn.
Het is de bedoeling dat het programma erop kan inspelen als iemand ernaast nog een andere
leermethode gebruikt, bijvoorbeeld een talencursus. Het is niet handig als het programma
teveel tijd besteedt aan dingen die ook al uitgebreid bij de andere leermethode zijn geleerd.
Ook is het belangrijk als de voorkennis aangegeven kan worden. Hier moet op ingespeeld
kunnen worden.

Het moet zo leuk mogelijk zijn.
Dit is geen doel op zich, maar het bevordert de concentratie en zorgt ervoor dat bet
programma meer gebruik wordt. Het moet niet te gemakkelijk zijn, want dat is saai en weinig
uitdagend. Aan de andere kant; het is frustrerend als het te moeilijk is. Als door het leuk zijn
van het programma ervoor gezorgd kan worden dat iemand er bijvoorbeeld 20% langer mee
bezig is, maakt dit over een langere tijd een groot verschil.

De belangrijkste dingen moeten eerst geleerd worden.
Uiteraard is bet ook belangrijk welke woorden er geleerd moeten worden De hoogfrequente
woorden zijn natuurlijk nuttiger dan de laagfrequente. Veel leermethoden bieden echter teveel
laagfrequente woorden aan.

Het programma moet robuust zijn.
Als er nieuwe woorden bijkomen moet het programma zich niet opeens heel anders gedragen,
door bijvoorbeeld eerst alle nieuwe woorden aan te bieden. De oude woorden blijven ook
belangrijk. Anderzijds, als alle bescbikbare woorden al goed gekend zijn, moet bet
programma gewoon door kunnen gaan met oefeningen maken. Door bet steeds weer te
herhalen, te oefenen, wordt de kennis steeds sterker (steeds hogere retrieval probability) en
sneller toegankelijk (steeds lagere retrieval time).

Het leren van woorden en grammatica moet geintegreerd worden, waarbij de nadruk
ligt op woordkennis.
Over het algemeen is men het er over eens dat woorden in een context geleerd moeten
worden. Daar zit per definitie ook grammatica bij, omdat het om meerdere woorden gaat
speelt de woordvolgorde een rol (woordvolgorde is ook grammatica). Bovendien beInvloeden
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de woorden elkaars exacte verschijningsvorm, de uitgang. Veel woorden hebben een stam met
verschillende uitgangen. Het Franse werkwoord travailler (werken) heeft bijvoorbeeld heeft
als uitgangen —e, —es, -e, -ons, -ez, -ent etc. Het lijkt dan niet logisch om alleen de associatie
werken — travailler te leren. Terwiji de andere vormen net zo vaak voorkomen. lemand moet
de stam kunnen herkenning (travail!) en weten dat dat werken betekent. Dus er moeten
verschillende vormen van een werkwoord geoefend worden omdat de ene vorm niet
belangrijker is dan de andere.

In het Frans zijn er veel bijvoeglijke naamwoorden die zowel voor als achter het zelfstandig
naamwoord kunnen staan, waarbij de betekenis verandert naargelang de plaats. Bijvoorbeeld:
une voiture chère betekent een dure auto, en une cherefemme betekent een lieve vrouw. In
het eerste geval heeft chère de betekenis duur, en in het tweede geval lief, aThankelijk van de
positie ten opzichte van het zelfstandig naamwoord. Het beste is om de verschillende
betekenissen van chère in zinsverband te leren.

Een andere reden om woorden en grammatica te integreren, is dat bijvoorbeeld lidwoorden en
voorzetsels als de, het, een, van, etc. heel frequent zijn, en dus in een vroeg stadium geleerd
moeten worden. Ze zijn echter over het algemeen niet gemakkelijk om los te leren. De
woorden de en het bijvoorbeeld komen meestal voor met een zelfstandig naamwoord erachter.

Conclusie: traditionele methodes voor het leren van een vreemde taal denken te abstract of
gebruikers-onaThankelijk in termen van woorden en granimatica. De in deze scriptie
uitgewerkte methode gebaseerd op een user model gebruikt daarom bij het leren van woorden
een andere manier van beschrijven en representeren. Dit wordt in de volgende paragraaf
gepresenteerd.

3.2. Hoe de kennis gerepresenteerd wordt

Hetgeen geleerd moet worden, wordt gerepresenteerd door ACT-R chunks. De representatie
moet een afweging zijn tussen wat theoretisch plausibel en praktisch is. De 'echte'
representatie in de hersenen zal ongetwijfeld veel ingewikkelder zijn. Er wordt aangenomen
dat het moedertaal-gedeelte geen probleem is, iemand weet wat de woorden in de moedertaal
betekenen, en welke spelling en uitspraak er bij horen. Hiervan wordt geen chunk-
representatie bijgehouden. Ook wordt ervan uitgegaan dat iemand geen moeite heeft om de
chunk-representatie te laten ontstaan.

De representatie is toegespitst op zelfstandige naamwoorden en determiners. Determiners zijn
woorden die het zelfstandige naamwoord nader specificeren, voorbeelden zijn (in het
Nederlands) 'de', 'een' 'mijn' en 'onze'. Eventueel kan de representatie uitgebreid worden
met andere woordcategorieen. Er wordt geen rekening gehouden met meervouden van
zelfstandige naamwoorden. De vreemde taal die in dit geval geleerd wordt is het Frans, maar
het systeem van, en de theorie achter het programma kunnen ook op andere talen toegepast
worden. De gebruikte representatie van Franse zelfstandige naamwoorden staat in tabel 3.1
Hetzelfde staat ook in netwerk-vorm, in figuur 3.1. De representatie van Franse determiners
staat in tabel 3.22. De representatie behoeft enige uitleg.

2
De in het programma gebruikte representatie is jets ingewikkelder, dit om ook rekening te kunnen houden met

dingen als l'homme, dit is echter geen wezenlijk verschii, en omwille van de overzichtelijkheid wordt dit
weggelaten.
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word-meaning-maison
isa WORD-MEANING
language trench
meaning i-IOUSE
word maison

word-spelling-maison
isa WORD-SPELLING
word maison
spelling maison"

word-pronunciation-maison
isa WORD-PRONUNC.
word maison
pronunc. [malsoni

word-gender-maison
isa WORD-GENDER
word maison
gender female

treq 0.98 0.98 0.98 0.98

word-meaning-voiture
isa WORD-MEANING
language trench
meaning CAR
word jambe

word-spelling-voiture
isa WORD-SPELLING
word voiture
spelling "voiture"

word-pronunciation-voiture
isa WORD-PRONUNC.
word voiture
pronunc. [voiture]

word-gender-voiture
isa WORD-GENDER
word voiture
gender female

freq 0.95 0.95 0.95 0.95

Tabel 3.1 De chunk-representatie van de Franse zelfstandige naamwoorden 'maison' en 'voiture'.

meaning

WORD-MEANING

Figuur 3.1 Dc representatie van de Franse zelfstandige naamwoorden 'maison' en 'voiture' in netwerkvorm.

15



det-meaning-le det-rneaning-la det-meaning-mon det-meaning-ma
isa DET-MEANING isa DET-MEANING isa DET-MEANING isa DET-MEANING
language french language french language french language french
meaning DEFINITE meaning DEFINITE meaning POSS1SING meaning POSS1SING
gender male gender female gender male gender female
word le word Ia word mon word ma

freq 0.90 0.89 0.70 0.69

Tabel 3.2 De chunk-representatie van de enkele Franse determiners.

Elk zelfstandig naamwoord bestaat uit 4 ACT-R chunks. Dc chunks zijn van de typen
WORD-MEANING, WORD-SPELLING, WORD-PRONUNCIATION en WORD-
GENDER. Hieronder volgt een bespreking van alle chunk-typen.

WORD-MEANING
Dit chunk-type geeft het woord aan dat bij een concept (betekenis) hoort in een bepaalde taal.
Bijvoorbeeld: bet Franse woord voor huis (het concept) is maison. Het eerste slot, isa, geeft
het type van de chunk aan, in dit geval dus WORD-MEANING. Het tweede slot, language,
geeft de taal aan waarom bet gaat. Bet derde slot, meaning, geeft de betekenis, bet concept
aan waarom het gaat. Dc betekenis wordt aangegeven door bet Engelse woord, in
hoofdletters, en tussen asterisk-tekens (dus bijvoorbeeld *HOUSE*, *Cj&J* en *TE*). Dit
om het te onderscheiden van een woord. Het vierde slot, word, geeft het woord aan dat in die
taal wordt gebruikt om naar bet concept te verwijzen.

Waarom wordt er gewerkt met de betekenis? Waarom wordt er niet gewerkt met een directe
moedertaal-woord-vreemde-taal-woord koppeling? Hiervoor zijn (tenminste) drie redenen.
Ten eerste is er geen één op één relatie tussen een woord in de moedertaal en een woord in de
vreemde taal. Een voorbeeld hiervan zijn synoniemen: het Nederlandse woord bank verwijst
onder meer naar het meubeistuk en een financiële instelling. In het Frans ecbter wordt het
meubeistuk aangeduid door het woord banque, en de financiële instelling door banc. Er is dus
geen rechtstreekse koppeling tussen het Nederlandse woord en bet Franse woord mogelijk. Er
is grote overlap in betekenis: het concept auto (*CAR*) zal voor de Fransen niet veel anders
zijn dan voor de Nederlanders. Ten tweede kan door het werken met semantiek voorkomen
worden dat semantisch incorrecte zinnen aangeboden worden3. lemand wordt bijvoorbeeld
niet gevraagd om de vertaling van 'een zout' of 'onze neus' te geven. Deze zinsdelen zijn
incorrect op semantisch gebied, dus onafhankelijk van de specifieke taal. Ten derde gaat bet
erom dat de koppeling tussen de betekenis (een concept in iemands boofd) en het woord in de
vreemde taal gelegd wordt. Het gaat er niet om dat de koppeling Nederlands woord - Frans
woord gelegd wordt.

Het is belangrijk om goed te weten wat er bij deze representatie precies met een woord wordt
bedoeld (wat bet word-slot bevat). Bet woord kan hier beschouwd worden als een
vaag/inexact idee dat iemand heeft van de juiste spelling of uitspraak. De exacte spelling en
'exacte' uitspraak worden gerepresenteerd door de WORD-SPELLING- en WORD-
PRONUNCIATION-chunks. Of bet woord kan beschouwd worden als de stam van cen
woordfamilie. Dus bijvoorbeeld werk, als stani van werken, gewerki, werkie etc.

Dit gebeurt in het programma met een zogenaamde 'isa-hierarchy'. Dc goede werking hiervan is een probleem
op zich en wordt hier verder niet behandeld.
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WORD-SPELLING
Dit chunk-type bestaat uit het isa-slot, het slot word en het slot spelling. Dit chunk-type
representeert welke spelling bij een woord hoort. De spelling wordt weergegeven tussen
aanhalingstekens. Dus bijvoorbeeld bij het woord maison hoort de spelling "maison".

WORD-PRONUNCIATION
Dit chunk-type bestaat uit het isa-slot, bet slot word en het slot proncunciation. Dit chunk-
type representeert welke uitspraak bij een woord hoort. Hier gaat het erom dat de uitspraak
goed genoeg is om te kunnen verstaan. De uitspraak wordt weergegeven tussen brackets. Dus
bijvoorbeeld bij bet woord maison hoort de uitspraak [maison].

WORD-GENDER
Dit chunk-type bestaat uit het isa-slot, het slot word en het slot gender. In het Frans kunnen de
zelfstandige naamwoorden mannelijk of vrouwelijk zijn, wat wordt gerepresenteerd door dit
chunk-type.

DET-MEANING
Het eerste slot, isa, geeft weer het type van de chunk aan. Het tweede slot language geeft de
taal aan waarom het gaat. Het derde slot meaning geeft de betekenis aan. Het vierde slot
gender geeft het geslacht aan van het zelfstandige naamwoord dat erachter komt. Het vijfde
slot word geeft bet woord aan. Er wordt vanuit gegaan dat iemand gegeven de declaratieve
kennis, dus bijvoorbeeld dat er in het Frans voor een mannelijk bepaald (Nederlands: de of
het) zelfstandig naamwoord le komt te staan kan omzetten naar een actie (wat gerepresenteerd
zou kunnen worden door een productieregel). Dus gegeven een probleem waarbij hij le of la
moet intypen voor een vrouwelijk Frans zelfstandig naamwoord, kan hij dit omzetten naar een
actie om daadwerkelijk la in te typen. Grammaticale regels worden in eerste instantie
gerepresenteerd als declaratieve feiten, later wordt de kennis waarschijnlijk wel
geproceduraliseerd. De chunk genaamd det-meaning-le representeert het feit dat er in bet
Frans voor een mannelijk bepaald zelfstandig naamwoord le komt te staan. Dc chunk
det-meaning-la reflecteert de kennis dat voor een vrouwelijk zelfstandig naamwoord la komt.
Het chunk-type DET-MEANING kan beschouwd worden als een geval van grammatica: bet
woord (by. le of la) wordt bepaald door het woord dat erachter staat.

Er zouden voor de determiners, net als voor de zelfstandige naamwoorden, aparte chunks voor
de spelling en uitspraak bijgehouden kunnen worden. Dit is in het programma dat voor deze
scriptie werd gemaakt niet gedaan vanwege de overzichtelijkheid, en omdat het een kleine
groep korte woorden is, waarvan wordt aangenomen dat na enige oefening de spelling en de
uitspraak geen problemen meer oplevert.

De representatie van het type DET-M1EANING is meer taal-specifiek dan van de andere
typen. Bijvoorbeeld het Engels heeft geen mannelijke en vrouwelijke zelfstandige
naamwoorden, en dus hoeft er daarvan geen slot te zijn.

ledere chunk heeft een getal dat iets zegt over zijn belang, freq (van frequentie). Dit is geen
ACT-R-slot, dit hoort niet bij de ACT-R-representatie. De frequentie is een getal tussen 0 en
1. Hoe hogerfreq, hoe belangrijker de chunk gevonden wordt. De frequentie speelt op twee
(met elkaar samenhangende) manieren een rol. Ten eerste zorgt een hogere frequentie ervoor
dat de chunk eerder geleerd wordt. Hoe dit precies werkt wordt in hoofdstuk 6 beschreven.
Ten tweede is bet belangrijk voor het trainingschema, de volgorde waarin chunk-typen
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worden geleerd. Om bijvoorbeeld de chunk det-meaning-le te leren moet er eerst een Frans
mannelijk zelfstandig naamwoord bekend zijn om dit mee te combineren. Door ervoor te
zorgen dat er een groep mannelijke Franse zelfstandige naamwoorden een hogefreq hebben,
worden die eerst geleerd, en kunnen ze gebruikt worden om det-meaning-le te leren.

De frequentie-informatie heeft geen betrekking op het user model. De frequentie blijft
constant. De frequentie van een chunk zou gebaseerd kunnen worden op bestaande frequentie-
lijsten van woorden. Hoe hoger de frequentie van een woord in zo'n lijst, hoe hogerfreq.
Zoals te zien is in tabel 3.1, hebben alle chunk-typen die bij én zelfstandig naamwoord horen
dezelfde frequentie.

Wat is de theoretische onderbouwing van deze chunks? Waarom is deze representatie
gekozen? Doordat er verschillende chunks voor de betekenis, spelling, uitspraak en geslacht
zijn, kun je bijhouden dat iemand het ene aspect van het woord wel weet4 en het andere met.
lemand kan bijvoorbeeld weten wat de spelling van het Franse woord voor neus (nez) is, en
niet de juiste uitspraak weten. Omgekeerd kan iemand weten dat het Franse woord voor gans
als "oie" gespeld wordt, maar geen flauw idee hebben van de uitspraak. Ook kan iemand de
spelling en uitspraak van een woord kennen, maar niet weten wat het betekent. Dan weet
iemand de chunk-typen WORD-SPELLING en WORD-PRONUNCIATION, maar niet het
chunk-type WORD-MEANING. Er is geen koppeling met de betekenis. Of iemand kan de
betekenis, exacte spelling en goede uitspraak van een Frans zelfstandig naamwoord weten,
maar niet of het mannelijk of vrouwelijk is. Als er wordt gewerkt met één chunk voor één
woord kunnen deze aspecten niet worden bijgehouden. In veel bestaande methodes wordt een
woord beschouwd als een 'ondeelbaar' jets, waarbij het erom gaat of je een woord kent of niet
kent. Er zijn veel aspecten van woordkenms, zie bijvoorbceld Nation (1999, p. 21).

Het onderverdelen in verschillende chunk-typen van een woord is ook van belang bij het in de
literatuur veel besproken onderscheid tussen receptieve en productieve kennis. Receptieve
kennis is kennis met betrekking tot de vaardigheden lezen en luisteren. Productieve kennis is
kennis met betrekking tot spreken en schrijven. In het algemeen geldt dat productief leren en
gebruik moeilijker is dan receptief leren en gebruik. Eén verkiaring voor dit verschil in
moeilijkheid is dat productief leren moeilijker is omdat er extra leren van nieuw gesproken of
geschreven output-patronen nodig zijn (Nation, 1999; Crow 1986). Voor receptief gebruik
hebben leerlingen vaak genoeg aan een aantal onderscheidende kenmerken van de vorm van
een item. Voor productieve doeleinden moet de kennis van de woordvorm preciezer zijn. Dt
kan gezien worden bij jonge kinderen die een goede receptieve kennis van een woord als
spaghetti ten toon spreiden, maar die alleen de vorm productief slechts kunnen benaderen:
stigli of parsghetti (Nation, 1999). De vorm van de items beInvloedt de moeilijkheid
waarschijnlijk meer dan de betekenis, want er is een veel grotere gedeelde kennis van
betekenis tussen twee verschillende talen dan dat er een gedeelde vorm is. Woorden in twee
verschillende talen hebben misschien niet exact dezelfde betekenis, maar in de meeste
gevallen is de overlap veel groter dan de verschillen. In het begin beInvloedt de kennis van de
woordvorm de moeilijkheid meer dan de kennis van de betekenis, en meer precieze kennis is
nodig voor productief gebruik, dus productief leren is moeilijker dan receptief leren.

Deze verkiaring wordt uitgedrukt met de verschillende chunk-typen: voor receptief gebruik is
alleen de WORD-MEANING-chunk nodig en voor productief gebruik de WORD-
MEANING-chunk en de WORD-SPELLING (voor schrijven) of WORD-
PRONUNCIATION -chunk (voor spreken).

18



Bij receptief gebruik moet iemand gegeven bet woord in de vreemde taal de betekenis weten.
Hij heeft hierbij genoeg aan enkele kenmerken van bet vreemde woord. Belangrijk is in dit
geval dat hij dus niet de exacte spelling of uitspraak van het vreemde woord nodig heeft. Bij
productief gebruik moet iemand van een bepaalde betekenis naar het buitenlandse woord
gaan, oftewel naar een spelling of uitspraak. Dit wordt gerepresenteerd doordat hij de WORD-
MEANING-chunk nodig heeft (om naar vaag idee van uitspraak of spelling te gaan), en hij
heeft ook nog de WORD-SPELLING (bij schrijven) en WORD-PRONUNCIATION-chunk
(bij spreken) nodig. Dit is dus lastiger.

Een voorbeeld, zie ook figuur 3.1. lemand krijgt een oefening waarbij van het Franse woord
voiture de spelling en uitspraak gegeven wordt. Hij moet hier de betekenis van geven
(bijvoorbeeld door de Nederlandse vertaling in te typen of door bij een afbeelding op een auto
te klikken). Het is dus een receptieve oefening. Hij hoeft flu de exacte spelling of uitspraak
niet te weten om naar de betekenis *C1a.R* te gaan. Een andere oefening kan zijn dat er een
bepaalde betekenis, by. *HOUSE* wordt gegeven, door bet geven van de Nederlandse
uitspraak van huis, de Nederlandse spelling van huis en een afbeelding van een huis. De
gebruiker moet flu de Franse spelling intypen. Nu heeft hij niet genoeg aan de WORD-
MEANING-chunk, hij heeft niet genoeg aan een benadering van de spelling. Hij moet de
exacte spelling weten, en dus de WORD-SPELLING-chunk.

Er worden geen chunks bijgehouden die de woord-volgorde representeren. In dit geval is dat
de kennis dat in bet Frans de determiner voor bet zelfstandige naamwoord komt. Hier wordt
geen chunk van bijgehouden omdat dit hetzelfde is als in bet Nederlands. Als dit verschillend
zou zijn, zou het wel wenselijk zijn om er een chunk van bij te houden.

3.3. Globale werking van het programma

In figuur 3.2 is de globale werking van het programma uiteengezet. Eerst wordt er
gecontroleerd of iemand bet programma al eerder heeft gebruikt. Als dit zo is wordt het
bestand met de gegevens van die persoon (het user model) ingelezen in het programma. Er
wordt een overzicht gegeven van de statistieken. Als de persoon het programma nog niet
eerder heeft gebruikt wordt een kopie gemaakt van een bestand dat alle benodigde kennis
bevat4. Ook wordt de gebruiker gevraagd zijn typsnelheid te schatten, omdat dit gebruikt
wordt bij de berekeningen van het programma. In hoofdstuk 5 staat hier meer over. Bij bet
aanbieden van een nieuwe oefening, wordt alles doorgerekend, rekening houdend met bet
wegzakken van de kennis. De gebruiker geeft het antwoord op de vraag, en op grond van of
bet antwoord goed of fout is, en van de reactietijd wordt het user model bijgesteld. Na iedere
oefening is er de mogelijkheid om te stoppen of om door te gaan. Als er wordt gekozen om
door te gaan wordt opnieuw alles doorgerekend (omdat er tijd verstreken is en de kennis dus
weggezakt is), en wordt een nieuwe oefening gegenereerd. Als er besloten wordt om te
stoppen worden opnieuw statistieken getoond, en wordt bet user model weggeschreven naar
een bestand. Als de persoon enige tijd later, bijvoorbeeld een week, bet programma weer
gebruikt wordt dit ingelezen. Het programma houdt er rekening mee dat er inmiddels een
week verstreken is.

Dit kan beschouwd worden als het zogenaamde expert model, een model van de kennis die de gebruiker
uiteindelijk moet bezitten. De term 'expert model' wordt veel gebruikt in samenhang met user model.
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start programma

In de volgende hoofdstukken wordt dieper op het concept van het systeem ingegaan. In het
volgende hoofdstuk wordt besproken hoe de base-level activatie van een chunk verandert.
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figuur 3.2 Globale werking van bet programma.



4. De verandering van de base-level activatie
Dc base-level, of analoog hieraan de activatie, of analoog hieraan de sterkte van een chunk is
de belangrijkste factor bij het bepalen van wat er geleerd moet worden. In hoofdstuk 6 staat
hoe dit precies werkt. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de chunksterkte verandert. In
hoofdstuk 2 werd de base-level learning equation 2.2 besproken. De formule die hier gebruikt
wordt is een uitbreiding op deze formule. De formule voor de berekening van de base-level
activatie van een chunk die gebruikt wordt in het programma:

B(t) = ln(c(t _t)_d1 +Cen.(t ter)'') (4.1)

voor de overzichtelijkheid worden drie hulpformules gebruikt:

S31 =c(t_t)_di (4.2)

Se,.,. = Cerr (t — ç,.
)_dr (43)

= 5sf + Se,.,. (4.4)

B(t) is de base-level activatie van een chunk op het tijdstip t, de tijd vanaf het eerste begin met
het programma. S51('sf' komt van 'strength formula') is de sterkte van een chunk zoals die
berekend is met de sommatie-formule voor de sterkte (base level learning equation 2.2) en
is een errorterm die de de fout in Sprobeert te compenseren. S1wordt berekend door de
referentietijdstippen van een chunk, tijdens het programma. Het is echter 'statisch', het kan
geen rekening houden met een herhaling van feiten/chunks buiten het programma om. Om
hier wel rekening mee te houden wordt de term Sgebruikt. Sfl,. kan positief of negatief zijn.
Een positieve waarde van Serr is een soort samenvatting van voorkennis, of leren buiten het
programma om. Hoe gemakkelijker een feit, hoe sneller Ser,. omhoog gaat. Een negatieve
waarde reflecteert bijvoorbeeld onnauwkeurigheid of onoplettendheid of een te hoge waarde
van De context-activatie, wat flu de constante Context is (gebruikt bij Activation Equation
2.1), kan ook worden opgenomen in Als Se,.,. positief is heeft hij ook een decay-waarde.
Serr heeft een beginwaarde van 0. S is som van S,ren Serr, dit is de verwachte sterkte van de
chunk ('exp' komt van 'expected'). Een verandering van S1na de oefening weerspiegelt de
nieuwe ervaring, een verandering van S,.,. weerspiegelt een fout in voorafgaand aan de
oefening. In de volgende paragrafen wordt er dieper op S1en Sir, ingegaan.

4.1. De sommatieterm, S1

Bij de formule voor (4.2) is d de decay-waarde die bij het referentie-tijdtip : hoort. In
figuur 4.1 is te zien dat naarmate d hoger wordt, het vergeten (decay) sneller gaat. t — : geeft
aan hoe lang een referentie geleden is. Hierbij wordt gesteld dat t — t groter dan default-
action-time moet zijn. De decay-waarde d van een referentie-tijdstip t is aThankelijk van het
tijdsverschil met het vorige referentie-tijdstip tj. Hintzman, Block en Summers (1973) deden
een onderzoek waaruit bleek dat als er twee referenties viak achter elkaar komen, de tweede
referentie een grotere decay heeft dan de eerste. Dc decay wordt kJeiner naarmate de
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tijd (sec)

Figuur 4.2 Met sterkteverloop van een referentie opt = 100 voor verschillende d-waarden, c, is constant: 1.0.

referenties verder uit elkaar liggen. Hieruit volgt dan het zogenaamde spacing effect: naarmate
de referenties verder uit elkaar zijn is er minder decay. Dus in principe moeten de referenties
ver uit elkaar zijn, zodat het op lange termijn het meeste effect heeft. De formule voor d:

voorj=1 (4.5)

d1 =d l+e_hj_tj_t5y (d,,. —d) voorj>1

Waarbij d de decay-waarde is die bij een referentie-tijdstip hoort, d,, is de minimale decay-
waarde, d,,,, is de maximale decay-waarde. wordt op 0.3 gezet en d,,, op 0.55. Deze
waarden zijn losjes gebaseerd op een een artikel van Anderson, Fincham en Douglass (1999),
waarbij geheugen-experimenten beschreven werden. Eén van de bevindingen was dat
geheugensporen sneller vergeten worden tijdens een sessie dan tussen sessies. Een manier om
dit te beschrijven is om de decay parameter te laten veranderen in de tijd. Zij deden dat echter
op een andere manier dan hier gebeurt. tjj is het vorige referentie-tijdstip. th is het tijdsinterval
waarbij de decay het gemiddelde is van en d,. th wordt (arbitrair) op 24 uur gezet. s&
is een parameter die de vorm van de overgang van d,, naar d,, bepaalt. Hoe groter de
waarde van Sdy hoe geleidelijker deze overgang. In de figuur 4.2 is te zien hoe d verandert,
bij de ononderbroken lijn is th 24 uur en 5d 50000. Dit zijn de huidige waarden in het
programma. Bij de stippellijn is th 12 uur en s0 10000. De beste waarden zullen door
experimenteren bepaald moeten worden.
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Figuur 4.2 Verandering van de decay d, hoe langer de vorige referentie geleden is, hoe kleiner d.

Waardoor ontstaat het spacing effect? Baddeley (1990: 154-155) speculeert dat, omdat het
leren op lange termijn op fysieke veranderingen in de hersenen berust, gespreide herhaling
tijd toestaat voor de regeneratie van neuro-chemische substanties die deze verandenngen tot
stand brengen. Massaal leren, dus veel leren in korte tijd, staat niet genoeg tijd toe voor de
regeneratie van deze substanties en dus kunnen de fysieke veranderingen benodigd voor bet
leren niet gemaakt worden. Deze verkiaring is nog steeds een onderwerp van discussie en
onderzoek. Een andere mogelijke verkiaring wordt genoemd in het artikel van Anderson,
Fincham en Douglass (1999). De vermindering van bet vergeten over een langere tijd kan
misschien een reflectie zijn van de afname van gelijksoortige gebeurtenissen, bet reflecteert
een verandering in context.

Het spacing effect is een complex fenomeen (zie by. Crowder, 1976; Greene, 1989; Kahana &
Greene, 1993). Het bovenstaande is ongetwijfeld een sterkte versimpeling van de werkelijke
situatie, maar het weerspiegelt de belangrijkste trend: naarmate de referenties verder uit elkaar
zijn is er over langere termijn minder decay. Een mogelijkbeid is bijvoorbeeld om d niet
alleen afhankelijk te maken van de vorige referenties, maar ook van de referenties daarvoor.

c in formule 4.1 is een wegingsfactor voor de referentie, de waarde hiervan is afhankelijk van
de oefening en de respons van de leerling. Bij een oefening waar het goede antwoord gegeven
wordt heeft er blijkbaar een correcte retrieval van de relevante chunk plaatsgevonden en heeft
c een relatief hoge waarde, de parameter Cj,,, (= 4.0). Als het verkeerde antwoord gegeven is
heeft er geen correcte retrieval van het relevante feit plaatsgevonden. Het goede antwoord
wordt echter wel gegeven, en dus is er een referentie. De wegingsfactor c is in dit geval:
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— Cjm Cjmin
C3 —Ci

— (1+Cjtr,.jtp)2
(4.6)

De parameter is de minimale wegingsfactor (2.0), t,, is de tijd dat goede antwoord
zichtbaar is, en er dus (eventueel) door de student aandacht aan gegeven kan worden.
Bijvoorbeeld bij een spellingschunk kan iemand goed (lang) de correcte spelling bekijken.
Een actieve retrieval heeft altijd een hogere gewichtswaarde. Cj, is een parameter die de
sneiheid van de overgang van Cj naar Cj,,, bepaalt. De huidige waarde is 0.2. Zie figuur
4.3.
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tiJd dat chunk present is dt (sec)

Figuur 4.3 Het gewicht c1 van een referentie als functie van de tijd dat de chunk aanwezig is.

Bij een herhaling wordt het goede antwoord al gegeven, en vindt er ook geen actieve retrieval
van het betreffende chunk plaats. Hier geldt ook formule 4.6. Als een chunk gebruikt word als
voorkennis krijgt c de waarde van Cj,min. Zie figuur 4.4 voor de invloed van c,.

Een andere mogelijkheid, zonder ci-term is om twee keer hetzelfde referentie-tijdstip toe te
voegen, maar dan is het tijdstinterval tussen de twee referenties 0, wat zou leiden tot een heel
hoge decay-waarde van de tweede referentie. Dit zou betekenen dat het uiteindelijk voor de
sterkte niet uitmaalct of het antwoord goed of fout was, wat niet juist lijkt.
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Figuur 4.4 Het sterkteverloop van een referentie op t = 100 voor verschillende c-waarden. d is constant: 0.5.

4.2. De errorterm, Se,.,.

Bij de formule voor Serr S terr een soort gemiddeld tijdstip van referenties buiten het
programma om. ti,.,. krijgt een waarde die ver in bet verleden ligt, bijvoorbeeld Sjaar, de decay
waarde die hierbij hoort is De cerrterm geeft het gewicht van deze term aan, ofwel
hoeveel er van deze referenties zijn. Bij bet begin wordt Ce,.-op 0 gezet. Bij het verloop van
het programma wordt Se,.,. aangepast door Ce,.,. aan te passen. Er wordt gesteld dat t — re,.,. groter
dan default-action-time moet zijn.

Op grond van de reactie van de student worden S1-en Se,.,. aangepast De huidige tijd t
verandert natuurlijk steeds, maar voor deze berekeningen wordt hij constant gehouden. Bij
een nieuwe oefening wordt t geupdated. De aanpassing van is afhankelijk van de respons
van de leerling.

Als een chunk voor het eerst aangeboden wordt, worden de vraag en het antwoord a! gegeven
en hoeft er dus geen antwoord gegeven te worden. Er wordt gevraagd naar de voorkennis. Er
kan gekozen worden uit drie mogelijkheden, geen voorkennis, een beetje voorkennis, of heel
veel voorkennis. Als de student aangeeft dat hij geen voorkennis heeft blijft Ce,.,. Op0 Staafl,
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wat overeenkomt met een retrieval probability van 0. Als de student aangeeft dat hij een
beetje voorkennis heeft wordt gesteld dat de desbetreffende chunk een retrieval probability
heeft van de parameter RPlieforeow11ge (= 0.3). Als de student aangeeft dat hij veel
voorkennis heeft wordt gesteld dat de desbetreffende chunk een retrieval probability heeft van
de parameter RPmuchf nowiccige (= 0.8). Gegeven de retrieval probability kan de bijbehorende
base-level en sterkte berekend worden met een omwerking van de Retrieval Probability
Equation 2.3:

A=i—sln(—1) met0<RP�1 (4.7)

Serr =

de beginwaarde van c voor een chunk wordt dan:

Cerr
= — d

(4.8)

De chunks worden steeds op verschillende tijdstippen t toegevoegd, en dus heeft Cer,. steeds
een verschillende beginwaarde. Echter t.,.,. heeft een sterk negatieve waarde en dus maakt een
relatief kleine vergroting van t niet veel uit voor de term (t - terr). Als t in de buurt komt van
de absolute waarde van Terr geldt dit overigens niet meer. Als er wel een antwoord gegeven
moet worden bij een oefening wordt Cerr op een andere manier aangepast, aThankelijk van een
goed of fout antwoord.

Er wordt een goed antwoord gegeven.
Als het antwoord goed is zijn er twee mogelijkheden: de student is sneller dan verwacht of de
student is langzamer dan verwacht. In het eerste geval betekent dit dat hij bet feit beter kende
dan op grond van zijn voorgaande acties verwacht was. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat
de student onaThankelijk van het programma bezig is geweest met leren (bijvoorbeeld met een
bandje in de auto), te danken zijn aan voorkennis, of aan de inherente onnauwkeurigheid van
het systeem.

Hoe wordt aangepast? Vanaf bier wordt ervan uitgegaan dat met behuip van reactietijden
de 'echte' retrieval tijd bepaald is (RT), die bepaalt wat de totale waarde van de totale
sterkte vooraf had moeten zijn, hierbovenop komt de waarde van de nieuwe ervaring (extra
referenties). Hoe RT, bepaald wordt, wordt beschreven in bet volgende boofdstuk. Gegeven
RT kan de 'ecbte' base-level, B,,,, (en S,,) berekend worden met een omwerking van de
Retrieval Time Equation 2.4:

RT=Fe >

Ame = —ln(-) (4.9)

B,,, = A —Context (Activation Equation 2.1)

Smeas = e8"
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De nieuwe waarde van Se,.,. wordt met de volgende formule bepaald:

err,new = err.otd + a fleas — esp

= 5ed +a(Smeo.s —(S51 + S,11)) (4.10)

= Ser,., + a( meas — sf — err.oI)

Waarbij a een leerparameter is die aangeeft hoe groot de invloed van de reactietijd is op de
verandering van de sterkte. De waarde van a ligt tussen 0 en 1 omdat Sc,.,. anders niet
convergeert naar een bepaalde waarde (dit moet als het alleen om de voorkennis gaat). Hoe
groter a, hoe groter deze invloed. Als a opO gezet wordt verandert Sc,.,. niet, de reactietijd
heeft geen invloed. De beste waarde van a zal door middel van experimenteren en testen
bepaald moeten worden. a heeft op dit moment de waarde 0.25. Hoe groter a is, hoe sneller
er gecompenseerd kan worden voor voorkennis, of leren buiten bet programma om. Maar er
kan dan 'overshoot' optreden. Als er niet buiten het programma om geleerd wordt moet Se,.,.
convergeren naar een constante waarde (ails er we! decay). Met a = 1 geldt
Serr,new = S,,, — Sj; de oude waarde van Se,.,. (Serr.old) speelt geen rol.

Als de student sneller is dan verwacht is groter dan en dus wordt Sc,.. opgehoogd. Als
de student precies even snel is als verwacht verandert geldt S,, = en dus verandert Se,.,.
niet. Als de student langzamer is dan verwacht is kleiner dan Se en dus wordt S,,.,. naar
beneden bijgesteld. Het is moge!ijk om verschillende leerparameters voor sneller en
langzamer te hebben. Se,.,. wordt veranderd door Ce,.,. aan te passen, dus gegeven de meuwe
waarde die S,,. moet hebben kan de nieuwe waarde van Ce,.,. bepaald worden (analoog aan
formule 4.8):

= (t ;yduiu (4.11)

Een mogelijkheid is om Se,.,. op te splitsen in twee verschillende termen waarbij de ene term de
voorkennis reflecteert voordat er met bet programma wordt begonnen en de andere eventuele
oefening naast bet programma weergeeft.

Het antwoord is lout.
Het antwoord kan ook fout zijn, of er wordt geen antwoord gegeven (er wordt bijvoorbeeld
meteen op <Enter> gedrukt).Een fout antwoord betekent dat de activatie van de chunk onder
de threshold voor retrieval 'r zat, want de chunk werd niet geretrieved, er geldt dus: < r.
Hoeveel onder rzit is niet te zeggen, hiervoor wordt een parameter e gebruikt; = &

En er geld e < r Bij een r van 0 is e bijvoorbeeld —1, dit is ook de huidige waarde.

B,,, = Aas — Context

Bmeas = — Context (4.12)

=

Ser,.,new wordt weer door formule 4.4 bepaald, waarbij a vervangen wordt door fi, de
leerparameter bij een fout antwoord. Hoe groter is, hoe meer een fout antwoord wordt

27



'afgestraft'. Als er een fout antwoord gegeven wordt, kan dit op een fundamenteel gebrek aan
kennis wijzen, en is dit sterke informatie, een voordeel van een grote 13 is dus dat hier sterk
rekening mee gehouden wordt. Echter, de fout kan ook een 'vergissing' zijn, bijvoorbeeld
omdat de vraag niet goed is gelezen, omdat iemand afgeleid werd, of vanwege een 'random
fluctuatie'. In dit geval is een lagere waarde van 13 beter geschikt. Een goede waarde van 13 zal

hier ergens tussenin moeten liggen. Gegeven Ser,w kan Cerr,new met formule 4.5 bepaald
worden. De parameters 13 en c spelen een soortgelijke rol, een grotere waarde van 13 en een

meer negatieve waarde van c zorgen er allebei voor dat de fout meer wordt afgestraft. 13 staat

op dit moment op 0.5 en £ op —1. De reactietijd, en daaruit volgend de retrieval tijd, heeft hier
geen betekenis, want deze heeft betrekking op de goede chunk. 1 is groter dan a omdat een
fout antwoord als sterkere informatie wordt beschouwd dan een snel of langzaam antwoord.
Het schatten van RT is van allerlei factoren afhankelijk, en dus onnauwkeurig. Of een
antwoord goed of fout is is veel nauwkeuriger informatie (al kan een fout natuurlijk ook
worden toegeschreven worden aan concentratiegebrek).

Ook als het te lang duurt voordat het antwoord gegeven is wordt dit fout gerekend, er geldt
dan RT > RT,,,,. Als het te lang duurt wordt gesteld dat het hier niet om een retrieval van
het relevante feit gaat. Eventueel kan iemand het goede antwoord nog we! gegeven worden na
RT,, maar dit wordt beschouwd als een andere strategie dan retrieval. Het antwoord is
bijvoorbeeld aan iemand anders gevraagd.

4.3. Een rekenvoorbeeld

Er wordt een voorbeeld gegeven van de berekeningen van de base-level verandering van een
chunk, de chunk word-meaning-maison. De chunk-representatie van word-meaning-maison
staat in hoofdstuk 3. word-meaning-maison is een voorbeeld van een gemakkelijk te leren
feit, omdat er al veel voorkennis van was. In figuur 4.5 is het traject van de chunk word-
meaning-maison te zien.

Het tijdstip 0 is het tijdstip waarop er voor het eerst met het programma wordt begonnen. Van
0 tot 100 sec. is word-meaning-maison nog niet aan bod geweest, en is de sterkte 0 en de de
base-level ongedefinieerd, de retrieval probability die hierbij hoort is 0, per definitie. Het feit
wordt op het tijdstip t = 100 voor het eerst aangeboden, het antwoord wordt a! gegeven, en er
wordt gevraagd naar de voorkennis. De leerling geeft aan dat hij er al een beetje voorkennis
van had, waardoor de retrieval probability die de chunk had moeten hebben op
RPlittle-foreknowledge geschat wordt. Met formule 4.7:

A = r — s ln( —1) =0— s ln( —1) = —0.4236

Serr = ë4= &04236 = 1.5275
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Figuur 4.5 Verandering van sterkte van chunk word-meaning-maison. S is de totate sterkte.

Met formule 4.8 (terr = -157680000, 5 jaar geleden, in seconden):

c
= Se,.r = 1.5275

=114 34err (t_terr)_d (100——157680000)-°

So

s100
— . — . - S400

— . . —. S800

Sexp

De student kijkt 1.92 sec. naar de chunk, dus (formule 4.6) c, = 2.956 . Met formule 4.5: d1 =
0.3, dit gaat om de eerste referentie, die heeft de minimale decay-waarde (d,rnn).

dus formule 4.1 wordt:

Sn,, = 2.956 (t — 100)-° + 1 14.34(t + 157680000y° voor 100 < t <400

Naarmate r groter wordt, wordt de term (t-100)°3 kleiner, en dus kleiner (decay). Voor de
term (t + 157680000)° maakt de vergroting van t niet veel uit, er is wel decay maar dit is
zeer weinig. Als t =400, geld = 0.93 16. (t = 400 invullen in bovenstaande formule).

Met Activation Equation 2.1: Ae = B + Context = ln(S) + Context = ln(0.9316) + 0.5
= 0.429. Uit Retneval Probability Equation 2.2 volgt, met A = 0.429, r= 0, s = 0.5 dat op t =
400 de retrieval probability 0.702 is.
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Het programma bepaalt dat er op het tijdstip t = 400 opnieuw op word-meaning-maison
getraind moet worden. Nu komt er een oefening waarbij het Franse woord (maison)
aangeboden wordt en de Nederlandse vertaling (huis) gegeven moet worden. Er moet dus flu
een retrieval plaatsvrnden. De retrieval probability is 0.702, dus de verwachtirig is dat de
student het antwoord weet (anders wordt er ook niet naar gevraagd). In dit voorbeeld weet de
student het antwoord inderdaad. De verwachte sterkte Se = 0.93 16 leidt tot een verwachte
retrieval tijd van 1.953 sec. De gemetefi retrieval tijd, RT,, wordt bepaald op 0.842 sec., de
student is dus sneller dan verwacht, de inschatting van S was te laag, en wordt bijgesteld
door Sete verhogen. Met formules 4.7 (F = 3):

Ams = —ln(-) = —ln(9) = 1.27

= Ameas — Context =1.27 —0.5 = 0.77

Sme = e8 = e°77 = 2.16

Met formule 4.8 (a= 0.25):

Serr,.,• = Serr + a(Sme — S,)
= 1.5275 + 0.25 (2.16— 0.93 16)

= 1.8346

Met formule 4.9:

— — 1.8346
—5283Ce,.rn

— (t_t,.,.)_d — (400 +157680000y° —

Er heeft een retrieval plaatsgevonden, dus deze referentie krijgt de maximale wegingsfactor,
=cj,=4.d2volgtuitformule4.5,mettj—ti = t2—ti = 400—100=300sec.;d2=

0.51. Omdat deze referentie dicht op de vorige zit heeft hij een grote decay. word nu de
sommatie van de referenties op t = 100, t = 400 en S:

voor400czt< 800:

S, = 2.956 (t — 100)° + 4(t — 400)-°' + 528.3(t + 157680o00y°

Op t = 800 wordt word-meaning-maison gebruikt als voorkennis voor het leren van een
andere chunk, namelijk de bijbehorende spelling-chunk: word-spelling-maison. Er wordt een
oefening gedaan waarbij gegeven de betekenis *HOUSE* (Nederlandse spelling en uitspraak
van huis, en een afbeelding van een huis), het Franse woord maison ingetypt moet worden.
Hier is dus eerst word-meaning-maison nodig om tot word-spelling-maison te komen, zoals
beschreven in het vorige hoofdstuk. De chunk wordt als voorkennis gebruikt, maar er is wel
sprake van retrieval, en krijgt dus de maximale c van 4. d3 volgt weer uit formule 4.5, met t —

tjj = t2 — ti = 800—400=400 sec.; d3 = 0.51. Omdat deze referentie dicht op de vorige zit
heeft hij opnieuw een grote decay.
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voor t> 800:

= 2.956 (t 100103 + 4 (t — 4ØØyO.51 + 4 (t — 800y°5' + 528.3(t + 157680000103

Als de chunk verder niet meer gebruikt wordt, heeft de chunk een week later, t = 800 ÷

604800 (een week in seconden) = 605600 een verwachte sterkte van 1.896, wat
overeenkomt met een retrieval probability van 0.91. Dc nog zo hoge retrieval probability is
vooral toe te schrijven aan Seyr, en in veel mindere mate aan de referentie op tijdstip 100. De
referenties op de tijdstippen 400 en 800 hebben een hoge decay, en dragen een week later
nauwelijks bij aan de sterkte.

In het hoofdstuk 6 wordt uiteengezet wat er met de sterkte, en daaruit volgend de retrieval
probability, gedaan wordt. Eerst worden, in hoofdstuk 5, manieren beschreven waarop de
chunks geleerd kunnen worden.
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5. Verschillende typen oefeningen
De chunks moeten geleerd worden met behuip van oefeningen.5 Het programma kent
verschillende typen oefeningen. Die oefeningen kunnen op diverse manieren ingevuld
worden, zodat er in principe zeer veel verschillende oefeningen zijn. Het hoofddoel van een
type oefening is steeds maar één feit tegelijk leren, daarvan wordt c veranderd. Bij elke type
is er verschillende kennis nodig en moet de gebruiker andere clingen doen. Voor het uitvoeren
van elk type oefening zijn productieregels nodig, die zitten er impliciet in. De productieregels
zijn constant, de te gebruiken chunks variabel.

De oefening-typen zijn vooral gebaseerd op leren door vertalen Er zijn twee belangrijke
punten van kritiek op het leren van woorden door vertalen. Het eerste en belangrijkste punt is
dat het indirect is, het neemt tijd weg van de vreemde taal, en het moedigt het idee aan dat er
een exacte equivalentie is tussen woorden in de moedertaal en woorden in de vreemde taal.
Ben ander nadeel is dat het mogelijk is dat moedertaal — vreemde taal verbindingen worden
geleerd zonder instantie/betekenis (Nation, 1999, p. 52). Deze kritieken zijn weliswaar
terecht, maar andere manieren van betekeniscommunicatie hebben dezelfde nadelen (Nation,
1999, p. 75). Vertaling heeft het voordeel dat het snel, simpel en gemakkelijk te begrijpen is.
Vertalen heeft nadelen, maar de wijd verbreide kritiek hierop is niet terecht. Mede om de
kritiek te ondervangen dat het programma alleen gebruik maakt van vertaal-oefeningen is ook
een oefening-type (type 3) gemaakt waarbij de betekenis gegeven moet worden door ergens
op te klikken. Het maakt voor bet principe van bet user model niet uit op wat voor manier de
woord-betekenis associatie geleerd wordt.

Een cognief ergonomische interface
De interface wordt simpel gehouden, zodat er geen overbodige, afleidende dingen zijn. Voor
de duidelijkheid wordt er een Nederlandse viag gegeven voor een Nederlands woord en een
Franse viag voor het Franse woord. Als een 'M' of een 'V' in een box getypt moet worden
wordt dit aangegeven door er 'MN' voor te zetten. Dit om verwarring te (helpen) voorkomen
tussen het intypen van een heel woord of van alleen een 'M' of een 'V'. Ben afbeelding van
een woord maakt het geheel aantrekkelijker, en dus beter. Hetzelfde geldt voor geluid,
waardoor het een stuk levendiger wordt. De letters zijn zwart, op een wifle achtergrond zorgt
dit voor een groot contrast, en dus een goede leesbaarheid. Ben verschillend oefening type
(by. type 2 versus type 3) kan beschouwd worden als een veranderende interface.

Het inschatting van de retrieval tijd (RTmeas) gegeven de reactietijd(en)
Het uitvoeren van een oefening kan beschouwd worden als het uitvoeren van een aantal
productieregels. In bet vorige hoofdstuk werd beschreven hoe er gewerkt wordt met de
gemeten retrieval tijd, Deze is echter niet rechtstreeks te bepalen, je kunt niet
rechtstreeks in iemand zijn declaratieve geheugen kijken. Daarom moet RT,,, geschat
worden op grond van hoe snel iemand het antwoord geeft, en hierbij spelen zaken als
perceptie en typsnelheid een rol. Op grond van de retrievaltijden van de chunks en de
perceptuele en motorische processen is een inschatting te maken van de totale tijd die nodig is
voor het uitvoeren van een oefening:

T,,, = P + RT + default-action-time + Tore + M

Het woord 'oefening' moet hier breed worden opgevat, ook als het antwoord gegeven wordt (herhaling) wordt
dit als een oefening beschouwd.
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T=P+C+M
C= T-(P+M)

C = Tiore + RTmeas + default-action-time

RT,, = C — (default-action-time + T1ore)

C is de totale tijd die nodig is voor het cognitive gedeelte. T1ore is de totale tijd die nodig is
voor de retrieval van de voorkennis-chunks. P is de tijd in seconden die nodig is voor de
perceptie en de encodering van de taak. Dit kan worden uitgevoerd door met nader
gespecificeerde productieregels, er wordt vanuit gegaan dat iemand geen moeite heeft het met
lezen van het probleem, en het omzetten hiervan naar een inteme (declaratieve) representatie.

M is de tijd in seconden die nodig is voor de motorische processen die nodig zijn voor het
geven van het antwoord, in dit geval gaat het vooral om het intypen van letters. Dit zou ook
nader gespecificeerd kunnen worden door productieregels. M is afhankelijk van de
typsnelheid van de gebruiker, hoe hoger de typsnelheid, hoe lager M. Bij de typsnelheid zijn
de typfouten inbegrepen.

Texp is de vooral geschatte tijd die nodig was voor de taak, na het uitvoeren van de taak is
echter T,, te bepalen, de gemeten tijd. wordt gemeten door het tijdsverschil te
berekenen tussen het begin van de taak, als de vraag verschijnt, en het einde van de taak,
als het antwoord gegeven is en er op <Enter> is gedrukt.

RT kan op twee manieren geschat worden: door de tijd te nemen totdat de eerste letter van
het antwoord is ingetypt (T,,j) of door de tijd te nemen totdat het hele woord is ingetypt
(T,,,2). De tijd opmeten totdat de eerste letter ingetypt is, heeft als nadeel dat het een
extreem gevoelige mast is (en ook afhankelijk van de moelijkheid qua typen van de eerste
letter). De tijd opmeten totdat bet hele woord ingetypt is, heeft als nadeel dat dit erg
afhankelijk is van de typsnelheid van iemand (die moeilijk in te schatten is), en de typfouten.
Een compromis is om een gewogen gemiddelde te nemen van deze twee waarden, deze
waarde zal experimenteel bepaald moeten worden, dit geeft een (ruwe) schatting van de echte
RT van een feit in iemand z'n hoofd.

RTna2asj = Tmeasi — (P + Tiore + default-action-time + Mj)

RTmeas,2 = Tmeas,i — (P + Tj0 + default-action-time + M2)

is de gemeten retrieval tijd op grond van bet intypen van de eerste letter, en
de gemeten retrieval tijd op grond van het intypen van het hele woord. Er wordt gesteld dat
RT,,,1 en RT,2 groter dan RTmin (= 0.1) moeten zijn. Normaal gesproken is er geen
minimale retrieval tijd. Maar hier wordt RT,, gebruikt om ervoor te zorgen dat de retrieval
tijden niet negatief worden.

= W1 + W2

W1 en W2 zijn de wegingsfactoren van respectievelijk de schatting ten gevolge van alleen de
eerste letter intypen en het hele woord intypen. Wi en W2 staan op dit moment allebei op 0.5,
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en RTmeas.2 tellen dus even zwaar mee. Als er maar één letter ingetypt hoeft te worden,
is alleen van toepassing.

Er worden flu 13 oefening-typen besproken, bij ieder type kunnen de volgende vragen gesteld
worden:

1 .Welke input, stimulus wordt er aangeboden? Wat verschijnt er op het scherm? Wat is er te
horen? Wat moet de student doen?
2.Wat is het (hoofd) doel van de oefening, op welk chunk-type wordt geleerd? Welke kennis
wordt getest, geoefend?
3.Welke voorkennis is nodig voor een oefening? Wat zijn de voorwaarden?
4.Hoe worden de chunks veranderd op grond van de reactie van de student en de nieuwe
ervaring?

Hier worden weer Nederlands als moedertaal en Frans als vreemde taal gebruikt. Maar
dezelfde principes gelden voor andere talen. Omdat bet de bedoeling is de koppeling
betekenis — Frans woord te leggen, wordt de betekenis op zoveel mogelijk manieren duidelijk
gemaakt, dus het Nederlandse woord, de Nederlandse uitspraak en eventueel een atheelding.
Hoe meer media, hoe beter de betekenis doordringt (depth of processing).

Bij alle oefening-typen geldt dat het goede antwoord gegeven wordt als bet antwoord fout
was.

Oefeningen voor het leren van chunks van het type WORD-MEANING

Type 1. Er wordt gevraagd naar de voorkennis van een WORD-MEANING-chunk.
1. Bij dit type oefening wordt de Nederlandse spelling, de Nederlandse uitspraak en eventueel
een afbeelding van het woord op het scherm getoond. Dit gebeurt samen met bet bijbehorende
Franse woord, waarvan de spelling en uitspraak gegeven wordt. Zie figuur 5.1. Het gaat om
de koppeling betekenis — Frans woord. Die betekenis wordt aangegeven door de Nederlandse
spelling, Nederlandse uitspraak en eventueel een afbeelding. De betekenis moet goed
doordringen. Bij dit voorbeeld gaat bet om de associatie *BOOK*.livre. De leerling moet zijn
voorkennis van deze associatie aangeven, hij kan aangeven dat hij helemaal geen voorkennis
had, of een beetje, of heel veel. Als er op <Enter> wordt gedrukt wordt er naar de volgende
oefening gegaan.

2. Het doel van dit type oefening is om iemand de chunks WORD-MEANiNG, WORD-
SPELLING en WORD-PRONUNCIATION te laten leren, in dit geval van livre. Het doel van
het programma is ook om bet leren van verkeerde associaties te voorkomen, dus daarom
wordt hier het Nederlandse woord samen met het Franse woord aangeboden.

3. Er is voor dit type geen voorkennis nodig, daar wordt juist naar gevraagd. Dit oefening-
type is alleen toepasbaar voor chunks die nog niet eerder aan bod zijn geweest, en die dus nog
niet in het declaratieve geheugen zitten.
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Figuur 5.1 Voorbeeld van oefening-type 1: er wordt gevraagd naar de voorkennis van een chunk.

4. De 3 chunks worden aan bet declaratieve geheugen toegevoegd. De student kan zijn
voorkennis aangeven (3 mogelijkheden), in het vorige hoofdstuk, bij formule 4.7 en 4.8 is
aangeven wat de C,,. van de WORD-MEANING-chunk wordt. Echter, er wordt hier ook mm
of meer naar de voorkennis van de WORD-SPELLING en WORD-PRONUNCIATION
chunk gevraagd, welke Cerr waarde krijgen die chunks? Er wordt gesteld dat die chunks een
RP hebben van RP,,hforeledge / RP, of RPlizzzeforebu,wiedge I RPrio. RP10 staat flu op 2.0,
deze waarde is losjes gebaseerd op testen waaniit blijkt dat mensen vaak ongeveer twee keer
zoveel receptieve als productieve kennis hebben. Zie bijvoorbeeld Waring (1997). Hieruit
volgt dan ook voor die chunks de Cer,-waarde. De c-waarden van de 3 chunks zijn aTharikelijk
van de tijd dat de goede associatie aangeboden wordt, via formule 4.6. Hoe langer de
associatie *BOQK*..ljvre op het beeldscherm is, hoe hoger c wordt.

Het voordeel van het vragen naar de voorkennis is dat RT onnauwkeung is, en dus de
verandingen van C,,. Omdat er naar de voorkennis gevraagd wordt laat iemand bet beter tot
zich doordringen Het nadeel is dat er extra parameters zijn, RP,,i.h.forew1edge, RPmuch
foreknowledge en RPm, waarvan de waarden slechts geschat kunnen worden.

Type 2. Receptieve vertaaloefening, Franse spelling en Franse uitspraak wordt gegeven,
Nederlandse spelling moet gegeven worden.
1. Bij dit type oefening wordt het Franse woord op het scherm getoond en de bijbehorende
uitspraak gegeven. Zie figuur 5.2. Bij dit voorbeeld moet maison (huis) geleerd worden. Er
wordt geen afbeelding getoond omdat dit meteen het Nederlandse woord kan verraden. De
leerling moet de Nederlandse vertaling geven.
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Figuur 5.2 Voorbeeld van oefening-type 2, een oefening waarbij de Franse spelling en de Franse uitspraak
gegeven wordt. Dc gebruiker moet bet Nederlandse woord intypen (hier: 'huis').

2.Wat is het doel van dit type oefening? Het hoofddoel is te leren welk Frans woord er bij een
bepaalde betekenis hoort, wat wordt gerepresenteerd door chunks van het type WORD-
MEANING. De betekenis kan niet rechtstreeks benaderd worden, dus wordt daarvoor het
Nederlandse woord gebruikt (wat ingetypt moet worden). De subdoelen zijn het beter leren
van de spellingschunk (type WORD-SPELLING) en de uitspraak-chunk (type WORD-
PRONUNCIATION).

3.Welke voorkennis is hiervoor nodig? Wat zijn de voorwaarden?
voor de WORD-MEANING-chunk moet gelden:
RP � RPthres,wld

RPthres,n.oi4 is een parameter. Als de retrieval probability hierboven is, is de kans groot genoeg
dat de leerling het antwoord weet, en kan er naar gevraagd worden. Hoe groter deze waarde,
hoe kleiner de kans dat er verkeerde associaties worden aangeleerd, maar ook wordt het
minder uitdagend. De huidige waarde is 0.7. Er wordt hier niet naar de spelling en uitspraak
gevraagd, dus voor deze chunks gelden geen voorkennis-eisen.

4. Het gaat hier om de WORD-MEANING-chunk, dus de Ce,.,. hiervan wordt veranderd op
grond van de mechanismen beschreven in het vorige hoofdstuk. De Ce,.,. van de WORD-
SPELLING en WORD-PRONUNCIATION-chunks blijft hetzelfde. Bij een goed antwoord
wordt de referentielijst van de WORD-MEANING-chunk uitgebreid met het programma-
tijdstip dat er naar de volgende oefening wordt gegaan. Deze referentie krijgt een
wegingsfactor van Cj,, omdat er een retrieval heeft plaatsgevonden. De bijbehorende
WORD-SPELLING- en WORD-PRONUNCIATION-chunks krijgen een wegingsfactor van
Cjmin omdat ze wel gebruikt worden maar niet geretneved. Bij een fout antwoord heeft er geen
retrieval van de WORD-MEANING-chunk plaatsgevonden, maar het goede antwoord wordt
wel gegeven. De wegingsfactoren van de WORD-MEANING- en de WORD-SPELLING-
chunk zijn nu afhankelijk van de tijd dat het goede antwoord zichtbaar is, via formule 4.6. De
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WORD-PRONUNCIATION-chunk krijgt een wegingsfactor van Cj,,,, omdat de uitspraak
maar één keer gegeven wordt (al kan iemand het wel voor zichzelf herhalen, hier wordt echter
geen rekening mee gehouden).

Bij dit type worden de Franse spelling en uitspraak tegelijk aangeboden. Een variant hierop is
om alleen de spelling te laten zien of alleen de uitspraak te laten horen. Deze varianten hebben
als voordeel dat ze dichter bij de praktijk staan: de eerste is een leesoefening en de tweede een
luisteroefening. Zo word je in het eerste geval gedwongen om beter op de spelling te letten en
in het tweede geval op de uitspraak. Het tegelijk aanbieden van de Franse spelling en
uitspraak komt in de dagelijkse praktijk (bijna) nooit voor.

Type 3. Receptieve oefening, Franse spelling en Franse uitspraak wordt gegeven,
betekenis moet aangeklikt worden.'
1.Dit type is analoog aan type 2, in plaats van dat de betekenis gegeven moet worden door bet
Nederlandse woord in te typen, moet er hier ergens op gekJikt worden. Zie figuur 5.3.

Figuur 5.3 Voorbeeld van oefening-type 3, een oefening waarbij de betekenis van een Frans woord aangeklikt
moet worden. In dit voorbeeld moet er op het linker- of rechteroor gekiikt worden met de muis (oreille = oor).

2. Het doel is bier hetzelfde als bij type 2, namelijk oefenen op een WORD-MEANING-
chunk.

3. De voorkennis-eis is hier ook hetzelfde als bij type 2; de WORD-MEANING-chunk moet
een retrieval probability hebben van minstens RP1hr.

4. Crr en c van de WORD-MEANING-, WORD-SPELLING- en WORD-
PRONUNCIATION-chunks veranderen op dezelfde manier als bij oefening type 2.

6 Hier hoeft niets ingetypt te worden, RT, wordt hier bepaald met behulp van Fius' law. De details worden
hier achterwege gelaten.
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Het is bij dit type oefening belangrijk dat de afbeelding een 'semantisch hiërarchische
structuur' heeft: als iemand een oor moet aanklikken is bet meteen duidelijk waar hij dit moet
zoeken als hij een afbeelding van een hoofd ziet. Als daarentegen een albeelding van een
woonkamer gegeven wordt, en er een lamp aangeklikt moet worden is bet niet meteen
duidelijk waar die zich zou moeten bevinden; bet kan overal in de woonkamer zijn. Een oor is
altijd op dezelfde plaats bij een hoofd. Dit alles is belangrijk bij het opmeten van RT,,, je
weet anders niet of je de zoektijd meet of de retrieval tijd.

Type 4. Herhaling, Nederlandse spelling en Nederlandse uitspraak en Franse spelling en
Franse uitspraak en eventueel plaatje, er hoeft niets gedaan te worden.
1. De interface van dit type ziet er hetzelfde uit als bij type 1, alleen wordt er hier niet
gevraagd naar de voorkennis (de chunk is immers al eerder aan bod geweest).

2. Het doel is hier om een WORD-MIEANI1NG-chunk op te frissen, die een te lage RP heeft
om naar te vragen.

3. De eis is hier dat de WORD-MEANING-chunk al in bet declaratief geheugen moet zitten,
en er moet gelden:

RP < RPthreslzoid

Deze oefening en de typen 2 en 3 zijn complementair: als de RP boven zit wordt er
een 'actieve' oefening, dus 2 of 3 uitgekozen. En als de RP te laag is veronderstelt bet
systeem dat de kans te klein is dat de gebruiker bet goede antwoord weet, en dus wordt het
herhaald met oefening type 4.

4. De cerrwaden worden hier niet aangepast, er wordt immers niet naar een antwoord
gevraagd. De c-waarden worden op dezelfde manier veranderd als bij type 1.

Oefening voor het leren van chunks van het type WORD-SPELLING

Type 5. Productieve vertaaloefening, Nederlandse spelling en Nederlandse uitspraak en
eventueel afbeelding worden gegeven, Franse spelling moet gegeven worden.
1 .Bij dit type oefening wordt het Nederlandse woord op het scherm gegeven en een
aTheelding van de betekenis, als er van dit woord een albeelding beschikbaar is (bet moet
geen abstract woord zijn). Door bet Nederlandse woord aan te bieden, en eventueel een
afbeelding wordt de bedoelde betekenis duidelijk gemaakt. Voor woorden waarvan er geen
afbeelding is zou de betekenis op een andere manier (extra) duidelijk kunnen worden
gemaakt; by. met een context, of door de semantische categorie aan te geven. De leerling
moet de Franse spelling geven. Hier is als voorbeeld oog-oeil genomen, zie figuur 5.4.
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2. Het Franse woord moet ingetypt worden, dus moet de spellings-chunk gebruikt worden.
Het doel van deze oefening is dan ook om de spelling beter te leren.

3. Bij de receptieve oefening-typen 2 en 3 was alleen de betekenis-chunk nodig. Bij deze
productieve oefening moet echter de betekenis-chunk gebruikt worden om tot de spellings-
chunk te komen (zie hoofdstuk 3). Als voorkennis-eisen gelden dat de retrieval probability
van de spellings-chunk groter moet zijn dan RP:h,.esI. Hier moet dus ook de betekenis-chunk
gebruikt worden, en voor deze chunk moet gelden: RP � RPfore,wkdge. RPforebwwledge is een
parameter die aangeeft welke retrieval probability van een chunk hoog genoeg is om de chunk
als voorkennis te laten fungeren. Hij staat flu op 0.95. Je weet met helemaal zeker of een
verkeerd antwoord aan een gebrek aan kennis van de WORD-SPELLING-chunk of aan de
WORD-MEANING-chunk ligt, maar met een hoge RPf)re1mowIjge voor de WORD-
MEANING-chunk ga je ervan uit dat de leerling dit weet, en je de fout aan de WORD-
SPELLING-chunk kunt toeschrijven.

4. Het gaat hier om de WORD-SPELLING-chunk, dus de Ce,.,. hiervan wordt veranderd op
grond van de mechanismen beschreven in het vorige hoofdstuk. De Ce,.,. van de WORD-
MEANING blijft hetzelfde. Bij een goed antwoord wordt de referentielijst van de WORD-
SPELLING-chunk uitgebreid met het programma-tijdstip dat er naar de volgende oefening
wordt gegaan. Deze referentie krijgt een wegingsfactor van Cj,,, omdat er een retrieval heeft
plaatsgevonden. Bij een goed antwoord heeft er blijkbaar ook een retrieval plaatsgevonden
van de WORD-MEANING-chunk, dus die krijgt ook een wegingsfactor van
Bij een fout antwoord heeft er geen retrieval van de WORD-SPELLING-chunk
plaatsgevonden, maar het goede antwoord wordt wel gegeven. De wegingsfactoren van de
WORD-SPELLING- en de WORD-MEANING-chunk zijn flu athankelijk van de tijd dat het
goede antwoord zichtbaar is, via formule 4.6.
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Oefening voor het leren van chunks van het type
WORD-PRONUNCIATION

Type 6. Productieve vertaaloefening, Nederlandse spelling en Nederlandse uitspraak en
eventueel afbeelding worden gegeven, de Franse uitspraak moet gegeven worden.
Dit type is analoog aan type 5. In plaats van dat de Franse spelling gegeven moet worden,
moet flu de Franse uitspraak gegeven worden. In het ideale geval is het programma uitgerust
met geavanceerde spraakherkenning, die de uitspraak kan beoordelen. Dan kan op grond
hiervan de Cer,. van de WORD-PRONUNCIATION-chunk worden aangepast. In de huidige
versie van het prograrnma moet de student zijn eigen uitspraak beoordelen. Dit werkt echter
nog niet goed, en daarom wordt eeri uitgebreidere beschrijving achterwege gelaten.

Oefeningen voor het leren van chunks van het type WORD-GENDER

Type 7. Franse spelling en Franse uitspraak worden gegeven, en of het mannelijk of
vrouwelijk is, er wordt gevraagd naar de voorkennis.
1. Bij dit type oefening worden de Franse spelling en uitspraak gegeven, en of het een
mannelijk of vrouwelijk woord is. Op dezelfde manier als bij type 1 moet de leerling zijn
voorkennis aangeven.

2. Bet doel hiervan is om iemand de WORD-GENDER chunk te laten leren, dus of een Frans
zelfstandig naamwoord mannelijk of vrouwelijk is.

3. Dit oefening-type is alleen toepasbaar voor WORD-GENDER-chunks die de student nog
niet eerder heeft gezien, en dus niet in het declaratieve geheugen zitten. Je hoeft van een Frans
woord niet de betekenis te weten om te kunnen leren of het mannelijk of vrouwelijk is. Dit is
echter wel wenselijk, daarom wordt als conditie gesteld dat de retrieval probability van de
bijbehorende WORD-MEANING-chunk groter moet zijn dan RPJOrebIOWkdge.

4. De WORD-GENDER-chunk wordt aan het declaratieve geheugen toegevoegd. Dc student
kan zijn voorkennis aangeven (weer 3 mogelijkheden) In het vorige hoofdstuk, bij formule 4.7
en 4.8 is aangeven wat de Ce,.,. van de WORD-GENDER-chunk wordt. De c-waarden van de
WORD-GENDER, WORD-SPELLING-, WORD-PRONUNCIATION-, en WORD-
MEANING-chunk zijn weer afhankelijk van de tijd dat de goede associatie aangeboden
wordt, via formule 4.6. De WORD-MEANING-chunk kiijgt hier ook een referentie omdat
ervan uitgegaan dat die (onbewust) ook gebruikt wordt.

Type 8. Franse spelling en Franse uitspraak worden gegeven, er moet aangegeven
worden of het mannelijk of vrouwelijk is.
1. Bij dit type oefening worden de Franse spelling en uitspraak gegeven. Er moet een 'M'
ingetypt worden als het woord mannelijk is een 'V' als het vrouwelijk is. Zie figuur 5.5.

2. Het dod hiervan is om iemand de WORD-GENDER chunk te laten leren, dus of een Frans
zelfstandig naamwoord mannelijk of vrouwelijk is.

3. Hier moet voor de WORD-GENDER-chunk gelden: RP � RPjhrel,W. Ook hier geldt weer,
net als bij type 7, dat de retrieval probability van de bijbehorende WORD-MEANING-chunk
groter moet zijn dan RPJOraJOWkdge. De WORD-SPELLING- en WORD-PRONUNCIATION-
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chunks worden wel gegeven, maar er wordt niet naar gevraagd, dus hiervoor gelden geen
voorkennis-eisen.

4. Het gaat hier om de WORD-GENDER-chunk, dus de Cerr hiervan wordt veranderd op
grond van de mechanismen beschreven in het vorige hoofdstuk. De Cerr van de WORD-
MEANING-, WORD-SPELLING-, en WORD-PRONUNCIATION-chunk blijft hetzelfde.
Bij een goed antwoord worden de c-waarden als volgt aangepast: de WORD-GENDER-
chunk is geretrieved en krijgt dus een c-waarde van cj,,,. Er wordt vanuit gegaan dat de
WORD-MEANING-chunk ook geretrieved is, dus die krijgt ook een wegingsfactor van cj,,.
De WORD-SPELLING- en WORD-PRONUNCIATION-chunk worden ook gebniikt (maar
niet geretrieved) en krijgen een c-waarde van Cj,,,. Bij een fout antwoord heeft er geen
retrieval van de WORD-GENDER-chunk plaatsgevonden. Het goede antwoord wordt wel
gegeven, en de c-waarden van de WORD-GENDER-, WORD-MEANING- en WORD-
SPELLING-chunk zijn weer tijdsaThankelijk, via formule 4.6. De uitspraak wordt één keer
gegeven, en krijgt een wegingsfactor van Cj,,,,. Dit alles is enigszins ingewikkeld. Misschien
kunnen er beter wat vereenvoudigingen doorgevoerd kunnen worden.

Figuur 5.5 Oefening waarbij aangeven moet worden of een woord mannelijk of vrouwelijk is, hier moet een 'V'
ingetypt worden.

Het goede antwoord moet hier gegeven worden door een letter in te typen, en niet door
bijvoorbeeld een symbool voor mannelijk of symbool voor vrouwelijk aan te klikken. Dus
geen multiple choice tussen de twee symbolen. Er moet alleen een associatie met het goede
antwoord ontstaan.

Zelfstandige naamwoorden die op -é, -ré, en -tion eindigen, zijn over het algemeen
vrouwelijk. Het zou kunnen dat niet van een specifiek woord het geslacht wordt onthouden,
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maar dat de genoemde regel gebruikt wordt. Bijvoorbeeld, iemand moet het geslacht
aangeven van het Franse woord adaptation (= aanpassing). In plaats van het geslacht te
weten van dit woord, weet hij dat woorden die op —tion eindigen meestal vrouwelijk zijn, en
daarom typt hij een 'V' in.

Type 9. Franse spelling en Franse uitspraak worden gegeven, en of het mannelijk of
vrouwelijk is, herhaling.
1. De interface van dit type ziet er hetzelfde uit als bij type 8, alleen wordt er hier niet
gevraagd naar de voorkennis (de chunk is immers al eerder aan bod geweest).

2. Het doel is hier om een WORD-GENDER-chunk op te frissen, die een te lage RP heeft om
naar te vragen.

3. De eis is hier dat de WORD-GENDER-chunk a! in het declaratief geheugen moet zitten, en
er moet gelden: RP < RP1hr1,j, ook moet weer gelden dat de RP van de WORD-
MEANTh4G-chunk groter dan RPforew1edge is. Deze oefening en het type 8 zijn
complementair. Eén van de twee is altijd toepasbaar voor chunks die in het declaratieve
geheugen zitten.

4. De ce,.r-waarden worden hier niet aangepast, want er wordt niet naar een antwoord
gevraagd. De cj-waarden worden op dezelfde manier veranderd als bij type 7.

Oefeningen voor het leren van chunks van het type
DET-MEANING

Type 10. Eerste keer, determiner-grammatica, er wordt gevraagd naar voorkennis.
1. Er wordt een grammatica-uitleg gegeven. De uitleg is kort en zo simpel mogelijk gehouden
omdat men anders de neiging heeft om het niet te lezen. Er worden twee voorbeelden
gegeven. In figuur 5.6 is een voorbeeld te zien. Ook hier wordt er gevraagd naar voorkennis.

2. Het doel is hier bet leren van de DEl-MEANING-chunk.

3. Het type is geldig als de DET-MEANING-chunk nog niet in het declaratieve geheugen zit.
Als voorkennis eisen gelden verder dat de WORD-GENDER-chunk, WORD-MEANING-
chunk en WORD-SPELLING-chunk van de twee zelfstandige naamwoorden die in het
voorbeeld worden gebruikt allemaal een minimale retrieval probability moeten hebben van
RP:hresoj. Er worden twee willekeurige zelfstandige naamwoorden gezocht die aan de
condities voldoen.

4. Car,. van de DET-MIEANING-chunk wordt op grond van de gegeven voorkennis weer
aangepast door middel van de mechanismen beschreven in het vonge hoofdstuk. De DET-
MEANING-chunk en de chunks die worden gebruikt in de twee voorbeelden krijgen ook een
referentie met een gewichtswaarde die weer athankelijk is van de tijd dat de chunk present is.
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'ons' of 'onze' wordt NOTRE

Type 11. Determiner grammatica herhaling.
1. De interface van dit type ziet er hetzelfde uit als bij type 10, zie figuur 5.6. Flier wordt er
niet gevraagd naar de voorkennis.

2. Het doel is hier het opfrissen van de DET-MEANING-chunk.

3. Het type is geldig als de DET-MIEANING-chunk wel in het declaratieve geheugen zit en
niet een hogere RP heeft dan RP(hres!j. Als voorkennis eisen gelden verder dat de WORD-
GENDER-chunk, WORD-MEANING-chunk en WORD-SPELLING-chunk van de twee
zelfstandige naamwoorden die in het voorbeeld worden gebruikt allemaal een minimale
retrieval probability moeten hebben van RP1hr5.

4. De cerr-waarden veranderen niet. De c-waarden worden op dezelfde manier aangepast als
bij type 10.

Type 13. Nederlandse determiner + zelfstandig naamwoord wordt gegeven, + eventueel
uitspraak, Franse vertaling moet gegeven worden.
1. Bij dit type moet een Franse determiner en een Franse zelfstandig naamwoord ingetypt
worden. De Nederlandse determiner en zelfstandig naamwoord worden gegeven. Zie figuur
5.7.

2. Het leren van Franse determiners, gerepresenteerd door DET-MEANING.

3. Benodigde kennis:
DET-MEANIING-chunk:
WORD-GENDER-chunk:

RP � RP:hresii
RP � RPj'orekjwwledge
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ons huis

onze auto

notre maison

notre voiture

Figuur 5.6 Franse grammatica over de combinatie van een determiner met een zelfstandig naamwoord.



WORD-MEANING-chunk: RP � RPforek,owledge
WORD-SPELLING-chunk: RP � RPforewkdge

Figuur 5.7 Oefening waarbij de Franse vertaling gegeven moet worden van een Nederlandse determiner +
zelfstandig naamwoord, het antwoord is hier "ton chat".

4. Het gaat hier om de DEl-MEANING-chunk, dus de Ce,.,. hiervan wordt veranderd op grond
van de mechanismen beschreven in het vorige hoofdstuk. De Cerr van de WORD-MEANING-,
WORD-SPELLING-, en WORD-GENDER-chunk blijft hetzelfde. Bij een goed antwoord
worden de c-waarden als volgt aangepast: de DET-MEANING-, WORD-MEANING-,
WORD-SPELLING-, en WORD-GENDER-chunk worden geretrieved en krijgen dus een
waarde van cj,. Bij een fout antwoord wordt ervan uitgegaan dat geen enkele chunk
geretrieved is. Het goede antwoord wordt wel gegeven, en de c-waarden van de DET-
MEANING, WORD-GENDER-, WORD-MEANING- en WORD-SPELLING-chunk zijn
weer tijdsafhankelijk, via formule 4.6.

Een snel of langzaam antwoord wordt hier toegeschreven aan de retrieval van de DEl-
MEANING-chunk. Het kan zijn dat dit niet kiopt, en dat het ook meer van de retrieval van de
andere chunks afhangt. Dit is iets ter verbetering.

Bij dit type oefening kan iemand ook weten dat de vertaling van het huis, la maison is, als één
chunk. Hierdoor krijgen de chunks die by. het gender-feit representeren mogelijk onterecht
een referentie. Als later die gender-kennis nodig is, is het mogelijk dat de student dit niet
weet.
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Mogelijke andere oefening-typen
Er zijn vele andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld een oefening waarbij de Franse uitspraak
gegeven moet worden en de Franse spelling ingetypt moet worden. Dit draagt ertoe bij om de
correspondentie tussen de spelling en de uitspraak te leren, die moeilijk en vervelend kan zijn
om expliciet te leren. Onbewust worden er regels voor de correspondentie geleerd. Dit kan
eventueel ook bijgehouden worden via chunks. Bij de Franse taal is er een betrekkelijk
overzichtelijke correspondentie tussen de uitspraak en de spelling, bij de Engelse taal
bijvoorbeeld is die correspondentie veel complexer (er zijn 110 punten van correspondentie,
zie bijvoorbeeld Nation (1999, appendix 5).

Een andere mogelijkheid is om een aanwijzing te geven; bijvoorbeeld de eerste letter van bet
goede antwoord, of bet aantal letters waaruit bet antwoord moet bestaan. Voor bet uitvoeren
van zo'n oefening kan verlaagd worden ten opzichte van een oefening zonder cues,
het wordt immers gemakkelijker gemaakt. Dit alles kan formeler worden uitgewerkt met
behuip van een nader gespecificeerde context-activatie in ACT-R.

Het vele typwerk kan een probleem zijn voor een langzame typer. Een mogelijkheid is dan
bijvoorbeeld om alleen de eerste letter van het goede antwoord in te laten typen. Als deze
eerste letter goed is, is er een grote kans dat het bedoelde antwoord overeenkomt met bet
goede antwoord.

Kortom, er zijn veel mogelijkheden, de constante factor is bet bijhouden van een user model.
In bet volgende hoofdstuk wordt uiteengezet hoe dat gebruikt wordt bij bet genereren van een
oefening.
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6. Het selecteren van een oefening
In hoofdstuk 4 is besproken hoe de base-level activatie van een chunk verandert. Het zo
nauwkeurig mogelijk bepalen van de ontwikkeling van de sterkte van een chunk is geen doel
op zich, het is nodig om (mede) te bepalen wat er geleerd moet worden. Bij ieder chunk-type
horen oefening-typen om het te leren, deze zijn in hoofdstuk 5 behandeld. De chunks en het
oefening-type dat erbij hoort worden gecombineerd tot een oefening. Een oefening bestaat dus
uit het type oefening, het 'skelet' en hoe dit ingevuld wordt, door de doel-chunk en de
voorkennis-chunks. De algemene structuur van een oefening ziet dus er als volgt uit:

oefening = chunk(s) + oefening-type

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe bepaald wordt welke oefening er aangeboden wordt. In
de eerste paragraaf wordt het algoritme besproken dat ten grondsiag ligt aan de werking van
het programma. In de tweede paragraaf wordt er dieper op een belangrijk onderdeel van dit
algoritme ingegaan, de oefening-score. Ten slotte worden in de derde paragraaf een aantal
gevolgen van bet voorgaande besproken voor de werking van bet systeem.

6.1. Het algoritme

ledere keer als er weer een nieuwe oefening bepaald moet worden, wordt de tijd geupdated,
en worden alle chunk-waarden (o.a. de retrieval probability) opnieuw berekend, alle
beschikbare chunks worden doorgerekend, ook de chunks die niet in het declaratieve
geheugen zitten. ledere chunk (chunk-type) heeft een set oefening-typen die erbij horen. Bij
bet chunk-type WORD-MEANING horen bijvoorbeeld de in bet vonge hoofdstuk besproken
oefening-type 2 (waarbij de Nederlandse vertaling gegeven moest worden) en oefening-type 3
(waarbij de betekenis aangeklikt moest worden). Van al deze oefening-typen wordt gekeken
of aan de voorkennis-eisen (en semantische eisen) voldaan wordt, gegeven de chunk. Als
bijvoorbeeld de retrieval probability beneden RPtIhoId is vallen de oefening-typen waarbij
naar de chunk gevraagd wordt af. Als er niet aan de eisen voldaan wordt doet die combinatie
chunk + oefening-type niet mee. Als de combinatie we! voldoet wordt de score van de
oefening (SCex) berekend. Uiteindelijk wordt de oefening met de hoogste score geselecteerd.
Hoe de score van de oefening wordt berekend, wordt in de volgende paragraaf besproken.

6.2. De score van een oefening

De oefening-score, SC wordt als volgt berekend:

SCex = WR/ SCM, + WfrCQ Freq + Wirans SC,, + noise (6.1)

met WRP + Wfreq + Wtrans = 1

SCRP is de score op de retrieval probability, Freq is de frequentie van de chunk en WiraM is de
score op de overgang tussen de oefening-typen. Verderop in de paragraaf wordt iedere score
uitgebreider besproken. De W-termen WRP, Wfreq, en Wirans zijn de wegingsfactoren die bij de
scores horen, ze geven aan hoe zwaar de corresponderende variabele meetelt. Ze zijn bij
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elkaar opgeteld 1. Ook wordt er bij de score een uniform verdeelde ruis opgeteld, noise.
Omdat net als de wegingsfactoren alle scores ook tussen 0 en 1 geschaald zijn, ligt SC ook
ongeveer tussen 0 en 1. Doordat er ook mis is kan de score jets hoger of lager zijn. De huidige
waarde van noise is 0.03, wat neerkomt op een maximale uitwijking van 0.03, de oefening-
score kan maximaal 3% hoger of lager uitvallen dan zonder mis.

SCRP: de score op grond van de retrieval probability van de doel-chunk
De score die het meest betrekking heeft op het user model (en daarom in dit geval ook het
meest interessant is) is de score die uit de retrieval probability (RP) van een chunk volgt. Alle
beschikbare chunks hebben een RP. De chunks die nog niet eerder door het prograrnma
aangeboden zijn hebben (per definitie) een RP van flu!, en de andere chunks een RP die groter
is dan nul, omdat ze al een keer aangeboden zijn. SCRP wordt als volgt berekend:

(RP—RP )2

SCJ.
1 DD 2

voorRP> RP1( focus)

(6.2)

SCh—l (SCh.h—l)=
2

2 -2 RP + SChigh voor RP � RP1
RPiocus fociu

met SChj8h = SCRp(RP,j8h), en er geldt: RP105 > RPiiigii

De grafiek die van de formule gemaakt kan worden bestaat uit twee halve bergparabolen, met
als top (RP1, 1). Zie figuur 6.1. RPft, is een parameter die aangeeft welke chunks het
belangrijkst worden gevonden om op te oefenen. RPfocus is nu ingesteld op 0.5, dus de chunks
met een RP van 0.5 hebben de hoogste SCRP, ook hebben de chunks met een RP die dicht in
de buurt van RP1 ligt een hoge score. RP,igh is een parameter die bepaalt wanneer er een
nieuwe chunk aangeboden wordt. Als alle chunks in het declaratieve geheugen een hogere RP
hebben dan RPh5h heeft een chunk die nog niet eerder aangeboden is geweest (en dus niet in
het declaratieve geheugen zit), en dus een RP heeft van 0, de hoogste SCRP. Hoe lager RPhjgh,
hoe sne!ler er nieuwe chunks bijkomen. SChigh is de score die bij RPh5h hoort. In figuur 6.2 is
te zien wat er gebeurt als RPh,h verlaagd wordt naar 0.8 (overigens is ook RP1oc hier
veranderd in 0.6): alle chunks met een RP die hoger is dan 0.8 hebben een lagere SCRP dan
chunks met een RP van 0.

Formule 6.4 heeft een aantal belangrijke eigenschappen. Ten eerste hebben chunks met een
RP van 0 een hogere SCRP dan chunks met een hoge RP, anders zouden er (bijna) nooit
nieuwe chunks bijkomen. Hoe sne! er nieuwe chunks bijkomen is in te stellen (eventueel door
de gebmiker) door RPhigh. Ten tweede hebben chunks met een lage RP (by. 0.05) een hogere
SCRP dan chunks die nog niet eerder aan bod zijn geweest (RP = 0). Dit zorgt ervoor dat als
iemand na zeer lange tijd het programma weer gebruikt, en alle chunks een zeer lage RP
hebben, er geen nieuwe chunks aangeboden worden, maar er eerst weer geoefend wordt op de
oude. Dit voorkomt dat er nog meer chunks met een !age RP in het declaratieve geheugen
komen. Het is beter om de kennis van de 'oude' chunks eerst weer op te frissen, in plaats van
er nieuwe kennis bij te stoppen. Dit opfrissen kost minder moeite, omdat er al kennis
aanwezig was. In de derde plaats heeft een chunk met een RP van bijvoorbeeld 0.98 een
hogere score dan een chunk met een RP van 0.99, dus hij wordt nuttiger gevonden om op te
oefenen.
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Ten vierde is er een geleidelijke overgang van de scores: als de RP jets hoger of lager is, is
niet opeens de score heel anders. Ten vijfde is het aantal beschikbare chunks dat nog niet in
het declaratieve geheugen zit niet van belang voor bet selecteren van een nieuwe chunk. Het
is niet zo dat hoe meer chunks er in de database zitten, hoe sneller er een nieuwe komt.

1

0.9

0.801
0

0.6

0.50
0.4
0.3

0.2

0.1

0

Figuur 6.1 Dc score van een chunk gegeven zijn retrieval probability, met RP1 = 0.5 en RPh = 0.9.

De wegingsfactor die bij SCRP hoort, WRP, heeft de hoge waarde van 0.7 (1 is bet maximum),
omdat SCRP de belangrijkste factor is bij het selecteren van een oefening.

Freq: frequentie-informatie
Zoals in hoofdstuk 3 besproken is wordt van iedere chunk een getal bijbehouden,freq, dat een
maat is voor het belang van de chunk, en invloed heeft op bet trainingsschema. De
bijbehorende wegingsfactor, Wfreq, staat op dit moment op 0.2.
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Figuur 6.2 De score van een chunk gegeven zijn retrieval probability, met RPfr = 0.6 en RPhIh = 0.8.

SC: de score op grond van de overgang tussen oefening-typen
Deze score heeft betrekking op het type oefening. Het systeem heeft de neiging om een aantal
oefeningen van bet zelfde type achter elkaar te doen omdat er anders teveel verwarring is,
bijvoorbeeld als bet ene moment bet Nederlandse woord gegeven moet worden en het andere
moment bet Franse woord. Doordat er verwarring is kan dit ook bijdragen aan een
onnauwkeurige inschatting van de retrieval tijd; doordat iemand tijd nodig heeft voor
'omschakelen' wordt de gemeten retrieval tijd (de in bet vorige hoofdstuk besproken RT,,WOS)
te hoog ingeschat. Aan de andere kant is een beetje aiwisseling ook wel prettig. Kortom: er
moet niet teveel afwisseling zijn, maar ook niet te weinig. Dit wordt bewerkstelligd door
SCirans. Als het oefening-type waarvan de score berekend wordt hetzelfde is als het
voorgaande type geldt:

SCgr
= 1 +

(NN')Itfj met Njen N0,1 gehele getallen (6.4)

als dit niet bet geval is, dus als bet type verschillend is van bet voorgaande, geldt:

SC, =0.5

waarin het aantal keren is dat het oefening-type waarvan de score wordt berekend
hiervoor achter elkaar is geweest, en N01 bet optimale aantal keren dat één oefening-type
achter elkaar is. transition-s is een parameter die de scherpte van de overgang bepaald, het is
een soort wegingsfactor voor N0,,1, als transition-s heel klein is is er een scherpe overgang, en
speelt een heel grote rol. Formule 6.4 is analoog aan formule 2.3, de retrieval probability
equation. Zie figuur 6.2.
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De bijbehorende wegingsfactor W:r stt op 0.1. WRp (0.7), Wfreq (0.2) en (0.1) zijn
dus samen 1. WRP is dus het hoogste, en heeft betrekking op het user model.
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aantal keren dat het type hiervoor achter elkaar Is geweest

Figuur 6.3 De transition score, athankelijk van het vorige oefening-type, met transition-s = 0.8.

6.3. De dynamiek van het systeem
Hieronder volgen een aantal belangrijke punten die volgen uit het voorgaande, de interactie
tussen de scores, en de voorkennis eisen.

In het begin is Freq bepalend.
Als iemand begint met de tutor hebben alle chunks (per definitie) een RP van 0 en dus,
hebben ze allemaal een SCRP van SChigh (formule 6.4). De chunks met de hoogstefreq worden
dan als eerste aangeboden.

Weer geleidelijke opbouw van kennis.
Als iemand na lange tijd (bijvoorbeeld een jaar), de tutor weer gebruikt, hebben waarschijnlijk
veel chunks een lage RP. Daar wordt eerst weer op getraind, voordat er nieuwe chunks
bijkomen.

Ruis zorgt (mede) voor afwisseling en het voorkomen van een vaste volgorde.
Als alle chunks een heel hoge RP hebben, hebben ze allemaal een hele lage SCRP, en is Freq
bepalend, als er geen mis zou zijn zou steeds chunks met de hoogste Freq gekozen worden.
De mis moet wel groot genoeg zijn om het verschil in Freq te overbruggen, een mogelijkheid
is om dan de mis (automatisch) groter te maken.

Hoe er wordt ingespeeld op het spacing effect.
De tutor is bedoeld om voor lange tijd te gebruiken, dus op grond van het spacing effect is het
wenselijk dat de herhalingen niet te snel achter elkaar voorkomen, omdat ze dan snel vergeten
worden (zie hoofdstuk 4). Hier wordt rekening mee gehouden doordat een chunk die net
herhaald is een hoge RP heeft, en dus een lage SCRP, en dus wordt de chunk (waarschijnlijk)
niet snel weer aangeboden.
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Een doel-chunk met grote voorkennis-eisen houdt hoge SCRP.
Op een gegeven moment kan een chunk een hoge score hebben, maar als er bijbehorende
voorkennis-chunks gezocht worden zijn die er niet. Echter bij de volgende keer als er een
oefening gemaakt moet worden houdt hij waarschijnlijk zijn hoge score, en misschien zijn er
flu we! voorkennis-chunks beschikbaar waardoor de oefening aan zijn conclities voldoet.

Er is oneindig veel oefenmateriaal.
Het systeem kan eindeloos doorgaan, er kan altijd een nieuwe oefening gegenereerd worden.
Over het algemeen geldt, hoe meer herhaling, hoe beter, de RP's kurinen altijd hoger worden,
en de RT's altijd lager. Maar dan hebben alle chunks wel een hele hoge RP, en dus een lage
SCRP, en dus een lage Als SCex beneden een bepaalde waarde komt kan er een seintje
gegeven worden dat het mischien tijd is om er weer nieuwe chunks in te voeren, wat leidt tot
het volgend punt:

Er zijn op een soepele manier nieuwe chunks bij te voegen, bet gedrag van het systeem
wordt niet opeens heel anders als er nieuwe chunks beschikbaar komen.
Het bestand met het user model kan in principe gemakkelijk uitgebreid worden met nieuwe
chunks, die dan een RP van 0 hebben. Er is geen discontinulteit.
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7. Reflecties

In dit laatste hoofdstuk wordt nog jets gezegd over het testen, en hoe het flu verder kan.

Over het testen van de taal-tutor
Helaas was er geen tijd meer om de tutor goed te testen. Het programma is wel informeel
getest en de reacties waren positief. Een goede test zou zijn om het programma door twee
groepen te laten testen, waarbij de ene groep de tutor gebruikt en de andere (controle) groep
een andere leermethode, bijvoorbeeld een ander CALL-systeem. Dit is echter niet zo
gemakkelijk uit te voeren. Ben andere mogelijke test is om twee versies van bet programma te
maken: één met user model en één zonder user model. Deze twee versies kunnen (tegelijk)
door één proefpersoon worden uitgevoerd. ledere keer als er een nieuwe oefemng aangeboden
moet worden, is er 50% kans dat bet user model gebruikt wordt en 50% kans dat bet user
model niet gebruikt wordt. Dit is een intrapersoonlijke test, waarbij er geen rekening
gehouden hoeft te worden met individuele verschillen. Bij deze test kan een willekeurige
tweedeling in de beschikbare chunks gemaakt worden, waarbij de ene heift wordt gebruikt
voor de versie met user model en de andere heift voor de versie zonder user model. Deze
versie zonder user model kan bijvoorbeeld willekeurig woorden aanbieden of besluiten dat na
het drie keer achter elkaar goed beantwoorden van een vraag door de gebruiker, de vraag
nooit meer gesteld wordt. Het probleem bij dit laatste type test is hoe omgegaan moet worden
met voorkennis. Ben andere mogelijke test is om het programma een tijdje door iemand te
laten gebruiken, en dan na te gaan hoeveel hij heeft geleerd in een bepaalde tijd. Deze
resultaten kunnen vergeleken worden met resultaten uit de literatuur.

Ben voorwaarde voor elke type test is dat er (bijna) niets aan bet programma mag mankeren.
Ben klein foutje kan het hele programma ontwrichten. Ook zijn de parameterinstellingen
belangrijk (bijvoorbeeld de typsnelheid van de leerling), het programma kan in principe wel
goed zijn, maar door een verkeerde instelling toch niet goed werken. Eigenlijk zou eerst
uitgebreid getest moeten worden hoe de parameters het beste kunnen worden ingesteld.
Gedeeltelijk zou dit ook tijdens bet draaien van het programma kunnen gebeuren, maar dit is
beboorlijk ingewikkeld.

Mogelijke verbeteringen en uitbreidingen
Het programma kan eindeloos verbeterd worden, langs empirische weg (testen), en langs
theoretische weg (bijvoorbeeld een betere versie van formule 4.5, de verandering van d).
Resultaten ujt wetenscbappelijk onderzoek kunnen in principe ingebouwd worden.

Het is een mogelijkheid om van iedere oefening een baten/lasten analyse te maken. De baten
worden bijvoorbeeld uitgedrukt door de oefening-score, en de lasten door de verwachte tijd
die de oefening gaat kosten. Ben oefening kan wel een hoge score hebben, maar veel typen
vergen, wat een probleem kan zijn bij een langzame typer.

Bij het bepalen van een oefening-score wordt er nu alleen gekeken naar de score van de doel-
chunk. Ben verbetering is waarschijnlijkom ook de scores van de voorkennis-chunks mee te
laten tellen. Dit in plaats van harde voorkennis-eisen (in termen van de retrieval probability)
voor de voorkennis chunks.

In de huidige versie van het programma wordt van iedere nieuwe chunk de voorkennis
gevraagd. Ben mogelijke verbetering is om het programma van te voren in te laten schatten
hoe moeilijk een chunk is, en Cerr een waarde geven voordat er met de tutor begonnen is. Ben
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Nederlander die het Franse woord evolution leest heeft er waarschijnlijk geen moeite mee om
te bedenken dat dat evolutie betekent. De computer kan van te voren een schatting van de
moeilijkheid maken door een maat voor het verschil tussen het woord in de moedertaal en het
woord in de vreemde taal te berekenen. Dit kan gebeuren door een algoritme dat het verschil
tussen twee strings (reeks letters) berekent op grond van het aantal stappen dat nodig is om
van de ene string tot de andere te komen (gebaseerd op aantal 'insertions' en 'deletions'). Dit
is dus afhankelijk van bet verschil tussen de moedertaai en de vreemde taal. Een reden om dit
te doen is omdat RT, moeilijk in te schatten is, en dus onbetrouwbaar bij bet bepalen van
Cerr.

In plaats van dat zoals nu van iedere chunk afzonderlijk naar de voorkennis wordt gevraagd,
kan er bij bet begin van prograrnma gevraagd worden naar de hele voorkennis van de vreemde
taal. Het voordeel hiervan is dat er dan niet van iedere chunk afzonderlijk naar de voorkennis
gevraagd hoeft te worden. Een nadeel is dat het moeilijk is voor iemand om zijn gehele
voorkennis in te schatten. Bovendien is bet niet zo dat als iemand bijvoorbeeeld het woord
chien (hond) kent hij dan ook bet woord chat (kat) kent.

De gebruikte representatie kan veel gedetailleerder. De 'echte' representatie in iemand z'n
hoofd is ongetwijfeld veel ingewikkelder dan de bier gebruikte. Er zijn veel meer verbanden
(chunks), bijvoorbeeld een rechtstreekse koppeling tussen het woord in de moedertaal en het
woord in de vreemde taal, zonder dat er gewerkt wordt met de betekenis. Ook kan de spelling-
chunk gedetailleerd worden gemaakt, met aparte letters. Ook kan de correspondentie tussen
uitspraak en spelling gerepresenteerd worden door chunks. Het zo nauwkeurig mogelijk
inschatten van RTmeas is problematisch, omdat bet ook aThankelijk is van perceptuele en
motonsche processen. Bij een nieuwere versie van ACT-R (ACT-R 5.0) is bet perceptuele en
motonsche gedeelte beter geIntegreerd met het cognitieve gedeelte, dus zijn in theone ook
nauwkeuriger inschattingen van RT, mogelijk.

Er wordt nu (bijna) niets gedaan met productieregels. Uiteindelijk wordt de declaratieve
kennis (gedeeltelijk) omgezet in procedurele, sneller toegankelijke kennis. Hier wordt flu geen
rekening mee gehouden. Uiteindelijk geeft iemand steeds snellere antwoorderi, wat ten
onrechte toegescbreven kan worden aan bet sneller retrieven van declaratieve chunks.

Als iemand de vertaling van bijvoorbeeld mijn auto moet geven, ma voiture, wordt er
verondersteld dat iemand eerst gaat nadenken of voiture mannelijk of vrouwelijk is, en daar
de juiste vorm van de determiner bijzoekt. Echter iemand kan ma voiture ook als één geheel
weten, zonder dat hij hoeft na te denken over of bet woord mannelijk of vrouwelijk is.

Normaal gesproken wordt een ACT-R representatie getoetst aan de werkelijkheid: als een
ACT-R model bij bet uitvoeren van een taak (ongeveer) dezelfde resultaten oplevert als een
proefpersoon bij bet uitvoeren van diezelfde taak, mag de conclusie getrokken worden dat het
een goed model is. De in dit prograinma gebruikte representatie is niet getoetst aan de
werkelij kheid.

Een compleet programma zal tienduizenden chunks moeten bevatten, die iedere keer als er
een nieuwe oefening gemaakt moet worden weer doorgerekend moeten worden. Dit zal
waarschijnlijk leiden tot een computationeel probleem; bet duurt seconden totdat er een
nieuwe oefening verschijnt, wat erg irritant is. Een mogelijke oplossing hiervoor is om niet
bet programma altijd op alle chunks te laten opereren, maar op een deel daarvan. Bijvoorbeeld
iedere keer als er wordt begonnen met een sessie wordt er een voorselectie gemaakt van de
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meest 'veelbelovende' chunks, dus de chunks met hoge scores. Bij het opstarten is het niet zo
erg als dit enige tijd duurt. Tijdens de sessie kan er opnieuw een selectie gemaakt worden,
bijvoorbeeld als er statistieken worden getoond. Terwijl de student zijn vooruitgang zit te
bekijken, rekent het programma.

Er kan rekening gehouden worden met het leerdoel van de gebruiker. lemand die een taal wil
leren voor een zakenreis zal voor een groot deel andere woorden moeten leren dan iemand die
het nodig heeft voor een academische studie. Ook kan rekening gehouden worden met de
communicatieve vaardigheid waarop iemand zich wil richten: als iemand zich vooral wil
richten op het schrijven worden de WORD-SPELLING-chunks relatief belangrijk gevonden.

Het programma is relatief gemakkelijk uit te breiden met meer woorden en grammatica en
andere talen. Dit is veel werk, maar de basisprincipes blijven hetzelfde.

Het programma is ook geschikt voor andere typen feiten, zoals welke hoofdstad bij welk land
hoort, en rekenfeiten (2 + 2 = 4). Ook kan het gebruikt worden voor een dictee: gegeven een
uitspraak van een woord in de moedertaal moet de juiste spelling daarvan gegeven worden.

Conclusie, het programma biedt vele mogelijkheden ter verbetering en uitbreiding. Het
project kan gezien worden als een geval van 'rapid prototyping', er wordt relatief snel een
applicatie gemaakt waar nog van alles aan mankeert, maar dat wel uitgeprobeerd kan worden.
Een voordeel van een werkend programma is ook dat de interactie tussen parameters en
variabelen soms moeilijk langs theoretische weg te voorspellen is. Daarom is het handig om
snel een werkend programma te hebben. Eventueel kunnen ook proefpersonen gesimuleerd
worden.
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