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Voor elk wat wils

Tweede workshop Computers inde Psychologie

Anny Bosman

Op 29 en 30 mei 1986 werd in Nijmegen voor de tweede keer de
workshop 'Computers in de Psychologie' gehouden. De orga-
nisatie was in handen van de Kontaktgroep voor Instrumen-
tatie in de Psychologie (KIP) en de Gebruikersgroep Compu-
ter-ondersteunde Psychodiagnostiek (GCOP). De KIP be-
staat uit voornamelijk technische mens en die binnen universi-
teiten betrokken zijn bij het operationeel maken en houden
van computersystemen, bijvoorbeeld ten behoeve van experi-
menten. De GCOP bestaat grotendeels uit praktizerende psy-
chologen die in hun werk gebruik (willen gaan) maken van
compu tertoepassingen.

In het Psychologisch Laboratorium
van de Katholieke Universiteit konden
de (meer clan 100) bezoekers zich twee
dagen lang laten informeren over de
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laatste en nieuwste ontwikkelingen op
het gebied van het computergebruik
binnen de psychologie. Het grate aan-
tallezingen (45) dwong de organisatic

om parallel-sessies te houden. Bij het
maken van keuzen bood het uitstekend
verzorgde programmaboekje uit-
komst. De lezingen waren gegroepeerd
in zeven clusters: psychodiagnostiek,
psychofysiologie, instrumentatie, on-
derwijs en training, methoden, mana-
gement en beleid en artificiele intelli-
gentie. Verder waren er in een speciale
ruimte 14 posters en demonstraties op-
gezet, waar de bezoeker concrete toe-
passingen kon zien of zelf de toetsen
kon bedienen. Door de combinatie van
lezingen en demonstraties kreeg men
cen goede indruk van de mogelijkheden
van computers. De workshop wercl af-
gesloten met een open cliscussie over
opzet en inhoud van het geheel.
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Instrumentatie

Onder het thema 'instrumentatie' wer-
den lezingen gehouden waarin de inlei-
ders zeer nauwgezet uitlegden op welke
manier zijn de hard- en software had-
den gebruikt om de computer een opti-
male functie in een experimentele opzet
te geven. Zo was er een lezing over eisen
waaraan een schrijfpen moet voldoen,
wil hij geschikt zijn om te fungeren als
hulpmiddel bij schrijfonderzoek. De
algemene trend lijkt dat er steeds meer
kleine personal computers gebruikt
worden. Ze zijn handiger, worden
steeds krachtiger en zijn goedkoop.
Deze trend lijkt overal zichtbaar. On-
derzoek binnen de kunstmatige intelli-
gentie werd tot voor kort uitsluitend op
dure hardware gedaan (LISP-machi-
nes, waarvan er eentje via dia's in Nij-
megen vertoond werd). Ook aan deze
markt wordt door de PC's geknaagd
(Helm, 1986).

Testafname

Niet alleen binnen het wetenschappe-
lijk onderzoek, maar ook in de psycho-
logische praktijk is men gebaat bij
goede technische hulpmiddelen. Op de
workshop was er een voordracht waar-
uit bleek dat de inzet van computers bij
hettesten van epilepsiepatienten niet al-
leen kwantitatieve voordelen heeft
(goedkoper en makkelijker), maar ook
een kwalitatieve verdieping van de
diagnostiek betekent. Sommige cogni-
tieve defeeten bij epilepsie zijn dermate
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subtiel, dat deze uitsluitend met gevoe-
lige en nauwkeurige apparatuur te regi-
streren zijn. Ook de implementatie van
de papier- en potloodtest in het neuro-
psychologisch onderzoek biedt voor-
delen. Een voordracht behelsde de ele-
gante wijze waarop de voordelen van de
papier- en potloodtest met die van de
computer werden gecombineerd. Hier
ging het om de toepassing van een zoge-
naamd XY -tablet, waarbij de proefper-
soon een normale papieren test maakt,
maar waarbij de 'potlood-kant' aan een
micro verbonden is. Duidelijke voor-
del en op het gebied van registratie en
scoring zijn het gevolg. Een probleem
was wel dat de correlaties tussen de
oude en de nieuwe versie erg laag wa-
ren. Naar de oorzaak tast men nog in
het duister.

Onderwijs

Ook binnen het onderwijs krijgt de
computer een steeds belangrijker rol
toebedeeld. Twee voorbeelden. Er
werd een toepassing besproken waarbij
het taakgedrag van moeilijk lerende
kinderen middels een aanraakscherm
werd bestudeerd.
Het voordeel is evident. Bij afwezig-
heid van individuele hulp van een leer-
kracht wordt het kind gedwongen toch
systematisch taakgedrag te vertonen. In
het spreekonderricht aan dove kinde-
ren lijkt de computer zelfs van cruciaal
belang te worden. In een van de voor-
drachten werd duidelijk dat door tech-
nische ontwikkelingen (snelle reken-
chips) het nu pas mogelijk is geworden
de essentiele eigenschappen van het

spraaksignaal visueel aan te bieden.
Hierdoor kan de hulpverlener of on-
derzoeker zich meer richten op inhou-
delijke en didactische aspecten van het
spreekonderricht.

Meerweten?

Het is niet mogelijk aan aile thema's en
individuele voordrachten recht te doen.
Degene die meer over de workshop wil
weten, kan het verslag van een andere
bezoeker lezer (Van den Brink, 1986) of
het workshopboek met zo'n 35 artike-
len ('proceedings') dat binnenkort ver-
schijnt, kopen. Een ding is echter nu al
wel duidelijk: de (micro )computer
heeft defini tief haar intrede gedaan bin-
nen de psychologie. De bijdragen, de-
monstraties en posters waren een stuk
volwassener en professioneler dan twee
jaar geleden. Ik ben benieuwd wat we in
1988 te zien krijgen. Ais de organisatie
even soepel is als dit jaar en de ontwik-
kelingen zich in deze lijn voortzetten,
belooft het heel wat te worden.
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