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I HET ONDERZOEKSGEBIED

l.l INLEIDING

Computers nemen een belangrijke plaats in onze samenleving in. Sterker gezegd, wij
kunnen er nauwelijks meer buiten. Wij bedenken er telkens andere toepassingen voor
en worden er steeds meer van afhankelijk'. Waren wij er aanvankelijk tevreden mee
wanneer een computer ons hielp bij omvangrijke en ingewikkelde berekeningen, nu
willen wij meer. Wij maken computers slimmer, opdat zij moeilijke opgaven kunnen
oplossen en complexe taken kunnen verrichten.
Deze ontwikkelingen zijn ook het juridische domein niet voorbijgegaan. Immers,
geruime tijd kennen wij het gebruik van 'elektronische' databanken en andere
juridische informatiesystemen. Het gaat hier om omvangrijke verzamelingen
gegevens, in het bijzonder jurisprudentie, waarin met behulp van eenvoudige
instructies gezocht kan worden*. ,

Inmiddels zijn ook juristen een stap verder gegaan dan het opzoeken van alleen
gegevens en gebruiken zij toepassingsprogramma's, dat wil zeggen programma's, die
een gebruiker behulpzaam zijn bij het uitvoeren van concrete en specifiek juridische
taken. Hierbij valt te denken aan programma's voor het berekenen van alimentatie of
programma's die behulpzaam zijn bij het doen van aangifte voor de
inkomstenbelasting'. Aan dergelijke programma's ligt meestal een relatief eenvoudige
algoritme* ten grondslag. De programma's vragen de gebruiker op geordende wijze
gegevens in te voeren en voeren met behulp daarvan de berekeningen uit en melden
de uitkomst. Moeten er beslissingen genomen worden, dan stelt de computer de
gebruiker op het juiste moment voor een keuze, somt als het goed is de
mogelijkheden uitputtend op en wacht op een keuze daaruit door de gebruiker.

Behalve aan dergelijke rekenprogramma's, hebben juristen ook behoefte aan
programma's die hen enerzijds houvast geven bij het oplossen van juridische
problemen en hen anderzijds -liefst snel- inzicht verschaffen in een bepaald juridisch
leerstuk.

Die afhankelijkheid is niet van vandaag of gisteren. Een van de elegantste en aardigste
waarschuwingen tegen onze groeiende afhankelijkheid van machines is te vinden in: S. Butler:
•ErevWion; Harmondsworth: Penguin, 1985 (1872).
Juridische informatiesystemen in de vorm van databanken vinden we over de hele wereld. In
Nederland worden de databanken hoofdzakelijk geëxploiteerd door Kluwer, Koninklijke
Vermande en PARAC. De verschillende databanken uitgebracht op CD-ROM door Kluwer
Datalex vormen wel het meest bekende en verspreide juridische informatiesysteem. Een goed
en recent overzicht is te vinden in: H. Franken, H.W.K. Kasperen, A.H. de Wild (red.): /?ecte
« Co/npM/er, 2e druk, Kluwer, Deventer 1992.
Voorbeelden zijn: ALIMENT (van FJ . Fernhout uitgegeven door Kluwer Datalex), Elseviers
en Kluwers Belastingdiskette voor aangifte van de inkomstenbelasting.
Een algoritme is een voorschrift dat leidt tot de oplossing van een probleem, gewoonlijk via
een eindige reeks elementaire en eenduidig bepaalde stappen.
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Het eerste soort programma's kennen wij onder verschillende namen: advies-, keniüs-
, expert- of beslissingsondersteunende systemen. Het zijn systemen die een vorm van
'intelligentie" bezitten. Deze 'intelligentie' is gelegen in de speciale manier waarop de
systemen tot conclusies komen: zij beschikken over kennis (gerepresenteerd in een
kennisrepresentatietaal) en een afleid- of redeneermechanisme, waarmee ze uit een
aantal gegeven feiten nieuwe, althans niet gegeven, feiten afleiden. Zij produceren
derhalve kennis die niet van tevoren als zodanig in het systeem is gestopt. Aldus
creëren zij nieuwe inzichten. Daarbij gaat het veelal om gewone, niet bepaald
baanbrekende nieuwe inzichten. Levende juristen zouden immers ook tot dergelijke
nieuwe inzichten kunnen komen. Het 'intelligente' karakter dat aan deze systemen
wordt toegekend, vindt zijn oorzaak in het feit dat computers nu tot op zekere hoogte
ook kunnen wat mensen kunnen. Tot op zekere hoogte kunnen zij derhalve taken van
mensen overnemen danwei ondersteunen*.

Het tweede soort programma's, de inzichtverschaffende programma's, wordt ingezet
in het juridisch onderwijs. Wij spreken dan over computer ondersteund onderwijs
(afgekort COO). Onder het COO vallen twee soorten onderwijsprogramma's, die van
elkaar verschillen in de wijze waarop zij de leerstof aan de student presenteren en als
gevolg daarvan in de manier waarop de leerstof binnen het programma
gerepresenteerd is.

De eerste soort juridische onderwijsprogramma's zouden wij 'normale' COO-
programtna's willen noemen. De interne representatie van de leerstof is bij dit soort
programma's vaak lineair. De leerstof wordt opgesplitst in onderdelen, 'modulen'
genoemd, die onderling een bepaalde samenhang vertonen'. Die samenhang bestaat
er meestal uit dat latere modulen op eerdere voortbouwen. In iedere module wordt
aan de student nieuwe informatie verschaft, waarna één of meer vragen worden
gesteld die ertoe dienen na te gaan of de gebruiker de nieuwe informatie correct heeft
opgenomen en gecombineerd met het voorgaande. Elke module bezit vervolgens een
of meerdere responsieteksten. Dit zijn teksten in natuurlijke taal, die (al dan niet)
afhankelijk van het antwoord van de student op het scherm verschijnen'. Daarin
wordt meegedeeld of de vragen al dan niet correct beantwoord zijn, gevolgd door de
mededeling hoe de gebruiker achter het goede antwoord had moeten komen.

De samenhang tussen de modulen kan in de vorm van een 'boom' worden
weergegeven. In het eenvoudigste geval bestaat die boom enkel uit een stam: alle

5. Vgl. HJ . van den Herik: Xiamen computers rechtspreiten ?, Gouda Quint bv Arnhem, 1991.
6. Een COO-programma dat op een andere manier is opgebouwd c.q. werkt is bijvoorbeeld

Obligatie Vgl. F J . Fernhout: Obligatio; Computer-Simulated Legal Cases, In H. Oosthoek,
T. Vroijenstijn (Ed.): HigAer &Juca/ion and ivew Tiec/mo/ogies, Pergamon Press, 1989, pp.
127-133.

7. Sommige COO-drivers geven ongeacht het antwoord van de gebruiker dezelfde responsie-tekst,
alleen de eerste opmerking geeft aan of de gebruiker het goede of foute antwoord gaf. Andere
COO-drivers zijn in staat om twee of meer verschillende responsie-teksten te presenteren en
kiezen hiertussen op basis van het antwoord van de gebruiker. Een voorbeeld van de eerste
soort COO-drivers is PC-LES en een voorbeeld van de tweede soort is DIABASIS. Beide
drivers werden ontwikkeld aan de Rijksuniversiteit Limburg en zijn daar ook in gebruik.
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studenten werken de modulen in dezelfde volgorde af. De student bereikt pas een
volgende module indien de vraag of vragen van de huidige module zijn beantwoord.
Is het antwoord goed, dan gaat de student onmiddellijk naar de volgende module. Is
het antwoord fout, dan vindt eerst correctie plaats alvorens naar de volgende module
wordt overgegaan. „ ; . , .

In wat ingewikkelder varianten heeft de boom ook zijtakken. Wordt de vraag in een
module fout beantwoord, dan leidt het programma de student naar een zijtak, waarin
meestal de fout beantwoorde vraag in deelvragen uiteen wordt gelegd. Na het
afwerken van zulk een zijtak, leidt het programma de student terug naar de stam.

Kenmerkend voor de 'normale' COO-programma's is, dat de leerstof steeds op
dezelfde manier gepresenteerd en doorlopen wordt. Men spreekt dan ook wel van
'drill & practice'- programma's, omdat zij vanwege hun lineaire structuur vooral
geschikt zijn om feitenkennis te onderwijzen en te toetsen, zonodig door veelvuldige
herhaling, 'drill' derhalve. Tegen het functioneren van dergelijke programma's kan
men op onderwijskundige gronden bezwaren aanvoeren*. Er bestaat daarom behoefte
aan 'slimmere' onderwijsprogramma's. Dit zijn programma's die 'inzicht' hebben in
de leerstof èn de gebruikers en op basis daarvan kunnen onderwijzen.

Wij hebben het nu over de tweede soort onderwijsprogramma's, die over het
algemeen worden aangeduid met de volgende namen: 'intelligente computer
ondersteunde onderwijsprogramma's' (ICOO), 'intelligent computer aided learning
programs' (ICAL) en 'intelligent tutoring systems' (ITS). Dit soort programma's
bevindt zich op het snijvlak van de normale COO-programma's en de expertsystemen.
Zij bezitten een kennisrepresentatie en een afleidmechanisme overeenkomstig de
architectuur van expertsystemen en hebben daarnaast de beschikking over didactische
routines, waarbij deze laatste bovendien op een 'slimmere' ('intelligentere') manier
worden ingezet dan bij normaal COO het geval is. Behalve dat deze programma's op
een hele andere manier omgaan met de te onderwijzen leerstof dan de normale COO-
programma's, bezitten ze tevens naast de te onderwijzen kennis ook kennis over hoe
ze moeten onderwijzen.

Dit boek handelt over de ontwikkeling van zo'n intelligent tutorsysteem, kortweg ITS
genoemd, voor het juridische domein. Het laatste betekent niet, dat de methode om
tot een dergelijk programma te komen niet ook gebruikt zou kunnen worden in andere
disciplines. Het betekent wel dat de beschrijving van de ontwikkeling van het ITS en
het functioneren van een dergelijk systeem gebaseerd is op een juridisch leerstuk.

Zij houden immers geen enkde rekening met de verschillen in voorkennis en leertempo van de
studenten.
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1.2 ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE

In de regel is een COO-programma niet in staat te doen wat het van zijn gebruiker
vraagt: het aan een gebruiker voorgelegde probleem oplossen of een gestelde vraag
beantwoorden. Het programma wendt slechts voor dat te kunnen en wel met behulp
van vooraf door de ontwerper vastgestelde oplossingen en antwoorden, die de
computer zonder 'enige notie' te hebben van waar het om gaat, aan de gebruiker
presenteert. Het programma lijkt aanmerkelijk slimmer dan het is. Ondergaat het te
onderwijzen leerstuk een wijziging, dan moeten de vragen en de bijbehorende
antwoorden door de ontwerper worden aangepast en dat geldt eventueel ook voor de
structuur van de 'boom'. De kennis die ten grondslag ligt aan dergelijke
programma's, is neergelegd in een boomstructuur, in de volgorde van de vragen en in
de reacties op de antwoorden. Dit maakt het aanpassen van dergelijke programma's
bewerkelijk en tijdrovend.

Het zou handiger zijn wanneer de kennis omtrent het leerstuk gescheiden zou kunnen
worden van de manier waarop het programma het leerstuk aan de student aanbiedt en
de manier waarop het vervolgens op antwoorden van studenten reageert. Het
programma zou het leerstuk moeten te/men en ermee moeten kunnen redeneren.
Zolang wij niet met impliciete kennis kunnen omgaan, is het derhalve een
vanzelfsprekende voorwaarde dat de kennis van het leerstuk expliciet wordt gemaakt.
Dit kan bijvoorbeeld door de kennis in een regelstructuur vast te leggen, hetgeen lijkt
op de manier waarop kennis vaak in expertsystemen wordt gerepresenteerd.

Op grond van recente ontwikkelingen op het gebied van expertsystemen is het niet
verwonderlijk dat ontwerpers van COO op het idee kwamen om COO-programma's te
laten werken als expertsystemen of om expertsystemen (met geringe aanpassingen)
binnen het onderwijs in te zetten. In een dergelijk systeem wordt de manier waarop
de computer reageert op antwoorden van studenten gerelateerd aan de 'kennis' die de
computer van het leerstuk heeft. De reactie van een computer kan daardoor
specifieker en flexibeler worden. In zo'n ITS kan het proces van kennisoverdracht
zodoende 'natuurlijker' verlopen dan bij traditionele COO-programma's. Het ITS
leidt, op basis van kennis over het te onderwijzen leerstuk, de antwoorden op vragen
zelf af, heeft derhalve 'in zichzelf de manier om tot de juiste antwoorden te komen.
Het ITS maakt daarbij gebruik van artificiële (kunstmatige) intelligentie (AI)
technieken.

Een eenduidige definitie van 'artificiële intelligentie' is nog altijd niet beschikbaar.
Het 'vakgebied' is nog niet voldoende duidelijk afgebakend en consensus over de
precieze grenzen van het domein ontbreekt vooralsnog. Afhankelijk van wat men met
artificiële intelligentie wil bereiken (de doelstelling) formuleert ieder zijn eigen
definitie'.

9. Vergelijk H,J. van den Herik in zijn inaugurele rede '/n/orwiaft'ca en A«? mertje/yfc Wi&ve/rf*
uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Informatica aan de
Faculteit der Algemene Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht op
vrijdag 21 oktober 1988.
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In het voorafgaande hebben wij vaker het begrip 'intelligentie' of hiervan afgeleide
begrippen gebezigd, zonder duidelijk aan te geven wat wij hieronder verstaan. In
eerste instantie denken wij bij de term 'intelligentie' aan menselijke intelligentie. Over
de vraag wat menselijke intelligentie dan wel is, bestaat in de literatuur geen
consensus. Menselijke intelligentie kan beschouwd worden als de resultante van een
grote verzameling van vaardigheden, die onderling met elkaar in verband staan.
Wanneer wij zeggen dat een computerprogramma 'intelligentie' bezit, dan bedoelen
wij dat dit programma in het beste geval een zeer bescheiden aantal van deze
menselijke vaardigheden bezit.

Wij kunnen nu twee richtingen onderscheiden in de pogingen om tot computer-
programma's te komen, die enige vorm van AI bezitten. De eerste richting wordt
gevormd door onderzoekers, die nagaan wat menselijke intelligentie eigenlijk is en die
vervolgens de computer willen modelleren naar de ideeën die zij over menselijk
intelligent functioneren hebben om tenslotte die modellen te kunnen toetsen. Deze
onderzoekers komen veelal uit de hoek van de cognitieve psychologie. De tweede
richting wordt gevormd door onderzoekers die meer praktisch gericht zijn. Zij zijn
eigenlijk niet geïnteresseerd in de vraag hoe het menselijk denken functioneert, maar
in programma's die werken. Zij proberen een computer zo te programmeren, dat deze
tot een resultaat komt dat vergelijkbaar is met het resultaat dat mensen bereiken.

Wij weten dat computers over het algemeen beter danwei sneller kunnen rekenen dan
mensen en toch zijn wij niet geneigd om computers op die grond 'intelligent' te
noemen. De intelligentie van mensen lijkt veeleer gelegen in het kunnen omgaan met
onzekere factoren en in het kunnen kiezen tussen verschillende
oplossingsmethodieken. Van mensen verwachten wij dat zij de 'input' kunnen
interpreteren en ook tot een oplossing kunnen komen wanneer de oplossingsmethode
niet ondubbelzinnig vaststaat'". Daardoor staat dan ook niet met zekerheid vast wat
als oplossing kan gelden. Wanneer wij erin slagen om dergelijke processen door een
computer te simuleren, dan spreken wij van artificiële intelligentie.

Een ander, in dit verband belangrijk, kenmerk van menselijke intelligentie is het
vermogen om te leren. Leren impliceert het vermogen te generaliseren,
overeenkomsten en gelijkenissen te ontdekken en dingen selectief weg te laten. Wat
de eerste twee aspecten betreft, kan gezegd worden dat wij er (nog) niet in geslaagd
zijn computerprogramma's te ontwikkelen die, op 'voldoende hoog niveau' kunnen
generaliseren of globale overeenkomsten kunnen inschatten". Bij dit laatste gaat het
om overeenkomsten op dieper niveau: twee juridische casus kunnen een geheel
verschillende oppervlaktestructuur hebben en toch qua dieptestructuur identiek zijn'*.

10. Vergelijk M.J. Cohen: Over ter dewfcen van yuraren, Nieuwenhoflezing V, Kluwer, Deventer
1992.

11. BORIS is een programma dat wel gebruik maakt van generalisaties en dat overeenkomsten
probeert te zoeken, echter het domein is zo klein dat wij hiervan nog geen grote verwachtingen
mogen hebben. (M.G. Dyer: /n-Deprt U/fcferstó/Kfing, /I Compiler Mocfe/ o/
.Proem(ng,/ör /tfarraf/ve Com/jre/iew/on, The MIT Press, Cambridge Massachusetts 1983.)

12. Voor een voorbeeld daarvan zie: H.F.M. Crombag, J.L. de Wijkerslooth & M.J. Cohen:
77teorie over /tec/tferfpe /to/taringoi; H.D. Tjeenk Willink, Groningen 1977, pp. 36-38.
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Wat het derde aspect betreft -selectief weglaten-, dat is nu juist de andere kant van
wat computers zo goed kunnen, namelijk niets vergeten. Doordat mensen
bijkomstigheden terzijde schuiven en niet systematisch alle feiten die zij tegenkomen
'opslaan', maar zich op de hoofdzaak concentreren, kunnen zij verbanden leggen
tussen gevallen, die op het eerste gezicht in menig opzicht verschillen. Aldus zijn zij
bijvoorbeeld in staat algemene gedragsregels te formuleren, die situaties typeren
zonder in detail te treden en die een daarbij passende reactie, eveneens in globale
termen, omschrijven. In specifieke gevallen dienen de overeenkomsten met het door
de algemene regel omschreven geval ontdekt te worden. En omgekeerd door over
specifieke gevallen te generaliseren kunnen algemene regels geformuleerd worden".

1.3 EXPERTSYSTEMEN EN TAAL

In het licht van het bovenstaande heeft het Al-onderzoek vooral zijn vruchten
afgeworpen op het gebied van de expertsystemen, waarbij wij ons overigens kunnen
afvragen of de term 'expertsysteem' in veel gevallen wel passend is en wat nu
eigenlijk onder de term 'expertsystemen' verstaan moet worden". Wij beperken ons
tot enkele algemene opmerkingen daarover".

Kenmerkend voor een expertsysteem is de opbouw ervan. Een expertsysteem bestaat
uit drie karakteristieke componenten:
- de 'interface' tussen computerprogramma) en gebruiker (de 'gebruikersinterface'),
- het afleidmechanisme,
- bestanden met kennis en/of data (die binnen het afleidmechanisme worden

gebruikt).
Daarbij is de scheiding tussen het afleidmechanisme en de kennis van groot belang,
opdat veranderingen in of aanvullingen op het kennisbestand te verwezenlijken zijn
zonder dat daarmee de redeneermethodiek wordt aangetast (en omgekeerd). Met
andere woorden, de kennis is expliciet en niet vervlochten met het afleidmechanisme.

De gebruikersinterface dient -zoals dat heet- gebruikersvriendelijk te zijn. Dat is
echter een vaag begrip: wat voor de één gebruikersvriendelijk is, hoeft dat voor de
ander niet te zijn. Gebruiksgemak is een kwestie van ervaring, inzicht en gewenning.

Mensen zijn gewend om in natuurlijke taal te communiceren. Dit betekent dat het
meest voor de hand liggende communicatiemiddel met de computer, de natuurlijke
taal van de gebruiker is. Kan de gebruiker gewoon zeggen/intypen wat hij" van de
computer gedaan wil hebben? In een juridische context zou dit erop neerkomen dat de

13. Deze vaardigheden liggen ten grondslag aan de wijze lessen zoals die bijvoorbeeld zijn
neergelegd in spreekwoorden en gezegden.

14. L, Steels: The Deepening of Expert Systems, /1JCOM VW.O, No.1, Augustus 1987, pp. 9-16.
15. Voor een uitvoeriger beschouwing verwijs ik naar:

P. Jackson: /Wrorfucfton ro £*pert Sywew, 2nd ed., Wokingham: Addison-Wesley, 1990.
A. Oskarnp: Hef onnvifcte/en von,/«ri<fedie apertjysfemen, KJuwer Deventer, 1990.

16. Wanneer ik 'hij' of 'hem' gebruik bedoel ik daar tevens ook 'zij' of 'haar' mee.
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gebruiker via het toetsenbord" een juridisch probleem kenbaar maakt aan de
computer, dat vervolgens door de computer wordt geanalyseerd en opgelost, waarna
de (mogelijke) oplossing weer in natuurlijke taal aan de gebruiker kenbaar wordt
gemaakt. Het analyseren van natuurlijke taal is echter niet iets waar computers sterk
in zijn. Taalanalyse en vertalen met behulp van een computer vormen sinds lang een
grote uitdaging voor Al-onderzoekers. Tot op dit moment zijn de resultaten
onvoldoende om op basis hiervan te besluiten gebruikers in natuurlijke taal met
computers te laten communiceren. Er zijn wel systemen die dat doen, maar dan gaat
het altijd om communicatie binnen een zeer beperkt domein. Buiten dat strikt
omschreven terrein is er met computers geen verstandig woord te wisselen. Het is dan
ook de taak van de gebruiker om de grenzen van het domein scherp in het oog te
houden.

Een van de bekendste programma's waarbij de gebruiker met de computer in
natuurlijke taal communiceert, is het programma SHRDLU van Terry Winograd",
dat met een beperkte grammatica in een beperkte leefwereld werkt. Door de
leefwereld waarin zulk een programma moet kunnen functioneren te beperken,
probeert men het probleem van de semantische analyse hanteerbaar te maken. De
wereld waarin Winograds programma werkt is een ruimte waarin zich stereometrische
figuren als kubussen, kegels en bollen bevinden, met verschillende vormen, groottes
en kleuren. Deze figuren kunnen met behulp van hun vorm, grootte en kleur worden
aangeduid en vervolgens worden verplaatst. Instrueert men de computer: "Haal de
groene kegel van de blauwe kubus en plaats hem op de gele schijf," dan kan het
programma die instructie uitvoeren. Het programma herkent derhalve niet alleen de
objecten, maar kan ook omgaan met anaforische of terugverwijzende elementen (in dit
geval de betekenis van 'hem')- Het programma is bovendien in staat de bestaande
toestand te herkennen. Omdat de leefwereld zo beperkt is, is het mogelijk de
grammatica beperkt te houden. Het èegnjpen is toegespitst op het uitvoeren van
elementaire handelingen, zoals het verplaatsen van objecten. De beperktheid van de
wereld waarin het programma functioneert, is ook de handicap ervan: voor de leef-
wereld van mensen schiet het tekort.

Wij hebben het hierboven alleen nog gehad over het 'begrijpen' of ontleden van
afzonderlijke zinnen. Wanneer wij de gebruikersinterface van een (juridisch)
expertsysteem met natuurlijke taal willen laten werken, dan moet het expertsysteem
een (juridisch) verhaal kunnen begrijpen. Het begrijpen van een verhaal is van een
geheel andere orde. Hiervoor is het van belang dat de computer inzicht krijgt in de
structuur van het verhaal (zowel in de oppervlakte- als in de dieptestructuur) en
bijvoorbeeld de drijfveren van verschillende personages kan bevroeden. Alleen dan is
inzicht in de manier waarop zij te werk gaan om hun doel te bereiken mogelijk.
Geheel onmogelijk is het niet om computers met verhalen te leren omgaan, maar

17. Spraakherkenning wordt sfechts op kleine schaal toegepast, en naar mijn weten nog niet in
juridische computersystemen.

18. T. Winograd: l//Ktema*Wng iVamra/ language, New York: Academie Press, 1972.
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opnieuw geldt dat een dergelijke narratieve analyse vooralsnog slechts mogelijk is
binnen een kleine geïsoleerde leefwereld".

Gezien de stand van zaken bij het onderzoek naar de verwerking van natuurlijke taal
door computers, moet de conclusie luiden, dat tot nu toe slechts programma's zijn
ontwikkeld, die min of meer succesvol zijn binnen een kunstmatig beperkte context.
Als wetenschappelijke vingeroefeningen zijn zij interessant, praktisch hebben zij nog
weinig betekenis. Het is om die reden, dat wij hebben afgezien van de ambitie om
een ITS te ontwikkelen, dat met natuurlijke taal kan omgaan. Het ontwikkelen van de
taalverwerkingscomponent van zulk een programma zou een studie op zichzelf
vergen.

1.4 ZES PROGRAMMAVORMEN VAN INTELLIGENTIE

Hierboven hebben wij opgemerkt dat een ITS (een programma dat valt onder de
groep ICOO) zich op het snijvlak van expertsystemen en 'normale' COO-
programmatuur bevindt. ITS'en werken als kennissystemen, maar hebben tot doel te
onderwijzen. Ze bezitten naast de te onderwijzen kennis ook kennis over hoe ze
moeten onderwijzen.

De probleemstelling voor dit onderzoek is dé vraag of er een computerprogramma
gemaakt, dan wel een methode gevonden kan worden om een juridisch leerstuk op
een 'intelligente' manier aan een student of gebruiker te presenteren. Het sleutelwoord
bij deze vraag vormt het woord 'intelligent'. Hiermee wordt het onderscheid
aangegeven tussen een ITS en de normale computer-leerprogramma's (COO)*°. Wij
zullen nu bekijken hoe aan het woord 'intelligent' door ons invulling gegeven kan
worden.

De normale COO-programma's zijn meestal op 'drill en practice' gericht en reageren
vaak star op de fouten die een student/gebruiker maakt. Ze maken dikwijls gebruik
van een enkele gestandaardiseerde fout-reactie. Een ITS wordt geacht verfijnder te
werk te gaan en subtieler te reageren. Dit is dan ook de eerste vorm van intelligentie,
namelijk minder routinematig reageren dan de drill en practice-programma's en meer
gedetailleerde responsie geven.

De gebruikelijke COO-programma's zijn meestal nogal rechtlijnig gebouwd. Ze
bezitten één voorgeprogrammeerde boom (met een of meer zijtakken). Het doorlopen
van de boom (het stellen van bepaalde vragen) is uitsluitend afhankelijk van de
antwoorden van de student. Tevens wordt het doorlopen van de boom telkens op
hetzelfde punt gestart en beëindigd. Een ITS heeft geen vast start- en eindpunt. Een
ITS bepaalt de volgorde waarin het vragen stelt aan de student op basis van de

19. Voor bijzonderheden zie: D.G. Bobrow & A. Collins: flepres«tfo/fon onrf
Smrffe in Cogn/K've Science; New York: Academie Press, 1975, passim.

20. Wanneer wij in het vervolg spreken van COO of ITS dan bedoelen wij daar juridisch COO en
ITS mee, tenzij uit de context uitdrukkelijk anders blijkt.
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antwoorden van de student en het feitenmateriaal waarmee de student werkt. De
tweetfe vorm van intelligentie heeft dan ook betrekking op de flexibiliteit van het
gebruikte feitenmateriaal, waarvan de volgorde waarin vragen gesteld worden
afhangt.

Net als normale COO-programma's zal een ITS een fout antwoord moeten signaleren.
Vervolgens zal naar aanleiding van deze fout een didactisch verantwoorde responsie
moeten volgen. In zover verschilt een ITS niet wezenlijk van een normaal COO-
programma. Wat de normale COO-programma's echter niet doen, is trachten te
achterhalen welke fout precies gemaakt is. Een ITS behoort wel na te gaan welke fout
er gemaakt werd. De «fenfe vorm van intelligentie heeft dan ook betrekking op het
diagnostiserend vermogen van een ITS.

Is een fout eenmaal gediagnostiseerd en heeft de student van de reactie van het ITS
kennis genomen, dan dient het ITS te controleren of de student daadwerkelijk
begrepen heeft welke fout hij gemaakt heeft en of de student deze fout een volgende
keer niet meer maakt. Wanneer een normaal COO-programma een dergelijke
vaardigheid bezit, wordt dit dikwijls bereikt door de student opnieuw door dezelfde
vragenboom te leiden en te kijken of die nu wel foutloos doorlopen wordt. Noteert de
student de goede antwoorden of onthoudt hij ze, dan komt een misverstand van de
student niet aan het licht. Om dat wèl aan het licht te brengen, dient het
feitenmateriaal veranderd te worden, zodat niet zonder meer dezelfde antwoorden
gegeven kunnen worden. In een ITS kan dat bijvoorbeeld door het feitenmateriaal op
details te variëren en daarover opnieuw de relevante vragen te stellen. Daarvoor moet
het wel duidelijk zijn waar in het feitenmateriaal gevarieerd moet worden en waar
niet. Deze vaardigheid is de vienfe vorm van intelligentie.

Wanneer blijkt dat de student na correctie nog altijd dezelfde fouten maakt of in ieder
geval te veel fouten maakt, dan moet het ITS kunnen variëren in zowel de te volgen
didactische methode als de moeilijkheidsgraad van het aangeboden feitenmateriaal.
Het ITS moet zich dus aanpassen aan het niveau van de student. Dit is de vy/i/e vorm
van intelligentie.

Tot slot komen wij bij de fase van de beoordeling. Ook na het doorlopen van normale
COO-programma's worden studenten beoordeeld. Dit gebeurt meestal in de vorm van
een overzicht van goede en foute antwoorden, uitgesplitst per vraag, gevolgd door een
totaal-cijfer of iets dergelijks. Een ITS dient de beoordeling subtieler aan te pakken.
Dat kan bijvoorbeeld gebeuren doordat een gemaakte fout die na correctie door de
computer niet nog eens gemaakt wordt, minder zwaar wordt aangerekend dan een
herhaaldelijk gemaakte fout. De computer houdt dan derhalve rekening met
('apprecieert') de progressie van de student. In de beoordeling behoort tevens tot
uitdrukking te komen welke aspecten van het leerstuk nadere bestudering behoeven en
van welk niveau het aangeboden feitenmateriaal was, zodat de gebruiker weet welk
niveau van geoefendheid hij vooralsnog bereikt heeft, Dit is de zesc/e vorm van
intelligentie.
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Op basis van deze invulling van 'intelligentie' kunnen wij nu tot een definitie van een
juridisch ITS komen: : : i ,

ƒ75 w een compu/e/prograrona dof ten/ii's ftee# van Aef fe ondervw/zen Jow<?m en
enige vorm van /nfe/flgenfie èezif waardoor «ef onderwy.sf?wWeriaa/ aa/iZwdr aan de
getru/fcer op ZJOJW van een eva/uarie van de tows van de georuiJter ren aanzien van
de

1.5 HET PROGRAMMA LITES

Het programma, dat wij in het onderzoekskader naar Intelligente Tutor Systemen
ontwikkeld hebben, heet LITES. LITES staat voor Legal Intelligent Tutoring/Expert
System en herbergt de hierboven beschreven vormen van intelligentie. Het acroniem
geeft aan dat het programma zowel een tutor- als een expertsysteem is. Verder wil de
naam aangeven dat het programma intelligenter is dan normale COO-programma's en
dat het programma in het juridische domein functioneert. Toch is de term
'expertsysteem' niet geheel gerechtvaardigd, aangezien dit doet vermoeden dat de
kennis die in het programma is verwerkt, de kennis van een expert is*'. Dit is niet
zo: met deze term wil alleen gezegd zijn dat het programma de expertise heeft om
casus die gelegen zijn binnen het door het programma bestreken juridische domein,
op te lossen.

LITES is tevens een latijnse term voor 'juridisch geschil'. Het geeft hierdoor
uitdrukking aan de manier waarop LITES zich aan de student presenteert: het
programma is gebouwd rond juridische geschillen in de vorm van casus**. De
student neemt kennis van de casus en probeert de vragen die de computer hem
hierover stelt te beantwoorden. De computer geeft vervolgens een didactisch
verantwoorde reactie. - •-

Met de constructie van LITES pretenderen wij te demonstreren dat het met de huidige
ontwikkeling van de programmeer- en representatietechnieken mogelijk is ICOO-
programmatuur te ontwikkelen, zij het dat het om een eerste aanzet gaat. Deze
programmatuur onderscheidt zich van traditionele COO-programma's, zowel door
toepassing van redeneermechanismen, als door aanpassing van de leermethoden aan
verschillen in kennisniveau van studenten. Juist deze mogelijkheden van redeneren
met behulp van een computer wijzen op een belangrijk didactisch aspect: een student
kan op deze manier (een eenvoudige vorm van) juridisch redeneren onderwezen
worden. In de volgende hoofdstukken zullen alle aspecten, die nodig waren voor de
ontwikkeling van LITES, in detail aan de orde komen.

21. L. Steels: The Deepening of Expertsysteems, /4/COM Vo/. 0, No. 1, Augustus 1987, pp. 9-16.
22. Hiermee sluit het programma aan bij het binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de

Rijksuniversiteit Limburg gebruikte onderwijssysteem.
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1.6 OPBOUW VAN HET BOEK

De opbouw van het boek is als volgt. In hoofdstuk 2 bezien wij een aantal intelligente
tutorsystemen (TTS'en). Op basis daarvan en van de rol die wij aan computers in het
onderwijsproces toedelen komen wij tot een aantal eisen waaraan LITES - ons model
voor een juridisch ITS - moet voldoen. Omdat een ITS onder andere kennis moet
bezitten over het leerstuk dat het wil onderwijzen, moet het ITS beschikken over een
kennisrepresentatietaal. De opbouw en de werking van de door ons ontwikkelde
kennisrepresentatietaal wordt in hoofdstuk 3 beschreven. Wij zullen in hoofdstuk 4
laten zien hoe het door ons gekozen kennisdomein te modelleren en te implementeren
is in die kennisrepresentatietaal. Het kennisdomein ligt op het terrein van de
eigendomsverkrijging van een beschikkingsonbevoegde (artikel 3:86 BW e.v.). In
hoofdstuk 5 zullen wij vervolgens bekijken hoe de didactische modulen, die samen
met het kennisdomein (uit hoofdstuk 4) het ITS vormen, zijn opgebouwd en hoe het
ITS er uitziet en werkt. In hoofdstuk 6 trekken wij conclusies uit dit alles, gevolgd
door een perspectief voor de toekomst. Tot slot volgt een samenvatting van het boek.
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II INTELLIGENTE TUTORSYSTEMEN

2.1 INLEIDING

LITES behoort tot een nieuwe generatie COO-programma's, die wij Intelligente
TutorSystemen (ITS'en) noemen. ITS'en vormen een intelligente, en daardoor
complexe aanvulling op de vorige generatie gewone COO-programma's, die wij
verder als COO-programma's zullen aanduiden. ITS'en zullen de COO-programma's
niet van het tableau te verdringen. Daarvoor bestaan een aantal redenen:
1. COO-programma's zijn relatief eenvoudig te maken, ook door mensen zonder

speciale computerkennis of programmeerervaring.
2. Door hun eenvoud zijn COO-programma's redelijk gemakkelijk te onderhouden.
3. Bijna elk vakgebied heeft te maken met omvangrijke basiskennis, die niet moeilijk

te onderwijzen is. Basiskennis leent zich bij uitstek om met behulp van COO-
programma's onderwezen te worden.

4. COO-programma's voldoen aan de verwachtingen die docenten en studenten van
dergelijke programmatuur hebben.

Naast deze redenen is er wellicht ook nog een reden van andere aard. Er is
vooralsnog geen beter alternatief met een even groot rendement als deze COO-
programmatuur. Docenten die COO in hun vakgebied gebruiken, doen dat meestal
met een nogal pragmatische instelling. Zij zijn niet speciaal geïnteresseerd in
technische hoogstandjes, die meestal niet verder komen dan de ontwerptafel of, als
dat toch het geval is, nogal eens in het stadium van prototypen blijven steken.
Bovendien vergt zo'n nieuwe systeem-aanpak een zo grote investering in geld en
menskracht, dat het rendement ervan niet opweegt tegen dat van gewoon COO.
Daarom zullen gewone COO-programma's waarschijnlijk nog geruime tijd het
onderwijs met behulp van computers blijven domineren. Dit betekent echter niet dat
de ontwikkelingen stil staan. Het wetenschappelijk onderzoek naar tutorsystemen die
hun taak beter en efficiënter volbrengen dan de bestaande systemen gaat door.

Dit hoofdstuk bevat een beknopt overzicht" van de ontwikkeling van zes welgekozen
ITS'en. Eerst bespreken wij drie ITS'en in het niet-juridische domein (§ 2.2) te weten
SCHOLAR, GUIDON en WHY. Wij doen dit om te kijken of er (juridisch) domein
onafhankelijke aspecten aan ITS'en te ontdekken zijn. Vervolgens bespreken wij drie
juridische ITS'en (§ 2.3) namelijk LEX-Tutor en twee (vooralsnog) nameloze ITS'en.
Op basis hiervan bekijken wij of er een lijn valt te ontdekken in functionaliteit of
werking van de besproken ITS'en (§ 2.4). Uiteindelijk onderscheiden wij enige
algemene kenmerken van ITS'en. In de veronderstelling dat een ITS probeert op een
zo natuurlijk mogelijke manier leerstof te onderwijzen, onderzoeken wij een aantal
eigenschappen van menselijke tutoren (§ 2.5.1) en vragen ons af welke daarvan in
aanmerking komen om door een computerprogramma te worden verwezenlijkt

23. Voor een vollediger overzicht, raadpleeg E. Wenger: .irrpcia/ toeffigence o/ai Tutoring 5y#«
Morgan Kaufman Publishers Inc., Los Altos, California 1987. .
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(§ 2.5.2). Vervolgens wordt aangegeven aan welke eisen LITES volgens ons moet
voldoen (§ 2.5.3).

2.2 ITS IN MET-JURIDISCHE DOMEINEN

In de loop der jaren zijn heel wat pogingen ondernomen om te komen tot COO-
systemen die op een of andere manier intelligent reageren. In deze paragraaf
beschrijven wij drie van deze pogingen. Wij hebben drie geheel van elkaar
verschillende projecten geselecteerd door te letten op de gebruikte
kennisrepresentatievormen (semantisch netwerk, produktieregels, 'scripts') en het
kennisdomein (geografisch, medisch, natuurkundig). Deze projecten worden niet tot
in de details beschreven, maar zijn slechts bedoeld om de lezer een idee te geven hoe
deze systemen werken en wat de achterliggende educatieve gedachten zijn.

2.2.1 SCHOLAR

SCHOLAR** vormt de eerste ons bekende poging om een systeem te ontwikkelen,
dat probeert een menselijke tutor te verwezenlijken. Met behulp van een Socratische
dialoog wordt getracht om studenten een beeld te geven van hun kennis van de
geografie van Zuid-Amerika. Het bijzondere van SCHOLAR is, dat het systeem de
mogelijkheid heeft om de student zelf te laten bepalen hoe de interactie verloopt. In
het kader van een dialoog kunnen zowel de student als het systeem vragen stellen. De
feiten en concepten van de topografie van Zuid-Amerika zijn in SCHOLAR
gerepresenteerd door datastructuren die geschikt zijn voor het werken in een netwerk.
De elementen van dit netwerk (de knopen) zijn systematisch gekoppeld aan de andere
elementen van het netwerk. Elke knoop binnen het netwerk stelt een concept voor en
elke verbinding tussen de knopen een relatie tussen de concepten. Omdat de betekenis
van de knopen afhangt van de verbindingen die zij hebben met andere knopen, wordt
een dergelijk netwerk een semö«f«c/i nerwerfc genoemd. In figuur 2.1 geven wij een
voorbeeld van een gedeelte van het netwerk.

In SCHOLAR wordt het semantische netwerk op twee manieren gebruikt:
a) om vragen van studenten te beantwoorden;
b) om de tutoractie danwei -reactie te bepalen.

Bij het beantwoorden van door studenten gestelde vragen kan SCHOLAR zelfstandig
bepaalde feiten afleiden. Bijvoorbeeld, wanneer de student vraagt of Santiago in Zuid
Amerika ligt, dan moet SCHOLAR kennis hebben van de relatie en de betekenis van
'Locatie' en 'Stad'. SCHOLAR moet kunnen afleiden dat als Santiago een stad is in
Chili en Chili in Zuid-Amerika ligt, dan ook Santiago in Zuid-Amerika ligt.

Voor het bepalen van tutoracties maakt SCHOLAR gebruik van gewichten. Zij geven
de belangrijkheid van ieder onderwerp weer (J/nportance tagj, J-ta#s). In het

24. J.R. Carbonell: Al in CAI: An Artificial Intelligence approach to computer-assisted instruction,
/£££ 7>«wa«/o/w on Atoi-Mac/une tytfaw, 1970, VW. 77, pp. 190-202.
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Figuur 2.1

onderstaande voorbeeld, ontleend aan Collins e.a," staan deze gewichten tussen
haakjes voorafgegaan door de I van Importance. Deze zogenaamde I-tags kunnen
variëren van 0 tot 6, waarbij geldt dat hoe lager de waarde is, des te belangrijker de
informatie. . . , ; , ,

In figuur 2.2 wordt een voorbeeld gegeven waaruit de sterke verwevenheid van de
verschillende concepten blijkt. Zo heeft bijvoorbeeld Chili een verwijzing naar
Santiago zowel onder het concept 'hoofdstad' als onder het concept 'belangrijke stad'.
Santiago heeft op haar beurt als hoofdconcept twee waarden namelijk 'stad' en
'hoofdstad'. Tevens wordt bij Santiago naar Chili verwezen onder het concept
'locatie'. 'Hoofdstad' heeft 'stad' als hoofdconcept en Santiago als voorbeeld. Achter
elk van de concepten staat tussen haakjes de I-tag, waaruit de belangrijkheid van dat
concept blijkt. Afhankelijk van deze waarden bepaalt SCHOLAR of onderwerpen
eerder danwei uitgebreider behandeld moeten worden in een dialoog met de student.

Zo zal SCHOLAR wanneer het vragen over Chili stelt beginnen met de vraag wat
Chili is (de I-tag van 'SUPERORDINATE' is 0). De student dient nu te antwoorden dat
Chili een land (in Zuid-Amerika) is. Vervolgens vraagt SCHOLAR waar Chili in
Zuid-Amerika ligt (de I-tags van 'LOCATION', ' IN ' en 'SOUTH/AMERICA' zijn 0),
waarbij SCHOLAR het antwoord zuid-westen verwacht. Dan komt de vraag welk
land aan de oostgrens van Chili ligt (de I-tag van 'EASTERN' is 1 en daarmee lager en
dus belangrijker dan die van de andere twee aangrenzende landen), met als verwacht

25. A. Collins, E.H. Warnock, J.J. Passafiume: Analysis and Synthesis of Tutorial Dialogues. In
G.H. Bower (Ed.): 7fte /wycAc/o^y <?ƒ/earwig and raorivarton (Vol. 9), New York: Academic
Press 1975.
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antwoord Argentinië. Het is
mogelijk dat SCHOLAR dit
onderwerp verder uitdiept en dus
gaat vragen naar de rest van de
aangrenzende landen, echter
SCHOLAR houdt bij hoe lang
het met een specifiek onderwerp
bezig is en zal wanneer de tijd
"dringt* overstappen op andere
belangrijke onderwerpen (dit is
afhankelijk van de "overall'
strategie die het programma
bestuurt). Wanneer er een
verandering plaats vindt, zal
SCHOLAR vragen wat de
hoofdstad van Chili is en niet de
kust als onderwerp nemen. De
reden hiervoor is dat de I-tag van
'CAPITAL' lager is dan die van
'COAST'. Vervolgens stelt
SCHOLAR vragen over de
hoofdstad van Chili, omdat de
I-tag van dit onderwerp 0 is en
daarmee erg belangrijk. Op deze
wijze doorloopt SCHOLAR zijn
netwerk.

Bovendien houdt SCHOLAR bij
hoe de dialoog verloopt, welke
informatie de student eerder
gekregen heeft en welke vragen
de student verkeerd heeft
beantwoord. Op basis daarvan en
op grond van de I-tags van de
verschillende onderwerpen
selecteert SCHOLAR nieuwe
onderwerpen*', die
voortbouwen op de kennis die de
student al heeft en die die kennis
verder uitbreiden.

CAPITAL
SUPERORDINATE (10) CITY

PLACE (10)

OF (10) GOVERNMENT
APPLIED/TO (14) COUNTRY STATE
EXAMPLES (12) SEOR BUENOS/AIRES LIMA

MONTEVIDEO BRASILIA GEORGETOWN CARACAS
BOGOTA OUITO SANTIAGO ASUNCION LA/PAZ

SANTIAGO

SUPERORDINATE (10) CITY CAPITAL
POPULATION (13)

APPROX (10) 2.200,000
LOCATION (10)

IN (10)
CHILE (10) CENTRAL

LATITUDE (14) - 3 3

LONGITUDE (15) - 7 1

CHILE
SUPERORDINATE ( I0) COUNTRY
LOCATION (I0)

IN (I0)

SOUTH/AMERICA ( I0) SOUTHWESTERN
BORDERING COUNTRIES (11)

NORTHERN (12) PERU
NORTHEASTERN (12) BOLIVIA
EASTERN (11) ARGENTINA '

BOUNDARY (12) ANDES

COAST (11) '
WESTERN (11) PACIFIC

ON (10) HUMBOLT/CURRENT
SOUTHERN (13) ANTARCTIC

CAPITAL (10) SANTIAGO

CITIES (13)
PRINCIPAL (10) $L SANTIAGO VALPARAISO

CONSEPTION ANTOFAGASTA ARICA

VINA/DEL/MAR PUNTA/ARENAS IQU1QUE

Figuur 2.2

Ondanks de interessante ideeën die in SCHOLAR verwerkt zijn, is zulk een systeem
niet voor elk vakgebied geschikt. Een vakgebied dat niet of nauwelijks werkt met

26. Wij merken nogmaals op dat de tijd een andere factor vormt. Wanneer SCHOLAR te lang bij
een bepaald onderwerp heeft stil gestaan zal de dialoog op een ander belangrijker onderwerp
gebracht worden.
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feitenkennis en meer met procedurele kennis is binnen SCHOLAR moeilijk of zelfs in
het geheel niet te representeren". Het is bovendien niet eenvoudig om een
programma enig begrip van taal bij te brengen, laat staan dat het mogelijk is om een
programma een natuurlijk verlopende dialoog te laten onderhouden in natuurlijke
taaP. En tenslotte is het maken van een programma dat volgens de principes van
SCHOLAR werkt geen taak die de gemiddelde docent snel op zich zal nemen: het
ontwikkelen van een dergelijk systeem vergt jaren".

2.2.2 GUIDON

GUIDON"' is gebaseerd op het expertsysteem MYCIN", dat behulpzaam is bij het
diagnostiseren van bacteriële infecties in bloed en hersenvloeistof en bij het bepalen
van de meest aangewezen behandeling. Dit expertsysteem is opgebouwd uit enkele
honderden /wcxMx/erege/s, waaraan bepaalde waarschijnlijkheids- of (on)zekerheids-
factoren verbonden zijn. Een voorbeeld van een dergelijke produktieregel is
neergelegd in figuur 2.3.

If: (1) The infection which requires therapy is meningitis, and
(2) Organisms were not seen on the stain of the culture, and =
(3) The type of the infection is bacterial, and
(4) The patient has been seriously burned.

Then: There is suggestive evidence (0.5) that pseudomonas-aeruginosa is one of
the organisms (other than those seen on cultures and smears) which
might be causing the infection.

Figuur 2.3

De zekerheidsfactoren van de produktieregels van MYCIN liggen op een schaal van
-1 tot 1 en geven aan hoe betrouwbaar de uitkomst van de regel is. Door deze
zekerheidsfactoren tijdens het redeneerproces aan te passen, is MYCIN in staat om
bepaalde conclusies buiten beschouwing te laten omdat deze te onzeker zijn. De
gebruiker kan vragen op basis van welke regel(s) MYCIN tot een conclusie is
gekomen en waarom MYCIN een bepaalde vraag stelt. MYCIN kan dan een
zogenaamde beslissingsboom ("AND/OR-tree") produceren, waarmee het aangeeft
hoe de verschillende regels en feiten met elkaar samenhangen. In figuur 2.4 geven wij
een voorbeeld van zo'n beslisboom.

MYCIN is niet ontwikkeld als educatief programma, het is een expertsysteem dat
diagnoses stelt en behandelingsmethoden voorstelt. Het kan echter een educatief doel

27. T. O'Shea, J. Self: Learning and feacfting wirt computers, The Harvester Press 1983, p. 132.
28. Zie ook paragraaf 1.3.
29. Niet alleen kost dit jaren maar tevens zullen degenen die een dergelijk systeem programmeren

enige vorm van expertise op het gebied moeten hebben.
30. W.J. Clancey: Tutoring rules for guiding a case method dialogue. In D. Sleeman and J.S. Brown

(Eds.), /we//ige« 71tfor/ng Syweiwr, London: Academic Press 1982.
31. E.H. Shortliffe: CcwnpaKr-Bora* Afetft'co/ Coasu/föffeww.-MiüiV. New York: American Elsevier,

1976. - . • • . . . : • • . . . . •• . -.-. ; • - • "•' : - - i •• -
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conclusie

OR

regel 1

AND

regel 2

AND

regel n

AND

voorwaarde 1 voorwaarde 2

Hlh' Hh"
regel 1 regel II ... regel p

AND I AND I AND

Figuur 2.4

dienen doordat het, door zijn beslissingsregels (met behulp van "AND/OR-trees")
zichtbaar te maken, de gebruiker inzicht verschaft in de door het programma
bestreken materie. Deze educatieve kant van het systeem is echter te beperkt om
zonder meer als leermiddel te gebruiken. Het systeem sluit niet aan bij de kennis van
de gebruiker, noch laat het de gebruiker deelnemen aan het redeneerproces**.

GUIDON heeft nu tot doel om de expertise die in MYCIN is neergelegd over te
dragen op een student". Om dit doel te verwezenlijken gaat het met de student een
dialoog aan over een bepaalde diagnose. In deze dialoog speelt de student de rol van
geneesheer die, na het verkrijgen van algemene informatie over het geval (een zieke
patiënt) en relevante laboratoriumuitslagen, vragen moet stellen die tot een definitieve
diagnose leiden. De student moet vragen stellen, die belangrijk zijn voor het oplossen
van de casus. GUIDON vergelijkt de vragen die de student stelt met de vragen die
MYCIN zou stellen op basis van dezelfde informatie en becommentarieert op basis
hiervan de (relevantie van de) vragen. Om te kijken of een student tot de juiste
conclusie komt, maakt GUIDON gebruik van de * AND/OR-trees" van MYCIN.

De expertise in GUIDON wordt weergeven in verschillende typen regels. In de eerste
plaats zijn er de domein-regels (d-regels); dat zijn de regels die de kennis over het
domein beschrijven (de MYCIN-regels derhalve). In de tweede plaats zijn er de tutor-
regels (t-regels); dat zijn de regels die de dialoog sturen. Zij maken gebruik van:

32. T. O'Shea, J. Self: teaming am/ fcactónf wWi comparers, The Harvester Press 1983, p. 141.
33. W.J. Clancey: Tutoring rules for guiding a case method dialogue. In D. Sleeman and J.S. Brown

(Eds.), /nftrf/ige* Btforing S^sfems, London: Academic Press 1982.
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1. een .sftafenf-Tna/e/, waarin de kennis van de student wordt weergegeven als een
afspiegeling van de expertkennis;

2. een case-sy//aèi*s, waarin zich een lijst bevindt van de onderwerpen die zeker aan
de orde moeten komen tijdens de dialoog (deze wordt aan het begin van elke
sessie samengesteld);

3. een ybots-reconi, waarin wordt bijgehouden welke onderwerpen eerder ter
discussie stonden.

De met behulp van dergelijke regels in GUIDON neergelegde onderwijsstrategie is tot
op zekere hoogte domein-onafhankelijk. Dit heeft ertoe geleid dat pogingen zijn
ondernomen om het domein van GUIDON te veranderen door andere expertise dan
die van MYCIN in het systeem te implementeren**. Deze pogingen liepen echter op
weinig uit omdat de dialogen met een dergelijk systeem te uitvoerig bleken te worden.
Dit werd ten dele veroorzaakt doordat men ervan uitging dat de student een volslagen
leek op het te onderwijzen gebied was, maar ook en vooral omdat oplossingen van
casus op dat terrein op andere wijze tot stand kwamen dan bij MYCIN. De AND/OR-
trees van MYCIN zijn over het algemeen kort en breed, terwijl de AND/OR-trees
van het andere systeem merendeels lang en smal waren. Hetgeen tot te lange dialogen
leidde, die maar één tak van de boom betroffen. Hieruit werd geconcludeerd dat een
dergelijk systeem niet geschikt is voor uiteenlopende domeinen".

2.2.3 WHY

Het doel van WHY" is om met behulp van een dialoog te bezien of studenten een
juiste voorstelling hebben van een natuurkundig proces, in het bijzonder in de
oorzaken van regenval. Het is de bedoeling dat de studenten een ca«.s<M/ m<xfe/
krijgen van de mechanismen die ten grondslag liggen aan het natte klimaat in zowel
Oregon als Ierland. Met 'causaal model' wordt bedoeld dat de studenten in staat
moeten zijn om vragen te beantwoorden, uitleg te geven en voorspellingen te doen
over de causale relaties die een rol spelen bij het ontstaan van regenval. Binnen WHY
worden deze causale verbanden weergegeven in op jcnptt lijkende kennisstructuren.
Deze kennisstructuren zijn niet geheel gelijk aan scripts", maar hebben wel een
aantal overeenkomstige eigenschappen. In figuur 2.5 wordt een voorbeeld uit
WHY» gegeven van een script voor zware regenval. In figuur 2.6 vinden wij een
gelijksoortig i«è-jcnpf voor verdamping.

34. D o e experimenten betroffen de implementatie in GUIDON van de expertise gebruikt in de
systemen PUFF (een consultatie systeem voor het diagnostiseren van longziektes) en SACON
(een systeem voor technische structuuranalyse). Zie E.A. Feigenbaum and P. McCorduck: De
Vpfc Gfenerofie, Elsevier Amsterdam/Brussel 1984, p. 83.

35. T. O'Shea and J. Self: Learning and reacWn^ tvftft «wouters, The Harvester Press 1983, p.143.
36. A. Stevens, A. Collins, S.E. Goldin: Misconceptions in student's understanding, M, /ourna/ of

Afan-Macfcme S t a t o , 1979, VW. 2/ , pp, 145-156.
37. R. Schank and R. Abelson: Scriptó, «a/u , Goa/J ana" UtóerHanöïng, Hillsdale, Erlbaum

Associates 1977.
38. A. Stevens, A. Collins, S.E. Goldin: Misconseption in students* understanding. In D. Sleeman

and J.S. Brown (Eds.), /«fdHgeitf Iteoring Systems, London: Academie Press 1982, p. 14.
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Heavy rainfall
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body of water.

i Precedes
2: Winds carry the warm moist air

land

3: The

4: The
area

Figuur

mass.
* Precedes

moist air mass from over the
i Causes

moister in the air mass from

2.5

mass from over the body of

body of water cools over the

moisture

water to

and mass

over the body of water precipitates over

from the

over the

the land

1: Evaporation

1.1: A body of water
water is warm

4 Enables

1.2: Moisture evaporates
rapidly into the air mass
over the body of water

1

1

1.5: The warm
water absorbs
of water.

Figuur 2.6

1.3: The
the body

4

1.4: The
.. can hold

i

4 Causes

air mass over the warm body of
a lot of moisture from the body

air mass
of water

Enables

over
is warm

warm air mass
a lot of moisture

Deze op scripts gelijkende kennisstructuren bezitten echter beperkingen ten aanzien
van de kennis die ze kunnen representeren. Op basis van scripts is het mogelijk om
fouten te diagnostiseren die enerzijds het gevolg zijn van het ontbreken van stappen
en anderzijds veroorzaakt worden door een teveel aan stappen die de student neemt
bij het beschrijven van de fysische processen. Maar de oorzaken van gemaakte fouten
kunnen hiermee niet worden opgespoord. Daarvoor zou het namelijk nodig zijn om de
functionele relaties tussen de attributen van de verschillende objecten te beschrijven,
die bij de verschillende processen betrokken zijn. Alleen op basis van dergelijke
functionele kennis is het namelijk mogelijk om binnen een dialoog vragen te stellen en
opmerkingen te maken, die niet op het 'stappen-formaat' van de scripts gebaseerd
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zijn. Voor het representeren van dit soort functionele kennis is een representatie-
formalisme ontwikkeld, dat bestaat uit twee verzamelingen en twee beschrijvingen.

1. Een verzameling actoren (ACTORS) die ieder een rol spelen in het algemene
proces. Bijvoorbeeld: de oceaan speelt meestal de rol van 'vochtbron' (MOISTURE
SOURCE).

2. Een verzameling factoren (FACTORS) die het proces beïnvloeden. Deze factoren
zijn altijd attributen van de verschillende actoren. Bijvoorbeeld: de temperatuur
van de vochtbron is een factor voor verdamping.

3. Een beschrijving van het resultaat (RESULT) van het proces. Het resultaat is altijd
een verandering van de waarde van een factor. Bijvoorbeeld: het resultaat van
verdamping is het verhogen van de vochtigheidsgraad van de ontvangende
luchtmassa.

4. Een beschrijving van de functionele relaties die bestaan tussen de factoren en de
resultaten. Hierbij wordt alleen gebruik gemaakt van de beschrijving van een
positieve beïnvloeding of de omkeerbaarheid van de relatie. Bijvoorbeeld: bij
verdamping bestaat er een positieve relatie tussen de temperatuur van de
vochtbron en de resulterende luchtvochtigheidsgraad.

In figuur 2.7 wordt een voorbeeld van een beschrijving van verdamping binnen een
dergelijk kennis-representatieformalisme gegeven".

Deze representatie kan op twee
manieren gebruikt worden.
1. Men kent waarden toe aan de

actorattributen (de factoren).
Bijvoorbeeld: om een grote hoeveel-
heid verdamping weer te geven moet
de waarde "WARM" toegekend
worden aan de temperatuur van de
bron en van de bestemming, en de
waarde 'aangrenzend' ("ADJACENT")
aan de relatie die de nabijheid
weergeeft (Proximity).

2. Men kent waarden toe aan de
actoren. Bijvoorbeeld: voor regenval
boven Ierland is de bron de
"Golfstroom"*\ Alle proces-
informatie met betrekking tot
functionele relaties en eigenschappen
kunnen nu toegepast worden (d.m.v.
overerving) op dit specifieke geval.

EVAPORATION

ACTORS
Source: Large-body-of-water
Destination: Air-mass

FACTORS
Temperature(Source)
Temperature(Desti nation)
ProximitylSource,Destination)

FUNCTIONAL-RELATIONSHIP
Positive (Temperature(Source))
Positive (Temperature(Desti nation))
Positive(Proximity(Source,Destination))

RESULT
lncrease(Humidity(Destination»

Figuur 2.7

39. A. Stevens, A. Collins, S.E. Goldin: Misconseption in students' understanding. In D. Sleeman
and J.S. Brown (Eds.), /wef/igMr 75rforing Systems, London: Academic Press 1982, p. 16.

40. De warme zeestroming tussen de Golf van Mexico en Europa.
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De dialoog verloopt volgens een algemene structuur die gebaseerd is op de script-
structuur van de kennis in het kennisbestand*'. In eerste instantie vindt er een
dialoog plaats over de stappen uit het hoogste script-niveau (Heavy Rainfall). Neemt
een student verkeerde stappen of mist hij stappen, dan leidt dit tot een verlaging van
het niveau en wordt de dialoog op sub-script-niveau voortgezet (bijvoorbeeld
Evaporation) om de fout(en) te achterhalen. Daarna wordt teruggekeerd naar het
hogere script-niveau. Bij het diagnostiseren van fouten wordt niet alleen gebruik
gemaakt van de sub-scripts, maar ook van de functionele kennis. Op basis van deze
kennis kunnen bijvoorbeeld de volgende opmerkingen worden gemaakt of vragen
worden gesteld^.

FACTORS

- "Do you think the amount of moisture in the air affects the amount of rainfall?"
- "Does the temperature of water affect evaporation?"

RESULTS OF PROCESSES

- "Condensation is the process by which moisture in the air becomes liquid water again."
- "Evaporation is the process by which water in the ocean becomes moisture in the air."

FUNCTIONAL RELATIONS

- "What happens to the temperature of the air as it rises?" ,
- "Do you remember how temperature affects evaporation?" '

Wanneer alle stappen op het hoogste script-niveau zijn doorlopen, wordt of
overgegaan naar een sub-script-niveau om de verschillende stappen nader te
analyseren 6f voorgesteld om een specifieke casus te bekijken, aan de hand waarvan
dan vragen gesteld kunnen worden'".

Ook voor een tutorsysteem als WHY geldt, dat het slechts in beperkte mate domein-
onafhankelijk is. Het domein dient namelijk een structuur te hebben, die
gerepresenteerd kan worden in de vorm van scripts en functionele relaties.

2.3 ITS IN HET JURIDISCHE DOMEIN

In de vorige paragraaf hebben wij drie systemen beschreven in een niet-juridisch
domein. Ieder systeem lijkt te werken in het domein waarvoor het ontwikkeld is,
maar het biedt weinig uitzicht op toepassing in andere domeinen. De oorzaak hiervan
is veelal gelegen in de toegepaste technieken om kennis te representeren en de manier
waarop kennis uit het domein gestructureerd kan worden. Dit versterkt ons

41. A.L. Stevens, A. Collins: 7fer Goo/ ftrucmre o /a Socraric Twor, Technical report No. 3, BBN
Report No. 3518, Maart 1977, Personnel and Training Research Programs, Office of Naval
Research (Code 458) Arlington.

42. A. Stevens, A. Collins, S.E. Goldin: Misconseption in students' understanding. In D. Sleeman
and J.S. Brown (Eds.), /BteffijeW 7toori«g Syjfcmj, London: Academie Press 1982, p. 19.

43. Zie voor een uitgeschreven voorbeeld van een dialoog met het systeem; A. Stevens, A. Collins,
S.E. Goldin: Misconseption in students' understanding. In D. Sleeman and J.S. Brown (Eds.),
iTwe/Hgenf 7l«ort/!g Sywe/w, London: Academie Press 1982, p. 18 e.v.
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vermoeden dat het juridische domein en de eigen structuur die juridische kennis heeft,
een eigen architectuur behoeven voor een in het juridisch domein adequaat werkend
ITS. Juridische kennis en geografische kennis hebben op het eerste gezicht weinig
gemeen, maar zullen intrinsiek ook in behandelbaarheid (bijvoorbeeld in
formuleerbaarheid) blijken te verschillen, •••• ? •

Kenmerkend voor het juridische domein is bijvoorbeeld dat het noodgedwongen
dikwijls met 'vage termen' werkt en dat het begrippenapparaat van het recht aan
voortdurende evolutie onderhevig is. Niet alleen worden er steeds nieuwe regels
toegevoegd en bestaande regels gewijzigd of afgeschaft, ook wordt de werking van
bestaande regels met grote regelmaat opgerekt of ingeperkt als gevolg van
herinterpretatie. Deze typisch juridische eigenaardigheden maken het ontwikkelen van
juridische expert- en tütorsystemen op voorhand niet gemakkelijk. Het aantal
juridische ITS'en dat het stadium van verwezenlijking bereikt heeft, is gering. In de
volgende paragrafen worden drie van dergelijke ITS'en beschreven.

2 . 3 . 1 L E X - T Ü T O R •• • • - • • • - • •"<• > « • . • - • . : • - • • • = • • • • • - . • : • - • - • . . - • •

De LEX-TUTOR is een sub-project van het LEX-projecr". Het LEX-project heeft
als voornaamste doel het ontwikkelen van een computersysteem dat het juristen
mogelijk maakt om de feiten van een casus in natuurlijke taal in de computer in te
voeren en vervolgens vragen te stellen naar de juridische implicatie van deze feiten.
Additionele componenten maken het systeem geschikt om het geïmplementeerde
domein te onderwijzen. Het systeem heeft derhalve twee componenten: een
consultatie-component en een didactische component. De consultatie-component is er
op gericht juristen te helpen met het analyseren van een juridische casus. De dialoog
waarmee dit wordt gerealiseerd dient in natuurlijke taal te geschieden. Dit geldt ook
voor het invoeren van de feiten die de casus beschrijven en de vragen die de
gebruiker aan het systeem stelt. Het systeem analyseert de casus en combineert deze
met zijn kennis over het rechtsgebied (neergelegd in het kennisbestand) en komt op
deze wijze tot een oplossing van de casus. Wanneer relevante feiten ontbreken stelt
het systeem daarover vragen.

Het juridische domein van het LEX-systeem betreft een beperkt aantal overtredingen
van het Duitse verkeersrecht. De belangrijkste regeling staat in artikel 142 van het
Duitse wetboek van strafrecht, dat bepaalt dat ieder die bij een verkeersongeluk
betrokken is, strafbaar is indien men zich niet gedraagt overeenkomstig de in de wet
vastgelegde voorwaarden (zoals bijvoorbeeld de voorwaarde dat men de plek van het
ongeluk niet mag verlaten).
Het LEX-systeem bevat een component die natuurlijke taal analyseert (NLA=Natural
Language Analyser) en op een logische manier kan representeren. Voor deze
representatie wordt gebruik gemaakt van de Discourse Representation Theory (DRT)

44. F. Haft, R.P. Jones, T. Wetter: Oaf /iaM/r//cfoprac«icfce Ecpertemysteem IJEX,/Ör
und LeAre in efnem è«rtmraten itectarftereicfc, Workshop "Intelligente Lernsysteme" van 25.5 -
26.5.1987, Tubingen.



24 LÏTES: een intelligent tutorsysteem voor juridisch onderwijs

van Kamp, die geleid heeft tot een Discourse Representation Structure (DRS)*'. De
natuurlijke taal waarin de casus wordt beschreven, wordt omgezet in DRS-formaat.
Alle kennis in het systeem is eveneens in het DRS-formaat weergegeven, zodat het
systeem zowel algemene vragen over het domein als vragen over concrete casus kan
beantwoorden. Maar de verwerking van natuurlijke taal kampt met een groot aantal
problemen. In het juridische taalgebruik hebben woorden nogal eens een andere
betekenis dan in het dagelijks taalgebruik (bijvoorbeeld: doden kan in het dagelijkse
spraakgebruik betrekking hebben op elk levend wezen, maar in de context waarin de
LEX-TUTOR opereert alleen op mensen). Problemen doen zich eveneens voor
wanneer een casus niet nauwkeurig genoeg omschreven wordt, of wanneer er
gegevens ontbreken en het hierdoor niet helemaal zeker is hoe bepaalde feiten
geïnterpreteerd moeten worden (bijvoorbeeld: een autoweg is een openbare weg tenzij
deze voor het verkeer is afgesloten i.v.m. autoraces). Veel van deze problemen zijn
terug te voeren tot het probleem van het representeren van kennis van de wereld
(common sense knowledge). . ,, , . • > - •

Het doel van de LEX-TUTOR is om studenten te onderwijzen in het domein van het
LEX-systeem. Om dit te verwezenlijken is een aantal ontwerpbeslissingen genomen,
die de specificaties van het systeem vormen.
- Het systeem maakt gebruik van dialogen in natuurlijke taal tussen het systeem en

de gebruiker; de communicatie tussen systeem en gebruiker wordt niet beperkt tot
het beantwoorden van JA/NEE- of meerkeuze-vragen.

- Het systeem beschikt over een studentmodel, opdat het onderwijzen aangepast kan
worden aan de behoeften van de gebruiker.

- Dit model zorgt er voor dat het geschikte lesmateriaal gekozen wordt, alsmede de
geschikte leermethode.

- Het model is zo toegankelijk voor docenten dat het voor hen gemakkelijk is om
zowel de prestaties van het systeem als die de gebruiker te evalueren.

- Het systeem beschikt over de mogelijkheid om het juridische materiaal in
verschillende CAI-formaten te presenteren.

- De kennis van een gebruiker over het domein kan vergeleken worden met de
kennis van het systeem; toch hangen uitspraken over wat de gebruiker begrijpt niet
alleen van deze vergelijking af.

- Allereerst wordt de manier van probleemoplossen beoordeeld, daarna pas het
resultaat. Het eerste wordt gerealiseerd door het beslissingsmodel van de gebruiker
te vergelijken met dat van het systeem.

- Een gebruiker kan heen en weer schakelen tussen het consultatiesysteem en de
tutor.

Met de implementatie zal het volgende worden bereikt''*.

45. Voor meer details zie F. Günthner, Hu. Lehmann and W. Schönfeld: A theory of representing
knowledge, /BMiown<i/o/Re«arcA a*/Dewfopmenf, 1986, Vb/. JO, nr. 1.

46. R.P. Jones: Knowledge bases for computer assisted legal instruction, In 'Pre-/w-ocerfw£,r of f/w
/// teernan'ona/ ccm/erence on togi'ca, /'n/brmarica <&iW, Legal Expert systems, Vol. 1,
Florence 1989.
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- Het consultatie-systeem kan één casus over artikel 142 van het Duitse wetboek van
strafrecht, met beperkte variaties en in natuurlijke taal weergegeven, analyseren en
tevens algemene vragen beantwoorden over dat artikel. De beperking van het
systeem is gelegen in de natuurlijke taalanalyse en de beperkte "kennis over de
wereld" waarover het systeem beschikt.

- Het tutorsysteem is uitgerust met extra dialoogtekst, die in het consultatie-systeem
ontbreekt. Tevens bevat het tutorsysteem additionele kennisbestanden waarmee
bepaald wordt welke leerstrategie gevolgd moet worden en welk onderwerp
behandeld moet worden. Om te bepalen op welke manier de student door het
onderwijsmateriaal geleid wordt, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde Means
£nd GKttfonce Ra/es (MEGR). Deze regels, die in PROLOG zijn weergegeven,
geven de volgende mogelijkheden: .
- naar de volgende vraag of module gaan;
- herhalen met dezelfde feiten;
- herhalen met nieuwe casusfeiten;
- herstellen van fouten. - - t
Om te bepalen welk onderwerp aan de orde moet komen, wordt gebruik gemaakt
van een (nog beperkt) gebruikersprofiel, waarin gegevens over de eerder
behandelde onderwerpen en daarbij behaalde leerresultaten zijn opgeslagen.

Over de werking van het LEX-TUTOR-project is weinig gepubliceerd dat als een
doorbraak beschouwd kan worden. Het is ons dan ook niet bekend in hoeverre de
hierboven beschreven specificaties en implementaties geslaagd zijn te noemen. De
wetenschappelijke bijdragen van het LEX-(TUTOR-)project liggen m.i. veel meer op
het terrein van de verwerking van natuurlijke taal dan op het onderwijskundige vlak.
Aan het LEX-(TUTOR-)project zijn tot op heden tientallen mensjaren en een grote
hoeveelheid expertise besteed. In het licht daarvan lijkt het niet realistisch te
veronderstellen dat dit werk op eenzelfde manier nog eens verricht zal worden.

2.3.2 ICAI in het belastingrecht

In Canada heeft David Sherman een PROLOG-programma ontwikkeld dat 'at
random' een aantal 'quiz-vragen' kan genereren op een bepaald domein'". Dit
domein is de inkomstenbelasting volgens de Canadese /ncome Tax Art. Het systeem is
in staat studenten op hun kennis op dit gebied te toetsen. Om enig inzicht te krijgen in
de werking van het systeem geven wij eerst een voorbeeld van een mogelijke 'quiz-
vraag'.

"Pat purchases a boat in 1976 for $800. The boat is for Pat's personal use only. In
1988. Pat sells the boat for $1,900. Pat also has employment income of $20,000 in
1988. How much will Pat's income be for the year?"

47. D.M. Sherman: Expert Systems and ICAI in Tax Law: Killing Two Birds with One AI Stone, In
'ProceedingJ of rte Second /n/emanono/ On/erence on ylrfi/ïcia/ /we/i/jence and iaw',
Vancouver, BC Canada, 13-16 June 1989, pp. 74-80.
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Het systeem kan deze vraag willekeurig variëren door de getallen te vervangen door
andere getallen. Dit variëren betreft overigens niet alleen de getallen. Ook het aantal
feiten en de aard ervan kan door het programma gevarieerd worden. Daartoe is het
PROLOG-programma uitgerust met alle relevante regels van de Income Tax Act. Het
gaat als volgt te werk.

Om te beginnen selecteert het programma een aantal feiten en genereert daarbij een
vraag. Deze vraag wordt aan de student voorgelegd en vervolgens door hem
beantwoord. Het systeem gebruikt de hem bekende regels om het juiste antwoord op
de vraag af te leiden en vergelijkt dit met het antwoord van de student. Komen beide
antwoorden niet overeen dan wordt het antwoord van de student als fout beschouwd.
Vervolgens haalt het systeem voor elke mogelijke regel die tot een fout in het
antwoord kan leiden een vervangende (foute) regel uit een database en leidt opnieuw
een antwoord af. Komt dit nieuwe antwoord van de computer overeen met het foute
antwoord van de student, dan veronderstelt het systeem dat de gevonden regel de
fout-regel is op basis waarvan de student tot het foute antwoord kwam. Daarna volgt
een didactische reactie. Dit zoeken naar de foutenbron (door het vervangen van de
juiste regels door onjuiste) gebeurt iteratief, dus regel voor regel tot een mogelijke
bron voor de gemaakte fout is gevonden.

Dit alles is slim bedacht, maar toch zijn er nog een aantal vragen. Wij noemen er
twee.

1. Hoe wordt er omgegaan met dubbelzinnige fouten, dat wil zeggen fouten waarbij
meer dan één foutregel gevonden kan worden? Zulke fouten kunnen derhalve aan
meer dan één misconceptie in de kennis van de student worden toegeschreven.
Hoe kiest het programma dan uit de mogelijkheden? Gebeurt dat arbitrair, dan is
het niet uitgesloten dat het programma de verkeerde regel kiest en met zijn
didactische reactie de student verwart. Sherman geeft zelf twee mogelijke
oplossingen:
a. Laat het programma na het genereren van de vraag zelf eerst door alle

mogelijke foutregels lopen die bij de vraag tot foute uitkomsten kunnen leiden
en verander bij een dubbelzinnigheid de feiten van de casus zodanig, dat de
dubbelzinnigheid niet meer voorkomt.

b. Rust het programma uit met een algebraïsche formule die voorkomt dat er
dubbelzinnigheden voorkomen. Dus niet dezelfde getallen gebruiken voor
afzonderlijke feiten in een vraag, maar een duidelijk verschil aanbrengen
tussen de getallen. Men laat, bijvoorbeeld, inkomen uit werk variëren tussen
de $10,000 en $50,000 en inkomen uit vermogen tussen de $500 en $9,500.

Sherman zegt echter ook dat deze twee oplossingen het probleem niet altijd
oplossen. Zo kan de eerste oplossing ertoe leiden dat PROLOG de feiten blijft
veranderen (het programma komt in een lus), omdat er bij de gegenereerde vraag
geen verzameling feiten te vinden is, die leidt tot een ondubbelzinnige fout. De
tweede oplossing levert problemen op wanneer een groot aantal feiten een rol
speelt bij de oplossing van de vraag. Een andere mogelijkheid om het systeem
toch te laten functioneren bestaat erin alleen gebruik te maken van priemgetallen,
zij het dat de studenten die met deze getallen moeten rekenen daar niet blij mee
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zullen zijn (het is immers niet de bedoeling van het programma de studenten te
leren hoe ze met grote unieke getallen moeten rekenen).

2. Wat moet er gebeuren wanneer een fout het gevolg is van meer dan één
misconceptie in de kennis van de student? Het PROLOG-model gaat er immers
vanuit dat iedere fout van de student kan worden toegeschreven aan slechts één
misconceptie. Een mogelijkheid is dat het programma in zijn reactie op fouten
altijd een slag om de arm houdt. De reactie maakt dan gebruik van uitdrukkingen
als: "Het lijkt erop dat u vergeten bent dat ..." of 'Bent u niet .... vergeten?' en
dat tot het moment waarop duidelijk wordt dat de fout slechts het gevolg kan zijn
van een enkele foutregel.

Het systeem van Sherman verschilt in menig opzicht van de eerder beschreven
systemen. Niet alleen qua werking maar ook qua presentatie van het
onderwijsmateriaal. Het systeem kent zijn beperkingen, maar heeft het voordeel dat
het werkt op een eenvoudige computer (zodat het beschikbaar is voor veel studenten)
en dat de ontwikkeling qua tijd en geld niet erg kostbaar is. ;

2.3.3 ITS voor het teren argumenteren met casus

Het systeem van Ashley en Aleveri" biedt een student de mogelijkheid om te
argumenteren over een casus. De student kan met het systeem in debat gaan over een
juridisch geschil, met als doel de student te leren om verschillende casusposities met
elkaar te vergelijken en tegen elkaar af te zetten. Op deze wijze wordt getracht het
redeneren naar analogie aan te leren, een vaardigheid die in het juridische denken een
belangrijke rol speelt. Deze vaardigheid is vooral van belang in het Anglo-
Amerikaanse 'common law'-systeem. Binnen een dergelijk rechtssysteem is het
vinden van een aan de op te lossen casus analoge casus, die bovendien tot de voor
cliënt gewenste uitkomst leidt, een centrale vaardigheid. Het beargumenteren van
overeenkomsten en verschillen tussen casus vormt daarbij de kern. Deze vaardigheid
kan voor een bepaald juridisch probleem (verder te noemen probleem-casus) in de
volgende componenten uiteengelegd worden.

a. Het vinden van casus die (in voldoende mate) overeenkomen met de probleem-
casus en derhalve als precedenten van de probleem-casus gezien kunnen worden.
Daartoe moet onderkend worden welke feiten de uitkomst van het precedent in
zowel positieve als negatieve zin beïnvloed hebben. Alleen dan immers kan
bepaald worden of het precedent bruikbaar is om het gewenste resultaat in de
probleem-casus te bereiken.

b. Het aangeven van de analogie tussen precedent en probleem-casus op zulk een
wijze dat gerechtvaardigd wordt om beide casus op gelijke wijze te behandelen.
Dat vergt dat de zwakke en sterke punten van de casus worden onderkend.

c. Onderscheid maken tussen de probleem-casus en precedenten die men juist niet als
zodanig wil erkennen. Dat moet op verdedigbare wijze gebeuren, hetgeen betekent

48. K.D. Ashley and V. Aleven: Towards an Intelligent Tutoring System for teaching law students to
argue with cases, In 'Proceedings o//Ae IWrd /ntórnadona/ Csn/ference on >
<S Law', Oxford, England, 25-28 June 1991. •••>:.,
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dat de verschillen tussen ongewenste precedenten en de probleem-casus helder
uiteengezet moeten worden"".

d. Het vinden van tegenvoorbeelden, dat wil zeggen precedenten analoog aan de
probleem-casus, die een andere dan de voorgestelde oplossing tot uitkomst
hadden.

e. Het selecteren van het beste precedent gegeven de zwakke en sterke punten van de
probleem-casus. Daarvoor dient rekening gehouden te worden met de analogieën,
verschillen en tegenvoorbeelden.

f. Het beoordelen van de kracht van de gebruikte argumenten.
g. Het formuleren van een algemene regel, afgeleid uit het beste precedent en wel zo

dat de regel precedenten met ongewenste uitkomsten zoveel mogelijk onderscheidt
van het precedent met de gewenste uitkomst.

h. Het toetsen van de houdbaarheid van de algemene regel met behulp van
tegenvoorbeelden (reële of hypothetische), die tot een (beperkende) herformulering
van de algemene regel aanleiding kunnen geven.

Om de hierboven genoemde vaardigheden bij studenten te vergroten kan een ITS
zowel een conceptueel model als een oefening aanbieden. Het hier beschreven model
geeft de student criteria voor het selecteren van casus en het leert de student op basis
van deze criteria casus te analyseren opdat een precedent geselecteerd wordt, dat tot
de beste, want meest gewenste oplossing in casu leidt. Om dit te bewerkstelligen doet
het systeem het volgende.
1. Het geeft uitleg over de argumentatie en de criteria die gebruikt worden om de

argumenten te evalueren.
2. Het biedt de student de mogelijkheid om vaardigheden te oefenen.
3. Het geeft de student feedback over de kwaliteit van zijn of haar oplos-activiteiten.

In concreto gaat het systeem een soort mini-debat met de student aan. De tutor
poneert een geschil en vraagt aan de student om daar een standpunt over in te nemen
(instemmen of verwerpen) en geeft vervolgens een aantal mogelijke argumentaties.
Sommige argumentaties zijn beter dan andere. Kiest een student een minder goede
argumentatie, dan komt het systeem met een uitvoerige reactie, waarin woidt
uitgelegd waarom een andere argumentatie dan die welke door de student gekozen is
beter is. Tevens geeft het systeem aan wat de beste tegenwerping is en geeft een
voorbeeld van het beste precedent dat in de argumentatie gebruikt kan worden.

Het model voor het tutorsysteem wordt in figuur 2.8 vereenvoudigd weergegeven".

Het tutorsysteem werkt als volgt.

49. Er moet bijvoorbeeld op gewezen worden dat een van de omstandigheden die bepalend was voor
de uitkomst van het precedent in de probleem-casus ontbreekt. Argumenten die bedoeld zijn om
het tegendeel aan te tonen, moeten voorzien worden.

50. K.D. Ashley and V. Aleven: Towards an Intelligent Tutoring System for teaching law students to
argue with cases, In 'Proceeding o/ rte 7Wrtf Zntemafiona/ Q>n^renee on ^my?cia/ Jwrf/tamce
4 law' , Oxford, England, 25-28 June 1991, p. 45.
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Figuur 2.8

1. De 'agenda manager' geeft de 'dialogue manager' een opdracht om een les te
selecteren, die de student vertrouwd maakt met de leerstof.

2. De 'dialogue manager' selecteert een of meer onderwerpen uit het 'student model'
en selecteert een les over deze onderwerpen. Het legt de student een geschil voor.
Het 'student model' vormt een afspiegeling van alle onderwerpen binnen het
domein. In dit model wordt bijgehouden welke onderwerpen reeds behandeld zijn.

3. Met behulp van de 'tool kit' kan de student reageren op het voorgeschotelde
geschil. Deze 'tool kit' bevat een verzameling van mogelijkheden om: (a)
precedenten te zoeken in een bibliotheek van precedenten; (b) precedenten te
selecteren voor gebruik in een argumentatie; en (c) feiten uit een precedent te
benadrukken zodat analogieën of juist verschillen tussen het geselecteerde
precedent en het onderhavige geschil naar voren komen. De voor een geschil
relevante gelijkenissen of verschillen in een precedent worden gerepresenteerd
door zogenaamde factoren. Factoren zijn verzamelingen van feiten die in het voor-
of nadeel werken van de eiser in casu. Het systeem communiceert met de student
dan ook hoofdzakelijk over deze factoren door middel van menu's waarin deze
factoren als menuopties opgenomen zijn. Deze manier van communiceren is
natuurlijk nogal beperkt.

4. De 'student interpreter' analyseert vervolgens de reacties van de student, past het
'student model' daarbij aan en zorgt ervoor dat de 'agenda manager' nieuwe taken
geeft. De 'agenda manager' raadpleegt het inmiddels aangepaste 'student model'
bij het geven van nieuwe opdrachten. Het hele proces wordt met een nieuwe
opdracht en een bijgewerkt 'student model' opnieuw doorlopen. Een mogelijke
opdracht van de 'agenda manager' kan zijn dat de 'pedagogical module" een
didactische reactie op een antwoord van de student moet geven.

Om de reacties van de student te analyseren worden de antwoorden van de student
vergeleken met die van de 'domain expert', waarbij met behulp van het 'student
model' wordt bekeken welke zaken de student wel beheerst en welke niet. Blijkt uit
de antwoorden van de student dat hij de kwestie beheerst, dan wordt het 'student
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model' aangepast. Is dat niet het geval, dan genereert de 'student interpreter"
additionele taken die zorgen voor feedback en uitleg. Het 'student model' zorgt er in
dat geval voor dat de 'dialogue manager' meer basale onderwerpen aanbiedt en een
les samenstelt die verdere oefening biedt.

In hoeverre het hier beschreven systeem daadwerkelijk verwezenlijkt is, wordt niet
helemaal duidelijk uit de literatuur. Dat met implementatie een begin is gemaakt is
zeker. Het onderhavige systeem is gericht op 'case law' en is daarom niet zonder
meer geschikt voor onderwijs in een 'civil law'-stelsel als het onze. Maar de door het
systeem geoefende argumentatietechnieken zijn ook van nut in het kader van een 'civil
law'-systeem.

2.4 VERSCHILLEN IN ARCHITECTUUR

Overzien wij het voorafgaande, dan is duidelijk dat er nog geen uniforme architectuur
voor ITS'en bestaat. Zelfs is het niet zo dat er slechts een beperkt aantal varianten
bestaat. De onderlinge verschillen, zowel onder de juridische als de niet-juridische
ITS'en, zijn aanzienlijk. Iedere ontwerper ontwikkelt zijn hoogst persoonlijke
architectuur.

Voor de geconstateerde variatie in architectuur is een aantal redenen aan te geven. De
voornaamste reden is gelegen in de doelstelling van een ontwerper van een ITS.
Afhankelijk van zijn doelstelling maakt de ontwerper een architectuur waarin deze
doelstelling tot zijn recht komt. Het blijkt voorlopig dat iedere doelstelling die
verschillend is voor een nieuw ontwerp zorg draagt. Zowel het domein als de
doelstelling stellen hun eisen aan de kennisrepresentatietaal en de didactische
methoden. Ieder domein wordt beheerst door zijn eigen didactische tradities.
Geografen, bijvoorbeeld, hebben zo hun eigen ideeën en tradities omtrent de wijze
waarop hun vak gedoceerd moet worden. Deze tradities verschillen van wat,
bijvoorbeeld, onder juristen gebruikelijk is. Maar naast de vakdidactische tradities
bestaan er ook nog persoonlijke voorkeuren van de ontwerper, bijvoorbeeld ten
aanzien van didactische methoden en daarmee ook ten aanzien van de doelstelling van
hetlTS.

Uit dit alles kunnen wij concluderen dat er tot nu toe niet één aanpak is geweest, die
duidelijk succesvoller is dan alle andere. Wel blijkt dat ITS'en een aantal
overeenkomsten bezitten. Dit 'hoofdspoor', waarop alle ITS'en zich tot nu toe
bevinden, wordt gevormd door de volgende karakteristieke eigenschappen van ITS'en.
1. Een ITS bezit expliciet gemaakte domeinkennis.
2. Een ITS is uitgerust met een of meer didactische strategieën.
3. Een ITS bezit een studentmodel, op basis waarvan het zijn werking en/of reacties

aan de gebruiker/student aanpast.

Omdat er geen algemeen ITS-ontwerp bestaat zullen ook wij onze eigen doelstelling
en voorkeuren volgen. In de volgende paragraaf zullen wij onze uitgangspunten bij
het ontwerpen van LITES beschrijven.
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2 . 5 LFTES, EEN INTELLIGENT JURIDISCH T U T O R S Y S T E E M

Hoewel LITES in menig opzicht verschilt van alle tot nu toe beschreven systemen zal
ook LITES het 'hoofdspoor' volgen. Maar daarmee is dan ook alles gezegd: de
overeenkomsten tussen LITES en de andere ITS'en reiken niet verder dan de
aanwezigheid van globale componenten en ideeën. De verwezenlijking ervan is op
andere, eigen wijze gedaan.
In ons uitgangspunt voor LITES kiezen wij een menselijke tutor op dit terrein als
voorbeeld. Wij beginnen daarom met een nadere beschrijving van de rol van de
menselijke tutor in het leerproces. Daarmee wordt de levende docent tot model voor
het te ontwikkelen ITS. Na het typeren van de ideale menselijke docent is het tijd om
te bekijken welke beperkingen een computer op dit gebied heeft en in hoeverre een
computer toch in staat geacht moet worden een zinvolle bijdrage te leveren aan het
leerproces.

2.5.1 De rol van de docent in het leerproces

Bij het modelleren van een tutor is de volgende vraag van belang: welke
eigenschappen van een docent zijn tijdens een leerproces relevant voor een juiste
overdracht van de leerstof? In deze paragraaf zullen wij de vakkennis van de docent,
de flexibiliteit van de docent bij het maken van een keuze uit didactische middelen, de
communicatie tijdens het leerproces en een paar typisch menselijke trekken van de
docent bekijken.

a) De vakkennis van de docent
Voor het succesvol onderwijzen van een leerstuk is het nodig, dat de docent weet hoe
een bepaald leerstuk is opgebouwd. Dit betekent dat de docent niet alleen kennis moet
hebben van de feiten die al dan niet relevant zijn binnen een bepaald leerstuk (welke
soort casus wordt beheerst door het leerstuk), maar ook van de effecten veroorzaakt
door de aan- of afwezigheid van deze feiten (welke casus zijn in werkelijkheid
mogelijk en welke onmogelijk). Dit betekent dat de docent zich bewust moet zijn van
de regels, die bepalen hoe de werkelijkheid het feitencomplex beïnvloedt. Daarnaast
moet de docent ook op de hoogte zijn van de regels waarmee voor de verschillende
casus oplossingen gevonden kunnen worden. Deze regels omvatten niet alleen de
'afleidingsregels' voor de oplossing (als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, dan
geldt een bepaalde oplossing) maar ook de 'strategische regels', die bepalen in welke
volgorde de 'afleidingsregels' toegepast moeten worden (de werk- of redeneerwijze
om tot oplossingen van casus te komen). De vakkennis van een docent bevat derhalve
niet enkel inhoudelijke kennis, maar ook procedurele kennis, -

b) De flexibiliteit by de keuze uit didactische middelen
De docent heeft de keuze uit een veelheid van didactische vormen". Hoe kiest hij
daaruit? In de eerste plaats bestaan er op dat punt zekere conventies, die -zo mag
aangenomen worden- tenminste ten dele de neerslag vormen van de didactische

51. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld: colleges, werkgroepen, audiovisuele presentaties, praktijk-
testen, demonstraties, boeken, zelfstudie enz, >
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ervaringen van vakgenoten in het verleden: 'Dit onderwerp kun je het best aldus
aanpakken.' Onderwijs in de wiskunde wordt gewoonlijk anders gegeven dan
onderwijs in de geschiedenis. De inhoud van de leerstof in die vakken stelt andere
eisen en leidt aldus tot andere didactische keuzen.

Een ander aanknopingspunt voor de keuze uit didactische middelen is gelegen in de
voorkennis van de studenten. Wat weten de studenten al, waarbij kan worden
aangesloten? Welke misverstanden die correctie behoeven hebben deze studenten? De
docent heeft de keuze uit verschillende manieren om de voorkennis van zijn studenten
te toetsen: hij kan hen zelf laten vertellen wat zij al (denken te) weten; hij kan dat ook
uitzoeken door vragen te stellen.

Niettemin is de keuze door de docent van de didactische middelen ten dele een
kwestie van 'trial and error': op grond van de voor zijn vak geldende didactische
conventies en zijn schatting van de bij de studenten aanwezige voorkennis, kiest hij
zijn methode, observeert hij het resultaat in termen van leergedrag en leerresultaat, en
past hij op grond van die observaties zijn didactische activiteit aan, zo nodig
herhaaldelijk. Het is deze yfexiMitei/ bij de keuze uit didactische werkvormen, die de
sterkste kant vormt van levende docenten; flexibiliteit die gestuurd wordt door
observatie van wat hij bij zijn studenten teweegbrengt, . .. • .• . , .• . .

Docenten registreren de signalen die studenten uitzenden. Deze signalen zijn van
velerlei aard: verbale, maar ook de non-verbale'*. Op het moment dat een docent
verstoken blijft van dergelijke signalen, is hij niet meer in staat zijn activiteiten erop
af te stemmen. Hetzelfde geldt wanneer een docent de signalen niet op een juiste
wijze interpreteert. Het gaat derhalve om twee aspecten: opmerkzaamheid voor de
reacties van de studenten èn correcte interpretatie van hun betekenis. v

Een docent die niet reageert op de signalen van studenten, is niet in staat om van
tactiek/strategie te veranderen, omdat hij daar immers geen reden toe heeft. Maar de
docent moet niet alleen reageren, hij moet ook op «feyuüfc wi/ze reageren. De reactie
moet aansluiten op de signalen die de student uitzond. Te groot gebleken
redeneerstappen moet hij in kleinere deelstappen uiteen kunnen leggen; abstracte
regelmatigheden moet hij met concrete voorbeelden tot leven kunnen wekken;
complexe samenhangen moet hij in schema's kunnen samenvatten; hij moet zulke
vragen kunnen stellen, dat duidelijk wordt waar een misverstand precies zit, etc.

c) De communicatie verloopt op natuurlijke wyze
De communicatie tussen student en docent verloopt op natuurlijke wijze. Dit wil
zeggen in een medium dat beide partijen in de loop der tijd hebben leren beheersen en
dat zij moeiteloos hanteren. Elke reactie lokt een gedoseerde tegenreactie uit. Het
leerproces is een aaneenschakeling van dergelijke reacties, zonder dat wij vooraf
kunnen aangeven welke reacties het belangrijkste zijn. Voor een ideale communicatie
geldt, dat de ontvanger de boodschap ongeschonden ontvangt en interpreteert op de

52. Te denken valt aan bijvoorbeeld: opgetrokken wenkbrauw, verveelde uitdrukking, diepe zucht,
begrijpend knikken, hoofdschudden, handen in het haar, enz.
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manier zoals door de zender bedoeld. De boodschap moet ondubbelzinnig zijn. Er
mogen geen interpretatie-moeilijkheden ontstaan en als deze er wel zijn, dient de
zender te verifiëren of de boodschap op de juiste manier is overgekomen; de
ontvanger dient na te gaan of hij hem op de juiste wijze heeft verstaan.

In de normale leersituatie verloopt dit alles, ondanks alle problemen van
communicatie- stoornissen die plegen op te treden, relatief moeiteloos. Taal speelt
daarbij een alles overheersende rol. Er is geen middel geschikter om genuanceerd
duidelijk te maken wat wij bedoelen. Hoewel ieder gedachteloos in staat is om dit
instrument te hanteren, wil het toch nog wel eens voorkomen dat wij elkaar niet
(volledig) begrijpen. Maar twee aspecten houden dat probleem binnen de perken: dat
wij dezelfde taal spreken en dat het contact onmiddellijk is. .

d) De menselijke kant
Levende docenten hebben menselijke trekken, die niet altijd zonder gevolg zijn in een
didactische situatie. Die gevolgen kunnen zowel positief als negatief zijn. Wij
bespreken enkele van die didactisch relevante menselijke aspecten.

Niet alleen de vakkennis en didactische bekwaamheid van een docent zijn van belang,
ook zijn persoonlijkheid, met aspecten als het enthousiasme, de warmte en de
inspiratie die hij uitstraalt. Het leergedrag van studenten wordt niet zelden beïnvloed
door de wens om de goedkeuring van de docent te verwerven. Een docent kan
kalmerend op een student werken. Hij kan een student uit zijn tent lokken, d.w.z.
door zijn aanwezigheid tot betere prestaties brengen.

Maar evenzeer kan een docent een student zenuwachtig maken, ontmoedigen en doen
'dichtklappen'. De docent kan ongeduldig worden en geïrriteerd zijn en studenten
aldus ontmoedigen. Ook kan een docent een vooroordeel over een student hebben dat
niet overeenkomt met de werkelijkheid en op deze wijze een student over- of juist
onderschatten. Daarbij komt nog eens dat docenten niet altijd tijd hebben voor hun
studenten en dat zij niet altijd bereikbaar zijn. ......

Docenten werken zelden met slechts één student tegelijk. Hoe aandachtig zij het
resultaat van hun interventies ook observeren, bij het werken met groepen studenten
is de kans groot dat allerlei signalen hen ontgaan. En zelfs als dat niet het geval is,
dan is het nog niet mogelijk op ieder tekort van iedere student afzonderlijk te
reageren. In veel gevallen zal de docent bij didactische interventies een zeker
gemiddelde moeten zoeken en aldus het gevaar lopen geen van de studenten echt te
bedienen.

Didactische interventies moeten op de man af plaatsvinden. Dat verhoogt het risico
van inadequate reacties van de kant van de docent, waarvan lang niet zeker is dat hij
die altijd meteen ontdekt en kan corrigeren. ;
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e) De ideale docent
De 'ideale docent' beschikt over zowel vakkennis als didactische kennis en kan de
leerstof prima uitleggen. Hij is in hoge mate gevoelig voor door ieder van zijn
studenten uitgezonden signalen en past zijn didactische werkwijze flexibel daarbij aan.
Zijn persoonlijkheid en optreden weten zijn studenten te enthousiasmeren, hij is nooit
ongeduldig en altijd beschikbaar.

De 'ideale docent' bestaat niet. Er is geen docent die over al deze eigenschappen
beschikt. Het is goed dat in gedachten te houden bij het lezen van de volgende
paragraaf, waarin wordt nagegaan in hoeverre het mogelijk zou kunnen zijn om een
'ideale docent' met behulp van een computerprogramma te simuleren. A priori kan
men voorspellen dat zulk een poging moet uitlopen op een compromis van gewenste
eigenschappen. Welnu, ook iedere levende docent vormt zo'n compromis.

2.5.2 Het simuleren van een docent met behulp van een computer

In deze paragraaf onderzoeken wij welke van de in de vorige paragraaf genoemde
kenmerken van levende docenten zich lenen om door een computerprogramma
gesimuleerd te worden, in hoeverre dat mogelijk zal zijn, op welke punten concessies
gedaan zullen moeten worden en hoe bezwaarlijk dit is. Tevens gaan wij na of, en in
hoeverre, het mogelijk is om zwakke kanten van levende docenten in een computer-
simulatie te vermijden. Daarbij wordt de indeling van de vorige paragraaf gevolgd.
Wij stellen voorop dat het gebruik van de computer onherroepelijk tot
vereenvoudigingen leidt bij de beoordeling van de eerder besproken kenmerken.

a) De vakkennis van de docent
Een goede docent heeft kennis van en inzicht in de materie die hij onderwijst. Hij is
zich bewust van de regels die gebruikt worden bij het oplossen van vraagstukken
binnen het te onderwijzen kennisgebied. Het vereiste van inhoudelijke en procedurele
vakkennis geldt ook voor de docent in computervorm. Dit is te realiseren met behulp
van Al-technieken, zoals die ook gebruikt worden bij de ontwikkeling van expert-
systemen. Bij expertsystemen is -zoals de term al aangeeft- het systeem expert op het
kennisgebied. Het systeem heeft alle kennis in de vorm van regels" ter beschikking
en kan door het verwerken van feiten en het selecteren van afleidingsregels tot
oplossingen en conclusies komen.

Wanneer wij als vakkennis het recht nemen, dan rijst er een probleem ten aanzien van
de betekenis van een aantal juridische begrippen. Wanneer wij ons in het recht
bijvoorbeeld afvragen of iemand 'te goeder trouw' heeft gehandeld, dan kunnen wij
daarover redetwisten. Bij de bepaling daarvan spelen een aantal factoren mee. Naast
strikt juridische spelen ook gevoelsmatige factoren een rol bij het beantwoorden van
de vraag of wij in een gegeven geval 'goede trouw' aanwezig achten of niet. Wat in

53. Aangezien LITES een regelgebaseerd systeem is beperk ik me in het vervolg, wanneer ik over
expertsystemen schrijf, tot regelgebaseerde expertsystemen.
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het recht als feit of als regel mag gelden, is niet ondubbelzinnig bepaalbaar**. Dit is
een van de redenen waarom het maken van juridische 'expertsystemen' zo moeizaam
verloopt. Echter, wanneer het kennisgebied maar zorgvuldig geselecteerd en
afgebakend wordt en er vervolgens goede afspraken gemaakt worden over wat -
desnoods 'for the time being'- met welke termen bedoeld wordt, is het mogelijk om
ook in het recht een systeem te bouwen, dat tot acceptabele juridische beslissingen
binnen dat domein komt". In hoofdstuk 4 zullen wij dit bekijken met betrekking tot
het leerstuk van de 'derde-verkrijger te goeder trouw' (neergelegd in art. 3:86 BW).

b) De flexibiliteit bij de keuze uit didactische middelen
Ook een computer als tutor zal inzicht moeten krijgen in de voorkennis van een
student. Omdat een computer geen natuurlijke taal verstaat (of in ruimschoots
onvoldoende mate), kan de student niet in eigen woorden de computer inlichten over
de stand van zijn voorkennis. De computer kan de student wel ondervragen over zijn
voorkennis, zij het niet zo gedetailleerd als een dialoog in natuurlijke taal zou
toestaan. Aan het ondervragen van een student door een computer dienen de volgende
voorwaarden gesteld te worden. _

1. De computer moet kunnen selecteren waar hij begint met (onder)vragen.
2. De vragen moeten zo geformuleerd worden dat de antwoorden van de student zo

kort zijn, dat de computer hun juistheid ondubbelzinnig kan vaststellen.
3. De vragen moeten zo helder en zorgvuldig geformuleerd zijn, dat de student er

een eenduidig antwoord op kan geven.
4. De computer moet zelf ook het antwoord op de gestelde vragen weten.
5. De computer moet kunnen bekijken of zijn eigen antwoord overeenkomt met het

door de student gegeven antwoord.
6. De computer moet in begrijpelijke vorm kunnen reageren op de gegeven

antwoorden.
7. De reactie van de computer moet 'didactisch verantwoord' zijn.

Bij de bovengenoemde punten kunnen de volgende kanttekeningen worden geplaatst.
Hierbij moeten wij in het oog houden dat het doel van het ondervragen is het
achterhalen van de (voor)kennis van de student opdat onvolledigheden en
misverstanden in de kennis zichtbaar worden.

Ad 1. De computer kan het niveau van ondervragen bepalen door zijn kennis over
de student te raadplegen (de jaargroep van de student of, aanzienlijk beter, de
voorkennis van de student naar aanleiding van een eerdere ontmoeting met de
student).

Ad 2. De antwoorden van studenten kunnen bestaan uit cijfers, letters of één of
meer woorden. Wanneer zij uit woorden bestaan, dan moet de computer die
kunnen begrijpen. De computer dient de bedoeling van de student uit het
antwoord te kunnen opmaken. Kan hij dit niet of is hij daar niet zeker van,

54. Vgl. daarover laatstelijk M.J. Cohen: O e r *« denfen vcn>n«en, Nieuwenhoflezing V, Kluwer
Deventer, 1992.

55. H.J. van den Herik: Kimne/t com/wrerj rechtsprefen ?, Gouda Quint bv Arnhem, 1991.
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dan kan hij twee dingen doen. Hij geeft als reactie dat hij het antwoord niet
begrijpt en vraagt opnieuw totdat hij het wèl begrijpt. De andere mogelijkheid
is dat de computer reageert met de mededeling, dat hij er niet zeker van is of
hij het antwoord wel goed begrepen heeft, waarna hij aangeeft hoe hij het
antwoord heeft opgevat en vraagt of de student het met deze interpretatie eens
is. Zo niet, dan mag de student opnieuw en preciezer antwoord geven op de
vraag. Een antwoord kan ook bestaan uit een mogelijk antwoord selecteren uit
een lijst van antwoorden.

Ad 3. De helderheid van vragen laat nog wel eens te wensen over. Het is ook niet
eenvoudig om een heldere vraag te stellen, die ieder misverstand uitsluit,
zeker wanneer nuanceringen in het spel zijn. Deze nuanceringen hangen
samen met de complexiteit van het te onderwijzen leerstuk. De helderheid van
een vraag zegt verder nog niets over de eenduidigheid van het gewenste
antwoord. Wanneer de vraag gesteld wordt 'Noem een jongensnaam ?', dan
is de vraag helder genoeg, maar het te verwachten antwoord is niet te
voorspellen en daarom ook niet op juistheid te controleren (tenzij de computer
zou beschikken over een uitputtende lijst van jongensnamen, wat in de
praktijk moeilijk te realiseren is). Het is daarom nodig om bij het formuleren
van een heldere vraag ook rekening te houden met de restricties van het
antwoord. Bij vragen zoals de bovenstaande, waarbij het aantal juiste
antwoorden omvangrijk is, moet men overwegen om de student te laten
kiezen uit een beperkt aantal antwoorden (meerkeuzevragen).

Ad 4. Kennis van het juiste antwoord door de computer kan het eenvoudigst
gerealiseerd worden door bij elke vraag (een of meer) standaardantwoorden te
bedenken. Maar beter is het om de computer kennis te verschaffen van het te
onderwijzen leerstuk waardoor het zelf de antwoorden op de gestelde vragen
kan afleiden.

Ad 5. Bij open vragen kan het controleren van de juistheid van antwoorden
plaatsvinden door middel van woordherkenning met behulp van een thesaurus
of door ontleding, waardoor een antwoord van de student wordt omgevormd

•••• tot een antwoord waarmee de computer 'intern' kan werken (zoals bij de
LEX-TUTOR). Aldus wordt ervoor gezorgd dat het antwoord van de student
dezelfde structuur krijgt als het antwoord van de computer, zodat vergelijken
mogelijk wordt. In het geval van meerkeuze-antwoorden zal dit omzetten naar
een intern te gebruiken structuur niet veel problemen opleveren omdat dan
slechts gebruik gemaakt wordt van letters of cijfers voor het bepalen van de
keuze, waardoor interpretatieproblemen worden uitgesloten.

Ad 6. Op het moment dat de computer het gegeven antwoord 'begrijpt', is het
technisch mogelijk om daar een reactie aan te verbinden. Het probleem zit
hem vooral in de reacties op foute antwoorden. Om foute antwoorden van
studenten adequaat te corrigeren, is het nodig dat de ontwerper alle mogelijke
(typen) fouten kan voorzien. Dit is meestal niet doenlijk zodat de ontwerper
aangewezen is op andere methoden. Een mogelijke methode is door een
rationele analyse van de vraag te bekijken welke fouten het meest voor de
hand liggen. Een andere mogelijkheid is door een analyse van de facto
gemaakte fouten en een rationele reconstructie van de denkprocessen die tot
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deze fouten geleid kunnen hebben, proberen een adequate reactie te
formuleren.

Ad 7. De juistheid en de gevatheid van de reactie zijn afhankelijk van de
gedetailleerdheid van de vraag en het antwoord. Hoe gedetailleerder de vraag
of het antwoord, des te specifieker kan de reactie zijn. Daarbij spelen tevens
de mogelijkheden van de ontwikkelomgeving en de creativiteit van de
ontwikkelaar een rol.

Wanneer blijkt dat de student bepaalde kennis niet heeft of over een verkeerde
voorstelling van zaken beschikt, dan zal de computer ontbrekende kennis moeten
aanvullen en foutieve kennis moeten corrigeren. Aan de manier waarop dit gebeurt,
zal een didactisch verantwoorde strategie ten grondslag moeten liggen. Dergelijke
didactische kennis, bij levende docenten veelal impliciet voorhanden, zal expliciet
gemaakt moeten worden. Indien meer strategieën in aanmerking komen, moet ook het
mechanisme dat ervoor zorgt dat van de ene naar de andere strategie gesprongen
wordt (op zichzelf ook een strategie) expliciet gemaakt worden en op zijn beurt
didactisch verantwoord zijn.

Met een computer wordt in de regel gecommuniceerd door middel van een
toetsenbord of 'pointing-device' (bijvoorbeeld een muis). Voor het gros van de
computers is dat op het moment de enige manier waarop ze signalen van de gebruiker
tot zich kunnen nemen. Dit betekent dat een computer niet in staat is de verbale of
non-verbale signalen die mensen uitzenden op te vangen. In een leeromgeving is het
een grote handicap wanneer de tutor van dit soort signalen verstoken blijft. Bovendien
is het een probleem dat de computer niet altijd weet hoe hij binnenkomende signalen
moet interpreteren. Als zo'n signaal binnen het verwachtingspatroon ligt en derhalve
voorzien kan worden, kan voor een aangepaste reactie gezorgd worden. Maar wat
doet men met signalen die niet voorzien zijn? Negeren? Dat lijkt niet erg verstandig.

Alleen de signalen die binnen het verwachtingspatroon liggen kunnen tot een adequate
reactie aanleiding geven. Daarbij is het van belang dat de reacties variabel zijn,
d.w.z. niet altijd voorspelbaar zijn. Dat is moeilijk, omdat een computer geen
creativiteit bezit en alleen kan reageren op verwachte signalen. Daarop wordt in de
regel met een voorgeprogrammeerde reactie gereageerd, dus altijd op dezelfde
manier. Dit heeft tot gevolg dat de meeste computerprogramma's als saai en weinig
onderhoudend bestempeld worden. Zelfs de vaak erg geanimeerde computerspelletjes
gaan op den duur vervelen door hun stereotiepe reacties.

c) De communicatie dient op zo natuurlijk mogelijke wijze te verlopen
De communicatie tussen gebruiker en computer is, zoals reeds eerder opgemerkt, van
zeer beperkte aard. Slechts door het aanwijzen op het scherm of het typen van
boodschappen via een toetsenbord kan gecommuniceerd worden. Dit feit alleen al
geeft de communicatie een kunstmatig karakter. Zolang het onmogelijk blijft om
computers voldoende notie van natuurlijke taal bij te brengen, zullen computers
onvolwaardige gesprekspartners voor hun gebruikers blijven. Computers zijn
apparaten met een gebruiksaanwijzing. Het enige dat de ontwikkelaar kan doen, is
ervoor zorgen dat de communicatie op zo eenvoudig mogelijke wijze verloopt.
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Daarnaast dient men te blijven zoeken naar middelen om de expressievrijheid van de
gebruiker zo min mogelijk te beperken. Die twee eisen kunnen tegenstrijdig zijn: de
eis van eenvoud kan beperkingen opleggen aan de expressievrijheid.

De elektronische tutor beschikt dikwijls alleen over een beeldscherm. Gewoonlijk
verschijnt daarop slechts tekst. Dat is een onnodige beperking: beeldschermen kunnen
ook figuren, foto's en zelfs videobeelden aanbieden, waarmee leerstof ondersteund
kan worden; in het laatste geval zal een beeldplaatspeler of videorecorder aan de
computer geschakeld moeten worden. Of beelden een nuttige aanvulling vormen,
hangt echter af van de leerstof en de leermethode(n).

d) De menselijke aspecten
Uit zichzelf heeft een computer geen menselijke trekken. Voorzover men die voor het
leerproces van gebruikers nuttig acht, kan geprobeerd worden om menselijke trekken
te simuleren. Dat zal echter niet meevallen: persoonlijke uitstraling en warmte lenen
zich niet direct voor simulatie. Geldt dit evenzeer voor enthousiasme en levendigheid?
Laten wij veronderstellen dat iets daarvan ook in een computerprogramma
ondergebracht moet kunnen worden.

Persoonlijke eigenaardigheden van docenten, die het leerproces zouden kunnen
verstoren of hinderen, kunnen wij in de elektronische tutor gemakkelijk vermijden.
Van zichzelf zijn computers niet bevooroordeeld, zij worden nooit moe, raken nooit
geïrriteerd en zijn altijd beschikbaar. Dat zijn niet geringe voordelen. Het is
bovendien niet onwaarschijnlijk dat studenten het prettig vinden, wanneer zij door een
computer worden 'ondervraagd'. Voor een computer hoeven zij zich immers niet te
schamen voor fouten. Worden fouten door het systeem geregistreerd en vervolgens
geïnspecteerd door levende docenten, dan verdwijnt dat voordeel". De vraag of dat
gebeurt, is derhalve niet zonder belang en verdient afzonderlijke aandacht.

e) De ideale elektronische docent
A priori lijkt het niet onmogelijk om een elektronische tutor te construeren, die qua
aard van de vakkennis en de didactische kennis kan wedijveren met levende docenten.
Wanneer het kennisdomein beperkt blijft, is het met behulp van Al-technieken
waarschijnlijk mogelijk om vakkennis niet alleen op te slaan in het geheugen van de
computer, maar die tevens te combineren met een verzameling afleidingsregels, die
de computer in staat stelt zelfstandig reacties op antwoorden van studenten te
construeren. Aldus kan de flexibiliteit van de reacties van de elektronisch tutor
aanmerkelijk verhoogd worden. Toch is er vooralsnog weinig reden om te verwachten
dat een elektronische tutor in flexibiliteit van zijn reacties ook maar zal kunnen
wedijveren met die van levende docenten. Daar staat tegenover, dat een welont-
worpen elektronische tutor bij de uitvoering geen fouten zal maken: wat hem aan
wendbaarheid ontbreekt, wordt een beetje gecompenseerd door zijn betrouwbaarheid.

56. Het feit dat de naam van de student bij deze gegevens niet te achterhalen valt kan een gedeelte
van het negatieve effect teniet doen.
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Iets dergelijks geldt ten aanzien van de menselijke trekken van de elektronische tutor:
het ontbreken van positieve trekken wordt wellicht gecompenseerd door de
afwezigheid van negatieve trekken.

2.5.3 Eisen aan LITES

Hierboven hebben wij slechts in algemene termen over een ITS gesproken. In deze
paragraaf wordt aangeven aan welke eisen LITES moet voldoen.

In het voorgaande hebben wij gezien welke beperkingen de computer heeft ten
opzichte van de levende docent. Wanneer wij een ITS willen construeren naar het
evenbeeld van een levende docent dan moeten wij ons realiseren dat dit gezien al de
technische beperkingen niet echt mogelijk is en dus ook geen doelstelling kan zijn.
Het kan hoogstens een uitgangspunt zijn. Wij hebben voor LITES als uitgangspunt het
'Maastrichtse onderwijssysteem' genomen. Dit onderwijssysteem werkt
probleemgestuurd en is derhalve casus-gericht. Dit wil zeggen dat aan de hand van
casus voorkennis bij de studenten geactiveerd wordt en leerdoelen voor verdere studie
geïnitieerd worden. LITES zal derhalve de onderwijsstof casus-gericht benaderen en
behandelen.

Wij hebben gezien dat een ITS kennis moet hebben van het leerstuk dat het wil
onderwijzen. Om dit te bereiken wordt vaak aansluiting gezocht bij de wijze waarop
in expertsystemen kennis gerepresenteerd wordt. Ook wij zullen dit doen. Daarom zal
LITES zijn uitgerust met een kennisrepresentatietaal en een daarbij behorend
inferentiemechanisme (hierdoor is LITES in staat om conclusies te trekken op basis
van regels en bijbehorende feiten). De kennisrepresentatietaal zal gebaseerd zijn op
regels (produktieregels). Hierin zal het te onderwijzen leerstuk en de voor het
onderwijs benodigde didactische strategieën uitgedrukt worden.

Omdat LITES als uitgangspunt het Maastrichtse onderwijssysteem heeft zal LITES
onderwijzen aan de hand van casus. LITES kan elke casus, die binnen het domein van
het te onderwijzen leerstuk valt met behulp van het inferentiemechanisme en de
kennisregels oplossen.

Omdat de communicatie tussen LITES en de gebruiker op een zo natuurlijk mogelijke
manier moet verlopen, zal de casus die LITES genereert in natuurlijke taal aan de
gebruiker gepresenteerd worden. Dit geldt uiteraard ook voor de door LITES te
stellen vragen als voor de te geven respons op de (foutieve) antwoorden van de
gebruiker.

Voorts hebben wij gezien dat een ITS flexibel dient te zijn in het aanbieden van het
onderwijsmateriaal en het reageren op de antwoorden van de student. Om hieraan
tegemoet te komen zal LITES aan de volgende eisen moeten voldoen:
1. de door LITES te stellen vragen zijn afhankelijk van de antwoorden van de student

en de inhoud van de casus;
2. de didactische strategie van LITES is gebaseerd op het door de computer

ondervragen van de student met het doel te achterhalen waar de student een fout
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maakt, waarna het programma zelf een casus genereert, die toegesneden is op de
fout van de student;

3. LITES zal na iedere sessie met een student de gegevens van deze student opslaan;
4. LITES zal bij iedere nieuwe sessie rekening houden met de (opgeslagen) resultaten

van eerdere sessies en op grond daarvan bepalen welke nieuwe casus dienen te
worden aangeboden;

5. LITES is in staat om aan student-gebruikers studieadviezen te geven op basis van
hun (opgeslagen) leergeschiedenis;

Omdat de in LITES opgeslagen juridische en didactische kennis kan veranderen moet
deze kennis aangepast kunnen worden. Hiertoe zal LITES de volgende mogelijkheden
bieden:
1. de docent-ontwerper zal de kennisregels (zowel juridische als didactische) kunnen

aanpassen en optimaliseren;
2. de docent-ontwerper zal LITES een geheel nieuwe vulling kunnen geven, met

ander woorden LITES zal een 'shell' zijn, geschikt om ook voor een ander
(juridisch) leerstuk te functioneren;

Aangezien LITES binnen het onderwijs aan de Rijksuniversiteit Limburg" ingezet
moet kunnen worden, zal LITES moeten werken op personal computers'*.

Hoe dit alles gerealiseerd en geïmplementeerd is, zal in de volgende hoofdstukken
worden uitgelegd.

57. Binnen de rechtenfaculteit van de Rijksuniversiteit Limburg zijn voor de studenten alleen
personal computers uitgerust met het besturingssysteem MS-DOS aanwezig. Daarnaast geldt dat
wanneer studenten al computers bezitten, dit eveneens MS-DOS computers zullen zijn.

58. Het programma dient bij voorkeur in combinatie met een AT te worden gebruikt. Wanneer het
op een XT wordt gebruikt zal de snelheid te wensen overlaten.
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I I I HET INFERENTIEMECHANISME EN
DE KENNISREPRESENTATIETAAL

3.1 INLEIDING

In het vorige hoofdstuk hebben wij een aantal eisen gesteld aan L1TES. Een van die
eisen is dat LITES over een inferentiemechanisme moet beschikken. In dit hoofdstuk
besteden wij daarom aandacht aan het inferentiemechanisme van LITES; tevens
besteden wij aandacht aan de kennisrepresentatietaal die gebruikt wordt om de
juridische en didactische kennis te representeren. In § 3.2 beschrijven wij het
inferentiemechanisme van LITES en geven wij aan van welke zoekstrategie gebruik
gemaakt wordt. Vervolgens wordt in § 3.3 beschreven hoe de kennisrepresentatietaal
tot stand gekomen is. In § 3.4 beschrijven wij de werking en de syntax van de taal.
Een samenvatting volgt in § 3.5.

3.2 EEN OP PRODUKTIEREGELS GEBASEERD
INFERENTIEMECHANISME

In LITES maken wij gebruik van een kennisrepresentatie in de vorm van regels. Deze
regels hebben de volgende algemene vorm:

ALS [premissen] DAN [acties]

De premissen worden soms 'condities' genoemd en de acties 'conclusies', omdat één
mogelijke actie is het trekken van conclusies indien aan bepaalde condities is
voldaan".

De manier waarop met de regels omgegaan wordt (de sturing) kan zowel op globaal
als op lokaal niveau gedefinieerd zijn. De globale sturing is meestal domein-
onafhankelijk. Dat wil zeggen dat de gebruikte strategie niet gebaseerd is op
domeinkennis. Deze sturing is neergelegd in het inferentiemechanisme en is door de
maker van een regelbestand niet te veranderen. De lokale sturing is vaak wel domein-
afhankelijk en wordt door de maker van het regelbestand in de regels neergelegd.
Voorbeelden van lokale sturing zijn te vinden in de hoofdstukken 4 en 5. Op het
globale niveau kunnen regels zowel voorwaarts (forward chaining) als achterwaarts
(backward chaining) gestuurd worden. Bij forward chaining wordt vanuit de condities,
waarvan de waarde bekend zijn, gekeken of er conclusies getrokken kunnen worden.
Deze conclusies kunnen op hun beurt weer condities zijn in andere regels. Dit proces
wordt herhaald totdat er geen regels meer zijn waaruit conclusies getrokken kunnen
worden of tot een oplossing voor het probleem gevonden is. Bij backward chaining
wordt uitgegaan van een conclusie die we willen trekken en wordt gekeken of aan de

59. Peter Jackson: /«rodaaton « &pert ^ysreBW, 2nd ed., Addtson-Wesley, 1990, p. 139.
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hieraan ten grondslag liggende condities voldaan is. Het inferentiemechanisme in
LITES maakt gebruik van backward chaining.

Wanneer wij een aantal regels hebben waarin kennis is neergelegd, kunnen wij op
twee manieren naar conclusies zoeken, te weten depth-first en breadth-first. Bij
verwezenlijking in een programma blijken de bomen die door de twee zoekstrategieën
opgebouwd worden aanzienlijk te verschillen*'. Dit heeft gevolgen voor de
complexiteit van het domein. De behandeling valt echter buiten het kader van dit
hoofdstuk. , - / : . • . j . • : . - . .

LITES maakt gebruik van de zoekstrategie depth-first, waarbij de condities van links
naar rechts geëvalueerd worden. Wij zullen aan de hand van een eenvoudig voorbeeld
het achterliggende idee schetsen. Gesteld dat wij de volgende regels hebben:

ALS B EN C DAN A
ALS D EN E DAN B
ALS F EN G DAN C

Wij willen het programma de conclusie A laten afleiden.
Wanneer het programma «fc/tt^/ïm zoekt, zal eerst
gekeken worden of de waarde van B bekend is. Als dit niet
het geval is zal naar de waarde van D en vervolgens naar
de waarde van E gezocht worden. Daarna zal pas gekeken
worden of C al een waarde heeft. Is dit niet het geval dan
wordt naar de waarde van F en vervolgens naar de waarde
van G gezocht (zie figuur 3.1).

3 .3 DE KENNISREPRESENTATIETAAL P L +

De taal die ten grondslag ligt aan LITES is ontwikkeld aan de Rijksuniversiteit
Limburg door F J . Fernhout naar voorbeeld van de aan de universiteit van Twente
door o.a. M.A. Nieuwenhuis ontworpen TESSEC-expertsysteem-shell*'. De taal,
eerst PSEUDO genoemd, daarna tot ROMA omgedoopt"*, en tenslotte, na
ingrijpende veranderingen, PLPLUS genoemd, is geprogrammeerd in Borlands
TURBO-PASCAL 4.0 en werd in eerste instantie gebruikt voor het onderwijs in de
rechtsinformatica aan de juridische faculteit van de Rijksuniversiteit Limburg. Nadat
PLPLUS met succes was ingezet in het studiejaar 1988/89, werd de toenmalige versie
in mei 1989 in LITES opgenomen. Sindsdien hebben de beide talen (PLPLUS en de
LITES-versie van PLPLUS) een aantal wijzigingen ondergaan, waardoor de in deze

60. Van Diepen en Van den Herik: Zoektechnieken, HCC Meawsirfe/ nr. 27 en 28, April en mei
1981.

61. Dit systeem wordt uitvoerig beschreven in M.A. Nieuwenhuis: 7ESSEC- rai e*pertty#ee/B
wor <fe /W^emene Bi/jteraftwef; Monografieën sociaal recht nr 7; Kluwer Deventer, 1989.

62. Zie F.J. Fernhout: Rechtsinformatiea-onderwijs. Een artikel uit de symposium-bundel
C r - O f l f f e r M e i o i d Owfenwjr /n de /««dijcAe Disdp/toe; Kluwer Deventer 1988.
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talen geschreven programma's niet meer onderling uitwisselbaar zijn**. Om aan te
'geven dat de kennisrepresentatietaal in LITES verschilt van de PLPLUS-versie, zullen
wij de LITES-versie in het vervolg 'PL+ ' noemen.

3.4 DE SYNTAX EN DE WERKING VAN PL+

PL+ is een declaratieve programmeertaal. De bekendste declaratieve programmeer-
taal is PROLOG. Deze taal is veel krachtiger dan PL-K Maar PL+ heeft als
voordeel dat een computerleek er met relatief weinig inspanning veel mee kan
bereiken.

De declaratieve programmeertalen staan tegenover de procedurele programmeertalen
(zoals PASCAL en BASIC). In een procedurele programmeertaal moet de
programmeur stap voor stap aangeven wat de computer moet doen. In een
declaratieve programmeertaal legt de programmeur relaties tussen objecten vast in
regels (bijvoorbeeld in produktieregels). Vervolgens geeft hij de computer een doel
mee", waarna het programma zelf een weg zoekt door de regels om het doel op te
lossen. De gekozen weg hangt af van het inferentiemechanisme en de gebruikte
zoekstrategieën.

De naam PL+ staat eigenlijk voor "PropositieLogica + meer'. De taal is gebaseerd
op de propositielogica en bevat de connectieven EN, OF en NIET. Daarnaast kunnen
de elementaire objecten desgewenst ook met elkaar vergeleken worden met behulp
van de zogenaamde Boolese operatoren. Deze operatoren zijn:

kleiner dan: < • •
kleiner dan of gelijk aan: < =
groter dan: >
groter dan of gelijk aan: > =
gelijk aan: =
ongelijk aan: < >

Voorbeeld: uit art. 38 RO valt af te leiden, dat de kantongerechten kennis nemen van
vorderingen van niet meer dan ƒ 5000,-, Wij kunnen daarvoor de volgende produktie-
regel formuleren:

ALS [vordering] < = 5000 DAN [kantongerecht bevoegd]

waarbij [vordering] een getal voorstelt en '[vordering] < =5000' een voorwaarde is
met de waarde WAAR of ONWAAR.

63. Alle programma's die in PLPLUS zijn geschreven zijn met enige aanpassing (in de vorm van
het vervangen van woorden) in de LITES-versie om te zetten, echter omgekeerd is dit niet
altijd mogelijk.

64. Afhankelijk van de gebruikte declaratieve taal. ..,-.,. . .
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In PL+ ziet een produktieregel er iets anders uit dan de produktieregel zoals wij die
in § 3.2 geïntroduceerd hebben. De bovenstaande produktieregel wordt als volgt in
een PL+ -regel weergegeven (de syntax zal hieronder nog wat aangescherpt worden,
maar het principe blijft gelijk):

[kantongerecht bevoegd] wordt WAAR als [vordering] < =5000

De programmeur geeft op deze manier aan welke waarde de conclusie krijgt indien al
dan niet aan de voorwaarde(n) is voldaan. Wij zien ook dat in PL+ de produktieregel
begint met de conclusie en eindigt met de voorwaarden. Dit maakt voor de inhoud
van de regel geen verschil.

Elke taal heeft een grammatica, die nauwgezet gevolgd moet worden. Maar omdat
mensen flexibel zijn, begrijpen zij al snel wat iemand bedoelt, ook al drukt die
persoon zich gebrekkig uit. Maar een computer begrijpt alleen commando's" die
hem zijn bijgebracht. Wanneer een commando verkeerd wordt ingetypt, dan geeft de
computer vaak een 'syntax error' of een 'unknown command'. Deze beperking in
computertalen is de laatste jaren onderwerp van onderzoek geworden en heeft
geresulteerd in talen die in ieder geval aangeven, wat fout is of de gebruiker vertellen
wat zij denken dat het commando zou moeten zijn". Programmeertalen" zijn vaak
moeilijker om mee om te gaan dan de hierboven genoemde commandotalen,
aangezien ze een uitgebreidere syntax hebben dan de commandotalen. De meeste
programmeertalen vallen zelfs over punten, komma's en andere leestekens. Het
programma loopt vast wanneer het iets anders tegen komt dan het had verwacht.
Hierin vormt PL+ geen uitzondering. De syntax van PL+ is weliswaar eenvoudig,
maar moet strikt toegepast worden. Om het programmeren en ook het 'debuggen'
(fouten uit een programma halen) gebruikersvriendelijk te maken, is PL+ voorzien
van een aantal foutmeldingen, die de gebruiker een hint geven over de aard van de
fout en de plaats waar de fout zich bevindt.

In figuur 3.2 wordt beschreven hoe een PL+ -regel is opgebouwd. Dit behoeft echter
enige verduidelijking**, daarom wordt hieronder een aantal voorbeelden gegeven.

65. Wanneer we met een computer communiceren in de vorm van commando's dan hebben we te
maken met een commando-taal. De gebruiker geeft een commando en de computer voert dit
commando meteen uit, waarna de gebruiker weer een nieuw commando kan geven. De
standaard user-interface van het besturingssysteem MS-DOS (voor de IBM-compatible personal
computer) is een voorbeeld van een commando-taal.

66. J. Breuker, J. van der Baaren, R. Winkels, C. Duursma: Prinqpfer and practice in toowte/ge
reprwewafio/i /n £{/ROH£Lf; paper for workshop on "Knowledge Representation for help
systems for UNIX", University of California, Berkeley, 8-10 december 1987.

67. Programmeertalen werken anders dan commandotalen. In een programmeertaal geeft de
programmeur een hele serie elkaar opvolgende commando's (het programma) en zal de
computer deze commando-reeks pas in zijn geheel gaan uitvoeren op het moment dat de
gebruiker hierom vraagt (dit gebeurt vaak door het aanroepen van het programma met zijn
naam).

68. Met 'type' wordt bedoeld een string, getal, datum of Boolese expressie(s) (al dan niet gevolgd
door de verbindingswoorden en, of en niet). Met 'vorm' wordt bedoeld een bepaalde
aaneenschakeling van taalelementen.
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Waardetoekenning aan een regelkop door afleiding:

<regelkop> : <datatype> L :
wordt •'. •

<waarde> [ als <voorwaarden> ] { ,
<waarde> [als <voorwaarden> ] } ;

Waardetoekenning aan een regelkop door vraag:

<regelkop> : <datatype>
vraag [ ' <de te stellen vraag> ' ] ;

<regelkop> : keuze uit
'<optie I> ' , ' <op t i e2> ' { ,'<optie 10> '}
vraag [ ' <de te stellen vraag> ' ] ; -,

<regelkop> : reeks
aantal <waarde>
[ vraag ' < de te stellen vraag > ' ] ;

Hierbij moeten de volgende meta-tekens in acht genomen worden:

<X> iets van het type X moet ingevuld worden;
[Y] iets van de vorm Y mag ingevuld worden;
{Z} iets van de vorm Z mag ingevuld en kan herhaald worden;
iets anders moet letterlijk worden overgenomen.

Figuur 3.2

De produktieregel van art. 38 RO uit de vorige paragraaf ziet er in PL+ als volgt uit:

kantongerecht_bevoegd : boolean
wordt • • . ! : •

waar als vordering < =5000,
onwaar;

Een PL+ -regel (verder kortweg te noemen: regel) begint altijd met een zogenaamde
'regelkop'. Deze regelkop moet een aaneengesloten reeks karakters zijn, die begint
met een letter en die geen spaties mag bevatten. Deze regelkop is van een bepaald
type. Wij geven dit achter de regelkop aan door middel van een dubbele punt en de
type-aanduiding. In ons geval is dit het type 'boolean'. 'Boolean' is een typisch
computerwoord en betekent dat iets slechts twee waarden kan hebben. In PL+ zijn
dat de logische waarden WAAR en ONWAAR. Na deze type-aanduiding komt het
woord 'wordt' te staan, dat ervoor zorgt dat de regel goed te lezen valt en tevens
aangeeft dat hierna een 'waarde' moet komen die overeenstemt met de type-
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aanduiding. Nu komt de waarde die de regelkop krijgt, wanneer aan de voorwaarden
die erachter staan wordt voldaan. Deze waarde is bij het type 'boolean' WAAR of
ONWAAR. Achter de waarde komt het woord 'als' te staan. Hiermee wordt
aangegeven dat nu een aantal voorwaarden volgt, waaraan voldaan moet worden wil
de regelkop de bij deze voorwaarden horende waarde krijgen. Deze voorwaarden
kunnen ook andere regelkoppen zijn. In dat geval verwijzen de voorwaarden naar
andere produktieregels. In bovenstaande voorbeeld betreft de voorwaarde een
regelkop die vergeleken wordt met een getal. Dat wil zeggen dat de regelkop van
hetzelfde type moet zijn als datgene waarmee hij vergeleken wordt. De regelkop
'vordering' is dus van het type 'getal'. Deze vergelijking zal uiteindelijk WAAR of
ONWAAR zijn. Als de vergelijking WAAR is, dan is aan de voorwaarde voldaan en
zal ook de regelkop 'kantongerecht_bevoegd' de waarde WAAR krijgen. Is aan deze
vergelijking niet voldaan, dan wordt de komma achter de voorwaarde geïnterpreteerd
als een alternatieve toekenning van een waarde aan de regelkop
'kantongerecht_bevoegd' (lees in plaats van de komma het woord ANDERS). De
nieuwe toekenning is een onvoorwaardelijke toekenning en zorgt ervoor dat de
regelkop altijd een waarde krijgt. In dit geval is deze waarde ONWAAR. De regel
wordt altijd afgesloten met een punt-komma. De bovenstaande produktieregel is
derhalve op een natuurlijke manier te lezen:

'kantongerecht_bevoegd' van het datatype boolean wordt waar als de
vordering < = 5000 is en wordt anders onwaar.

De regelkop 'vordering' moet door PL+ worden afgeleid. Dat wil zeggen dat PL+
gaat zoeken naar een regel met als regelkop 'vordering'. Een dergelijke regel kan er
als volgt uitzien:

vordering : getal
vraag

'Hoe hoog is de vordering ?';

Nu zal PL+ de waarde van de regelkop 'vordering' niet afleiden, maar aan de
gebruiker vragen. De syntax is iets anders dan bij een afleid-regel. Eerst krijgen wij
de regelkop; vervolgens wordt middels een dubbele-punt het datatype van de regelkop
aangegeven. Het woord 'vraag' geeft aan dat de waarde van de regelkop aan de
gebruiker gevraagd moet worden en wel door de string die tussen enkele
aanhalingstekentjes staat op het scherm te zetten en vervolgens te wachten op een
invoer van de gebruiker. Ook deze regel wordt weer afgesloten met een punt-komma.
De regel wordt als volgt gelezen:

'vordering' van het datatype getal te vragen door 'Hoe hoog is de vordering ?'.

Nu wij een beter inzicht hebben gekregen in de manier waarop PL+ -regels zijn
opgebouwd, laten wij kort alle datatypen de revue passeren. Voor een uitgebreide
beschrijving verwijzen wij naar de handleiding bij LITES.
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Het datatype BOOLEAN

Wij hebben hiervoor al
gezien dat een regelkop van
het type 'boolean' slechts
een van de twee waarden
kan krijgen, namelijk
WAAR of ONWAAR, Deze
waarden kan hij krijgen
door afleiding of door
ernaar te vragen. Wij
bekijken het volgende
voorbeeld-programma:

< regelkop > : BOOLEAN
WORDT

< waarde > [ als < voorwaarden > ] { ,
< waarde > [ als < voorwaarden > ] } ;

< regelkop > : BOOLEAN
VRAAG
[ ' <De vraag die gesteld moet worden> ' ]

Figuur 3.3

k a m e e l : b o o l e a n . . • - , . . . . i- • .
w o r d t ' ' • ' , - • : J

waar als twee_bulten en kan_lang_zonder_water, • :
onwaar;

twee_bulten : boolean
vraag <

'Heeft het dier twee bulten ?';

kan_lang_zonder_water : boolean
vraag

'Kan het dier lange tijd zonder water ?';

Bovenstaande voorbeeld is een PL+ -programma. Wanneer wij het programma als
doel de regelkop 'kameel' meegeven, werkt het als volgt:

Hoofd-doel : kameel
1. PL+ selecteert de regel met regelkop 'kameel'.
2. PL+ probeert aan deze regelkop de waarde WAAR toe te kennen.
3. Achter de waarde 'waar' staat het woord 'als', dus er komen voorwaarden.

PL+ bekijkt de eerste voorwaarde.
4. De voorwaarde 'tweebulten' is nog onbekend. (PL+ houdt in de vorm van een

lijst bij welke waarden de regelkoppen hebben gekregen.)
5. PL+ maakt van 'twee bulten' een ondergeschikt-doel en probeert dit nieuwe

doel op te lossen.
6. PL+ selecteert de regel met regelkop 'twee_bulten'.
7. PL+ moet de waarde voor deze regelkop aan de gebruiker vragen middels de

vraag 'Heeft het dier twee bulten ?'.
8. Deze vraag wordt op het scherm gezet en PL+ wacht op een antwoord van de

gebruiker, dat van het type 'boolean' is. Dus PL+ wacht op het indrukken van
de toetsen ' j ' of 'n ' .

9a. Heeft de gebruiker de toets 'n' ingedrukt, dan geeft PL+ aan de regelkop
'twee bulten' de waarde ONWAAR.
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10. PL+ gaat terug naar de regel 'kameel' (hoofd-doel) en vult de waarde
ONWAAR in bij de regelkop 'tweebulten'.

11. PL+ kijkt of er nog meer voorwaarden zijn en welk connectief er gebruikt
wordt.

12. Het connectief (EN) vormt een conjunctie en PL+ weet dat het geheel van
een conjunctie slechts WAAR kan zijn als alle elementen van de conjunctie
WAAR zijn. Eén element is al ONWAAR, dus PL+ zoekt naar een 'of en
anders naar een komma of een punt-komma.

13. Er staat geen OF, maar een komma, dus is er een alternatieve
waardetoekenning. Deze alternatieve waardetoekenning luidt ONWAAR en
PL+ vindt hierachter een 'einde van de regeF-teken (de ;), hetgeen
betekent dat er geen voorwaarden meer zijn.

14. De hoofdgoal 'kameel' wordt ONWAAR.
9b. Heeft de gebruiker de toets ' j ' ingedrukt dan geeft PL+ aan de regelkop

'tweebulten' de waarde WAAR.
10. PL+ gaat terug naar de regel 'kameel' (hoofd-doel) en vult de waarde

WAAR in bij de regelkop 'twee_bulten'.
11. PL+ kijkt of er nog meer voorwaarden zijn en welk connectief er gebruikt

wordt.
12. Het connectief (EN) vormt een conjunctie en PL+ weet dat het geheel van

een eon/ewiotie sfeetós WAAR les» zyn als alte eJementen WAAR zijn. Eén
element is al WAAR, dus PL+ zoekt naar de volgende voorwaarde.

13. Deze voorwaarde 'kan_lang_zonder_water' wordt het nieuwe
ondergeschikte-doel. Ook deze is van het type 'boolean' en wordt eveneens
aan de gebruiker gevraagd.

14a. Typt de gebruiker bij deze vraag 'n' in, dan is de conjunctie onwaar,
omdat een element uit de conjunctie ONWAAR is geworden.
15. PL+ zal de hoofdgoal 'kameel' de alternatieve waarde ONWAAR

geven.
14b. Typt de gebruiker ' j ' in, dan wordt het ondergeschikte-doel 'kan_lang_

zonder_water' WAAR en kijkt PL+ of er nog andere voorwaarden zijn.
15. Er zijn geen voorwaarden meer (PL+ ontdekt een komma). De

voorwaarden zijn allemaal WAAR, dus is de conjunctie van de
voorwaarden ook WAAR.

16. PL+ kent de waarde 'waar' aan het hoofd-doel - de regelkop
'kameel' - toe.

Om aan te geven wat de reikwijdte van een connectief is, moeten wij in PL+ gebruik
maken van gewone haken. Bijvoorbeeld:

(p en q) of (p en r) of z # regel 1 # •">:

kan maar op één manier geïnterpreteerd worden, terwijl:

p en q of p en r of z # regel 2 #

op meer manieren geïnterpreteerd kan worden.
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Wanneer PL+ regel 1 moet evalueren, dan begint het afleidmechanisme bij
voorwaarde p. Als p de waarde ONWAAR krijgt, dan zoekt PL+ naar een 'of, komt
vervolgens bij de conjunctie (p en r) en weet dat p ONWAAR is en dus deze
conjunctie nooit meer de waarde WAAR kan krijgen; zoekt naar de volgende 'of,
komt bij de voorwaarde z en kijkt of het deze de waarde WAAR kan geven. Is dit het
geval dan heeft de hele regel 1 de waarde WAAR en anders de waarde ONWAAR.

Wij zien dat de voorwaarden q en r niet getoetst zijn op hun waarde, omdat dit niet
nodig was. ,

Wanneer de voorwaarde p uit regel 1 wel de waarde WAAR heeft, dan zal PL+ gaan
kijken of de tweede voorwaarde q in de conjunctie de waarde WAAR krijgt. Lukt dit,
dan geeft PL+ de conclusie uit regel 1 de waarde WAAR zonder ook de andere
voorwaarden te toetsen. Lukt dit niet, dan zal PL+ kijken wat de waarde van r is.
Hiervoor geldt weer hetzelfde: als deze WAAR is, is de conclusie van de regel
WAAR; is de waarde van r echter ONWAAR, dan zal z worden getoetst. Heeft z de
waarde WAAR, dan is de conclusie van de regel WAAR en anders is deze
ONWAAR.

In PL+ geldt dat - wanneer wij aannemen dat de voorwaarden binnen de haken als
één voorwaarde beschouwd worden - de voorwaarden altijd in een disjunctie of een
conjunctie met elkaar moeten staan. Het gebruik van haken heeft alleen zin als binnen
de haken een ander connectief staat dan buiten de haken.

Het datatype GETAL

Een regelkop van het
datatype 'getal' kan
alleen een numerieke
waarde krijgen, waarbij
PL+ een decimale punt
gebruikt. De waarde kan
zowel positief als
negatief zijn.

< regelkop > : GETAL
WORDT

<waarde> [als <voorwaarden>
<waarde> [als <voorwaarden>

< regelkop > : GETAL
VRAAG

< Een vraag naar het intypen van een getal >
Bij het afleiden van de
uitkomst van een 1 ^ ' g » " ^
regelkop van het
datatype 'getal' kan ook gerekend worden. De rekenkundige bewerkingen bestaan uit
de volgende rekenkundige operatoren:

optellen +
aftrekken -
vermenigvuldigen * : i
delen /
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Ook hier moet weer gewerkt worden met haakjes aangezien PL+ niet op de hoogte is
van de rekenkundige voorrangsregels.

Het datetype STRING

< regelkop >
WORDT

< waarde >
< waarde >

STRING

[als
[als

< voorwaarden >
< voorwaarden >

Evenals 'boolean'
is ook 'string' een
typisch woord uit
de computerwereld.
Onder een string
verstaan wij een
reeks karakters.
Een string kan
cijfers, letters en
andere karakters
bevatten en wel in
een willekeurige
volgorde. In PL+ kan een string echter maar maximaal 80 karakters lang zijn. Een
regelkop van het datatype string kan als voorwaarde in een regel opgenomen worden
door deze regelkop te vergelijken met een andere regelkop van het type string of met
een string-constante.

Het datatype KEUZE

< regelkop > : STRING
VRAAG

[ ' < Een vraag naar het intypen van een tekenreeks >

Figuur 3.5 ••••-•.

Een regel van het
datatype 'keuze' kan
op twee manieren een
waarde krijgen.

< regelkop > .KEUZE UIT
' < waarde > ' { [ , ' < waarde > ' ] }
VRAAG

[ ' < Een vraag naar het maken van een keuze > ' ] ;

< regelkop > : KEUZE UIT
' < waarde > ' { [ , ' < waarde > ' ] }
KIES;

Figuur 3.6

1. Allereerst kan de
waarde aan de
gebruiker worden
gevraagd. Dit
wordt gedaan via
een zogenaamde
meerkeuze vraag,
waarbij de
gebruiker door het intypen van een cijfer een van de aangeboden opties kan
kiezen. De regelkop van het datatype 'keuze' krijgt altijd de stringwaarde van
een van de keuze-opties en nooit de waarde van het getal dat de gebruiker
intypt. Dit betekent dat een regelkop van het datatype 'keuze' op dezelfde
manier als een voorwaarde binnen een afleidingsregel wordt getoetst (nl. door
vergelijking met een andere stringwaarde) als een regelkop van het datatype
'string'.
Een andere manier om een regelkop van het datatype 'keuze' een waarde te
geven is door deze waarde puur willekeurig door de computer te laten kiezen.
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Het maximum aantal string-opties bij het datatype 'keuze' is 10. Verder mag de
lengte van een string-optie niet meer dan 80 karakters bedragen (omdat deze string-
optie op dezelfde manier behandeld wordt als de tekenreeks die de gebruiker ingeeft
bij het datatype 'string').

Het datatype REEKS

<regelkop> : REEKS
AANTAL < waarde >

[ VRAAG ' < Vraag om een aantal keer een getalswaarde in te geven >

Figuur 3.7

Een dergelijk datatype sluit aan bij de in vele programmeertalen voorkomende
'array'. Een array is een serie waarden met een gemeenschappelijke naam. Elk
onderdeel van een array kan worden aangesproken door achter de array-naam een
indexnummer te vermelden. Een reeks werkt op eenzelfde manier. Een regelkop van
het datatype 'reeks' krijgt altijd een getalswaarde. PL+ kent vier reeksfuncties, te
weten:

Reeksfunctie NUM
De vorm is: num(<regelkop>,<indexnummer>)
Waarbij < regelkop > de naam is van de array en < indexnummer > aangeeft welk
element uit de array geselecteerd wordt.

Reeksfunctie MIN
De vorm is: min( < regelkop > [ , < indexnummer > ] )
Met de reeksfunctie 'min' kunnen wij het kleinste element uit de reeks selecteren. Wij
kunnen achter de regelkop bij de reeksfunctie 'min' ook nog een indexnummer
plaatsen, waardoor wij in de van laag naar hoog gesorteerde lijst een element
aangeduid met het indexnummer kunnen selecteren.

Reeksfunctie MAX
De vorm is: max( <regelkop>) ;
Met de reeksfunctie 'max' kunnen wij het grootste element uit de reeks selecteren.

Reeksfunctie SOM
De vorm is: som(< regelkop > )
Met de reeksfunctie 'som' kunnen wij de som van alle elementen uit de reeks
berekenen.

Een regelkop van het type 'reeks' kan binnen een PL+ -regel alleen worden
aangeroepen door gebruik te maken van een van de vier reeksfuncties. Deze
reeksfuncties, die alle als uitkomst een getal hebben, kunnen gebruikt worden op elke
plaats waar normaal gesproken binnen PL+ ook een getal gebruikt kan worden.



<regelkop> : DATUM
WORDT

<waarde> [ als <voorwaarden> ] { ,
< waarde > [ als < voorwaarden > ] } ;

<regelkop> : DATUM
VRAAG

[" <Een vraag naar het intypen van een datum > ' ] ;

Figuur 3.8
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Het datatype DATUM

Het recht werkt vaak
met termijnen. Daarom
is het noodzakelijk dat
een kennisrepresentatie-
taal voor juridische
kennis kan werken met
termijnen en met data.
Hiervoor is het datatype
'datum' ontwikkeld.
Een regelkop van het
datatype 'datum' moet
natuurlijk een datum

bevatten. Een datum kan niet alleen aan de gebruiker gevraagd worden, maar ook
worden afgeleid. Om met het datatype 'datum' te kunnen werken is er een aantal
datum-functies van het type 'datum' en een aantal van het type 'boolean' beschikbaar,
te weten:

Datumfuncties van het type 'datum':

datum na( < datum 1 > , < periode > , < aantal > )
datumvoor( < datuml > , < periode > , < aantal > )

Datumfuncties van het type 'boolean':

eerder( < datum 1 > , < datum2 > )
weekend( < datum 1 > )
feestdag( < datum 1 > )

waarbij bij < datuml > een datum-variabele, datum-constante of datum-functie van
het type 'datum' ingevuld moet worden. Bij periode moet een string-constante of
string-variabele ingevuld worden met een van de volgende waarden: 'dag', 'maand'
of 'jaar'. Bij <aantal> dient een getalsconstante of een getalsvariabele ingevuld te
worden, die aangeeft hoeveel keer de periode < periode > opgeteld respectievelijk
afgetrokken dient te worden van de datum <datuml > .

Op deze manier kunnen wij naar believen perioden bij een datum optellen of er van
aftrekken. Dit is echter niet voldoende omdat in het recht rekening gehouden dient te
worden met de termijnen zoals die gelden volgens de Algemene Termijnenwet
(ATW). Artikel 1 lid 1 ATW stelt dat een termijn die op een zaterdag, zondag of een
algemeen erkende feestdag eindigt, verlengd wordt tot en met de eerstvolgende dag
die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. Wanneer wij hiermee
rekening willen houden, moeten wij kunnen bepalen wanneer een dag een zaterdag of
een zondag is (dus in het weekend ligt) of een algemeen erkende feestdag is (art. 3
ATW). Hiervoor gebruiken wij de datumfuncties van het type 'boolean'. De functies
weekend(< datum > ) en feestdag(< datum > ) geven een waarde WAAR, indien
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< datum > op een zaterdag dan wel zondag valt, respectievelijk het een algemeen
erkende feestdag is. Zo zijn

weekend('5 mei 1990')
feestdag('5 mei 1990')

beide WAAR, omdat 5 mei 1990 op een zaterdag valt en tevens volgens artikel 3 lid
1 ATW een algemeen erkende feestdag is**.

Met de datum-functie eerder(<datuml>,<datum2>) kunnen wij bepalen of de
< datum 1> voor <datum2> ligt. Deze datum-functie is ook van het type 'boolean'
en heeft dus een uitkomst WAAR of ONWAAR. Voor een voorbeeld van een
programma dat volgens de ATW rekent, verwijzen wij naar de bijlagen.

De datum-berekening vindt op een juiste manier plaats™ wanneer de data liggen
tussen 3 november 1848 en 5 juni 2027. Het startpunt 3 november 1848 is gekozen
omdat op die dag, rond 12.00 uur onder klokgelui, de grondwetsherziening werd
afgekondigd". De einddatum 5 juni 2027 behoeft geen beperking te zijn aangezien
dan niemand meer personal computers met het besturingssysteem MS-DOS zal
gebruiken. • . , . . . . .

Het datatype VENSTER

Voor een mooie scherm-
afhandeling kan het
handig zijn om bepaalde
tekst- of vraagafhandeling
binnen een ander venster
te laten geschieden dan
het standaard
PL+ -venster. Hiervoor
gebruiken wij een
regelkop van het datatype
'venster'. Wij kunnen de
regelkop van het datatype 'venster' overal als voorwaarde in een regel opnemen. Als
PL+ een dergelijke voorwaarde tegenkomt, krijgt deze altijd de waarde WAAR.
Tevens plaats PL+ deze regelkop niet in zijn lijstje van regelkoppen die al een
waarde hebben gekregen, waardoor het mogelijk is deze regelkop telkens weer in de
voorwaarden op te nemen, waarna PL+ hem opnieuw gaat toetsen en dus uitvoeren.

< regelkop > : VENSTER
WORDT
(<x l> ,<y l> ,<x2> ,<y2> ,<kade r> ) ;

< x l > , < y l > : vensterhoekcoördinaat links boven
< x2 > , < y2 >: vensterhoekcoördinaat rechts onder
<kader>: getal dat het vensterkader typeert (0..6)

Figuur 3.9

69. Er wordt geen rekening gehouden met de bij KB vast te stellen bijzondere dagen (art. 3 lid 3
ATW). Alleen de dagen genoemd in de eerste twee leden van artikel 3 van de ATW zijn als
algemeen erkende feestdag geprogrammeerd.

70. J.M.A.L. Schepping en F J . Fernhout: Termijnen en computers, Compwerrecfcf 1990, VW. 2
pp. 67-71.

71. KB 14 oktober 1848, S 71.
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Het datatype HELP

H<regelkop> : HELP
[ OMSCHRIJVING ' < omschrijving van het onderwerp > ' ]
[IN VENSTER (<x l > , < y l > , < x 2 > , < y 2 > , < k a d e r > ) ]

'De helptekst die in een venster geplaatst wordt op het moment dat
<regelkop> een vraag op het scherm zet en op de ?-toets wordt gedrukt.
Wanneer op de !-toets wordt gedrukt verschijnt de omschrijving in een lijst
met omschrijvingen en kan de gebruiker de help-tekst oproepen.';

Figuur 3.10

Voor alle kennis die niet in kennisregels te vatten is danwei niet binnen het
kennisbestand thuis hoort in de vorm van produktieregels, maar wel essentieel is,
moet een oplossing bedacht worden. Deze kennis, ook wel non-inferentiële kennis
genoemd**, kan gewoon als tekst op het scherm worden geplaatst. Dit wordt gedaan
met kennis die van belang is voor het verdere verloop van het programma (de
zogenaamde 'essentiële kennis'). Maar de non-inferentiële kennis bestaat ook uit
kennis, die weliswaar handig kan zijn voor het verdere verloop van het programma,
maar hiervoor niet essentieel is (de zogenaamde 'toelichtende tekst'). Voor deze
laatste kennis is het datatype 'help' bedoeld. Een regel van het datatype 'help' bevat
toelichtende tekst op een aan de gebruiker te stellen vraag van de datatypen 'boolean',
'getal', 'string', 'keuze', 'reeks' en 'datum'. De regelkop van het datatype 'help' is
dezelfde als die van de vraag waar hij bij hoort, met dit verschil dat hij begint met
een hoofdletter 'H'. Help verschijnt op het scherm op het moment dat de gebruiker
bij het beantwoorden van een vraag op de vraagteken-toets drukt. In dat geval gaat
PL+ op zoek naar een regelkop die begint met een hoofdletter 'H' en vervolgens
hetzelfde luidt als de regelkop waar de vraag bij hoort.

Het datatype LEES

Behalve een waarde-toekenning
aan een regelkop door middel
van een vraag of door afleiding
uit regels, kan ook aan een
regelkop een waarde worden
toegekend door deze waarde
uit een bestand in te lezen. Dit
gebeurt met de opdracht 'lees'. Wij kunnen op deze manier kennisfeiten vanuit een
DOS-bestand inlezen in een regelbestand.

De regelkop van het datatype 'lees' kan op elk moment als voorwaarde in een afleid-
regel opgenomen worden en is WAAR indien het bestand waaruit gelezen moet

< regelkop > : LEES UIT ' < bestandsnaam > '
< regelkop > : < datatype >
{ <regelkop> : <datatype> } ;

Figuur 3.11

72. J.C. Hage: The mind in the machine; .Pre-proceerfi/igs <»ƒ fft« ƒƒƒ i/i/emon'ono/ con/ère/ice on
togica, uj/Swroortca, dinfro; Legal Expert Systems, Vol. 1, Florence 1989, pp. 339-358.
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worden gevonden wordt. Wanneer dit bestand echter niet gevonden kan worden dan
krijgt de hieraan gekoppelde regelkop de waarde ONWAAR.

Een feitenbestand kan op twee manieren worden aangemaakt. Allereerst door zelf de
waarden in de juiste volgorde in een bestand te zetten. In de tweede plaats door dit
PL+ te laten doen met behulp van een regel van het datatype 'bewaar'.

Het datatype BEWAAR

Met een regel van het
datatype 'bewaar' kunnen de
waarden van regelkoppen in
een bestand bewaard
worden.

Figuur 3.12

< regelkop > : BEWAAR IN ' < bestandsnaam > '
<regelkop> .., .

{ < r e g e l k o p > } ; . , . • • . . ;

De namen van de
regelkoppen die opgenomen worden in de bewaar-regel moeten ook als regelkoppen
in het kennisbestand voorkomen, anders volgt een fout-melding. Een regelkop van het
datatype 'bewaar' kan en mag niet als een voorwaarde in een afleid-regel worden
opgenomen, aangezien PL+ pas kan bewaren op het moment dat het hoofd-doel is
opgelost. Wanneer PL+ op het moment dat het hoofd-doel is opgelost een of meer
regelkoppen van het datatype 'bewaar' ontdekt, zal het deze regel(s) uitvoeren.
Bestaat zo'n regel niet, dan wordt er ook niets bewaard. Wanneer een regelkop,
waarvan wij de waarde willen bewaren, nog niet beslist is (dat kan bij backward-
chaining), zal PL+ voor deze regelkop geen waarde bewaren en slechts een lege
regel in het feitenbestand opnemen, zodat bij 'lees' deze regelkop als onbeslist
geregistreerd wordt.

Andere PL+ opdrachten en mogelijkheden

S C H R I J F ' < tekenreeks > '
Wij zagen hierboven bij het datatype 'help', dat de non-inferentiële kennis kan
bestaan uit essentiële tekst en informatieve tekst. Informatieve tekst kan in een regel
van het datatype 'help' geplaatst worden. Voor de essentiële kennis is een 'schrijf -
opdracht bedacht, die er als volgt uitziet: • •

schrijf' < Dit is de tekst die op het scherm komt te staan. > '

De schrijf-opdracht wordt als een voorwaarde in een PL+ -regel opgenomen en
wordt altijd als WAAR beschouwd. Op het moment dat PL+ een dergelijke opdracht
tegenkomt plaatst het de tekst die erachter tussen aanhalingstekens staat op het
scherm. Deze tekst kan in beginsel onbeperkt lang zijn.

OMDAT ' < tekenreeks > '
De omdat-opdracht wordt net als de schrijf-opdracht als een voorwaarde in een
PL+ -regel opgenomen. Deze opdracht wordt door PL+ op dezelfde manier
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behandeld als een schrijf-opdracht, met dit verschil dat de tekst die achter de omdat-
opdracht staat pas op het scherm verschijnt als er een regelkop met de naam 'uitleg'
(van het type boolean) in de regelbestand voorkomt, die de waarde WAAR heeft. Met
andere woorden PL+ doet niets met de omdat-opdracht tot een regelkop met de naam
'uitleg' de waarde WAAR heeft, in dat geval beschouwt PL+ de omdat-opdracht als
een gewone schrijf-opdracht. Op deze wijze kan het systeem op een betere manier"
inzicht geven in de totstandkoming van de uitkomst van het systeem. Met behulp van
dit uitlegmechanisme kan de ontwerper van het kennisbestand beter achterhalen hoe
de afleidingen tot stand komen.

<regelkop> = =
Met de opdracht ' = = ' kunnen wij een waarde aan een regelkop van het datatype
'getal', 'string', 'keuze', 'datum' en 'reeks' toekennen ongeacht of deze regelkop al
een waarde had of niet. Achter = = moet een bewerking of waarde komen, die van
dezelfde vorm (datatype) is als de regelkop die voor de = = staat. Een dergelijke
onvoorwaardelijke waarde-toekenning is altijd WAAR.

HALT
Met de opdracht 'halt' kunnen wij de voortgang van een programma stoppen. De
gebruiker moet dan op een toets drukken, waarna het programma weer verdergaat.
Na de opdracht 'halt' volgt een toon, die aangeeft dat de gebruiker op een toets moet
drukken voor de verdere afhandeling van het programma. De opdracht 'halt' is vooral
handig indien een schrijf-opdracht groter is dan een PL 4- -scherm, waardoor de
bovenste regel(s) van het scherm af 'scrollen'. Net als 'schrijf en 'omdat' wordt
'halt' altijd als WAAR beschouwd.

VEEGUIT
Met de opdracht 'veeguit' zorgen wij ervoor dat het huidige venster wordt
leeggemaakt (het CLS-commando uit MS-DOS). Het huidige venster kan het gehele
PL+ -venster zijn of een zelf gedefinieerd venster (aangeroepen middels een regelkop
van het datatype 'venster'). De functie 'veeguit' is altijd WAAR.

NORMAAL - • • • • • - - • ••••" - v ' • " • > • • • ••' • • • • < •••• :• ••- - •

Met de opdracht 'normaal' zorgen wij ervoor dat de achtergrond van het scherm
zwart is en de voorgrond (de kleur van de letters) de standaardkleur. De opdracht
'normaal* is altijd WAAR. Zie ook de opdracht 'invers'.

I N V E R S . - • - • • • ' • • v u , - > ! . • • • > , . . . ; • • • : • . , - - , • ; . . - : . , ; • • • ; - ; • • , ; . . . . ,

Met de opdracht 'invers' zorgen wij ervoor dat de achtergrond van het scherm de
kleur krijgt die de letters normaal hebben en de voorgrond van het scherm (de kleur
van de letters) de kleur zwart krijgt. Deze opdracht is, evenals de opdracht 'normaal',
altijd WAAR. Beide opdrachten kunnen in combinatie met de te definiëren vensters
voor een aantrekkelijker scherm-afhandeling zorgen.

73. Door middel van teksten in natuurlijke taal.
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BEKEND( < regelkop »
Met de opdracht 'bekend' kunnen wij toetsen of een regelkop al een waarde heeft
gekregen. Als de regelkop die tussen haken staat al een waarde heeft, dan is deze
opdracht WAAR en anders ONWAAR.

V E R G E E T ( < r e g e l k o p > f , < a a n t a l > ] )
Deze opdracht zorgt ervoor dat PL+ de waarde van een reeds getoetste regelkop
vergeet. Dit heeft als gevolg dat de regel, met de bij 'vergeet' aangegeven regelkop,
weer opnieuw afgeleid kan worden. Met < aantal > geven wij aan hoeveel
regelkoppen vergeten moeten worden. Indien het aantal niet wordt opgegeven of het
getal nul is, wordt alleen de aangegeven regelkop vergeten. Heeft aantal een waarde
groter dan nul, dan worden zoveel regelkoppen als het aantal aangeeft, te rekenen
vanaf de aangegeven regelkop, vergeten. De volgorde van de regelkoppen is de
volgorde waarin ze in het regelbestand voorkomen (de regelkoppen die ingelezen
worden met een 'lees'-opdracht worden in volgorde achter de regelkoppen van het
PL+ -programma geplaatst).

EINDEXPERT
Met het opnemen van het woord 'eindexpert' geven wij aan dat alles wat na dat
woord staat, niet meer meegenomen moet worden als programma-code. Op deze
manier kunnen wij regels of opmerkingen, die niet door PL+ geëvalueerd moeten
worden, opnemen aan het einde van het programma.

3 .5 S A M E N V A T T I N G ' ••• • '• . - . : • . : . - .-,.. -•-. ,•>.< -

Gezien het bovenstaande kunnen wij over de taal PL+ het volgende opmerken'*:

1. Een regel wordt gebruikt om een waarde toe te kennen aan slechts één variabele
(de regelkop).

2. Een variabele kan op een moment slechts één of geen waarde hebben.
3. Een waarde-toekenning kan afhankelijk gemaakt worden van een Boolese

uitdrukking.
4. De elementaire objecten in deze Boolese uitdrukking mogen bestaan uit:

- Boolese variabelen (regelkoppen die worden afgeleid naar WAAR of
ONWAAR);

- Boolese functies (halt, veeguit, schrijf, invers, enz.);
- de vergelijking van waarden van uitdrukkingen met behulp van de Boolese

operatoren < , < = , < > , > , > = , = ;
- een onvoorwaardelijke waarde-toekenning met behulp van = = ;

5. Bij vergelijking van waarden van uitdrukkingen moeten deze uitdrukkingen van
hetzelfde type zijn.

74. Zie ook: Georges Span, 'Theo van Willigenburg, Fokke Fernhout: An analysis of formal
properties of legal knowledge systems. In £eg<rf fawntafge eared iyKews: -4n o w v i w <>ƒ
criteria/or va/Mafion <znd/?racrica/ use; Koninklijke Vermande BV, Lelystad 1990; p. 79.



58 LITES: een intelligent tutorsysteem voor juridisch onderwijs

6. Een uitdrukking kan zijn: ,. - t
- een variabele; • - . , - . , '...."•.
- een rekenkundige functie;
- een string-functie;

7. Aan een variabele kan op een moment maar één waarde toegekend worden,
waarbij die waarde gehaald kan worden uit een vooraf gedefinieerde reeks van -
een mogelijk oneindig aantal - waarden.

8. Elke variabele kan dienst doen als regelkop van een oneindig aantal regels.
9. Elke variabele kan een waarde krijgen door deze waarde aan de gebruiker te

vragen, door een onvoorwaardelijke toekenning ( = = ) of door deze uit een
bestand te halen. De vragen die gesteld worden en de lees-opdracht maken deel
uit van het regelbestand en worden door PL+ als een regel behandeld.

10. De volgorde van de regels wordt bepaald aan de hand van de volgorde waarin ze
in het regelbestand voorkomen bij het starten van het programma.

11. Een variabele mag niet de naam hebben van een gereserveerd taalelement van
PL+, noch mogen er voor PL+ specifieke tekens in voorkomen.

Samengevat geldt voor het inferentiemechanisme, dat gebruik maakt van backward
chaining, het volgende: , .,.- •.,-, .

1. Er moet een 'doel' worden opgegeven, hetgeen de naam van een variabele is
(regelkop).

2. De eerste regel voor deze variabele (hetgeen ook een vraag kan zijn) wordt
geselecteerd en getoetst.

3. Als geen waarde wordt toegekend, wordt de volgende regel voor deze variabele
geselecteerd, hetgeen herhaald wordt totdat er een waarde wordt toegekend of er
geen regels meer zijn voor deze variabele.

4. Als er geen regels meer voor deze variabele zijn, wordt de onbeslisbaarheid van
deze variabele door middel van een foutmelding gerapporteerd aan de gebruiker
en stopt het inferentiemechanisme (er wordt geen gebruik gemaakt van de
zogenaamde 'negation by failure'"); in het andere geval wordt aangetekend dat
de variabele een waarde heeft gekregen.

5. Als tijdens de toetsing van een 'doel' de waarde van een tot nu toe onbekende
variabele achterhaald moet worden, wordt de naam van deze variabele als
'ondergeschikt-doel' genomen en gaat het inferentiemechanisme dit 'doel'
oplossen.

6. Wanneer tijdens de evaluatie van een tot nu toe onbekende variabele deze
variabele nog een keer als 'ondergeschikt-doel' wordt aangeroepen dan vervalt
het programma in een 'lus' (loop). Dit wordt middels een foutmelding aan de
gebruiker gerapporteerd.

75. 'Negation by failure" wil zeggen, dat indien het afleidingsmechanisme geen waarde kan
toekennen aan een variabele, het deze variabele de waarde ONWAAR geeft.
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JTV HET KENNISDOMEIN

In het vorige hoofdstuk hebben wij gezien hoe de taal PL+ werkt en welke taalele-
menten ons ter beschikking staan. In dit hoofdstuk bekijken wij hoe een juridisch
leerstuk met behulp van de taal PL+ in een kennisbestand gerepresenteerd wordt.
Allereerst beschrijven wij het verschil tussen traditionele expertsystemen en LITES
(§ 4.1), hetgeen zijn weerslag heeft op de manier waarop met de kennis in het
kennisbestand omgegaan wordt. Vervolgens wordt aan de hand van een voorbeeld
gedemonstreerd hoe wij juridische kennis kunnen representeren in een kennisbestand
(§ 4.2). Tenslotte geven wij aan hoe kennisbestanden opgebouwd worden en wat dit
betekent voor de onderhoudbaarheid van het kennisbestand (§ 4.3).

4 . 1 LlTES VERSUS 'TRADITIONELE' EXPERTSYSTEMEN

De taak en de doelgroep van het 'didactisch juridische expertsysteem' LITES
verschillen van die van een 'traditioneel' juridische expertsysteem (verder te noemen
expertsysteem). Een expertsysteem geeft een advies naar aanleiding van een door de
gebruiker (meestal een jurist) omschreven geval. Bij LITES gaat het om het onderwij-
zen van een juridisch leerstuk aan de gebruiker (meestal iemand die juridisch
geschoold is of wordt) aan de hand van een specifiek geval. De volgende vijf
verschillen zijn het meest in het oog springend.

1. - Een expertsysteem moet van de gebruiker de casusbeschrijving ontvangen en
dient de relevante feiten aan de gebruiker te onttrekken.

- LITES maakt zijn eigen casusbeschrijving of laat deze maken door de persoon
die ook het kennisbestand heeft gemaakt. Een casus wordt samengesteld uit een
verzameling van tevoren vastgestelde feiten. (Op deze wijze blijft de casus
binnen het in het systeem gerepresenteerde kennisdomein.)

2. - Bij een expertsysteem vindt er een vertaling plaats van een door de gebruiker
opgegeven casus in natuurlijke taal of van de feiten die deze casus beschrijven
naar de feiten zoals die door het expertsysteem geïnterpreteerd worden. Deze
vertaalslag (juridische kwalificatie) wordt in het expertsysteem gemaakt.

- In LITES vindt juist het omgekeerde plaats. LITES stelt zelf de casus samen en
zal het hiervoor gebruikte feitenmateriaal aan de gebruiker in natuurlijke taal en
in de juiste samenhang moeten aanbieden. Intern bezit LITES de juiste kwalifi-
catie van de feiten. Het gaat er nu om dat dé gebruiker deze feiten ook op deze
wijze weet te kwalificeren.

3. - Bij een expertsysteem kan de gebruiker een andere invulling geven aan de feiten
waarmee hij een casus beschreven heeft dan het expertsysteem doet, waardoor

, het mogelijk is dat het expertsysteem met een andere voorstelling omtrent de
feiten gaat werken.

- De feiten die LITES gebruikt om een casus te beschrijven worden door LITES
zelf afgeleid, waardoor een verkeerde voorstelling omtrent de feiten uitgesloten
is.
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4, - Het kan voorkomen dat een expertsysteem niet over voldoende kennis beschikt
om een casus op te lossen.

- Alle casus die LITES maakt, zijn ook door het systeem op te lossen.
5. - Bij een expertsysteem heeft de gebruiker geen problemen met de interpretatie

van zijn eigen casusomschrijving.
- Bij LITES kan de gebruiker een andere interpretatie geven aan de door LITES

in natuurlijke taal omschreven casus dan het systeem daaraan geeft.

Zonder te pretenderen volledig geweest te zijn, kunnen wij aan de hand van deze
punten concluderen dat het kennisbestand van een didactisch expertsysteem eenvoudi-
ger te maken is, aangezien de maker de grenzen bepaalt waarbinnen het kennisbestand
zal opereren. Het kennisbestand wordt daarom nooit met een casus geconfronteerd,
die het niet kan oplossen. Tevens blijkt dat de kans op een misvatting omtrent de
feiten waaruit een casus is opgebouwd bij het gebruik van een expertsysteem groter is
dan bij LITES, aangezien er bij een expertsysteem meer geïnterpreteerd moet worden.
In het volgende schema worden de mogelijke interpretatiestappen bij de verschillende
systemen nog eens op een rij gezet.

Expertsysteem •
- de gebruiker interpreteert de feiten;
- de gebruiker (meestal jurist) probeert de feiten te kwalificeren;
- de gebruiker interpreteert de vragen (die het systeem stelt om achter de feiten van

de casus te komen);
- het systeem interpreteert de gevraagde/aangeboden feiten;
- het systeem kwalificeert de feiten of gebruikt de kwalificatie van de gebruiker.

LITES
- de gebruiker interpreteert de casus die het systeem voorlegt;
- de gebruiker kwalificeert de feiten op grond van de aangeboden gegevens;
- de gebruiker interpreteert de vragen (die het systeem stelt om erachter te komen of

de gebruiker een verkeerde voorstelling van zaken heeft).

Hieruit blijkt dat mogelijke interpretatieproblemen bij het werken met LITES alleen
bij de gebruiker ontstaan. Omdat het uitgangspunt is dat het systeem (LITES) de
juiste voorstelling van de feiten heeft, heeft de gebruiker een fout gemaakt als de
voorstelling van de gebruiker daarmee niet correspondeert. Wij kunnen er op twee
manieren voor zorgen dat de gebruiker de casus op de juiste wijze interpreteert:
1. het systeem geeft in de casusomschrijving de juridische kwalificaties;
2. het systeem geeft de gebruiker de mogelijkheid om vragen te stellen omtrent de

kwalificaties, of het systeem stelt zelf vragen over de kwalificaties zodat uiteinde-
lijk de gebruiker dezelfde voorstelling heeft van de casus als het systeem.

Het nadeel van de eerste manier is dat het interpreteren en kwalificeren van de feiten,
hetgeen een wezenlijk onderdeel is van het leren kennen en kunnen toepassen van
juridische leerstukken, wordt weggegeven. Het didactisch aspect blijft aldus beperkt
tot het onderwijzen van de onderlinge verbanden tussen de feiten binnen het leerstuk
en het behandelen van een casus. De tweede manier heeft als nadeel dat, indien de
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gebruiker vragen aan het systeem stelt, deze vragen door het systeem geanalyseerd en
geïnterpreteerd moeten worden. Dat is lastig en leidt gemakkelijk tot fouten, die in dit
geval aan het systeem te wijten zijn en niet aan de gebruiker. De analyse van de
vraag van de gebruiker kan binnen PL+ alleen geschieden met behulp van de string-
functie. Dit betekent dat er alleen gekeken kan worden naar het al dan niet voorko-
men van bepaalde woorden of woord-groepen, waarbij er (te)veel mogelijkheden
bestaan. Om te voorkomen dat de vraag intern op een andere manier gerepresenteerd
wordt dan de gebruiker deze bedoeld heeft, bestaat de mogelijkheid om de vraag
zoals deze in het kennisbestand wordt opgevat aan de gebruiker te presenteren en aan
de gebruiker te vragen of die vraag overeenkomt met de oorspronkelijke door hem
geformuleerde vraag". Is het antwoord van de gebruiker positief dan zal het afleid-
mechanisme een antwoord zoeken op de vraag. Is het negatief, dan zal de gebruiker
de vraag opnieuw en in andere bewoordingen moeten ingeven. Ondanks al deze
mogelijke problemen en de omslachtige manier van ondervragen, verdient de tweede
manier de voorkeur omdat dan de kwalificatie, één van de belangrijkste stappen bij
het casusoplossen, zoveel mogelijk door de gebruiker geschiedt".

Uit het voorgaande blijkt dat de maker van de kennisbestanden duidelijk voor ogen
moet hebben met welke feiten een casus beschreven wordt. Dit is nodig omdat deze
feiten niet meer door het systeem worden afgeleid maar binnen het kennisbestand als
(kennis)feiten worden ingelezen. In de volgende paragraaf laten wij aan de hand van
een voorbeeld zien, hoe wij kunnen bepalen welke feiten een casus beschrijven.

4.2 DE KENNISREPRESENTATIE VAN ARTIKEL 3:86 BW

4.2.1 Achtergrond -

Toen in 1987 gezocht werd naar een geschikt leerstuk voor een ITS, stelden wij dat
dit leerstuk voldoende afgebakend en goed gestructureerd moest zijn. Met 'voldoende
afgebakend' wordt bedoeld dat het leerstuk niet te omvangrijk is en dat men bij de
beschrijving van het leerstuk niet genoodzaakt is andere aangrenzende leerstukken te
beschrijven. Met 'goed gestructureerd' wordt bedoeld dat er duidelijke verbanden
dienen te bestaan tussen de afzonderlijke elementen waaruit het leerstuk is opge-
bouwd. Wij kozen toen voor artikel 2014 BW (eigendomsverkrijging door een derde
verkrijger te goeder trouw). In eerste instantie werd dit kennisgebied gerepresenteerd

76. Een andere manier is om aan de gebruiker een aantal vragen aan te bieden, die sterk op elkaar
lijken en waaruit de gebruiker de meest relevante moet kiezen. Hier zullen wij in hooMstuk 5
dieper op ingaan.

77. Indien de gebruiker er niet uitkomt zal de kwalificatie door het systeem gegeven worden. Dit is
niet zo erg aangezien op dat moment duidelijk is geworden waar de gebruiker moeilijkheden mee
heeft, zodat het didactisch expertsysteem hier effectief op kan reageren.
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in Turbo Prolog", maar na verloop van tijd bleek dat de door F.J. Fernhout in
Turbo Pascal geschreven taal PLPLUS (zie § 3.4) eveneens voldeed en bovendien de
mogelijkheden bood hier een didactische expertsysteem-shell omheen te bouwen.
Daarom werd besloten de Prolog-versies te laten voor wat ze waren en alleen verder
te gaan met PLPLUS. Vervolgens rees de vraag of het, om redenen van actualiteit,
beter zou zijn om met het artikel uit het toenmalige Nieuw Burgerlijk Wetboek
(huidig BW) te werken. Aanvankelijk leek dat niet zo dringend, omdat het er vooral
om ging de mogelijkheid van een ITS te demonstreren. Nadat wij echter besloten om
met PLPLUS verder te werken en wij daarom het kennisbestand toch opnieuw
moesten programmeren (mei 1989), kozen wij voor het toenmalige artikel 3.4.2.3a
NBW (verder aangehaald als artikel 3:86 BW) als grondslag voor het tutorsysteem.

4.2.2 Artikel 3:86 BW ,

Dit artikel voldoet aan de twee eerder genoemde vereisten: het leerstuk is goed
gestructureerd en kan redelijk geïsoleerd worden van andere juridische leerstukken.
Verder bestaat er consensus over de interpretatie van het leerstuk™ en is dit leerstuk
niet zo eenvoudig, dat een tutorsysteem over dit onderwerp geen praktische meer-
waarde heeft.
Na de keuze van het kennisdomein dienden wij de rechtsbronnen te verzamelen en in
kaart te brengen. Bij artikel 3:86 BW kon volstaan worden met de wet, de parlemen-
taire geschiedenis en de literatuur, aangezien er nog geen jurisprudentie met betrek-
king tot dit nieuwe artikel bestond*".

De tekst van artikel 3:86 BW luidt:

1. Ondanks onbevoegdheid van de vervreemder is een overdracht overeenkomstig
artikel 90, 91 of 93 van een roerende zaak, niet-registergoed, of een recht aan
toonder of order geldig, indien de overdracht anders dan om niet geschiedt en de
verkrijger te goeder trouw is.

2. Rust op een in het vorige lid genoemd goed dat overeenkomstig artikel 90, 91 of
93 anders dan om niet wordt overgedragen, een beperkt recht dat de verkrijger op
dit tijdstip kent noch behoort te kennen, dan vervalt dit recht, in het geval van
overdracht overeenkomstig artikel 91 onder dezelfde opschortende voorwaarde als
waaronder geleverd is ."

3. Niettemin kan de eigenaar van een roerende zaak, die het bezit daarvan door
diefstal heeft verloren, deze gedurende drie jaren, te rekenen van de dag van de
diefstal af, als zijn eigendom opeisen, tenzij:

78. G.P.J. Span: Developing Intelligent Tutoring Systems in Legal Education. In R GünzenhSuzer &
H. Mandl (red.): WortoAop der Facfi£n#pe "/«etf/genfe lerasyweme* A r Oietocfej^ /Br
i/j/onjiafrte.V.; Tubingen, 9-10 juni 1988; pp. 107-115.
G.P.J. Span: De computer als tutor. In I. van Beek (red.), Comparer ontfersreufltf <Hufenv{/f in
deywMsote diicip/i/if; Kluwer Deventer 1988; pp. 33-40.

79. Het ontwerp-artikel is in de loop van de tijd wel regelmatig gewijzigd!
80. Hooguit anticiperende jurisprudentie.
81. Wij zullen artikel 3:86 lid 2 BW verder buiten beschouwing laten. De tekst van lid 2 is slechts

ter volledigheid opgenomen. «
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a. de zaak door een natuurlijke persoon die niet in de uitoefening van een beroep
of bedrijf handelde, is verkregen van een vervreemder die van het handelen
aan het publiek van soortgelijke zaken anders dan als veilinghouder zijn bedrijf
maakt in een daartoe bestemde bedrijfsruimte, zijnde een gebouwde onroeren-
de zaak of een gedeelte daarvan met de bij het een en ander behorende grond,
en in de normale uitoefening van dat bedrijf handelde; of

b. het geld dan wel toonder- of orderpapier betreft.
4. Op het in het vorige lid bedoelde termijn zijn de artikelen 316, 318 en 319

betreffende de stuiting van de verjaring van een rechtsvordering van overeenkom-
stige toepassing.

Lid 1 van dit artikel stelt een aantal cumulatieve voorwaarden voor geldigheid van de
overdracht ondanks onbevoegdheid van de vervreemder:
1. er is sprake van onbevoegdheid van de vervreemder; en
2. de overdracht heeft overeenkomstig artikel 3:90, 91 of 93 BW plaatsgevonden; en
3. het betreft een overdracht van:

a. een roerende zaak zijnde geen registergoed; of
b. een recht aan toonder of order; en

4. de overdracht geschiedde anders dan om niet; en
5. de verkrijger was te goeder trouw.

Overeenkomstig lid 3 van artikel 3:86 BW kan iemand de eigendom opeisen indien:
1 . hij eigenaar van de roerende zaak was ;
2. hij het bezit van de roerende zaak door diefstal heeft verloren; ••
3. hij de roerende zaak opeist binnen 3 jaar te rekenen vanaf de dag van de diefstal ;

en tevens niet voldaan is aan de voorwaarden dat:
4a. 1. de vervreemder van het verhandelen aan het publiek van soortgelijke zaken zijn

bedrijf maakt;
2. de vervreemder niet als veilinghouder werkzaam is;
3. de vervreemder in een daartoe bestemde bedrijfsruimte handel drijft;
4. de bedrijfsruimte een gebouwde onroerende zaak of een gedeelte daarvan met de

daarbij behorende grond is;
5. de vervreemder handelde in de normale uitoefening van dat bedrijf;
6. de zaak verkregen werd door een natuurlijk persoon;
7. de verkrijger niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

of
4b. de zaak geld betreft dan wel toonder- of orderpapier.

Daarnaast vermeldt lid 4 van artikel 3:86 BW dat met betrekking tot de termijn van
drie jaar uit het vorige lid de volgende artikelen van overeenkomstige toepassing zijn:
1. artikel 3:316 BW:

a. verjaring van een rechtsvordering wordt gestuit door het instellen van een eis
of iedere andere daad van rechtsvervolging van de zijde van de gerechtigde of
door een handeling die leidt tot het verkrijgen van een bindend advies, mits
hiervan met bekwame spoed mededeling wordt gedaan aan de wederpartij;

b. leidt een ingestelde eis of het bindend advies niet tot toewijzing dan is de
verjaring slechts gestuit indien binnen 6 maanden na de dag dat het geding
eindigt, een nieuwe eis wordt ingesteld dan wel een bindend advies wordt
gevraagd en verkregen en deze wel tot toewijzing leidt;
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2. artikel 3:318 BW:
indien iemand het recht dat beschermd wordt door het instellen van een rechtsvor-
dering erkent dan stuit dit de verjaring van de rechtsvordering jegens hem die het
recht erkent;

3. artikel 3:319 BW:
a. door stuiting van een verjaring anders dan door het instellen van een eis die

door toewijzing wordt gevolgd, begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen
met de aanvang van de volgende dag (geldt ook voor bindend advies);

b. deze nieuwe verjaringstermijn is gelijk aan de oorspronkelijke, maar niet
langer dan 5 jaren;

c. verjaring treedt in geen geval eerder in dan op het tijdstip waarop ook de
oorspronkelijke termijn zonder stuiting zou zijn verstreken.

Naast artikel 3:86 BW is ook artikel 3:87 BW van belang aangezien dit artikel een
nadere eis stelt voor het van toepassing zijn van artikel 3:86 BW.

De tekst van dit artikel 3:87 BW luidt: ,

1. Een verkrijger die binnen drie jaren na zijn verkrijging gevraagd wordt wie het
goed aan hem vervreemdde, dient onverwijld de gegevens te verschaffen, die
nodig zijn om deze terug te vinden of die hij ten tijde van zijn verkrijging daartoe
voldoende mocht achten. Indien hij niet aan deze verplichting voldoet, kan hij de
bescherming die het vorige artikel aan een verkrijger te goeder trouw biedt, niet
inroepen.

2. Het vorige lid is niet van toepassing ten aanzien van geld.

Uit dit artikel blijkt dat de verkrijger te goeder trouw de bescherming van artikel 3:86
BW slechts kan inroepen indien aan de volgende voorwaarden voldaan worden:
1. de verkrijger wordt binnen de termijn van drie jaar na zijn verkrijging gevraagd wie het

goed aan hem vervreemdde;
2. a. de verkrijger verschaft onverwijld de gegevens die nodig zijn om de vervreemder

terug te vinden of die hij ten tijde van zijn verkrijger daartoe voldoende mocht
achten,

b. het betreft hier geld.

Wanneer wij het bovenstaande nog eens in grote lijnen weergeven, dan ziet het
leerstuk er als volgt uit.

Er zijn drie partijen in het spel. Partij 1 is de eigenaar van een roerende zaak (zijnde
geen registergoed) of een recht aan toonder of order. Partij 2 heeft de zaak van partij
1 in zijn macht en kan de zaak zodoende vervreemden aan partij 3, zonder daartoe
echter de bevoegdheid te hebben. De zaak wordt door partij 2 aan partij 3 overgedra-
gen door partij 3 het bezit ervan te verschaffen. De zaak is nu in handen van partij 3.
De centrale vraag is nu of partij 1 de eigendom van de zaak heeft, danwei partij 3.
Dit hangt in eerste instantie af van de manier waarop partij 3 de zaak heeft verkregen.
Als partij 3 in de veronderstelling leefde en mocht leven, dat partij 2 gerechtigd was
de zaak aan hem te vervreemden, dan heeft hij te goeder trouw gehandeld. Indien
partij 3 bovendien ook nog een prijs voor de zaak heeft betaald, dan voldoet hij in
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ieder geval aan de basisvoorwaarden van artikel 3:86 BW. Is aan een van deze beide
voorwaarden niet voldaan, dan kan partij 3 de bescherming van artikel 3:86 BW niet
i n r o e p e n . •• • - • ' / ' ; .-. • - . - • - . : • . - ; , - .- : • . . — • . ; . . , . : . : • • ; : ' ; ;' ^ .••.'

Vervolgens wordt er gekeken hoe partij 1 het bezit over de zaak heeft verloren en hoe
partij 2 de macht over de zaak heeft verkregen. Betreft het hier onvrijwillig bezitsver-
lies door diefstal, dan wordt partij 1 door artikel 3:86 BW beter beschermd dan
wanneer partij 1 min of meer heeft meegewerkt aan het in de macht van partij 2
brengen van de roerende zaak (bijvoorbeeld door de zaak aan partij 2 te lenen).

Indien de zaak niet gestolen is, staat alleen artikel 3:87 BW de eigendomsverkrijging
hiervan door partij 3 in de weg. Dit artikel bepaalt dat partij 3, indien hem binnen
drie jaar na zijn verkrijging gevraagd wordt van wie hij de zaak heeft verkregen,
verplicht is de gegevens te verschaffen, die nodig zijn om partij 2 terug te vinden dan
wel die gegevens die hij ten tijde van zijn verkrijging hiertoe voldoende mocht achten
(wegwijsplicht van partij 3). Voldoet partij 3 aan deze wegwijsplicht, dan geniet hij
bescherming van artikel 3:86 BW en heeft hij de eigendom over de zaak verkregen.
Voldoet hij echter niet aan zijn wegwijsplicht, dan mag hij de bescherming van artikel
3:86 BW niet inroepen en verkrijgt hij de eigendom over de zaak niet. Er bestaat
echter geen wegwijsplicht ten aanzien van geld. Wanneer partij 1 niet binnen drie jaar
na verkrijging van de zaak door partij 3 een beroep doet op de wegwijsplicht,
verkrijgt partij 3 de eigendom over de zaak.

Is de zaak wèl gestolen, dan wordt er naar de aard van de zaak gekeken. Betreft het
geld, toonder- of orderpapier, dan geldt de extra bescherming van artikel 3:86 lid 3
BW niet. Deze bescherming houdt in, dat partij 1 gedurende drie jaren, te rekenen
vanaf de dag van de diefstal, de zaak kan revindiceren. Deze bescherming voor partij
1 geldt ook niet indien partij 3 de zaak verkregen heeft terwijl hij handelde als een
natuurlijk persoon, d.w.z. niet in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf (verder te
noemen 'particulier consument'), van partij 2, die van het verhandelen van de zaak
zijn bedrijf maakt (niet als veilinghouder) in een daarvoor bestemde bedrijfsruimte
(moet een gebouwde onroerende zaak zijn) en hiermee in de normale uitoefening van
zijn bedrijf handelt (verder te noemen 'normale handelsomgeving'). Dit is aldus
geregeld om binnen een normale handelsomgeving de particuliere consument te
beschermen. Anders zou immers het normale handelsverkeer danig gefrustreerd
worden. De consequentie van deze bepaling is wel dat, de koper op een veiling of
marktplaats (geen onroerend goed als handelsplaats) niet door artikel 3:86 BW
beschermd wordt. Indien de bescherming van artikel 3:86 BW met betrekking tot de
diefstal niet door partij 1 ingeroepen kan worden, blijft wel nog de bescherming van
artikel 3:87 BW bestaan. Wanneer partij 3 binnen drie jaar na zijn verkrijging, indien
hiernaar gevraagd wordt, niet aan zijn wegwijsplicht voldoet, kan hij de bescherming
van artikel 3:86 BW niet inroepen.
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Het leerstuk van artikel 3:86 BW wordt in figuur 4.1 schematisch weergegeven".

4.2.3 De implementatie van artikel 3:86 BW in LITES

Nu wij het leerstuk in schema gebracht hebben kunnen wij het leerstuk programmeren
in de taal P L + . Uit het schema op de volgende pagina kan worden afgeleid, dat er
drie eind-conclusies mogelijk zijn:
- artikel 3:86 is niet van toepassing op deze casus;
- partij 1 is eigenaar gebleven;
- partij 3 is eigenaar geworden.

Wanneer wij het schema bekijken, zien wij dat indien er aan één of meer van de
volgende vijf voorwaarden niet voldaan is, artikel 3:86 BW niet van toepassing is op
de casus. Deze voorwaarden zijn:
- het betreft een roerende zaak, toonder of orderpapier (roerend);
- partij 1 is eigenaar van de zaak (e/gena"off»_7);
- partij 2 heeft de macht over de zaak (»iac/«_2);
- partij 2 levert de zaak aan partij 3 door bezitsverschaffing (/even>ig_2_.3);
- partij 2 is beschikkingsonbevoegd (NIET

We kunnen deze voorwaarden in de volgende PL+regel verwerken:

voorwaardel : boolean
wordt
waar als roerend en . .-

eigendora_l en
macht 2 ên
l«verXng_2 3 en >
niet beschTk_bevoegd_2,

onwaar;

Als voorwaarde/ onwaar is, dan is de conclusie dat artikel 3:86 BW niet van
toepassing is en anders is artikel 3:86 BW mogelijk wel van toepassing op de casus.

Wij kunnen nu een regel maken die beslist of artikel 3:86 BW van toepassing is:

conclusie : string
w o r d t ''•• • '' ' •• ' '••'• "

'N.V.T. ' als niet voorwaardel, -.-•,
• ? • ; .. , . - . . . . ' . ' . . .

Deze regel zal in de loop van het programma verder worden uitgebreid (vandaar het
vraagteken als default-waarde).

82. Voor het verloop van de lijnen geldt het volgende:
- elke bewering is omkaderd;
- een lijn verbindt beweringen met elkaar indien deze lijn een omkadering aan de rechterkant

(niet voldaan aan bewering) of aan de onderkant (wel voldaan aan bewering) verlaat en
vervolgens een andere omkadering aan de linkerkant of aan bovenkant bereikt;

- elke bewering die omkaderd wordt door een dubbele lijn is een eindconclusie en van hieruit
zullen geen nieuwe lijnen vertrekken.
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partij 1 is eigenaar van een roerende
zaak, toonder of orderpapier

roerende zaak in de macht van partij 2

partij 2 levert de roerende zaak aan partij 3

T

partij 2 is beschikkingsonbevoegd

• art. 3:86 BH
is niet
van

• toepassing

partij 3 verkrijgt te goeder trouw

partij 3
verkrijgt
om baat

I gedurende 3 jaar
—• een onafgebroken

bezit door derde

zaak
is

geld

L

-• partij 1 revindiceert
—• de zaak binnen 20 jaar

r» partij 3
I eigenaar

-• de roerende zaak is
van partij 1 gestolen

-• 3 jaar verstreken sinds
partij 3 de zaak verkreeg

T"
3 jaar

verstreken
sinde de
diefstal
van de
zaak

zaak is toonder-
of orderpapier h partijT"!

eigenaar I

zaak is gekocht door een
particulier consument in

een normale handelsomgeving h
partij 1 revindiceert de zaak
bij partij 3 binnen drie jaar
te rekenen vanaf de diefstal

rtij 1 I
genaar |

pa
elgei

partij 1 doet een beroep op de wegwijsplicht van
partij 3 binnen drie jaar na verkrijging van partij 3

partij 3 voldoet aan
zijn wegwijsplicht

partij 1 revindiceert
de zaak binnen 20 jaar

— • partij .
| eigenaar

irn
naar I

-• partij 3
II eigenaar

partij 1
eigenaar |

Bewering • Onwaar

Waar

Conclusie

Figuur 4.1



68 LITES: een intelligent tutorsysteem voor juridisch onderwijs

Binnen het leerstuk komen drie termijnen voor:
- hoeveel tijd is er verstreken sinds de diefstal van de zaak (indien de zaak gestolen

is van partij 1) en het tijdstip waarop partij 1 actie onderneemt;
- hoeveel tijd is er verstreken tussen het verkrijgen van het bezit van de zaak door

partij 3 en het tijdstip waarop partij 1 actie onderneemt;
- hoelang heeft partij 3 (indien deze te goeder trouw bezit) het onafgebroken bezit

over de zaak.

Bekeken moet worden of deze perioden korter zijn dan drie jaar of korter zijn dan
twintig jaar.

Om met deze perioden te kunnen rekenen, moeten wij drie tijdstippen opgeven:
- tijdstip waarop de zaak in de macht van partij 2 gekomen is
- tijdstip waarop het bezit verkregen is door partij 3
- tijdstip waarop partij 1 actie onderneemt

Wij kunnen nu met behulp van de onderstaande regels bepalen of een bepaalde
termijn verstreken is of niet:

verstreken_3_jaar : boolean
wordt
onwaar als eerder(actie_datum,datumna(bezit_datum 3,'maand',36)),
waar; ~~

verstreken_20_jaar : boolean
wordt
onwaar als eerder(actie_datum,daturana(bezit datum 2,'maand',240)),
waar; ~ ~

bezit_3_jaar : string
wordt
'onjuist' als niet verstreken_3_jaar,
'n.v.t.' als niet bekend(onafgëbroken_bezit_3),
'onjuist' als niet onafgebroken_bezit_3,
'verstreken' als verstreken 3_jaar~en onafgebroken bezit 3,
' ' f ~ ~ ~

diefstal_3_jaar : string
wordt
'n.v.t.' als niet diefstal,
'verstreken' als eerder(datumna(bezit datum 2,'maand',36),actie datum)

en diefstal, ~ ~
'onjuist';

Voor de toepassing van artikel 3:86 lid 1 moet ook nog voldaan zijn aan de volgende
twee voorwaarden:
- partij 3 moet te goeder trouw zijn g
- partij 3 moet de zaak om baat verkregen hebben

In een PL+ regel wordt dit:

voorwaarde2 : boolean
wordt
waar als goeder_trouw_3 en

baat 3,
onwaar; ™
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Vervolgens kunnen wij nu de regels maken met behulp waarvan beslist wordt wie
eigenaar wordt:

e i g e n a a r 3 : b o o l e a n • • » • • • . . . :
wordt
waar als voorwaardel on goeder_trouw_3 en niet baat_3

en bezit_3_jaar-'verstreken',
waar als voorwaardel en varatreken_20_jaar,
onwaar;

eigenaarl > boolean
wordt
waar als voorwaardel en niet goeder trouw 3 en

niet verstreken_20_jaar en revindlcatie_l_3,
waar als voorwaardel en goeder_trouw_3 en niet baat_3

en bezit_3_jaar='onjuist' en
niet verstreken_20_jaar en revindicatie_l_3,

onwaar; ~~

Ook deze regels zullen verder uitgebreid moeten worden, aangezien er op dit moment
een onbevredigde oplossing ontstaat indien niet aan de voorwaarden uit deze regels
voldaan wordt. De nieuwe regels vallen onder een van de twee regelkoppen e/ge«aar/
of e/#enaar3. In het vervolg zullen wij niet meer de hele regel opschrijven, maar
volstaan met de nieuwe regel van de vorm < waarde > ALS < voorwaarden > , met
daarachter onder welke regelkop de regel geplaatst moet worden.

Een aantal feiten kan niet binnen het kennisbestand afgeleid worden (zoals
rfe_/_3). Deze feiten zijn kenmerkend voor iedere casus. Wij noemen dit soort feiten
'basisfeiten'. Deze basisfeiten, die tezamen een casus beschrijven, zullen op een later
tijdstip uit een bestand gelezen worden. Wij geven nu eerst een overzicht van de
basisfeiten, voorzover wij die nog niet behandeld hebben (de voorwaarden uit de
regelkoppen voonvaanfe/ en voonvaa«/e2 behoren ook tot de basisfeiten).

Basisfeiten zijn:
- de namen van partijen (pam>7,/>arri/2,/>arty'3)
- de aard van de zaak: geld, toonder-, orderpapier of iets anders (zoo£);
- of de zaak vrijwillig of door diefstal (onvrijwillig) uit handen van partij 1 geraakt

is (dj'e/sto/);
- of partij 3 de zaak al dan niet als een particulier consument gekocht heeft

( p _ _
- of partij 3 de zaak gekocht heeft van iemand die hiervan al dan niet zijn beroep

heeft gemaakt (/w/kfe/aar_2);
- of partij 3 de zaak gekocht heeft in een gebouw (geèoövv);
- of dit gebouw al dan niet een bedrijfsruimte is waarin de verhandeling van dit soort

zaken normaal ook plaatsvindt (norm_Aan<fe/.sp/öatt);
- of partij 1 al dan niet een beroep doet op de wegwijsplicht van partij 3

_ _ _ p
- of partij 3 al dan niet voldoet aan deze wegwijsplicht
- of partij 1 de zaak al dan niét opeist van partij 3 (revi'naYcan>_/_3).
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Wij kunnen onze regel voor ei^noarJ uitbreiden met de volgende regels:

waar als voorwaarde1 en voorwaarde2 en zaak-'geld',
waar als voorwaarde! «n voorwaarde2 en verstreken 3 jaar,
waar als voorwaardel en voorwaarde2 en

diefstal en diefstal 3_jaar-•verstreken• en
( verstreken_3_jaar öf - . - . . . .
( niet vraag l_ww_plicht_3 of

<vraag_l_w5_plicht_3 en wegwijaplicht 3) ) ),
waar als voorwaardel en voorwaarde2 en '

diefstal en diefstal 3_jaar-"onjuist' en
(zaak-'orderpapier' öf zaak'•toonderpapier') en
( niet vraag_l_ww_plicht_3 of

(vraag_l_ww_plicht_3 en wagwijsplicht 3) of
(vraag_l wwplicht 3 en niet wegwijsplicht 3 en
niet revindicatie~l_3) ), ~

waar als voorwaardel en voorwaarde2 en
niet diefstal en niet verstreken 3 jaar en
( niet vraag l_ww_plicht_3 of

(vraag_l_ww_plicht_3 en wegwijsplicht_3) ),

Om de voorwaarden in artikel 3:86 lid 3 onder a economisch weer te geven, maken
wij de volgende PL+regel :

voorwaarde3 s boolean
r e g e l - , .. ;• •- u .-••••.,

waar als part_consument 3 en handelaar_2 en ,..•,,,-.
gebouw en normjfïandelsplaats,

onwaar; •• • > ;,.•• ". . :,, .-• •-

Wij kunnen nu de regel met regelkop eigenaar.? uitbreiden met de volgende regel:

waar als voorwaardel en voorwaarde2 en
diefstal en diefstal_3_jaar-'onjuist' en
zaako'geld' en zaak«~orderpapier" en zaako • toonderpapier •

: en voorwaarde3 en • ' • ' . • •
( niet vraag_l_ww_plicht_3 of

(vraag_l_ww_plioht_3 en wegwijaplioht 3) of
(vraag 1 ww plicht_3 en niet wegwijspTicht 3 en
niet revindicatie_l_3) ), ~

Wij hebben nu alle wegen geprogrammeerd die er toe leiden dat partij 3 eigenaar
wordt. Tevens hebben wij alle gevallen behandeld die bepalen of artikel 3:86 BW al
dan niet van toepassing is. Aangezien ons schema slechts drie uitkomsten kent
(eigenaar is partij 1 of 3, of het artikel is niet van toepassing), zouden wij kunnen
concluderen dat in alle gevallen waarin het artikel van toepassing is en eigenaar^
ONWAAR wordt, het eigendomsrecht bij partij 1 ligt en dus eigenaar 1 WAAR is.
Om ervoor te zorgen dat geen enkele fout (dienaangaande) onontdekt blijft, zullen wij
de regels voor het behoud van de eigendom van de zaak door partij 1 (eigenaar/)
uitwerken. Wij doen dit met behulp van de volgende regels:

waar als voorwaardel en voorwaarde2 en
diefstal en diefstal_3_jaar-'verstreken' en
vraag_l_ww_pllcht 3 en niet wegwijsplicht 3 en
niet verstreken 25 jaar en revindicatie 1 3 ,

waar als voorwaardel en voorwaarde2 en ::
diefstal en diefstal_3_jaar-'onjuist' en . • • - . .
(saak»'orderpapier• of zaak-•toonderpapier') en
vraag_l_ww_plicht_3 en niet wegwijsplicht_3 en
niet verstreken_20_jaar en revindicatie 1 3,
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waar als voorwaardel an voorwaarde2 en
diefstal en diefstal_3_jaar»'onjuist' en
zaako'geld' en zaako • orderpapier' en zaako • toonderpapier •
en voorwaarde3 en
vraag_l_ww_plicht 3 en niet wegwijsplicht_3 en
niet verstreken_2Ö_jaar en revindicati«_l_3,

waar als voorwaardel en voorwaarde2 en
diefstal en diefstal_3_jaar»'onjuist' en
zaako'geld' en zaako'orderpapier' en zaako' toonderpapier'
en niet voorwaarde3 en revindicatie_l_3,

waar als voorwaardel en voorwaarde2 en niet diefstal en
niet verstreken 3_jaar en
vraag_l_ww_plicKt 3 en niet wegwijsplicht_3 en
niet verstreken_2S_jaar en revindicatie_l~3,

Wij kunnen nu de regelkop conc/ttsi'e uitbreiden tot:

conclusie i string
regel
'n.v.t.' als niet voorwaardel,
'fout' als eigenaar1 en eigenaar3,
'[partijl]' als eigenaarl en niet eigenaar3,
'[partij3]' als eigenaar3 en niet eigenaarl,
• fout "i

Door het opnemen van de onconditionele waarde 'fout' zorgen wij ervoor dat,
cwidurfe altijd een uitkomst heeft. Als deze uitkomst de stringwaarde 'fout' is,
betekent dit dat ons kennisbestand niet volledig is (zowel eigenaar/ als e^e/war? is
ONWAAR) of dat het kennisbestand twee met elkaar strijdige oplossingen kent
(zowel eigenaar/ als «ge/uwr3 is WAAR).

Daarmee hebben wij het leerstuk van artikel 3:86 BW, zoals dat in het schema is
weergegeven, in PL+ geprogrammeerd. Nu moeten wij nog een paar vragen
beantwoorden:

- Welke basisfeiten moeten vanuit een bestand ingelezen worden?
- Welke afgeleide feiten willen wij bewaren in een nieuw bestand, zodat deze binnen

een nieuw regelbestand (met didactische kennis) gebruikt kunnen worden?
- Wat is de naam van het regelbestand dat daarna wordt geraadpleegd en met welk

doel?
- Willen wij dat de gebruiker merkt dat het volgende regelbestand wordt geraad-

pleegd? Anders geformuleerd: wordt in het volgende regelbestand informatie aan
de gebruiker verstrekt of invoer van de gebruiker verlangt waardoor het scherm al
dan niet leeggemaakt moet worden?

Om feiten vanuit een bestand in te lezen gebruiken wij de PL+ opdracht 'lees'. Wij
maken de volgende PL+ -regel:

casusfeiten : lees uit 'FEITEN.$$$•
eigendom 1 i boolean
roerend ~ : boolean
raacht_2 ». boolean
levering_2_3 s boolean
beschik_bevoegd_2 : boolean
goeder trouw_3 s boolean
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baat_3
bezit_datum 3
onafgebroken bezit 3
bezltsverkri;fging 2
bezit_datum_2
actie_datum~
zaak
omschrijf zaak
diefstal
part_consument 3
handelaar 2
gebouw
norm handelsplaats
vraag l_ww_plicht_3
wegwijsplicht 3 ~
revindicatie T 3
redeneerweg
partij1
partij2
partij3

: boolean
: datum
: boolean
: string
: datum
: datum
string

i string
: boolean
boolean
boolean
boolean
boolean
boolean
boolean
boolean
string
string
string
string;

Om te bepalen welke feiten wij willen bewaren, moeten wij weten welke feiten wij in
de volgende regelbestanden willen gebruiken. Aangezien dit pas in het volgende
hoofdstuk aan de orde komt geven wij hier een voorbeeld van een dergelijke regel
(zonder dat deze volledig is).

gabewaren J bewaar in '3423a.###•
conclusie
eigenaarl
eigenaars
voorwaarde1
voorwaarde2
voorwaarde3
verstreken_3 j aar
verstreken_2Ö_jaar
bezit 3 jaar
diefstaT_3_jaari

In dit voorbeeld worden alle regelkoppen, die binnen het programma worden afgeleid,
bewaard. In een regelbestand is het mogelijk meer dan een lees- en bewaar-opdracht
op te nemen. De lees- en bewaar-opdrachten vormen de enige manier om gegevens
van het ene regelbestand naar het andere te transporteren.

Om een koppeling tussen de verschillende regelbestanden tot stand te brengen, moeten
wij regels met voor dit doel geselecteerde regelkoppen in ons programma opnemen.
Die regelkoppen zijn:

- regelbestand
- goal . _ ^ ^ ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- schoon

De regelkop rege/fcetfand zal een string moeten bevatten, die aangeeft wat de naam
van het volgende regelbestand is. De regelkop goa/ zal een string moeten bevatten die
aangeeft wat het doel is waarmee het volgende regelbestand wordt geraadpleegd (de
string-waarde van de regelkop #oo/ is een regelkop uit het volgende regelbestand).
Met de boolean «rfawi geven wij aan of bij het raadplegen van het volgende
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regelbestand het scherm schoon geveegd moet worden. Dit is van belang omdat er
regelbestanden zijn, zoals het hierboven gemaakte regelbestand over artikel 3:86 BW,
die geen vragen aan de gebruiker stellen en ook geen informatie op het scherm zetten.
Wanneer wij een dergelijk regelbestand raadplegen, is het verwarrend voor de
gebruiker wanneer het scherm schoongemaakt wordt en er vervolgens niets op het
scherm verschijnt.

In ons regelbestand kunnen wij de volgende regels opnemen, ervan uitgaande dat het
volgende regelbestand de naam 'STURING.PLP' heeft, het doel smnng is en het
scherm niet wordt schoongemaakt:

regelbestand : string
wordt
'sturing.pip';

g o a l i s t r i n g • '•••''• • •• ' '••'• •' '• • '' '• •-'"' • '•-•••• '••••' " • •

wordt
'sturing';

schoon s boolean . , , : . • ...
w o r d t ' ' • • • ' * , . - . , . - , - -
o n w a a r ; • ^ " - • " " • " ' ' • ' : ' • ' • - •• • • • • • • • • • - .

Deze regelkoppen hebben binnen PL+ geen speciale betekenis en zullen op dezelfde
manier behandeld worden als elke andere regelkop van een dergelijk datatype. Dit wil
zeggen dat er aan deze regelkoppen voorwaarden verbonden kunnen worden, zodat
het mogelijk is, afhankelijk van de waarden van andere regelkoppen binnen dit
regelbestand, andere regelbestanden c.q. doelen te selecteren en afhankelijk daarvan
het scherm schoon te vegen. Binnen LITES krijgen deze regelkoppen pas betekenis.
LITES zal het regelbestand selecteren, dat door de regelkop regeftetfa/a/ aangegeven
wordt en zal dit regelbestand plus het daarbij behorende doel aan de taal PL+
doorgeven, die vervolgens het doel zal proberen op te lossen en de waarden van alle
afgeleide regelkoppen aan LITES doorgeeft. Vervolgens gaat LITES kijken of er
regelkoppen met de namen rege/èe«anrf en goa/ en icAoon zijn. Is dit het geval, dan
gaat LITES verder op de hierboven beschreven manier. Als deze specifieke regelkop-
pen niet worden aangetroffen, of het regelbestand niet bestaat danwei in een verkeer-
de directory zit, stopt LITES met het oproepen van regelbestanden.

Nu wij dit alles geregeld hebben, rest ons nog het maken van het hoofddoel, dat
ervoor zorgt dat alle relevante regelkoppen afgeleid worden. Het lijkt verstandig een
dergelijke regelkop een duidelijke naam te geven, waaruit blijkt dat dit het 'hoofd-
doel' is (of een van de mogelijke 'hoofddoelen'). Daartoe formuleren wij de volgende
regel:

art_3423a : boolean
wordt
waar als casusfeiten en conclusieo'fout' en regelbestando"' en

goalo'" en (schoon of niet schoon),
onwaar als conclusie-'fout' en eigenaar1 en eigenaar3 en

schrijf 'In mijn regelbestand zit een inconsistentie1'
en halt, .

onwaar als schrijf 'Mijn regelbestand bevat een incorrecte
kennisrepresentatie1' en halt;
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In deze regel komt tot uitdrukking dat indien de regelkop conc/taie niet de waarde
'fout' heeft, de regelkoppen regefóetfona', goa/ en 5c/ioon afgeleid moeten worden.
Wij kunnen ervoor zorgen dat de regelkoppen rege&esla/u/ als goa/ nooit een lege
stringwaarde krijgen, zodat deze vergelijkingen altijd WAAR zijn. Echter de regelkop
'schoon' van het type boolean kan zowel een waarde WAAR als ONWAAR krijgen
(in ons geval alleen een waarde WAAR), zodat deze beide mogelijkheden in een
disjunctie opgenomen moeten worden om het geheel altijd WAAR te maken. Krijgt de
regelkop co/ic/itrie de waarde 'fout', dan wordt er een mededeling op het scherm
gezet. In dat geval blijkt namelijk dat zowel eigenaar/ als e/ge/iaari de waarde
WAAR hebben gekregen. Dit mag niet voorkomen en als het toch voorkomt dan is dit
te wijten aan een incorrecte kennisrepresentatie van het leerstuk.

4.3 ONDERHOUDBAARHEID VAN HET KENNISBESTAND

Wanneer er fouten optreden in een kennisbestand of wanneer het leerstuk waarop het
kennisbestand gebaseerd is veranderingen ondergaat, zullen wij het kennisbestand
moeten aanpassen. Om deze aanpassingen eenvoudig te maken, is het van belang dat
het kennisbestand 'transparant' is. Met transparant wordt bedoeld dat gemakkelijk te
zien is hoe het kennisbestand is opgebouwd en wat waar afgeleid wordt. In hoofdstuk
3 zagen wij dat de onderhoudbaarheid één van de ontwerpeisen was voor de ontwik-
keling van de taal PL+ . Echter de transparantie heeft niet alleen te maken met de
taalelementen van PL+ , maar ook met de door de maker van het kennisbestand
gekozen namen van de regelkoppen en de daadwerkelijke vormgeving van de regels.
De regelkoppen moeten iets zeggen over wat zij afleiden. In het kennisbestand van
artikel 3:86 BW zijn bijvoorbeeld de regelkoppen voorwaarde/, voonvaaraV2 en
voorwaart/ei opgenomen. Deze regelkoppen zeggen niets inhoudelijks over wat ze
afleiden (ze zeggen hoogstens dat hetgeen ze afleiden als voorwaarde binnen een
andere regel gebruikt wordt). Wanneer dergelijke weinigzeggende regelkoppen
gebruikt worden, zal de maker van het kennisbestand ervoor moeten zorgen, dat bij
deze regelkop uitleg komt (dit kan door het opnemen van commentaartekst tussen
hekken #). Tevens is het verstandig dat de maker in het kennisbestand ook opneemt
wat zijn juridische interpretatie van een regelkop is. Naast deze uitleg van wat de
maker bedoelt kan de transparantie ook vergroot worden door de structuur van het
kennisbestand. De manier waarop de regelkoppen geordend zijn bepaalt de inzichte-
lijkheid van het kennisbestand. Er is een aantal manieren waarop wij het kennisbe-
stand kunnen ordenen. Hieronder bespreken wij er twee.

- Het kennisbestand wordt geordend overeenkomstig de structuur van de wet, met
telkens als commentaartekst of als regelkopnaam welk (onderdeel van een) wetsar-
tikel op dat moment behandeld wordt. Ook jurisprudentie of doctrine worden
duidelijk gescheiden en voorzien van commentaar en vindplaats.

- Het kennisbestand wordt geordend overeenkomstig een van te voren gemaakte
afbeelding van het kennisdomein.
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Beide mogelijkheden hebben voor- en nadelen. Het voordeel van de eerste methode
is, dat een wetswijziging door een mogelijke 1-op-l afbeelding™ van het kennisdo-
mein gemakkelijk geplaatst kan worden binnen het kennisbestand. Een nadeel van
deze werkwijze is dat het vaak moeilijk is om van elk wetsartikel maar één produktie-
regel te maken. Bij de kennisrepresentatie van artikel 3:86 BW hebben wij gezien dat
de wetsartikelen vaak zo sterk met elkaar verweven zijn, dat het moeilijk is ze strikt
te scheiden. Het nadeel van deze methode bestaat er voorts in dat het overzicht en de
strekking die bepaalde veranderingen hebben, niet duidelijk zichtbaar zijn en slechts
duidelijk worden door het kennisbestand met een aantal specifieke gevallen te voeden
en de uitkomsten zorgvuldig te analyseren.

De tweede methode heeft als voordeel dat een wijziging in het leerstuk meteen
zichtbaar wordt door vergelijking van het oude schema met het nieuwe schema van
het leerstuk. Het nadeel is dat uit het schema niet blijkt, op grond van welke wetsbe-
palingen of doctrine-regels de afbeelding van het leerstuk tot stand is gekomen
(derhalve zijn de wetswijzigingen niet eenvoudig door te voeren). Tevens heeft deze
methode als nadeel dat de maker zelf een conceptueel model in zijn hoofd moet
hebben over hoe het leerstuk in elkaar zit en hoe de wetsbepalingen in elkaar
grijpen".

Wij prefereren de tweede methode, omdat deze het best aansluit bij de gedachte
achter een ITS. Een ITS heeft immers als doel een gebruiker inzicht te verschaffen in
een (afgerond) leerstuk. Daarvoor is het van belang dat het redeneersysteem een
duidelijk beeld heeft van de opbouw van het leerstuk. Dit wordt nog eens benadrukt
wanneer het ITS ook tot doel heeft de gebruiker inzicht te verschaffen in het oplossen
van casus binnen het aangeboden leerstuk. De analyse van een casus is vaak afhanke-
lijk van de (schematische) opbouw van het leerstuk waar de casus onder valt. Wij
zullen hier in het volgende hoofdstuk nader op ingaan.

83. Een 1-op-l afbeelding houdt in dat er voor elke wetsartikel een produktieregel gemaakt wordt.
Zie M.A. Nieuwenhuis: Tewec: een expe/Tsys/eem voor <fe ,4/gemene B(/sM«f,swf, Kluwer
Deventer, 1989, p. 48 e.v.

84. Voor een didactisch expertsysteem is dit mijns inziens wel een noodzakelijke voorwaarde.
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HET TUTORSYSTEEM

5.1 SYSIÏEMCOMPONENTEN EN STRATEGIEËN

Dit hoofdstuk behandelt de opbouw en werking van het tutorsysteem. Om dit inzichte-
lijk te maken bekijken wij eerst de globale opbouw van een tutorsysteem waarna wij
elk onderdeel nader uitwerken. Binnen een tutorsysteem onderscheiden wij verschil-
lende onderdelen te weten: het kennisbestand, de casusgenerator, de studentgegevens,
de didactische strategieën, de gebruikersinterface en een ITS-component. Figuur 5.1
geeft de samenhang van deze componenten weer.

kennisbestand caeusgenerator

1 1
1 1

r
atudentgegevens

ITS gebruikersinterface

1 1
1

< — STUDENT

didactische strategieën

Figuur 5,1

Het kennisbestand bevat de juridische kennis over het leerstuk van de derde
verkrijger te goeder trouw. Wij beschreven dat in het vorige hoofdstuk.

De casusgenerator zorgt voor het maken van casus, die binnen het leerstuk passen.
De casusgenerator maakt aan de hand van de casusfeiten een omschrijving van de
casus in natuurlijke taal. De casusgenerator kan zelf casus genereren, maar ook een
casus laten samenstellen door de gebruiker/student. Tenslotte kan de casusgenerator
een beschrijving in natuurlijke taal geven van de door hemzelf of de gebruiker
samengestelde casus.

De didactische strategieën kunnen als volgt worden onderverdeeld:
a. het uitleggen van het leerstuk aan gebruikers die onvoldoende voorkennis bezitten;
b. het ondervragen van de computer door de gebruiker over de feiten van een casus;
c. het ondervragen van de gebruiker door de computer terzake van het kwalificeren

van de feiten in een casus;
d. het aangeven door de gebruiker van de door hem gemaakte redeneerstappen bij het

oplossen van de casus.

Gaandeweg verzamelt het systeem studentgegevens. Deze hebben invloed op de te
volgen didactische strategieën en op het samenstellen van de casus voorzover het
initiatief hiervoor bij de computer ligt. Tevens zorgen deze gegevens ervoor dat het
systeem de gebruiker een overzicht kan geven van diens prestaties en zonodig kan
adviseren waar verdieping van zijn kennis nodig is.
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De gebruikersinterface zorgt ervoor dat de invoer van een student wordt omgezet in
een door de computer te verwerken formaat. Zo wordt bij een vraag waar met 'J' of
'N' geantwoord moet worden de invoer j , y, Y, t, T, w en W omgezet naar de letter
J en de invoer n, f, F, u, U, o en O naar de letter N. Ook wordt de invoer van een
onmogelijke datum, zoals bijvoorbeeld 29-2-91, niet geaccepteerd en wordt de
gebruiker gevraagd om opnieuw een datum in te typen. Elke datum wordt omgezet
naar een formaat waarbij de dag en het jaar in cijfers en de maand in letters wordt
weergegeven. Tevens is de gebruiker in staat om, voorzover voorhanden, op ieder
willekeurig moment de casus en eventuele hulp bij een vraag of de wettekst danwei
een schematische voorstelling van het gepresenteerde leerstuk op te roepen. De
gebruikersinterface is echter niet in staat om enige vorm van natuurlijke taal te
begrijpen. Wanneer om invoer van natuurlijke taal gevraagd wordt, zal de
cursusmaker de evaluatie van deze natuurlijke taal in het regelbestand zelf moeten
implementeren (met behulp van de string-evaluatie kan men op basis van
patroonherkenning een heel eind komen). Om problemen met het interpreteren van de
invoer van de gebruiker te voorkomen, wordt in het onderhavige tutorsysteem op
cruciale punten alleen gebruik gemaakt van eenduidige invoer in de vorm van een
Ja/Nee- antwoord, of van het selecteren van een optie uit een meerkeuze-aanbod.

De ITS-component in het schema zorgt ervoor dat de verschillende onderdelen op
het juiste moment aangesproken worden en dat ze informatie verschaffen en/of
verwerken. Deze ITS-component verzorgt de koppeling tussen en de integratie van de
verschillende onderdelen en is dus voor de sturing en de werking van het geheel
verantwoordelijk. — -

De hierboven beschreven onderdelen zijn net als het leerstuk van de derde verkrijger
te goeder trouw uit het vorige hoofdstuk geprogrammeerd in de declaratieve taal PL+
(hoofdstuk 3)". Dit heeft tot gevolg dat wij in deze zogenaamde regelgebaseerde
bestanden twee soorten regels kunnen onderscheiden. Dit zijn enerzijds de
kennisregels, waarin didactische of juridische kennis is neergelegd. Anderzijds
onderscheiden wij de regels waarin enige vorm van sturing is neergelegd (de ITS-
component). Met sturing wordt zowel de volgorde bedoeld waarin de regels
aangesproken moeten worden om tot een bevredigend resultaat te komen, als de
volgorde waarin de regelbestanden aangeroepen moeten worden. Wij besteden in §
5.4 aandacht aan de problemen die dit onderscheid met zich meebrengt. Verder zullen
wij in § 5.5 nog enkele andere eigenaardigheden die voor verbetering vatbaar zijn
beschrijven. Hieronder volgt eerst een uitwerking van de verschillende componenten
(§ 5.2) en een beschrijving van hoe deze met elkaar zijn verbonden (§ 5.3).

85. Dit geldt niet zozeer voor de gebruikersinterface. Hoewel een gedeelte biervan ook in regels is
neergelegd (maken van vensters e.d.).
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5.2 DE UITWERKING VAN DE SYSTEEM-COMPONENTEN

5.2.1 De didactische componenten

Wij hebben in de vorige paragraaf gezien dat er vier didactische componenten te
onderscheiden zijn. Afhankelijk van het niveau van de student wordt een keuze tussen
de verschillende componenten gemaakt. Alvorens de verschillende componenten in
detail te bespreken, besteden wij eerst aandacht aan het idee achter de componenten.
Het tutorsysteem is gebaseerd op de gedachte dat een student een leerstuk leert
doorgronden door het correct oplossen van casusposities. Het kunnen toepassen van
de theorie geldt immers als een goede en voor de hand liggende manier om te tonen
dat de student de theorie begrepen heeft.

Het uitgangspunt van het systeem is niet dat een student niets van het leerstuk af weet
en daarin alsnog onderwezen moet worden, maar dat verondersteld wordt dat een
student het leerstuk in voldoende mate beheerst en hij getest moet worden of dit
inderdaad het geval is. Dit betekent niet dat wanneer blijkt dat de student het leerstuk
niet of niet voldoende beheerst, het systeem kan volstaan met het constateren hiervan.
Op dat moment moet het systeem de student duidelijk kunnen maken wat hij verkeerd
heeft gedaan en welke hiaten er in zijn kennis zitten.

Om dit te bewerkstelligen maken wij onderscheid tussen verschillende soorten kennis
die een student over een bepaald leerstuk kan bezitten. De student die "een verkeerde
voorstelling van een leerstuk' heeft, kan een verkeerde voorstelling hebben van de
relevantie van de afzonderlijke feiten, van de samenhang tussen de feiten of hij kan de
feiten verkeerd kwalificeren. Kennis over een leerstuk valt zodoende uiteen in:
a. kennis over welke feiten relevant zijn binnen het leerstuk;
b. kennis over de juridische kwalificatie van de verschillende feiten;
c. kennis over de onderlinge samenhang van de verschillende feiten;
d. het toepassen van de kennis beschreven onder a, b en c.

Men kan zich afvragen of hetgeen onder d beschreven staat onder kennis valt of
slechts een vaardigheid is die gebaseerd is op het toepassen van kennis. Hoe dit ook
zij, het is aannemelijk dat iemand een leerstuk pas beheerst als hij ook over de
vaardigheid onder d beschikt. De verschillende soorten kennis zijn niet altijd strikt
van elkaar te scheiden. Zo kan voor de kennis onder a ook kennis onder b en zelfs c
van belang zijn.

Om te toetsen of een student het leerstuk beheerst, staan het ITS drie mogelijkheden
ter beschikking, gericht op het toetsen van de kennis onder a, b en d. De kennis
onder c wordt niet expliciet getoetst. De student heeft deze kennis echter wel nodig
bij het toetsen van de kennis onder a, b en d. Het zit dus impliciet in de andere
toetsen verwerkt. In de volgende paragrafen komen de drie mogelijkheden die het ITS
heeft om de verschillende soorten kennis over het leerstuk te toetsen aan de orde.
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5.2.2 Relevantie van de casusfeiten

Om te toetsen of de student begrijpt welke feiten relevant zijn voor het oplossen van
een casus die binnen het leerstuk valt, laten wij de student de computer ondervragen
over een door de computer samengestelde casus. De student weet bij de aanvang niet
welke casus de computer heeft samengesteld. Hij dient door het stellen van vragen
achter de feiten van de casus te komen. Deze werkwijze vertoont gelijkenis met de
wijze waarop advocaten cliënten ondervragen over hun probleem. Om de relevante
feiten aan de cliënt te ontlokken moet de advocaat weten welke feiten voor de casus
van cliënt van belang kunnen zijn en hoe deze onderling verbonden zijn. Het verschil
is dat de student weet dat de casus gebaseerd is op het leerstuk van 3:86 BW en zich
dus laat leiden door de kennis die hij hierover bezit. Verder kan dit systeem niet met
natuurlijke taal omgaan, waardoor het niet mogelijk is de student zelf de vragen te
laten formuleren. In plaats hiervan mag de student kiezen uit een aantal meer of
minder relevant ogende vragen. Dit lijkt gemakkelijk, maar dat is het niet voor een
student die alleen maar een vermoeden heeft van wat allemaal van belang zou kunnen
zijn voor het oplossen van de casus. De student wordt gemakkelijk op een dwaalspoor
gebracht, omdat alle vragen op het eerste gezicht relevant lijken. Alleen indien men
het leerstuk helder voor ogen hebt, kan men besluiten welke feiten ter zake doen en
welke vragen derhalve gesteld moeten worden en in welke volgorde.

Veronderstel dat Albert de oorspronkelijke eigenaar, Bernard de vervreemder (tweede
hand) en Cornells de derde verkrijger is**, wat zou in het licht van art. 3:86 BW dan
een relevante vraag zijn:

1. Heeft Bernard de zaak van Cornells gehuurd ?
2. Heeft Cornells de zaak van Albert gekocht ?
3. Heeft Bernard de zaak van Albert gestolen ? •
4. Heeft Bernard de zaak aan Albert gegeven ?

Kennis van de structuur van het leerstuk maakt het mogelijk om drie van de vier
vragen in deze context als onvruchtbare vragen te herkennen. Met deze vragen wordt
namelijk onderzocht of de student snapt dat hij eerst moet uitvinden of en hoe de
tweede hand de zaak onder zich kreeg. Alleen vraag 3 kan daarop antwoord geven.
Alle andere vragen liggen niet in de lijn der verwachtingen wanneer wij ervan uitgaan
dat wij hier te maken hebben met een casus gebaseerd op art. 3:86 BW. Het
antwoord op vraag 3 kan tevens iets zeggen over de beschikkingsbevoegdheid van
Bernard. Indien uit het antwoord blijkt dat Bernard de zaak van Albert heeft gekocht
en geleverd gekregen, dan weten wij dat Bernard beschikkingsbevoegd is. Wanneer
blijkt dat Bernard de zaak heeft gestolen dan weten wij dat hij beschikkingsonbevoegd
is. Blijkt echter dat Bernard de zaak gehuurd heeft, dan kunnen wij hieruit niet
meteen afleiden dat hij beschikkingsonbevoegd is, aangezien het denkbaar is dat
Bernard bevoegd is voor Albert de zaak te vervreemden (vertegenwoordiging).
Waarom dat soort gegevens en de eruit volgende conclusies van belang zijn, weet
men alleen als men art. 3:86 BW kent en snapt. Wanneer wij de daarop volgende

86. In de rest van dit hoofdstuk worden deze namen in dezelfde hoedanigheid gebruikt.
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vragenreeks bekijken in combinatie met de vorige, dan blijkt dat het kiezen van een
vraag hieruit ook niet eenvoudig is.

1. Wist Albert dat Bernard de zaak aan Cornells leverde ?
2. Kon Albert het eigendomsrecht aantonen ?
3. Was Bernard bevoegd om de zaak aan Cornelis te leveren ?
4. Handelde Albert beroepsmatig in dergelijke zaken ?
5. Wist Bernard dat Albert een ouder recht op de zaak had ?
6. Hield Bernard naar buiten toe de schijn van eigenaar op ?

Uit deze tweede reeks van zes vragen moet één vraag gekozen worden afhankelijk
van de gegevens uit de vorige vragenreeks. Wanneer vraag 3 uit de vorige reeks
ontkennend is beantwoord, dan weten wij nog niets over de beschikkingsonbevoegd-
heid van Bernard" en moeten wij vraag 3 uit de tweede reeks selecteren. Werd
vraag 3 uit de eerste reeks bevestigend beantwoord dan is vraag 3 uit de tweede reeks
een overbodige vraag; het antwoord op deze vraag weten wij dan al. Dan is vraag 6
uit deze tweede reeks vragen de beste. Deze vraag geeft inzicht over het al dan niet te
goeder trouw zijn van Cornelis en om te weten dat dit van belang is moet men
opnieuw thuis zijn in art. 3:86 BW. Uit deze voorbeelden blijkt ook dat het nodig is
dat de student de samenhang tussen de verschillende feiten in het oog houdt. Deze
samenhang wordt expliciet onder de aandacht gebracht wanneer de student een fout
maakt. Stel dat de student vraag 3 uit de tweede reeks kiest terwijl hij al wist dat de
zaak gestolen was door Bernard, dan luidt de tutorreactie:

"Aangezien de zaak gestolen is door Bernard is het duidelijk dat Bernard beschik-
kingsonbevoegd is en moeten wij nagaan of Cornelis te goeder trouw handelde, dus
of Bernard de schijn van eigenaar van de zaak ophield."

In het andere geval (niet gestolen en niet vraag 3) luidt de tutorreactie:

"Aangezien de zaak niet gestolen is moet gekeken worden of Bernard wel bevoegd is
om de zaak over te dragen aan een derde. Artikel 3:86 BW kan alleen ingeroepen
worden indien de levering geschiedt door een beschikkingsonbevoegde vervreemder,"

Naast de moeilijkheid van het selecteren van de juiste vraag afhankelijk van de reeds
bekende gegevens, bestaat er ook nog het probleem van de hiërarchie binnen de
vragen. Wij geven een voorbeeld.

1. Heeft Bernard de zaak aan Cornelis geschonken ?
2. Kan Bernard de zaak aan Cornelis verkopen ?
3. Heeft Bernard de zaak van Albert gestolen ?
4. Mag Cornelis de zaak van Bernard kopen ?
5. Heeft Albert de zaak vrijwillig uit handen gegeven ?

De vragen 1, 3 en 5 kunnen relevante vragen zijn in een bepaald stadium van
ondervragen. De vragen 3 en 5 hebben betrekking op de bezitsverkrijging door
Bernard en vraag 1 op de bezitsverkrijging door Cornelis. Beide kwesties zijn van

87. Behalve in het geval dat Bernard de zaak gekocht heeft of geschonken kreeg van Albert.
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belang, maar het heeft geen zin om vraag 1 te stellen wanneer nog geen antwoord is
verkregen op de vragen 3 en 5. Dit komt omdat afhankelijk van het antwoord op de
vragen 3 en 5, vraag 1 wellicht niet meer gesteld hoeft te worden. Wanneer blijkt dat
Bernard de zaak niet van Albert gestolen heeft maar gekocht, dan is Bernard
beschikkingsbevoegd en is art. 3:86 BW niet van toepassing op de casus. Vraag 1,
die tot doel heeft te achterhalen of Cornells de zaak om baat verkrijgt, komt dan niet
meer aan de orde. Echter wanneer de feiten die achterhaald kunnen worden met de
vragen 3 en 5 al bekend zijn, is het niet zinvol deze vragen nog eens te stellen. Dan
is vraag 1 de juiste vraag.

Afhankelijk van het moment waarop feiten bekend raken, worden bepaalde
vragenreeksen) niet meer aangeboden. Wanneer het bijvoorbeeld toonderpapier
betreft zal de mogelijkheid om te vragen of Cornelis als een 'particulier consument'
de zaak verkreeg niet meer geboden worden, omdat die vraag dan niet meer relevant
is voor het oplossen van de casus. Het uitgangspunt is dan ook dat wanneer een feit in
de hiërarchie niet meer relevant kan zijn, er ook niet meer naar gerefereerd wordt.

Het tutorsysteem probeert de student op een serieuze manier te benaderen. Het
systeem gaat er van uit dat de gebruiker serieus is en ook zo behandeld moet worden.
Dit heeft tot gevolg dat iemand die het systeem niet serieus gebruikt er ook niet
wijzer van wordt. Wie denkt te kunnen afwachten totdat het systeem het leerstuk met
al zijn problemen haarfijn uit de doeken doet, komt bedrogen uit. De student moet
kritisch blijven nadenken om rendement uit het systeem te halen. Dit is minder voor
de hand liggend dan het lijkt. De meeste onderwijsprogramma's gaan er van uit dat
de student het wel niet zal weten en zal proberen met een minimum aan inspanning zo
snel mogelijk door de cursus heen te komen. Dus wordt alles haarfijn uitgelegd en in
voor de student te bevatten hoeveelheden gepresenteerd, in een boek, een college of
een COO-cursus. Die instrumenten heten dan ook "informatiedragers" en het enige
dat van de studenten verwacht wordt is dat zij de informatiedragers tot zich nemen.
Het ITS in LITES doet een beroep op en "mobiliseert" reeds aanwezige kennis en
voegt slechts toe of herstelt wanneer hiaten gebleken zijn.

Ter illustratie van deze werkwijze wordt nu een sessie met onderhavige module
gepresenteerd. Bij deze sessie zijn de vragen bewust verkeerd beantwoord, omdat dat
de meest interessante reacties oplevert.

Ik heb een casus samengesteld, die gebaseerd is op artikel 3:86 BW (deze casus is niet
oproepbaar!), : ,*

Een dergelijke casus kent een drietal partijen:
* Albert is de "oorspronkelijke" eigenaar; ' '"
* Bernard is de vervreemder die de macht over de zaak heeft; '•-•-''•
* Cornelis is de derde verkrijger.

Wanneer u dit in gedachte houdt, ga ik u nu de mogelijkheid geven om achter de relevante
feiten van de casus te komen. Hiertoe zal ik u een aantal meerkeuze vragen aanbieden
waaruit u telkens de meest relevante vraag dient te selecteren.

U dient een van onderstaande vragen aan mij te stellen.
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Kies de vragen zo dat u op de meest doeltreffende manier de meest relevante informatie
over de casus verkrijgt.

* Is Albert in deze casus eigenaar van een: • •••:*•••:-.,.--
1. recht aan toonder ? " •
2 . recht a a n order ? ' : • > • • • - - . • • •

3. recht van pand ?
4. recht van hypotheek ? i r
5. zakelijk recht ? t? •' v . •-•
6 . r o e r e n d e z a a k ? • - . - ; • : . > , ? • . .... •: • . • • • ' » * •••• " • ' " • •*"

7 . registergoed ? - • • . • ; • * ^ •' ;
Maak uw keuze [1-7] : 4

U had beter een andere vraag kunnen stellen want...
In het kader van artikel 3:86 - 1 BW is van belang dat het om een roerende zaak (geen

registergoed) of een recht aan toonder of order handelt.

Albert is eigenaar van geld.

Druk op een toets.
* 1. Heeft Bernard de zaak van Cornelis gehuurd ? -; •

2. Heeft Cornelis de zaak van Albert gekocht ?
3. Heeft Bernard de zaak van Albert gestolen ?
4. Heeft Bernard de zaak aan Albert gegeven ? <
Maak uw keuze (1-41 : 1

U had beter een andere vraag kunnen stellen want...
Van belang is of Albert de zaak vrijwillig uit handen heeft gegeven aan Bernard of dat de
zaak gestolen is door Bernard . (artikel 3:86 - 3 BW)

Op 2 oktober 1989 heeft Bernard de zaak gestolen.

Druk op een toets.

* 1. Heeft Bernard het bezit over de zaak ?
2. Heeft Bernard de macht over de zaak als een eigenaar ?
3. Is Bernard houder van de zaak voor zichzelf ? ' '
4. Is Bernard houder van de zaak voor Albert ? •
5. Is Albert houder van de zaak voor Bernard ?
Maak uw keuze [1-5] : 1

U had beter een andere vraag kunnen stellen want...
Van belang is of Bernard de zaak in zijn macht heeft en in staat is om te handelen als een
eigenaar, (artikel 3:90 BW)

Bernard heeft de macht over de zaak als een eigenaar. • '•

Druk op een toets. - : . , » : • • • : • • • ^ . "-.
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* Levert Bernard de zaak aan Cornelis door: . >
1. het inschrijven van een akte in het daartoe bestemde register ?
2. bezitsverschaffing door feitelijke overgave ?
3. bezitsverschaffing per constitutum possessorium ?
4. bezitsverschaffing longa manu ? - : ;
Maak uw keuze [1-4] : 4 •• i

U had beter een andere vraag kunnen stellen want...
Naar aanleiding van artikel 3:90 -1 BW dient er spraken te zijn van een levering die
geschiedt door de verkrijger het bezit te verschaffen, waarbij volgens artikel 3:90 -2 BW
de zaak in de handen van de verkrijger dient te komen.

De levering vindt plaats door feitelijke overgave.

Druk op een toets. > • - ••* i > •.•>,•• -:.;..

* 1. Wist Albert dat Bernard de zaak aan Cornelis leverde ?
2. Kon Albert het eigendomsrecht aantonen ? ; -• „
3. Was Bernard bevoegd om de zaak aan Cornelis te leveren ?
4. Handelde Albert beroepsmatig in dergelijke zaken ?
5. Wist Bernard dat Albert een ouder recht op de zaak had ?
6. Hield Bernard naar buiten toe de schijn van eigenaar op ?
Maak uw keuze [1-6] : 1

U had beter een andere vraag kunnen stellen want...
Aangezien de zaak gestolen is door Bernard is het duidelijk dat Bernard beschikkings-
onbevoegd is en moeten wij nagaan of Cornelis te goeder trouw handelde, dus of Bernard
de schijn van eigenaar van de zaak ophield.

Bernard hield naar buiten toe de schijn van eigenaar op.

Druk op een toets. .,

Op 14 februari 1990 vindt de overdracht van de zaak van Bernard aan Cornelis plaats.

* Was het feit dat Bernard beschikkingsonbevoegd bekend ,<
1. of behoorde dit feit bekend te zijn bij Albert ? ,
2. of behoorde dit feit bekend te zijn op het tijdstip van revindicatie ?
3. bij Cornelis op het tijdstip van verkrijging ? , .:.•;.,
4. bij Cornelis vlak na het moment van levering ? • /:, ••!•.-,
5. bij Albert op het moment van de revindicatie ? . ^
Maak uw keuze [1-5] : 1

U had beter een andere vraag kunnen stellen want...
De goeder trouw wordt objectief bekeken op het tijdstip van de verkrijging. Ook wanneer
de verkrijger na de verkrijging er pas achter komt dat de vervreemder beschikkingson-
bevoegd is dan wordt de verkrijger nog geacht te goeder trouw te zijn.
Verder is alleen relevant of de derde verkrijger (Cornelis derhalve) op de hoogte was van
de beschikkingsonbevoegdheid van Bernard.

Cornelis wist dit niet op het tijdstip van verkrijging.

Druk op een toets.
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* 1. Heeft Bernard de zaak aan Cornells geschonken ?
, 2. Kan Bernard de zaak aan Cornells verkopen ?

3. Heeft Bernard de zaak van Albert gestolen ? ^
4. Mag Cornells de zaak van Bernard kopen ?
5. Heeft Albert de zaak vrijwillig uit handen gegeven ?
Maak uw keuze [1-5) : 2

U had beter een andere vraag kunnen stellen want...
Het gaat er hier niet om of partijen iets mogen of kunnen (ver)kopen maar of Cornelis voor
de zaak een redelijke prijs betaalt. Comelis moet de zaak om baat ("anders dan om niet")
hebben verkregen wil artikel 3:86 BW van toepassing zijn.

Cornelis heeft de zaak om baat verkregen. . ,

Druk op een toets. .;•>..•.--.i

De datum waarop Albert "in aktie komt" is 24 mei 1991 .

Als het goed is bent u nu op de hoogte van alle relevante feiten van de casus.

Ik ga nu met u de casus oplossen.

Druk op een toets.

Wanneer de juiste vraag geselecteerd wordt dan antwoordt het systeem met; ?

U heeft een goede vraag gesteld!

Het antwoord luidt: . . { . . .

Hierna volgt het antwoord op de vraag.

Een schematische weergave van deze module ziet u in figuur 5.2.

5.2.3 Kwalificatie van de casusfeiten

In deze module krijgt de student een beschrijving in natuurlijke taal van een door de
computer samengestelde casus te zien. Het is de bedoeling te bekijken of de student
de feiten die de casus beschrijven juridisch goed kan kwalificeren. Om een casus te
kunnen oplossen moet de student de casus vertalen naar een juridisch begrippenkader.
Wanneer de student de casus verkeerd oplost, is het mogelijk dat de student
weliswaar een juiste voorstelling van de samenhang van de feiten (het leerstuk) heeft,
maar niettemin een verkeerde voorstelling van de aard van de feiten die de casus
beschrijven. Een juridische kwalificatie kan niet gemaakt worden zonder de kennis
over het leerstuk zelf (voorkennis) maar ook niet zonder de kennis van de context
waarin dat leerstuk is ingebed (de 'achtergrondkennis'). Aangezien het leerstuk van de
derde verkrijger te goeder trouw voortbouwt op andere leerstukken, bijvoorbeeld het
leerstuk van de eigendomsoverdracht, en deze leerstukken niet in ons kennisbestand
ondergebracht zijn, is ons systeem ook niet in staat fouten die het gevolg zijn van
verkeerde voorstellingen ten aanzien van de achtergrondkennis te remediëren of zelfs
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bepalen welk regelbestand hierna wordt
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"T"

bewaren van de antwoorden van de student

Figuur 5.2

maar te lokaliseren. Het systeem kan hooguit diagnostiseren dat er ergens een
verkeerde voorstelling van zaken bestaat. Om de gebruiker enig inzicht te geven waar
deze een verkeerde voorstelling van zaken heeft, wordt bij elk van de juridische
begrippen die relevant zijn voor het oplossen van de casus, globaal aangeven binnen
welk kader ze bekeken moeten worden en hoe ze opgevat moeten worden. In deze
module wordt dit gedaan met behulp van helpteksten en verwijzingen naar
wetsartikelen. De student wordt op die manier gestimuleerd om relevante
achtergrond-kennis alsnog te bestuderen. Hij moet hier zelf actie toe ondernemen.
Een voordeel is dat op deze manier de goede student niet overstelpt wordt met
weliswaar relevante, maar voor hem overbodige informatie. Op het moment dat de
informatie te omvangrijk is om in zijn geheel op te nemen, zal slechts die informatie
worden verstrekt, die de student op weg helpt om zelf de juiste informatie te gaan
zoeken.

Binnen deze module is tevens gebruik gemaakt van de in hoofdstuk 3 beschreven
mogelijkheid om helpteksten die niet speciaal bij één vraag horen als algemene
helptekst op te nemen". De student krijgt een lijstje van onderwerpen op het
moment dat hij op de !-toets drukt.

In concreto komt het in deze module erop neer dat de student, afhankelijk van de
casus die de computer heeft samengesteld, gevraagd wordt of er sprake is van een
bepaalde kwalificatie. De student hoeft dus niet zelf op de kwalificatie te komen,
maar hem wordt gevraagd of de genoemde kwalificatie van toepassing is. Hiervoor is
gekozen omdat de student aan de hand van de wettekst van art. 3:86 BW toch op deze
begrippen was gekomen, aangezien de meeste van deze begrippen expliciet in de tekst
zijn opgenomen.

88. Het betreft hier zowel voorkennis als achtergrondkennis.
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Een voorbeeld: * " . .

De wettekst spreekt over 'onbevoegdheid van de vervreemder', hetgeen gekwalifi-
ceerd kan worden als 'beschikkingsonbevoegdheid' van de vervreemder. De vraag die
in deze module aan de student gesteld wordt luidt:

• Was Bernard beschikkingsbevoegd om te leveren ? (J/N/?) '

Antwoordt de student met een vraagteken, dan luidt de helptekst: * ' "

"Van onbevoegdheid moet men onbekwaamheid onderscheiden. Deze laatste is een
eigenschap van de persoon van de vervreemder, Ontbreekt de bekwaamheid, dan staat de
zakelijke overeenkomst aan vernietiging bloot, maar zolang de nietigheid niet is
ingeroepen, is het recht op de verkrijger overgegaan.

ONBEVOEGDHEID is daarentegen een kwalificatie van de vervreemder ten aanzien van de
overdracht. Is er sprake van onbevoegdheid, dan gaat het recht in beginsel in het geheel
niet, of niet in volle omvang op de wederpartij over.

In beginsel kan niemand meer rechten aan een ander verschaffen, dan hij zelf heeft
(Nemo-plus regel: nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet).
In de regel is de vervreemder, die aan de verkrijger het bezit verschaft, zelf bezitter.

BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID is de bevoegdheid om een bepaald goed te vervreemden
(over te dragen) of te bezwaren (met een beperkt recht te belasten). Zij berust bij de
rechthebbende op het goed: • . - . • . . . • ., .
- bij zaken: de eigenaar
- bij vorderingsrechten: de crediteur
- bij beperkte rechten: de beperkt gerechtigde. .;.'..

Bezitsverkrijging door een ander: art. 3:110 BW.
Bezit kan rechtstreeks voor een ander worden verkregen. Vereisten:
- rechtsverhouding die meebrengt dat hetgeen iemand op bepaalde wijze zal verkrijgen,

door hem voor een ander zal worden gehouden ,
- verkrijging ter uitvoering van deze rechtsverhouding.

Indien aan deze vereisten is voldaan, wordt het ontvangene on/nft/{/e//4r% en
o/io/?M-oo/n6aa/' voor de ander gehouden (directe leer).
Onmiddellijk: de een verkrijgt het bezit rechtstreeks voor de ander, zonder dat hij zelf op
enig moment bezitter is geworden.
Onontkoombaar: de een wordt houder voor de ander, ongeacht of hij het ontvangene al
dan niet voor de ander wenst te gaan houden. • - ,--•

De bepaling van art. 3:110 BW speelt een belangrijke rol bij de verkrijging van roerende
zaken door middel van een tussenpersoon, daar voor deze zaken geldt dat met het bezit
ook de eigendom rechtstreeks door de achterman wordt verkregen, zonder dat de
tussenpersoon een tussenliggende schakel vormt.

Directe (= onmiddellijke) vertegenwoordiging (b.v. krachtens volmacht).
De bevoegdelijk in naam van de "achterman" gesloten goederenrechtelijke overeenkomst
treft in haar gevolgen de achterman. Hij is het die partij wordt, de vertegenwoordiger valt
er tussenuit (3:66 lid 1 BW). Gaat de levering met bezitsverschafting gepaard, dan wordt
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het bezit rechtstreeks door de achterman of derde verkregen: de vertegenwoordiger wordt
slechts houder (vgl. 3:110 BW)."

Wanneer de student de vraag verkeerd beantwoordt zal een kortere tekst
verschijnen*' zodat de student kan nagaan of hij een fout in zijn achtergrond- danwei
voorkennis heeft, of dat hij de feiten zoals die in de casus zijn beschreven op een
verkeerde manier heeft geïnterpreteerd. Daarna verschijnt een volgende vraag.

Hieronder volgt een volledige sessie met deze module. De casustekst luidt als volgt:

CASUSTEKST .., , . > , , :

Albert is eigenaar van geld.
Op 2 oktober 1989 steelt Bernard het geld van Albert.
Het geld bevindt zich nu in de macht van Bernard.
Op 14 februari 1990 betaalt deze Cornelis met het geld van Albert.
Bernard overhandigt het geld aan Cornelis.
Cornelis had geen reden om aan te nemen dat
Bernard geen eigenaar van het geld was.
Op 24 mei 1991 komt Albert erachter
dat Cornelis het geld heeft.
Albert wil het geld nu revindiceren onder Cornells.

Op basis van deze casustekst worden nu de navolgende vragen gesteld. Ook deze
vragen zijn met opzet fout beantwoord, aangezien dit een interessantere
terugkoppeling geeft dan een eenvoudig'Juist'op een goed antwoord.

Ik heb een casus voor u samengesteld en wil u nu gaan ondervragen omtrent de
kwalificatie van de voor deze casus relevante feiten. Probeert u zich te realiseren waarom
ik alleen deze vragen steil

U doet er goed aan eerst de casus zorgvuldig te lezen. i

* Betreft het hier een registergoed ? (J/N): J

Het betreft hier een roerende zaak, zijnde geen registergoed. Roerende zaken zijn aldus
art. 3:3 -2 BW alle zaken die niet onroerend zijn. Welke zaken onroerend zijn staat
beschreven in art. 3:3 -1 BW.

* Was Albert de eigenaar van deze zaak ? (J/N): N ' : • :

Albert was wel eigenaar van de zaak. (artt. 5:1 BW e.v.) • ••-- • ^

89. Beschikkingsbevoegdheid is de bevoegdheid om een bepaald goed te vervreemden (over te
dragen) of te bezwaren (met een beperkt recht belasten). Zij berust bij de rechthebbende op het
goed. Bij zaken is dat de eigenaar. Deze kan zijn bevoegdheid aan een ander overdragen door
deze bijvoorbeeld een volmacht te verlenen, (zie titel 3 van boek 3 BW, denk ook aan
vertegenwoordiging)
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* Kreeg Bernard de macht over deze zaak waardoor Bernard over de zaak kon beschikken
als ware Bernard eigenaar? (J/N): N

Bernard had de zaak wel in zijn macht. Iemand heeft de zaak in zijn macht indien hij de
zaak feitelijk onder zich heeft.

* Bernard kreeg de macht over de zaak omdat Bernard de zaak van Albert had: j
1. geleend
2. gehuurd
3. gestolen •
4. gekocht
5. gekregen :
Maak uw keuze [1-51: 3

Juist. .

* Leverde Bernard deze zaak vervolgens krachtens geldig titel aan Cornells ? (J/N): N

Er heeft wel een levering volgens geldige titel plaats gevonden. Levering vindt plaats door
bezitsoverdracht door de bezitter of bezitsverschaffing door de houder. In beide gevallen
wordt aan de verkrijger de feitelijke macht over de zaak verschaft (art. 3:90 BW),

* Was Bernard beschikkingsbevoegd om te leveren ? (J/N): J

Bernard was niet beschikkingsbevoegd t.a.v. de zaak.
Beschikkingsbevoegdheid is de bevoegdheid om een bepaald goed te vervreemden (over te
dragen) of te bezwaren (met een beperkt recht belasten). Zij berust bij de rechthebbende
op het goed. Bij zaken is dat de eigenaar.

* Was Cornells te goeder trouw t.a.v. de beschikkingsonbevoegdheid van Bernard ?
( J / N ) : N , . , • • , - ; • • : • - . • • - . .:- • • . . - - , • • . . . - , . - . • . - - . : : • • • . . • • • - . . . % . • ."

Cornelis was wel te goeder trouw op het tijdstip van verkrijging. Van te goeder trouw
wordt gesproken (art. 3:11 BW) indien iemand de feiten of het recht waarop zijn goeder
trouw betrekking moet hebben niet kende noch behoorde te kennen. Van een ieder mag
een zeker onderzoek naar de feiten of het recht verwacht worden, dit geldt zeker indien er
een goede reden tot twijfel bestaat. .

* Verkreeg Cornelis deze zaak om baat ? (J/N): N

Cornelis verkreeg de zaak wel om baat. Volgens art. 3:86 BW dient de overdracht anders
dan om niet te geschieden, d.w.z. tegen een contraprestatie. Het criterium hier is: houdt
de prestatieplicht van de ene partij verband met de prestatieplicht van de wederpartij ?

* Welk van de hieronder gegeven opties geeft de aard van de zaak weer ?
Lgeld
2. orderpapier
3. toonderpapier
4 . i e t s a n d e r s • . ...... ,. ....... . ,. , ,.., .,•,,.,...,• •.,. , ,- , .-- ,
Maak uw keuze [1-4] : 2

Nee, het betreft hier geld.

U heeft nu de relevante feiten gekwalificeerd zodat wij nu doorgaan met het oplossen van
deze casus. U moet hiervoor de redeneerstappen die u neemt aangeven.
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In figuur 5.3 wordt deze module schematisch weergegeven.

bepalen welk regelbestand hierna wordt
gestart : sturing.pip

inlezen van de casusfeiten

i

bepalen van de vragen die gesteld
moeten worden aan de student

i

het stellen van vragen aan de student, waarbij de student
de mogelijkheid heeft om helpteksten te bekijken, en het

terugkoppelen bij een verkeerd antwoord op een vraag

i

bewaren van de antwoorden van de student

F i g u u r 5 . 3 ^ • . " . " • ••;.' ' • • ' . " '• •"•.'• \ ; '.' ^ ' : : ^ = - • - • • •

5.2.4 De redeneerstappen bij het oplossen van een casus

In deze module dient de student alle elementaire redeneerstappen zelf te zetten, zodat
bepaald kan worden of de student het leerstuk beheerst. Niet alleen geeft de student
op deze manier aan dat hij de onderlinge verbanden kent, maar ook moet hij laten
zien dat hij weet welke feiten wel en welke niet van belang zijn in een redenering.
Wij zullen dit toelichten aan de hand van een sessie met deze module, gebaseerd op
de al eerder gebruikte casus.

Geef zo logisch en gedetailleerd mogelijk de stappen aan die u voor uw redenering
gebruikt:
1. De zaak is geen registergoed
2. De zaak is een registergoed
3. Bernard had de macht over de zaak
4. Bernard had niet de macht over de zaak
5. Bernard leverde aan Cornelis
6. Bernard leverde niet aan Cornelis
7. Bernard was beschikkingsbevoegd ' " • •
8. Bernard was beschikkingsonbevoegd '
Maak uw keuze [1-8] : 2

Nee, dit klopt niet!
Leest u de casus nog eens zorgvuldig door!

Begint u met uw redenering maar weer opnieuw. U heeft nu nog maar één kans!

Druk op een toets.

Geef zo logisch en gedetailleerd mogelijk de stappen aan die u voor uw redenering
gebruikt:
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1 . De zaak is geen registergoed
2. De zaak is een registergoed
3. Bernard had de macht over de zaak
4 . Bernard had niet de macht over de zaak
5. Bernard leverde aan Cornelis
6. Bernard leverde niet aan Cornelis
7. Bernard was beschikkingsbevoegd
8. Bernard was beschikkingsonbevoegd
Maak uw keuze (1-81 : 1

Dit is correct.

Geef zo logisch en gedetailleerd mogelijk de stappen aan die u voor uw redenering
gebruikt:
1 . De zaak is geen registergoed
2 . De zaak is een registergoed
3. Bernard had de macht over de zaak v ••;.-: '
4 . Bernard had niet de macht over de zaak i •
5. Bernard leverde aan Cornelis
6. Bernard leverde niet aan Cornelis
7. Bernard was beschikkingsbevoegd :
8 . Bernard was beschikkingsonbevoegd
Maak uw keuze [1-8] : 3

Dit is correct.

Geef zo logisch en gedetailleerd mogelijk de stappen aan die u voor uw redenering
gebruikt:
1 . De zaak is geen registergoed
2. De zaak is een registergoed
3. Bernard had de macht over de zaak
4. Bernard had niet de macht over de zaak
5. Bernard leverde aan Cornelis
6. Bernard leverde niet aan Cornelis
7. Bernard was beschikkingsbevoegd
8. Bernard was beschikkingsonbevoegd . . - , : . -
Maak uw keuze [1-8] : 8

Dit is correct. ,,

Geef zo logisch en gedetailleerd mogelijk de stappen aan die u voor uw redenering
gebruikt:
1 . De zaak is geen registergoed
2 . De zaak is een registergoed • • - > . ' . - .. .•>
3. Bernard had de macht over de zaak , :., . <r
4 . Bernard had niet de macht over de zaak •' . , f :••,,'
5. Bernard leverde aan Cornelis :• .
6. Bernard leverde niet aan Cornelis H . c
7 . Bernard was beschikkingsbevoegd • ;
8 . Bernard was beschikkingsonbevoegd
Maak uw keuze [1-8] : 5 , „ « • - \--.y ,.;•;.•'• .

Dit is correct. •.-.••. t

Uw redenering klopt tot nu toe.
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Geef zo logisch en gedetailleerd mogelijk de stappen aan die u voor uw redenering
gebruikt: •••
1 . Cornelis verkreeg te goeder t rouw • - • . • . . • • • • • :
2 . Cornells verkreeg niet te goeder t r ouw
3. Cornelis verkreeg om baat • • •'• = «
4 . Cornelis verkreeg niet om baat ••••• •"- i
5. Cornelis heeft gedurende 3 jaar onafgebroken bezit •"" '-'• - •".-••"
6 . Cornelis heeft niet gedurende 3 jaar onafgebroken bezit " n
7. Albert revindiceert de zaak binnen 20 jaar • : . --
8. Albert revindiceert de zaak niet binnen 20 jaar
Maak uw keuze [1-8] : 3 •

Dit is correct.

Geef zo logisch en gedetailleerd mogelijk de stappen aan die u voor uw redenering
gebruikt:
1. Cornelis verkreeg te goeder trouw
2. Cornelis verkreeg niet te goeder trouw ; '• '-• •
3. Cornelis verkreeg om baat '
4. Cornelis verkreeg niet om baat >
5. Cornelis heeft gedurende 3 jaar onafgebroken bezit
6. Cornelis heeft niet gedurende 3 jaar onafgebroken bezit • •'
7. Albert revindiceert de zaak binnen 20 jaar ;
8. Albert revindiceert de zaak niet binnen 20 jaar
Maak uw keuze [1-8] : 1

Dit is correct.

Geef zo logisch en gedetailleerd mogelijk de stappen aan die u voor uw redenering
gebruikt:
1. De zaak is geld
2. De zaak is toonder-of orderpapier • <
3. De zaak is noch geld noch toonder- of orderpapier
4. De zaak is gestolen van Albert
5. De zaak is niet gestolen van Albert <
6. Er is 3 jaar verstreken sinds diefstal
7. Er is geen 3 jaar verstreken sinds diefstal
8. Er is 3 jaar verstreken sinds Cornelis de zaak verkreeg
9. Er is geen 3 jaar verstreken sinds Cornelis de zaak verkreeg
Maak uw keuze [1-9] : 4

Uw redenering klopt niet of niet helemaal !

De redenering is als volgt:
Er is in casu geen sprake van een registergoed en Bernard, die beschikkingsonbevoegd
was, had de macht over de zaak op het moment van levering aan Cornelis. Omdat
Cornelis te goeder trouw was en de zaak om baat verkreeg kan deze de bescherming van
art. 3:86-1 BW inroepen. Een mogelijk beroep van Albert op art. 3:87-1 BW (voldoen aan
de "wegwijsplicht") kan geen doorgang vinden aangezien lid 2 van dit artikel meldt dat
een beroep op lid 1 niet van toepassing is ten aanzien van geld, en daar is hier sprake van.
Hieruit mogen wij concluderen dat Cornelis eigenaar van de zaak is.

U heeft deze casus niet helemaal goed opgelost!!
Wij proberen het nog eens met een andere casus.
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Zoals in het voorgaande te zien is, maakt het op bepaalde punten niet uit welke
volgorde de gebruiker aanhoudt bij het geven van de redeneerstappen. Nemen wij de
allereerste reeks redeneerstappen, dan is het discutabel welke redeneerstappen eerst
genomen moeten worden. Wanneer wij de volgorde uit het wetsartikel aanhouden
('ondanks onbevoegdheid van de vervreemder is een overdracht overeenkomstig art.
90, 91 of 93 van een roerende zaak, niet-registergoed, of een recht aan toonder of
order geldig, indien . . . ' ) , dan komen wij op de volgende volgorde van de
redeneerstappen:
8. Bernard was beschikkingsonbevoegd;
3. Bernard had de macht over de zaak; ..,.•• r : . ' », >
5, Bernard leverde aan Cornelis;
1. De zaak is geen registergoed.
Opnieuw kan men twisten over de volgorde van de redeneerstappen 3 en 5. De
wettekst suggereert de hier gegeven volgorde. In deze module wordt de volgorde van
de schematische weergave van het leerstuk zoals beschreven in het vorige hoofdstuk
aangehouden.
Ook bij de tweede reeks van redeneerstappen maakt het niet uit of eerst baat en dan
de goeder trouw gekozen wordt of andersom. In de derde reeks blijkt dat de
redeneerstap 4 (Zaak is gestolen van Albert) niet als goed gehonoreerd wordt. Deze
redeneerstap is weliswaar gebaseerd op de feiten van de casus, maar is niet
noodzakelijk om de casus op te lossen. Het doet er niet toe of de zaak van Albert
gestolen is of niet, omdat het immers geld betreft. Dat is de reden waarom de op het
eerste gezicht juiste constatering dat de zaak gestolen is, toch als een onjuiste
redeneerstap wordt gezien. In deze module is het de bedoeling dat de gebruiker alleen
de noodzakelijke stappen aangeeft. De gebruiker moet tonen te weten welke feiten
wel en welke niet relevant zijn als redeneerstap, m.a.w. welke feiten wel en welke
feiten niet strikt nodig zijn voor de oplossing van de casus. En alleen de
noodzakelijke feiten mogen in de redeneerstappen naar voren komen.

In de module wordt gebruik gemaakt van een recursie, waardoor een bepaalde reeks
vragen meermalen herhaald kan worden. Dit schept soms verwarring en is daarom
voor verbetering vatbaar. Een ander punt van kritiek zou kunnen zijn dat de gebruiker
niet kan zien welke redeneerstappen hij al heeft genomen. Dit heeft echter het
voordeel dat de gebruiker voortdurend moet blijven nadenken en zijn aandacht erbij
moet houden. Tevens wordt de gebruiker min of meer gedwongen de vragen op een
systematische manier te beantwoorden, opdat hij de draad niet kwijtraakt. Dit is
mogelijk omdat binnen elke reeks vragen ook de ontkenning van een redeneerstap is
opgenomen. Van bovenaf beginnend moet dan telkens uit een van de twee
tegengestelde redeneerstappen gekozen worden en de andere moet dan worden
overgeslagen".

Op elk punt binnen deze module is het mogelijk om zowel de tekst van de casus als
de wettekst (althans de relevante artikelen daarvan) op te roepen. De wettekst wordt
vervangen door de schematische weergave van het leerstuk op het moment dat de

90. Een verbetering kan zijn na elke herhaling van een verzameling vragen duidelijk aangeven
welke redeneerstappen door de gebruiker reeds genomen zijn.



94 LUES: een intelligent tutorsysteem voor juridisch onderwijs

gebruiker alle twee de kansen op het met succes beantwoorden van de eerste reeks
vragen onbenut gelaten heeft. Wij gaan er dan vanuit dat de gebruiker de systematiek
in het leerstuk niet beheerst en aan hulp op dit punt meer behoefte heeft, dan aan het
zien van de wettekst zelf. (Het gebruik van een wetboek bij het werken met dit
systeem is in ieder geval aan te bevelen.) : .

Wanneer de student een fout in zijn redenering maakt, zijn er twee mogelijke reacties:
1. de student mag de redeneerstappen opnieuw aangeven;
2. de student krijgt te zien welke stappen hij had moeten nemen en waarom.
Soms betekent dit dat de student ook niet meer in staat wordt gesteld om de eind-
conclusie te trekken, die eruit bestaat dat hij aangeeft of art. 3:86 BW van toepassing
is en zo ja, wie dan wel, eigenaar is geworden. Dit gebeurt wanneer de student een
zodanige fout heeft gemaakt dat met deze fout een goede oplossing niet meer mogelijk
is of de nog te nemen redeneerstappen zo gering in aantal zijn, dat het geen nut meer
heeft om deze door de student te laten nemen.

Deze module wordt schematisch weergegeven in figuur 5.4.

bepalen welk regelbestand hierna wordt,
gestart : sturing.pip

I

inlezen van de casusfeiten

i

bepalen van het pad dat doorlopen
moet worden bij het redeneren

i

vergelijken van het door de student gekozen redenaarpad
m«t het redeneerpad van het systeem en het geven van
didactische respons bij gesignaleerde afwijkingen

i

bewaren van de antwoorden van de student

Figuur 5.4

5.2.5 De casus-generator

Wij kunnen op twee manieren een casus genereren:
1. de gebruiker maakt een casus;
2. de computer maakt een casus. ; • '••;

Wanneer de gebruiker een casus wil maken moet hij dit bij de aanvang aangeven. In
dat geval stelt de computer de gebruiker een aantal vragen over de feiten die de casus
beschrijven. De computer stelt niet alleen vragen die noodzakelijk zijn voor het
oplossen van de casus, maar ook vragen die nodig zijn voor een juiste casusomschrij-
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ving in natuurlijke taal. Ook hier volgt de computer het model zoals dit grafisch is
weergegeven in het vorige hoofdstuk, waarbij op elk knooppunt een of meer vragen
worden gesteld.

Wanneer de computer de casus samenstelt, wordt gebruik gemaakt van de
'studenthistorie'. Afhankelijk van het aantal fouten dat de student heeft gemaakt bij
het oplossen van de vorige casus, besluit de computer een moeilijker, gemakkelijker
of een even moeilijke casus als de vorige te genereren. Om te bepalen hoe moeilijk
een casus is, worden aan de paden die de computer kan doorlopen, waarden
toegekend. En afhankelijk van de waarde van de vorige casus wordt de volgende
casus bepaald. Met de volgende regel wordt de moeilijkheidsgraad van de
eerstvolgende casus bepaald.

bekijk_niveau : boolean
wordt
waar ale num(casus_eval_l,teller)+nuin(casus_eval_2,t8ller)-0 en

moeilijkheid l==moeilijkheid 1 +2 en
(noeilijkheia_K=ll of moeilljkheid_l»«ll),
# beide keren geen fout genaakt #

waar als num(casu8_eval_l,teller)+nun(casus eval_2,teller)<5 en
moeilijkheid_l«»moeilijkheid_l +1,"
# beide keren gemiddeld minder dan 2 fouten gemaakt #

waar als num(casuB_eval_l,teller)+num(casus eval 2,teller)>8 en
raoeilijkheid_l==l,
# teveel fout begin net eenvoudigste casus #

waar als noeilijkheid_l—moeilijkheid 1 -1 en
(moeilijkheid_l>-l of moeilijkheid_l—1);
# beide keren gemiddeld minder dan 4 fouten gemaakt #

In de regelkop casuseva l l van het type reeks ligt het aantal fouten opgeslagen dat
de student gemaakt heeft bij het doorlopen van het eerste onderdeel (kwalificeren van
de feiten of het zoeken van de feiten) en in casus_eval_2 eveneens van het type reeks
ligt het aantal fouten opgeslagen dat de student gemaakt heeft bij het aangeven van de
redeneerstappen. Teller (regelkop van het type getal) geeft het nummer van de casus
weer. Moeilijkheidl (regelkop van het type getal) geeft het niveau van de vorige
casus weer. Wanneer de student in beide fasen geen fouten heeft gemaakt, dan wordt
het niveau van de nieuwe casus met 2 verhoogd ten opzichte van de vorige casus.
Wanneer de student in totaal maximaal 4 fouten heeft gemaakt, dan wordt het niveau
slechts met 1 waarde verhoogd. Heeft de student in totaal meer dan 8 fouten gemaakt
(gemiddeld meer dan 4 per keer), dan beheerst hij het leerstuk niet en zal een casus
van het laagste niveau worden samengesteld (niveau 1). In alle andere gevallen
(gemiddeld minder dan 4 fouten per stap, maar in totaal meer dan 4) zal het niveau
van de volgende casus met 1 verlaagd worden ten opzichte van het niveau van de
vorige casus.

Het niveau van de vorige casus wordt bepaald aan de hand van het te doorlopen pad
bij het oplossen van de casus. In totaal zijn er 26 verschillende paden, waarbij niet
elk pad een significant niveauverschil vertegenwoordigt. De regel voor het bepalen
van het niveau luidt als volgt:
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moeilljkheidl t getal ••••' -
wordt
1 als num(welke_casus,teller)=l,
1 als num(welke_casus,teller)=2,
1 als num(welke_ca8us,teller)=3,
1 als num(welke~casus,teller)=4,
2 als nura(welke_casus,teller)=5,
2 als num(welke_caaus,teller)=9,
3 als num(welke_casus,teller)-6,
3 als num(welke_casus,teller)-7,
3 als nu<n(welke_casus,teller)=8,
4 als num(welke_casus,teller)*10,
5 als num(welke_casuB,teller)=ll,
6 als num(welke_casuB,teller)=12,
6 als num(welke_caBue,teller)=13,
6 als num(welke_caaus,teller)=14,
7 als nura(welke_casus,teller)*=15,
8 als num(welke_caau8,teller)=16,
8 als num(welke_ca9us,teller)=17,
8 als num(welke_casus,teller)=18,
8 als num(welke_casus,teller)=19,
9 als num(welke_casus,teller)=20,
9 als num(welke_casus,teller)=21,
9 als num(welke_casus,teller)=22,
10 als num(welke_casus,teller)=23,
10 als num(welke_casus,teller)=24,
10 als num(welke_caaus,teller)=25, .
11 als numjwelke casus,teller)=26,
0;

Op deze manier onderscheiden wij slechts 11 niveaus. Om de bovengrens te bewaken
zijn de voorwaarden (moeilijkheidl < = 11 of moeilijkheidl = = 11) in de regel met
regelkop bepaal_niveau opgenomen. Op dezelfde manier wordt ook de ondergrens
bewaakt middels de voorwaarden (moeilijkheidl > = 1 of moeilijkheidl = = 1).

Bij het samenstellen van een nieuwe casus wordt rekening gehouden met het niveau
van de vorige casus. Wanneer het niveau van de nieuwe casus meerdere casus-
mogelijkheden kent (bij niveau 6 kunnen wij bijvoorbeeld 3 casus onderscheiden,
genummerd van 12 tot en met 14), kunnen wij de volgende situaties onderscheiden:
1. De vorige casus lag een niveau lager. De nieuwe casus wordt nu de eerste van de

mogelijkheden binnen het nieuwe niveau (nummer 12 bij niveau 6).
2. De vorige casus lag een niveau hoger. De nieuwe casus wordt nu de laatste van

de mogelijkheden binnen het nieuwe niveau (nummer 14 bij niveau 6).
3. De vorige casus lag op hetzelfde niveau. De nieuwe casus wordt een casus binnen

de twee uitersten op dit niveau (nummer 13 bij niveau 6).

Voor het overige vindt een aantal keuzen willekeurig plaats. Dit zijn bijvoorbeeld de
namen van partijen, de omschrijving van de zaak en het bepalen van de data. Bij het
laatste wordt uitgegaan van een vaststaande termijn, bijvoorbeeld drie jaar verstreken
sinds de diefstal, maar nog geen drie jaar sinds de bezitsverkrijging door de derde.
Dit wordt dan weergegeven in de volgende toekenningen:

dat_aktie=='3-4-91' en
dat 2-»'10-3-88' en . • . . - • • • • , • • , •-••;.. > < > . - • i j - . , • • ; • • • • : . ^ ~ " • - . • ^ V - - • - : • • :

dat 3—'1-2-89' en .; . .
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Waarbij dat_2 de datum van de diefstal is en dat_3 de datum van bezitsverkrijging
door partij 3. De datum waarop partij 1 in aktie komt is da taktxe . Vervolgens wordt
door het aanroepen van de regelkop a i t d a t a de volgende bewerking op deze data
uitgevoerd.

alt_data : boolean
wordt
waar ala typeo"' en aantol en

bezit_datum_2=»=alt_2 en
bazit__dat:um_3~™alt 3 en
aktie_datum==alt_ak'tie,

waar; ~~

alt_2 : datum
w o r d t • • - . - • ' '

datumvoor(dat_2,type,aant); • "

alt_3 : datum
wordt
datumvoor (dat_3, type, aant);

alt_aktie : datum
wordt
daturavoor(dat_aktie,type,aant)|

type : keuze
u i t . . : - • • •

" w e e k " , ' - • • • • ' • • • " • ' • • ' • • •'.-•-••.• - - • - . • . ' . . • • : , • . " • ; - , : . . : : : . ••.

'maand',
' d a g ' • : -J - - •• . • . . . . . . .

kies;

aant : getal
w o r d t ' • ' - . . . • • •

12 als doe_termijn='l', • >
10 als doe_termijn="2",
8 ala doe_termijn»"3',
6 als doe_termijn='4', ' '.
4 als doe_termijn='5', . . . . . .

| 2 als doe_termijn='6',
14 als doe_termijn='7',
16 als doe_tertnijn='8', * :• • "
18 als doe_termijn='9',
0;

doe_termijn : keuze uit 'l','2','3","4','5'/'6','7',"8','9','0' kies;

Eerst wordt volgens toeval een periode gekozen (week, maand, dag), vervolgens
eveneens volgens toeval een aantal (de even getallen van 0 tot 18) en uiteindelijk
wordt op elke datum een bewerking uitgevoerd waarbij de nieuwe datum tot stand
komt door een aantal maal de gekozen periode van de oorspronkelijke datum af te
trekken (door middel van de datum-functie DATUMVOOR). Op deze wijze zal precies
dezelfde datum niet snel twee keer in de verschillende casus voorkomen.

Tevens wordt op sommige plaatsen rekening gehouden met de fouten die de student
gemaakt heeft bij de afzonderlijke onderdelen. Bijvoorbeeld, bij het bepalen of
voldaan is aan art 3:86 lid 3 sub a BW kan de student op vier punten een fout maken:
was partij 3 een particulier consument, handelde partij 2 voor zijn beroep of bedrijf in
dergelijke zaken, was er sprake van een normale handelsplaats, was deze
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handelsplaats een gebouw. Afhankelijk van de fout die de student gemaakt heeft
wordt juist dat gegeven gevarieerd. Dit gebeurt met behulp van de volgende regel:

geen_voorw_2 : boolean
wordt
waar a l s PART_CONSUMENT_3<>0 en

part~consument»»onwaar en
handelaar_2==waar en
gebouw««waar en
norai_handelsplaats=E=waar,

waar a l s HANDELAAR_2<>0 en
handelaar~2==onwaar en
part_consument==waar en
gebouw==waar en
norm_hande 1spla a18==waar,

waar a l s GEBOÜWoO en
handelaar_2==waar en
part_consument==waar en
gebouw—onwaar en
norm_handelsplaats==waar,

waar a l s handëlaar_2==waar en
part_consument—waar en
gebouw««waar en

hdl

De casusgenerator wordt in figuur 5.5 schematisch weergegeven.

bepalen welk regelbestand hierna wordt
gestart : casusteket-generator

inlezen van het studentnummer

inlezen van de fouten die de student
bij de vorige casus heeft gemaakt

T

inlezen van de studenthistorie

bepalen van het nieuwe
(indien geen studenthistorie

genereren

bewaren van de feiten,

T
van de

i

die de

niveau van de casus
dan default op niveau 4)

nieuwe

nieuwe

casus

casus beschrijven

Figuur 5.5
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5.2.6 De casustekst-generator

Bij de casustekst-generator wordt uitgegaan van een nogal rigide model voor de
beschrijving van een casus in natuurlijke taal. Dit model is gebaseerd op de feiten die
de casus beschrijven. Afhankelijk van deze feiten komen bepaalde omschrijvingen in
de casustekst voor. Wij onderscheiden drie typen casus.
1. de casus waarbij het gaat om een registergoed; < >
2. de casus die handelt over geld, toonder- of orderpapier;
3. de casus die handelt over iets anders dan het onder 1 en 2 genoemde.

Deze verdeling wordt ook in de casustekst-generator aangehouden. Een casus die
handelt over registergoederen wordt als volgt gegenereerd. . • • - , . , , • _ , .

casual : boolean
wordt
waar als bekend(omschrijf_zaak) en

rl-='[partijl] is eigenaar van een [omschrij£_zaak].' en
r2=='0p [bezit_datum_2] huurt [partij2] deze zaak van Ipartijl)." en
r3=»'0p [bezit_datum_3] verkoopt (partlj2) deze zaak aan [partij3].' an
r4=='Dit heeft tot gevolg dat deze zaak nu ingeschreven' en
r5»»"moet worden in de registers onder de naam van [partij3].' en
r6=«'Maar hier doen zich een paar complicaties voor aangezien' en
r7—•[partij2] niet als eigenaar geregistreerd staat.' en
r8"="[partij3] wil zich beroepen op de goede trouw' en
r9=~'omdat deze transactie ten overstaan van een' en
rlO=="notaris is gesloten.' en
rll=='Men geeft (partij3) echter weinig kans van slagen I',

waar ;

Dit soort casus wordt eenvoudig en volgens uniform model gegenereerd. Op de juiste
plaatsen worden de specifieke feiten van de casus ingepast. De ene casus over een
registergoed verschilt van een andere casus over een registergoed alleen wat betreft de
namen van de partijen, de data en de omschrijving van de zaak. Wij zien dit niet als
een groot probleem omdat casus over registergoederen zelden voorkomen en ook niet
zo interessant zijn voor het leerstuk (art. 3:86 BW is dan namelijk niet van
toepassing).

Het genereren van een casus van het tweede type is moeilijker. Dat gaat op de
volgende manier.

c a s u s 2 : b o o l e a n
w o r d t ' ' . •-. - J;. ,
waar als bekend(eigendom 1) en eigendom_l en •• •:•

rl»»'[partijl] is eigenaar van (zaak]." en 1=2, i i
waar als bekend(eigendom_l) en niet eigendom_l en

rl»-'[partijl] is houder van [zaak]." en 1=2,
waar als bekend (diefstal) en bekend(bezitsverkrijging_2) en •-,•

niet diefstal en bezitsverkrijging_2»'geleend' en
r2=='Op [bezit_datum 2] leent [partlj2] het [zaak] van [partijl).' en
1-2, ~

waar als bekend(diefstal) en bekend(bezitsverkrijging_2) en
niet diefstal en bezitsverkrijging_2='gekregen' en
r2=='Op [bezit datum_2] schenkt [partijl] het [zaak] aan [partij2].'
en 1»2, ~
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waar als bekend(diefstal) en bekend(bezitovorkrijging_2) en bekend(zaak)
en niet diefstal en bezitsverkrijging__2='gekocht* en zaako'geld' en
r2=»'Op [bezit_datum_2] verkoopt [partijl] het [zaak) aan [partij2].'
en 1-2,

waar als bekend(diefstal) en bekend(bezitsverkrijging_2) en bekend(zaak)
en niet diefstal en bezitsverkrijging_2='gekocht" en zaak='geld' en
r 2 — 'Op (bezit datum 2) koopt [partijl] hiermee iets van [partij2].'
en 1=2,

waar als bekend(diefstal) en diefstal en
r2=='Op [bezit_datum_2] steelt (partij2) het [zaak] van [partijl].'
en 1-2,

waar als ( niet bekend(diefstal) of niet bekend(bezitsverkrijging_2) of
niet bekend(zaak) ) en
r2=="Op [bezit_datum_2] steelt [partij2] het [zaak] van [partijl].'
en 1-2,

waar als bekend (raacht__2) en macht 2 en
r3=='Het [zaak] bevindt zich~nu in de macht van [partij2].' en 1=2,

waar als bekend(macht_2) en niet macht_2 en
r3=='[partij2] deponeert het [zaak] bij een bank.' en 1=2,

waar als niet bekend(macht_2) en
r3=='Het [zaak] bevindt zich nu in de macht van [partij2].' en 1=2,

waar als bekend(zaak) en bekend(baat_3) en zaako'geld' en baat_3 en
r4=='Op [bezit_datum_3] koopt [partij3] het [zaak] van [partij2].' en
1-2,

waar als bekend(zaak) en bekend(baat_3) en zaako'geld' en baat_3 en
r4=='Op [bezit_datum_3) betaalt deze [partij3] met het geld van

(partijl].' en
1=2,

waar als bekend(baat_3) en niet baat_3 en
r4=='Op [bezit_datum_3] schenkt [partij2] het [zaak] aan [partij3].'
en 1=2,

waar als niet bekend(baat_3) en zaako'geld' en
r4»»'Op (bezit_datum_3) verkoopt [partij2] het [zaak] aan [partij3].'
en 1=2,

waar als niet bekend(baat_3) en zaako'geld' en
r4=='Op (bezit_datum_3) verkoopt [partij3] iets aan [partij2].' en

waar als bekend(macht_2) en bekend(levering_2_3) en
niet macht_2 en niet levering_2_3 en
r5=='De bank houdt nu het [zaak] voor [partij3].' en 1=2,

waar als bekend(macht_2) en bekend(levering_2_3) en ,
macht_2 en niet levering_2_3 en
c5»*'[partij2J houdt het [zaak] nu zolang voor [partij3].' en 1=2,

waar als bekend(macht_2) en bekend(levering_2_3) en
macht_2 en levering_2_3 en
rS»«'[partij2] overhandigt het [zaak] aan [partij3].' en 1=2, ,

waar als niet bekend(levering_2_3) en
r S — ' (partij2) overhandigt het [zaak] aan [partij3].' en 1=2,

waar als bekend(goeder_trouw_3) en goeder_trouw_3 en :
r6=='[partij3] had geen reden om aan te nemen dat' en
r7=='[partij2J geen eigenaar van het [zaak] was.' en 1=2,

waar als bekend(goeder_trouw_3) en niet goeder_trouw_3 en
r6=='[partij3] wist of behoorde te weten dat het' en
r7-='[zaak] niet van [partij2] was.' en 1=2,

waar als r8=='Op (aktie_datum) komt (partijl) erachter' en
r9=='dat [partij3] het [zaak) heeft.' en 1=2,

waar als bekend(onafgebroken_bezit_3) en onafgebroken_bezit_3 en
rlO=='[partij3] heeft gedurende die tijd continu" en 1=2,

waar als bekend(onafgebroken_bezit 3) en niet onafgebroken_bezit_3 en
rlO=='(partij3) heeft geduren3e die tijd niet continu' en 1»2,

waar als bekend(onafgebroken_bezit_3) en
rll=='het bezit over het [zaak] gehad.' en 1=2,

waar als bekend(revindicatie_l_3) en revindicatie_l_3 en
rl2=='(partijl) wil het [zaak] nu revindiceren onder [partij3].' en

waar als bekend(revindicatie_l_3) en niet revindicatie_l_3 en
rl2=="[partijl] wil niet revindiceren.' en 1=2,

waar als niet bekend(revindicatie_l_3) en
rl2—' [partijl) wil het (zaak] nu revindiceren onder [partij3].' en
1«2,

waar als bekend(vraag_l_ww_plicht_3) en niet vraag_l_ww_plicht_3 en
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rl3=="[partijl) vraagt niet aan [partij3] van wie' en
rl4»-'deze het [zaak] gekregen heeft.' en 1=2,

waar ala bekend(vraag_l ww_plioht_3) en bekend(wegwijaplicht 3) en
vraag_l_ww plicht 3" en niet wegwijeplioht_3 en
rlS—'Wanneer [partijl] aan [partij3] vraagt van wie deze' en
rl6=='het [zaak] gekregen heeft zwijgt [partlj3] in alle talen.' e
1=2,

waar alB bekend(vraag_l_ww_plicht 3) en bekend(wegwijsplicht_3) en
vraag_l_ww_plicht_3 en wegwijsplicht_3 en
ris—'Wanneer [partijl] aan [partij3] vraagt van wie deze het' en
rl6=-'[zaak] gekregen heeft verschaft [partij3] de gewenste

gegevens.',
w a a r ; • : • • - • • > : •• • • • 1 •..'. ;• • - • • • , "

Binnen dit tweede type casus zijn nogal wat variaties mogelijk. Partij 1 kan wel of
geen eigenaar van de zaak zijn. Daarnaast moeten wij de verschillende manieren van
bezitsverlies van partij 1 beschrijven, waarbij een complicatie ontstaat op het moment
dat de zaak geld betreft. De zin "Op 18 juni 1990 verkoopt Bernard het geld aan
Cornelis" is juridisch mogelijk, maar ligt niet goed in het gehoor. Vandaar dat wij er
de volgen de zin van maken: "Op 18 juni 1990 verkoopt Cornelis iets aan Bernard".
Waarna de volgende zin luidt (afhankelijk van het feit of Bernard al dan niet de macht
over de zaak had en er een juiste levering heeft plaatsgevonden): "Bernard
overhandigt het geld aan Cornelis". Dit alles leidt tot variaties in de casus-
omschrijvingen. Maar op dezelfde plek in het geheel staat telkens een bepaalt soort
informatie. Dit heeft tot gevolg dat de casus allemaal toch wel wat op elkaar lijken (al
is het maar qua structuur).

Het derde type casus onderscheidt zich van het tweede type hierin dat de zaak
omschreven wordt (geen geld, geen order- of toonderpapier en geen registergoed) en
dat art. 3:86 lid 3 sub a BW erin verwerkt is. Zulk een casus van het derde type
wordt als volgt gegenereerd.

casus3 : boolean
wordt
waar als bekend (eigendotn_l) en bekend(omschrijf_zaak) en

eigendom_l en
rl»«'[partijl] heeft de eigendom over (omschrijf_zaak).' en 1=2,

waar als bekend(eigendora_l) en bekend(omachrijf_zaak) en
niet eigendora_l en
rl=='[partijl] heeft [omschrijf zaak] geleend van een vriend.' en
1-2,

waar als bekend(diefstal) en diefstal en
r2—'Op (bezit_datum_2J steelt [partij2] de zaak van [partijl].' e
1=2,

waar als bekend(diefstal) en bekend(bezitsverkrijging_2) en
niet diefstal en bezitsverkrijging_2="geleend" en
r2=='Op [bezit_datum_2] leent [partij2] de zaak van [partijl].' en

waar als bekend(diefstal) en bekend(bezitsverkrijging_2) en
niet diefstal en bezitsverkrijging_2='gehuurd' en
r2»»'Op [bezit_datura_2] huurt [partij2] de zaak van [partijl).' en

waar als bekend(diefstal) en bekend(bezitsverkrijging 2) en
niet diefstal en bezitsverkrijging_2='gekocht' en
r2—'Op [bezit_datum_2] koopt [partij2] de zaak van [partijl].' en

waar als bekend(diefstal) en bekend(bezitsverkrijging_2) en
niet diefstal en bezitsverkrijging_2-'gekregen" en
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r2—'Op [bezit_datum_2] schenkt [partijl] de zaak aan [partij2].' en

waar als niet bekend(diefstal) en
r2—'Op [bezit_datum_2] leent [partij2] de zaak van [partijl].' en

waar als bekend(macht 2) en macht_2 en
r3—'De zaak bevTndt zich nu in de macht van (partij2J." en 1-2,

waar als bekend(macht 2) en niet macht 2 en
r3»«'[partij2] slaat de zaak zolang bij een vriend op.' en 1-2,

waar als niet bekend (macht_2) en
r3—'De zaak bevindt zich nu in de nacht van [partij2].' en 1-2,

waar als niet bekend(baat 3) en
r4—'Op (be«it_datuB>~3] koopt [partij3J deze zaak van [partij2].' en
1-2,

waar als bekend(baat 3) en baat_3 en
r4—'Op (bezit_3at"»_3) koopt [partij3] deze zaak van [partij2].' en

waar als bekend(baat 3) en niet baat 3 en
r4«'Op [bezit_3atum_3] schenkt~[partij2] deze zaak aan [partij3).'
en 1-2,

waar als bekend(levering_2 3) en niet levering_2_3 en
rS«-'[partij2] houdt 3e zaak nu zolang voor [partij3].' en 1-2, •

waar als bekend(levering 2_3) en levering 2 3 en
rS«'[partij2] overnandigt de zaak aan~[partij3].' en 1-2,

waar als niet bekend(levering_2_3) en
r 5 ~ ' [partij2] overhandigt de zaak aan [partij3].' en 1-2,

waar als bekend(baat 3) en bekend(handelaar_2) en
bekend(norm_han3elsplaats) en bekend(gebouw) en
baat_3 en handelaar_2 en norm handelsplaats en gebouw en
r6—'Deze transactie heeft plaats gevonden in een' en '
r7—'bedrijfspand waarin [partij2] beroepsmatig' en -
r8—'dergelijke zaken verhandeld.' en 1-2, ,-.;..

waar als bekend(handelaar_2) en bekend(norm_handelsplaats) en
bekend(gebouw) en
handelaar_2 en norm_handelsplaats en niet gebouw en
r6"'Deze transactie heeft plaats gevonden' en
r7«»'op de markt waar [partij2] beroepsmatig' en '
r 8 — 'dergelijke zaken verhandeld.' en 1-2,

waar als bekend (handelaar_2) en bekend (norm handelsplaats) en
bekend(gebouw) en ~
handelaar_2 en niet norm handelsplaats en niet gebouw en
r 6 — 'Deze transactie hee7t plaats gevonden op de' en
r7—'hoek van een straat. [partij2] verhandelt' en
r8«»•beroepsmatig dergelijke zaken.' en 1-2,

waar als bekend(handelaar_2) en bekend(norm handelsplaats) en
bekend(gebouw) en
niet handelaar_2 en niet norm handelsplaats en niet gebouw en
r6»='Deze transactie heeft plaats gevonden voor' en
r7«'het huis van [partij2], die nog nooit' en
r8—'eerder dergelijke zaken heeft verhandeld.' en 1-2,

waar als bekend(handelaar_2) en bekend(norm handelsplaats) en
bekend(gebouw) en ~
niet handelaar_2 en niet norm_handelsplaats en gebouw en
r6-«'Deze transactie heeft plaats gevonden bij" en
r7—'[partij2] thuis, die dergelijke zaken' en
r8—'nog nooit eerder heeft verhandeld.' en 1-2,

waar als bekend(handelaar_2) en bekend(norm handelsplaats) en
bekend(gebouw) en - •
niet handelaar_2 en norm handelsplaats en niet gebouw en
r6—'Deze transactie haeTt plaats gevonden op' en
r7—'op een rommelmarkt. [partij2] heeft nog' en
r 8 — 'nooit eerder dergelijke zaken verhandeld.' en 1-2,

waar als bekend(handelaar 2) en bekend(norm_handelsplaats) en
bekend(gebouw) en ~ '
niet handelaar_2 en norm handelsplaats en gebouw en
r6—'Deze transactie hee?t plaats gevonden in' en
r7~"in een markthal. [partij2] heeft nog' en
r8=»'nooit eerder dergelijke zaken verhandeld.' en 1»2,

waar als bekend(handelaar_2) en bekend(norm handelsplaats) en
bekend(gebouw) en ~
handelaar_2 en niet norm_handelsplaats en gebouw en
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r6—'Deze transactie heeft plaats gevonden bij' en
r7»«'[partij2] thuis, die dergelijke zaken' en
r8=='beroepsmatig in een winkel verhandeld.' en 1*2,

waar als bekend (part consument_3) en niet part_consuntent_3 en
r9«=»'[partij3] 5ie beroepsmatig dit soort~zaken koopt,' en
r 1 0 — * koopt deze zaak in opdracht van iemand.' en 1—2,

waar als bekend(part consument_3) en part_conBument_3 en
r9=='(partij3] 3ie niet gewend is dergelijke zaken' en -
rlO»-'te kopen, koopt deze zaak voor zichzelf.' en 1-2,

waar als bekend(goeder_trouw_3) en goeder_trouw_3 en
rll=='[partij3] had geen reden om aan te nemen dat' an
rl2--'[partij2] geen eigenaar van de zaak was.' en 1=2,

waar als bekend(goeder trouw_3) en niet goeder_trouw_3 en
ril—'[partij3J wTst of~behoorde te weten dat' ën
rl2—'de zaak niet van [partij2] was.' en 1=2,

waar als rl3-"'Op (aktie_datum] komt [partijl] erachter dat' en
rl4=='[partij3] de zaak heeft.' en 1-2,

waar als bekend(onafgebroken_bezit 3) en onafgebroken_bezit_3 en
rl5—• [partij3] heeft geduren3e die tijd continu' en
rl6=='het bezit over het [zaak] gehad.' en 1=2,

waar als bekend(onafgebroken bezit 3) en niet onafgebroken_bezit_3 en
ris-»'(partij3) heeft gedurende die tijd niet' ^
rl6««'continu het bezit over het [zaak] gehad.' en 1-2,

waar als bekend(revindicatie_l_3) en revindicatie_l 3 en
rl?=='[partijl] wil de zaak nu revindiceren onder [partij3].' en
1-2, r -

waar als bekend(revindicatie_l_3) en niet revindicatie_l_3 en
rl7—"[partijl] wil niet revindiceren.' en 1-2,

waar als niet bekend(revindicatie_l_3) en ,
rl7—' [partijl] wil de zaak nu revindiceren onder [partij3].' en
1-2, ., • < ! .

waar als bekend(vraag_l_ww_plicht 3) en niet vraag_l_ww_plicht_3 en
rl8—" [partijl] vraagt niet aan [partij3]' en
rl9—'van wie deze de zaak gekregen heeft.' en 1-2,

waar als bekend(vraag_l ww_plicht_3) en bekend(wegwijsplicht_3) en
vraag_l_ww_plicht_3" en niet wegwijsplicht_3 en
ris»-'Wanneer [partijl) aan [partij3) vraagt van wie deze' en
rl9-»'de zaak gekregen heeft zwijgt [partij3) in alle talen.' en 1-2,

waar als bekend(vraag_l ww_plicht 3) en bekend(wegwijsplicht_3) en
vraag_l_ww_plicht_3" en wegwijsplicht_3 en
rlS—'Wanneer [partijl] aan [partij3] vraagt van wie deze de'
rl9—'zaak gekregen heeft verschaft (partij3) de gewenste gegevens.',

waar;

Dit type casus is het langst maar zal toch nooit meer dan 19 regels omvatten. Deze
regels worden vervolgens bewaard in het bestand LITES.CTX. Aangezien alle 19
regels bewaard moeten worden (er is geen selectie mogelijk), kan het voorkomen dat
er lege regels ontstaan op plekken waar gewoonlijk gegevens staan, die nu geen
betekenis hebben. Wanneer de gebruiker de casus echter opvraagt, worden deze lege
regels er automatisch uitgefilterd".

De casustekst-generator wordt in figuur 5.6 schematisch weergegeven.

91. Wanneer we wel een lege regel willen hebben moeten we een regel van het type string maken
waarin een ALT 255 code is opgenomen.
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bepalen walk regelbestand hierna
wordt geBtart : art3423a.plp

inlezen van de feiten, die de nieuwe casus beschrijven

selecteren

genereren

van
I

van

het

de

type casus

casustekst

bewaren van de casustekst

Figuur 5.6

5.2.7 De studentgegevens

Tijdens het doorlopen van de verschillende modules wordt van iedere student een
aantal gegevens onthouden. Deze gegevens vormen de grondslag voor adviezen die
aan studenten gegeven worden over nadere bestudering van het leerstuk. Het gaat om
drie soorten gegevens:
1. Welke casus de student doorlopen heeft;
2. Hoeveel fouten de student per casus gemaakt heeft, uitgesplitst naar didactische

module;
3. Hoeveel fouten de student per casus gemaakt heeft, uitgesplitst naar feiten die de

casus beschrijven.

Op basis van deze studentgegevens wordt tevens beslist over de vraag welke nieuwe
casus gegenereerd en aangeboden moet worden (zie vorige paragraaf) en welke
didactische strategie gevolgd moet worden (zie volgende paragraaf). Tenslotte geven
deze gegevens inzicht in:
1. het niveau van de student;
2. de progressie in de beheersing van onderdelen van het leerstuk; • •'- •
3. de vraag welke didactische strategie de student het meest aanspreekt;
4. de vraag met welke onderdelen van het leerstuk de student de meeste

moeilijkheden heeft.

Daarover wordt de student ingelicht. Hij krijgt achtereenvolgens de volgende
overzichten te zien.
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Het verloop van de moeilijkheid van de casus op een schaal van 1 tot 11 (waarbij 1 de
eenvoudigste en 11 de moeilijkste casus is) :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Moeilijkheidsgraad: 4 6 7 6 7 8 10 11

Indien het verloop van de moeilijkheidsgraad in de casus geen progressie vertoont,
betekent dit dat u telkens weer fouten heeft gemaakt en dat u de aandachtspunten voor
verdere studie uit de hiernavolgende overzichten ter harte dient te nemen.

- • • • , • . • ' ^

Druk op een toets.

Op basis van dit overzicht kunnen wij het verloop van de casus zien. Het blijkt dat de
student de derde casus niet echt goed heeft opgelost aangezien er een terugval te zien
is van een casus met moeilijkheidsgraad 7 naar een met een moeilijkheidsgraad 6.
Vervolgens is er een duidelijke progressie te zien waardoor de student geen 10 casus
nodig heeft om het hoogste niveau te bereiken.

Een overzicht van het totaal aantal fouten dat u heeft gemaakt bij het oplossen van de
verschillende casus, waarbij elke casus in 2 stappen met u doorgenomen is.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stap 1 : 3 2 3 1 0 0 0 0
Stap 2 : 0 2 3 2 3 0 0 0

Stap 1 bekijkt of u in staat bent de relevante feiten aan een casus te onttrekken of deze te
kwalificeren.

Stap 2 bekijkt of u in staat bent elementair de redeneerstappen die u voor de oplossing
van de casus gebruikt te expliciteren.

Druk op een toets.

Wij kunnen hier zien of een student met een van de stappen substantiële
moeilijkheden heeft of niet. In ons voorbeeld blijkt hier niets van. Na een aanloop
blijkt de student drie keer foutloos de stappen te doorlopen hetgeen er op duidt dat de
student door heeft hoe de zaak in elkaar zit. In relatie met het vorige schema zien wij
dat de overgang van casus 1 naar 2 een te grote sprong inhield. En dat de student na
herhaling van casus met moeilijkheidsgraad 6 en 7 het systeem toch door heeft
gekregen. Verder lijkt er geen progressie te bestaan bij het oplossen van casus (stap
2) van moeilijkheid 6 en 7.
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Per casus heeft u de volgende fouten gemaakt (uitgesplitst naar item):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Roerendheid van de zaak: 0 0 0 0 0 0 0 0
P1 was eigenaar: 0 0 0 0 0 0 0 0 ••;•:-,.-•.-. .<
Aard van de zaak: 1 1 1 1 1 0 0 0
Bezitsverkrijging p2: 0 0 1 0 1 0 0 0 - < :
P2 had de macht: 0 1 1 0 0 0 0 0
Geldige levering (p2-p3): 1 1 0 0 0 0 0 0
Beschikkingsbevoegdheid p2: 0 0 0 0 0 0 0 0
Goeder trouw p3: 0 0 1 0 0 0 0 0 • , i •
Verkrijging om baat p3: 1 0 0 0 0 0 0 0 .. . . .
Onafgebroken bezit p3: 0 0 0 0 0 0 0 0

P1 = partij 1
P2 = partij 2
P3 = partij 3

Druk op een toets.

VERVOLG ...

Per casus heeft u de volgende fouten gemaakt (uitgesplitst naar item):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Termijnen: 0 1 1 1 1 0 0 0
Particulier consument p3: 0 0 0 0 0 0 0 0
P2 is een handelaar: 0 0 0 0 0 0 0 0
Normale handelsplaats: 0 0 0 0 0 0 0 0
Handelsplaats in gebouw: 0 0 0 0 0 0 0 0
Vraag naar wegwijsplicht: 0 0 0 0 0 0 0 0
Voldoen aan wegwijsplicht: 0 0 1 1 0 0 0 0
P1 revindiceert onder p3: 0 0 0 0 0 0 0 0

P1 = partij 1 , .
P2 = partij 2
P3 = partij 3

Druk op een toets.
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Een overzicht van de onderwerpen binnen het leerstuk waarop u mogelijk fouten heeft
gemaakt, In dit overzicht wordt het totaal aantal fouten per item aangegeven.

AANDACHTSPUNTEN VOOR VERDERE STUDIE FOUT

De roerendheid van de zaak : 0
Partij 1 was eigenaar van de zaak : O
De aard van de zaak (geld e.d.) : 5 ;
De bezitsverkrijging door partij 2 : 2
De macht die partij 2 over de zaak had : 2
De levering van partij 2 aan partij 3 : 2
De beschikkingsonbevoegdheid van partij 2 : 0 ;
De goede trouw van partij 3 : 1
Het verkrijgen van de zaak om baat door partij 3 : 1 ,
Had partij 3 de zaak 3 jaar onafgebroken in zijn bezit : O
De verschillende termijnen binnen het leerstuk : 4

Druk op een toets.

AANDACHTSPUNTEN VOOR VERDERE STUDIE FOUT

Was partij 3 een particulier consument : 0
Verhandelde partij 2 de zaak beroepsmatig : 0
Werd de zaak verhandeld op een normale handelsplaats : 0
Werd de zaak verhandeld in een gebouw : O
Kon partij 1 een beroep doen op de wegwijspiicht : , 0
Voldeed partij 3 aan de wegwijspiicht : 2
Kon partij 1 de zaak revindiceren onder partij 3 : O

Druk op een toets.

Uit bovenstaande overzichten blijkt dat de student tot de vijfde casus moeite had met
de rol die de aard van de zaak speelde in het leerstuk. Verder had de student bij casus
van moeilijkheidsgraad 7 de student moeite met de manier van bezitsverkrijging van
partij 2. Ook de termijnen die spelen in casus van moeilijkheidsgraad 6 en 7 blijken
de student te verwarren. Bovenstaande gegevens zijn slechts een indicatie van de
zwakke punten van de student. In feite zou de student nog eens door de casus met
moeilijkheidsgraad 6 en 7 geleid moeten worden om te zien of hij deze casus nu wel
foutloos doorloopt (vooral met betrekking tot het oplossen van de casus (stap 2)).

Bij een volgende sessie die de student met dit ITS doorloopt wordt niets meer gedaan
met bovenstaande gegevens. Wij gaan er van uit dat de student een volgende keer het
leerstuk nog eens bestudeerd heeft en wij hem niet op basis van zijn vorige resultaten
moeten beoordelen maar dat hij weer met een schone lei mag beginnen.

In figuur 5.7 wordt deze module schematisch weergegeven.
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inlezen van studentnummer
"V

inlezen van studentgegevens

Figuur 5.7

overzicht van het totaal aantal fouten
per casus uitgesplitst naar stappen

overzicht van de moeilijkheidsgraad
(op een schaal van 1 tot 11)
van de verschillende casus

overzicht van het aantal fouten
per item per casus

overzicht van het totaal aantal
fouten per item

5.3 DE KOPPELING VAN DE MODEL-COMPONENTEN

Hierboven hebben wij de afzonderlijke model-componenten los van elkaar besproken.
Uiteindelijk moeten al deze regelgebaseerde componenten aan elkaar gekoppeld
worden. Deze koppeling komt tot stand doordat in elk van de hierboven beschreven
regelbestanden de volgende drie regelkoppen zijn opgenomen:
1. de regelkop "regelbestand" van het datatype string;
2. de regelkop "goal" van het datatype string;
3. de regelkop "schoon" van het datatype boolean.

Wanneer deze drie regelkoppen in een regelbestand een waarde hebben gekregen, zal
LITES, zodra het hoofddoel van dat regelbestand opgelost is, deze waarden als volgt
interpreteren:
1. de waarde, die de regelkop "regelbestand" heeft gekregen, komt overeen met de

naam van het regelbestand dat nu aangeroepen moet worden;
2. de waarde, die de regelkop "goal" heeft gekregen, komt overeen met naam van de

regelkop, die als hoofddoel dient voor het aan te roepen regelbestand (zie 1);
3. de waarde, die de regelkop "schoon" heeft gekregen, geeft aan of het

computerscherm al dan niet schoongemaakt^ moet worden.

Op deze wijze kan men voorwaardelijk regelbestanden aanspreken. 'Voorwaardelijk'
omdat aan elk van deze drie regelkoppen voorwaarden verbonden kunnen worden, die
ervoor zorgen dat deze regelkoppen een bepaalde waarde krijgen.

92. Onder schoonmaken wordt verstaan een leeg venster maken met een kader eromheen.
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Omdat LITES een shell is, zal ergens aangegeven moeten worden met welk
regelbestand en hoofddoel begonnen moet worden. Dit is vastgesteld bij de eerste
menuoptie bij START. Hier dient men een leerstuk te selecteren. Deze selectie vindt
plaats door het regelbestand LITES.PLP aan te roepen met als hoofddoel de regelkop
"lites". Op dat moment selecteert de student het te behandelen leerstuk en geeft hij
tevens zijn examennummer in. Vervolgens wordt in het regelbestand gekeken of de
student al eens eerder met het systeem gewerkt heeft. Is dat het geval, dan bestaat het
bestand met als naam het examennummer van de student en de extensie ".$$$" al en
dat wordt dan ingelezen. In dit geval weet LITES ook de naam van de student. Is dit
niet het geval, dan vraagt LITES om de naam. LITES kan, indien de student bekend
is, ook zien of de student het geselecteerde leerstuk al eens eerder doorlopen heeft.
Zowel de naam en het examennummer als het geselecteerde leerstuk en een teller die
aangeeft hoe vaak de student dit leerstuk geselecteerd heeft, worden in het bestand
"examennummer".$$$ bewaard. LITES heeft nu ook de regelkoppen "regelbestand*,
"goal* en "schoon" afgeleid en zal in de tweede menuoptie onder START deze
waarden gebruiken om het leerstuk te starten. Naast de drie hierboven beschreven
regelkoppen zijn er bij dit regelbestand nog drie regelkoppen van belang, te weten;
4. de regelkop "wettekst" van het datatype string, welke de naam aangeeft van het

bestand waarin de voor het leerstuk relevante wetsartikelen staan;
5. de regelkop "leerstuk* van het datatype string, welke de naam aangeeft van het

bestand waarin het leerstuk grafisch en schematisch wordt weergegeven;
6. de regelkop "studieadvies" van het datatype string, welke de naam aangeeft van het

regelbestand waarin het studie-advies voor de student afhankelijk van het gekozen
leerstuk gegenereerd wordt (dit regelbestand wordt altijd met het hoofddoel
"advies" aangesproken).

Binnen elk regelbestand kunnen ook de volgende twee regelkoppen afgeleid worden:
7. de regelkop "helptxt" van het datatype string, welke de naam aangeeft van het

bestand waarin een algemene helptekst is opgenomen. Bij dit leerstuk is dit de
wettekst van de relevante wetsartikelen of de grafische weergave van het leerstuk;

8. de regelkop "casustxt* van het datatype string, welke de naam aangeeft van het
bestand waarin de tekst van de casus is opgenomen.

Een schematische weergave van LITES.PLP ziet u in figuur 5.8.

Voor de menuoptie binnen de LITES-shell geldt het volgende":
START: Leerstuk - > laadt LITES.PLP met als hoofddoel lites (het scherm

wordt niet schoongemaakt)
laadt "regelbestand" met als hoofddoel "goal* (het
scherm wordt schoongemaakt afhankelijk van de
waarde van "schoon")
laadt "studieadvies" met als hoofddoel advies
laadt "wettekst"
laadt "leerstuk"

93. Voor de regelkoppen tussen aanhalingstekens moeten de waarden gelezen worden die deze
regelkoppen hebben gekregen.

START:

OVERZICHT:
HELP:

HELP:

Tutor-mode -

Studieadvies -
Wettekst
Leerstuk
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goal
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Figuur 5.8

Binnen het leerstuk van artikel 3:86 BW kennen wij de volgende regelbestanden:
START.PLP

STURING.PLP

COMPCASE.PLP

MAAKCASE.PLP

CASETE5CT.PLP

ART3423A.PLP

TOELICHT.PLP

KWALIFIC.PLP

ZOEKFEIT.PLP

REDENEER.PLP

ADVIES. PLP

zet alle studentgegevens op nul en maakt de benodigde bestanden
aan.
zorgt voor de koppeling van de meeste regelbestanden.
maakt op basis van de beschikbare studentgegevens een casus.
geeft de student de mogelijkheid zelf een casus te maken.
maakt afhankelijk van de feiten van de casus een casustekst in
natuurlijke taal.
lost het leerstuk op en bepaalt wie eigenaar wordt, danwei bekijkt
of het leerstuk al dan niet van toepassing is op de casus.
geeft een toelichting op het leerstuk. :•
vraagt aan de student de feiten van de casus te kwalificeren.
vraagt aan de student om door middel van het stellen van relevante
vragen achter het feitencomplex van de casus te komen.
vraagt aan de student aan te geven welke redeneerstappen genomen
moeten worden om tot de oplossing van de casus te komen.
geeft advies over welke items nadere bestudering behoeven en geeft
het resultaat van de reeds doorlopen casus.

Deze bestanden zijn op de volgende wijze aan elkaar gekoppeld:
IJTES.PLP : regelbestand=START.PLP ; ;

goal=start
schoon=onwaar
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START.PLP, ART3423A.PLP, TOELICHT.PLP, KWALIFIC.PLP, ZOEKFEIT.PLP,

regelbestand=STURJNG.PLP
goal=sturing
schoon=onwaar ' ••• = '

regelbestand = . . .
goa l= . . .
s c h o o n = . . . •'•'*•'•- '

REDENEER.PLP

STURING.PLP

COMPCASE.PLP, "
M A A K C A S E . P L P : regelbestand=CASETEXT.PLP

goal=casus ; : ^ ' .••
'••••' ••'•'•• s c h o o n = o n w a a r

CASBTEXT.PLP : regelbestand=ART3423A.PLP

goal=art_3423a
schoon=onwaar

ADVIES.PLP : leidt geen waarden af voor regelbestand, goal en schoon (hier stopt
de Tutor-mode).

Uit het voorgaande blijkt dat zes regelbestanden het regelbestand STURING.PLP
aanroepen. Het regelbestand STURING.PLP roept op haar beurt, afhankelijk van een
aantal voorwaarden, ook weer zes regelbestanden aan. Welke regelbestanden door
STURING.PLP aangestuurd worden, wordt hieronder beschreven.

In het regelbestand STURING.PLP wordt bekeken:
1. welk volgende regelbestand geselecteerd moet worden;
2. hoeveel en welke fouten de student gemaakt heeft;
3. hoeveel casus de student doorlopen heeft en van welk niveau.

Om te bepalen welk regelbestand nu geselecteerd wordt, bekijkt STURING.PLP eerst
wat de naam van het vorige regelbestand is. Wanneer het vorige regelbestand
ZOEKFEIT.PLP, KWALIFIC.PLP of REDENEER.PLP is, zal eerst het aantal
fouten dat de student in deze didactische modulen gemaakt heeft bepaald worden.
Vervolgens wordt bekeken wat de naam van het volgende regelbestand is. Hiervoor
gelden de volgende regels:

TOELICHT.PLP : wanneer het vorige regelbestand LJTES.PLP was en de student op de
-' vraag of hij een toelichting op het leerstuk wil hebben bevestigend

antwoordt.
TOELICHT.PLP : wanneer het vorige regelbestand ZOEKFEIT.PLP of KWALIFIC.PLP

was en de student in het doorlopen van een van deze didactische
• ' modulen meer dan 4 fouten heeft gemaakt.

COMPCASE.PLP : wanneer het vorige regelbestand LITES.PLP was en de student zowel
op de vraag of hij een toelichting op het leerstuk wil hebben als op
de vraag of hij zelf een casus wil samenstellen ontkennend heeft
geantwoord.

COMPCASE.PLP : wanneer het vorige regelbestand REDENEER.PLP was, of wanneer
het vorige regelbestand TOELICHT.PLP was en de student op de
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vraag of hij zelf een casus wil samenstellen ontkennend heeft
geantwoord.

MAAKCASE.PLP : wanneer het vorige regelbestand UTES.PLP was en de student op de
vraag of hij een toelichting op het leerstuk wil hebben ontkennend
en op de vraag of hij zelf een casus wil samenstellen bevestigend
heeft geantwoord.

MAAKCASE.PLP : wanneer het vorige regelbestand TOEUCHT.PLP was en de student
op de vraag of hij zelf een casus wil samenstellen bevestigend heeft
geantwoord.

ZOEKFEIT.PLP : wanneer het vorige regelbestand ART3423A.PLP was en de student
in het doorlopen van de vorige didactische module minder dan 4
fouten heeft gemaakt.

KWAUFIC.PLP : wanneer het vorige regelbestand ART3423A.PLP was en de student
in het doorlopen van de vorige didactische modulen meer dan 4
fouten heeft gemaakt.

REDENEER.PLP : wanneer het vorige regelbestand ZOEKFEIT.PLP of KWALIFIC.PLP
was en de student in het doorlopen van een van deze didactische
modulen minder dan 4 fouten heeft gemaakt.

ADVIES.PLP : wanneer de student 10 casus doorlopen heeft, danwei de casus van
het hoogste moeilijkheidsniveau foutloos heeft doorlopen.

De regelkop goa/ krijgt een waarde die afhankelijk is van het geselecteerde
regelbestand. De regelkop jcfoon wordt alleen onwaar, indien het geselecteerde
regelbestand COMPCASE.PLP is. In het regelbestand STURING.PLP worden
tenslotte de waarden van een aantal regelkoppen bewaard in de volgende bestanden.

LITES.$$$ : hierin wordt het examennummer van de student bewaard en hoe
vaak de student het leerstuk bekeken heeft.

[studentnr).LOG : hierin wordt per casus bewaard welke fouten de student heeft
gemaakt, het totaal aantal fouten per didactische module, welke
casus de student al doorlopen heeft, hoeveel casus de student al
doorlopen heeft.

[studentnr].$$$ : hierin wordt de naam en het examennummer van de student
bewaard, het leerstuk dat de student heeft geselecteerd en hoeveel
casus de student al heeft doorlopen.

[studentnr].TMP : hierin wordt bewaard welke en hoeveel fouten de student heeft
gemaakt bij het doorlopen van een van de didactische modules
ZOEKFEIT.PLP o f KWALIFIC.PLP.

De werking van het regelbestand STURING.PLP wordt in figuur 5.9 weergegeven.

Wanneer de regelbestanden en doelen zijn afgeleid, worden de gegevens bewaard.
Om te bepalen welk regelbestand van tevoren doorlopen is, bewaart elk regelbestand
zijn naam in het bestand met de naam STURING.$$$.

Het gehele ITS met betrekking tot het leerstuk van de derde verkrijger te goeder
trouw wordt in figuur 5.10 schematisch weergegeven.
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inlezen van verschillende waarden
uit. verschillende bestanden

aantal casus < 10
niveau casus < 11

-• ADVIES.PLP

regelbestand=
ZOEKFEIT.PLP : antwoorden inlezen en fouttellers worden nul
KWALIFIC.PLP j antwoorden inlezen en fouttellers worden nul
REDEKEER.PLP ! antwoorden inlezen en totaalteller wordt nul

T
vorige regelbestand=LITES.PLP

i

wilt u toelichting op het leerstuk ?
i

j TOELICHT.PLP j

i

• wilt u zelf een casus samenstellen ?

I

1 MAAKCASE.PLP ||

1

j

• COMPCASE.PLP I

vorige regelbestand=TOELICHT.PLP
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vorige regelbestand=ART3423A.PLP
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totaal aantal fouten < 4
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| ZOEKFEIT. PLP I
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totaal aantal

i

I REDENEER
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IT. PLP

Figuur 5.9
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LITES.PLP

i
i
i

START. PLP

ADVIES.PLP

Figuur 5.10
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5.4 ONDERSCHEID KENNIS EN STURING

In het voorgaande is telkens gesproken over regelbestanden en niet over
kennisbestanden. Dit is met opzet gedaan omdat niet elke regel in de regelbestanden
kennis representeert. De taal PL+ is zo geconstrueerd, dat het afleidmechanisme naar
behoefte gestuurd kan worden. Dit wordt in de besproken regelbestanden dan ook
veelvuldig gedaan. Maar bij de sturing van het afleidmechanisme kunnen wij ook een
onderscheid maken naar de aard van de sturing. Wij kunnen het mechanisme sturen in
het afleiden van kennis en als zodanig maakt deze sturing deel uit van de kennis
(zonder deze sturing zou de kennis niet of verkeerd afgeleid worden). Maar wij
kunnen ook gebruik maken van sturing om voor een goede schermafhandeling te
zorgen. Deze sturing is niet van belang voor het afleiden van kennis, maar is alleen
nodig ter ondersteuning van de gebruiker. Het nadeel van regelbestanden waarin
kennis en sturing verweven zijn, is dat de kennis moeilijker te traceren is. Dat maakt
het moeilijker om de kennis aan te passen, bijvoorbeeld aan gewijzigde inzichten of
ontwikkelingen. Bovendien vergt het programmeren van dergelijke regelbestanden een
duidelijk inzicht in de werking van de taal en moet de programmeur van te voren
helder voor ogen hebben waf hij binnen dit regelbestand wil bereiken en toe hij dit
wilt bereiken. Ook bij het 'debuggen' (fouten eruit halen) zal de programmeur zich
bewust moeten zijn van de aanwezigheid van sturingsregels binnen het regelbestand.
Om dit debuggen voor de programmeur te vereenvoudigen, is het binnen LITES
mogelijk om de werking van het afleidmechanisme op het scherm te volgen. Er wordt
dan telkens aangegeven welke regel het afleidmechanisme selecteert en welke waarde
hij voor deze regel afleidt (inclusief de waarden van de voor de afleiding ervan
noodzakelijke voorwaarden). Deze informatie kan ook in een bestand worden
opgeslagen. Ondanks deze handigheid kan het voorkomen dat er fouten ontstaan, die
zonder helder inzicht in de werking van de programmatuur niet of nauwelijks zijn op
te sporen.
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Een voorbeeld: ? ^ -••'•• • > w •. . , , -

Een regelbestand bevat een regelkop "galezen" en een regelkop "ga*. De regelkop
"galezen" is van het datatype LEES en zorgt ervoor dat een aantal waarden uit een
bestand ingelezen wordt. Een dergelijke regelkop moet als voorwaarde in een regel
opgenomen worden. De regelkop "ga* is van het datatype BEWAAR en mag niet in
een regel als voorwaarde opgenomen worden. De regelkop "galezen* staat in het
regelbestand voor de regelkop "ga" en hetzelfde geldt voor de regel waarin de
regelkop "galezen" als voorwaarde is opgenomen. Veronderstel nu dat na het
doorlopen van dit regelbestand de volgende foutmelding komt; 'Een ":* verwacht in
regel XX', waarna de cursor springt naar het connectief dat achter de voorwaarde
"galezen" staat in de regel waarin "galezen" als voorwaarde is opgenomen. Het is
duidelijk (omdat wij het afleidmechanisme op scherm kunnen volgen) dat de fout zit
in een van de regelkoppen van het datatype BEWAAR. Deze bewaarregel is echter
correct. Ook is de regel waar de cursor naar toe springt correct. Wat blijkt nu:
wanneer PL+ het hoofddoel heeft afgeleid, gaat het op zoek naar regels van het
datatype bewaar. Het afleidmechanisme weet wel de regelkoppen van deze regels,
maar niet waar ze in het bestand staan. Dus zoekt het mechanisme naar de naam van
de regelkop (in dit geval "ga") vanaf het begin van het bestand. Het mechanisme
vindt "ga" in "galezen*, denkt dat het de regelkop gevonden heeft en verwacht als
volgende woord een ":". Zonder enige kennis van de werking van het
afleidmechanisme was deze fout niet te beredeneren. Wanneer wij echter voor de
bewaarregels telkens voor het regelbestand unieke regelkoppen hadden gebruikt, was
de fout niet ontstaan*".

Het moge duidelijk zijn dat het maken en onderhouden van een ITS binnen LITES,
juist door de aanwezigheid en de noodzakelijkheid van sturing, niet altijd even
makkelijk is en nogal wat ervaring met en inzicht in de taal vereist.

5.5 VERBETERINGEN

Elk systeem is vatbaar voor verbeteringen. De kwaliteit van een tutorsysteem binnen
LITES is van een aantal factoren afhankelijk. Enerzijds van technische factoren, zoals
de beperkingen van de taal PL+ , de beperkingen van de editor (slechts 64 Kb aan
PL+ code) en de snelheid (of beter traagheid) van het afleidmechanisme".
Anderzijds van menselijke factoren, zoals de vindingrijkheid van de programmeur(s),
de creativiteit van de bedenker(s) van het cursusmateriaal'* en de reacties van hen
die de cursus doorlopen. Deze laatste factoren zijn vaak belangrijker dan de
technische beperkingen. Laat twee mensen onafhankelijk van elkaar een cursus

94. Hieruit blijkt ook dat het raadzaam is de bewaar-regels vooraan in het regelbestand op te
nemen, al is het maar omdat deze regels dan sneller gevonden worden.

95. De PL+ broncode wordt niet gecompileerd maar wordt tijdens het doorlopen hiervan
geïnterpreteerd. Hierdoor wordt het doorlopen van het programma vertraagd.

96. Naast de creativiteit is ook de inhoudsdeskundigheid van de cursusmaker van belang, niet
alleen vakinhoudelijk maar ook didactisch. Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met
de aard van het te implementeren leerstuk.
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ontwikkelen over hetzelfde onderwerp en de kans is groot dat er twee geheel
verschillende cursussen ontstaan, die elk voor verbetering vatbaar zijn, maar
niettemin ook elk vanuit didactisch en vakinhoudelijk perspectief bruikbaar en
interessant zijn. Het tutorsysteem met betrekking tot art. 3:86 BW is nog niet in het
onderwijs ingezet, zodat van reacties van de gebruikers nog geen sprake is.
Desondanks is het nu al mogelijk om enkele zwakke plekken aan te wijzen,
bijvoorbeeld:
- Binnen het regelbestand REDENEER.PLP wordt bij het aangeven van de

redeneerstappen door de student vaker gebruik gemaakt van eenzelfde lijst van
redeneerstappen. De student zou een overzicht moeten hebben van de reeds
gekozen stappen. Tevens wordt er direct teruggekoppeld bij een verkeerde
redeneerstap. Een andere mogelijkheid zou zijn om de student eerst alle
redeneerstappen te laten nemen en dan pas te analyseren waarom de student op een
bepaalde plaats een verkeerde redeneerstap genomen heeft. Vervolgens zou men
stapsgewijs kunnen aangeven hoe de redenering had moeten verlopen.

- De casusgenerator zou wendbaarder moeten zijn bij het genereren van casus. De
gebruiker zou de mogelijkheid moeten hebben om zelf het initiatief te nemen bij
het doorlopen van de casus.

- De gebruikersinterface is niet 'fool-proof.
- Bij het regelbestand TOELICHTING.PLP kan de gebruiker de wettekst niet

oproepen op het moment dat hij de toelichting op het leerstuk aan het lezen is. Dit
kan alleen door weer terug te gaan naar de oorspronkelijke vraag (de vraag of de
gebruiker weet hoe het leerstuk in elkaar zit), om vervolgens de algemene helptekst
op te roepen.

- Door de koppeling van de verschillende regelbestanden functioneert het systeem
erg traag op een XT. Dit wordt nog versterkt wanneer het programma vanaf een
floppy disk wordt opgestart.

Door de modulaire opbouw van het systeem is het altijd mogelijk om een nieuwe
didactische module te ontwikkelen en in het systeem te integreren. Deze flexibiliteit
zorgt ervoor dat er altijd ruimte is voor nieuwe ideeën en een dergelijk systeem
eigenlijk nooit echt af is.
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VI CONCLUSIE EN TOEKOMSTPERSPECTIEF

In hoofdstuk 1 hebben wij zes programmavormen van intelligentie beschreven op
grond waarvan LITES zich onderscheidt van de traditionele COO-programmatuur.
Door de gedetailleerde beschrijving van het ITS binnen LITES (zie hoofdstuk 5)
kunnen wij precies aangeven waar de zes programmavormen van intelligentie te
vinden zijn. Dit brengt ons tot de conclusie dat intelligentie daadwerkelijk in
juridische computerprogramma's te verwezenlijken valt en dat LITES derhalve
intelligenter genoemd kan worden dan normale COO-programma's.

De eerste vorm van intelligentie stelt dat ons ITS minder routinematige en meer
gedetailleerde reacties geeft. In ons uitgangspunt voor LITES hebben wij deze vorm
van intelligentie direct verbonden aan de architectuur van LITES. Het bezitten van de
kennis van het leerstuk stelt het systeem in staat bij elke verkeerd beantwoorde vraag
aan te geven wat het juiste antwoord op de vraag zou moeten zijn en waarom dit het
geval is. Het aangeven van het waarom geschiedt mede op basis van de context van
de casus.

De fwasfe vorm van intelligentie is gelegen in de flexibiliteit waarmee het
feitenmateriaal wordt aangeboden. Deze vorm van intelligentie is in hoofdzaak terug
te vinden in de casusgenerator, die op basis van de prestaties van de student het
feitenmateriaal aanpast aan het niveau en aan de behoeften van de student. Door het
variëren van casus op basis van de antwoorden van de student is de flexibiliteit in het
feitenmateriaal gewaarborgd.

De dercfe vorm van intelligentie betreft het diagnostiserend vermogen. Dit is
verwezenlijkt door het systeem kennis van het leerstuk dat het onderwijst bij te
brengen. Zodoende is het systeem in staat de antwoorden op de vragen zelf af te
leiden en op basis hiervan kan het aangeven bij welk aspect van het leerstuk de
gebruiker al dan niet moeilijkheden heeft. Deze informatie wordt als studenthistorie
door het systeem bewaard.

De Wercfe vorm van intelligentie heeft betrekking op het aanpassen van het
feitenmateriaal op basis van de fouten die de gebruiker gemaakt heeft. Deze vorm van
intelligentie is terug te vinden bij de casusgenerator in combinatie met de
studenthistorie. Door het registreren van de studenthistorie is het mogelijk de
volgende casus te laten variëren op die punten waar de student fouten gemaakt heeft.

De vij/êfe vorm van intelligentie zorgt ervoor dat het systeem zijn didactische strategie
aanpast aan het niveau van de gebruiker. Wanneer de gebruiker teveel fouten maakt
dan zal het systeem de student voorzien van een algemene toelichting over het
leerstuk. Verder kiest het systeem op basis van het aantal gemaakte fouten of de
student het systeem kan ondervragen over de casus of dat de student de feiten mag
kwalificeren (het laatste is gemakkelijker dan het eerste). Verder wordt de casus die
het systeem aan de student voorlegt moeilijker of gemakkelijker afhankelijk van het
aantal fouten dat de student maakt bij het oplossen hiervan.
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De zewfe vorm van intelligentie leidt ertoe dat het systeem een meer gedetailleerde
eind-beoordeling geeft. Deze vorm is terug te voeren op het bijhouden van de
studenthistorie, die vervolgens in de advies-module wordt gebruikt om per casus aan
te geven wat het niveau van de casus was en op welke onderdelen de student fouten
gemaakt heeft. Op deze wijze wordt de student ook duidelijk gemaakt op welke
onderdelen nadere studie vereist is en krijgt de student te zien welke voortgang hij
geboekt heeft met het gebruik van het systeem. ,

De in het eerste hoofdstuk geformuleerde vraag "of er een computerprogramma
gemaakt, dan wel een methode gevonden kan worden om een juridisch leerstuk op
een 'intelligente' manier aan een student of gebruiker te presenteren" is hiermee in
positieve zin beantwoord.

Met LITES hebben wij in ieder geval aangetoond dat het mogelijk is één juridisch
leerstuk zo te representeren dat het geschikt is om op een intelligentere manier
studenten te onderwijzen dan via normale COO-programmatuur mogelijk is. Het blijft
de vraag of dit ook voor meerdere juridische leerstukken geldt? In zijn algemeen
kunnen wij zeggen dat dit mogelijk is voorzover dezelfde methode gebruikt wordt als
in dit boek beschreven wordt. Door de vrijheid die de programmeertaal PL+ de
ontwerper van het ITS biedt kan voorts geëxperimenteerd worden met andere
methoden. Vanzelfsprekend kunnen wij dan geen positief resultaat garanderen.

Bij de implementatie van het leerstuk van de derde verkrijger te goeder trouw is de
didactische kennis sterk verweven met de juridische kennis van het leerstuk. Dit heeft
mede tot gevolg dat wanneer de kennis over het leerstuk verandert, ook de didactische
strategieën en kennis aangepast moeten worden. Verder is het door de verwevenheid
tussen didactische en juridische kennis niet mogelijk de didactische modulen los te
koppelen van het leerstuk. Het is wel mogelijk de didactische methoden analoog te
gebruiken voor andere leerstukken. Het blijft de vraag of de didactische principes op
zichzelf los te koppelen zijn van de juridische kennis?

Onder de ITS'en die in hoofdstuk 2 aan een nader onderzoek zijn onderworpen,
bleken er enkele te zijn, waarin geprobeerd werd om de didactische principes
onafhankelijk van de gebruikte kennis te laten functioneren. Zulk een architectuur
disfunctioneerde gemakkelijk wanneer er met andere (nieuwe) kennis dan in het
oorspronkelijke ontwerp gewerkt werd. Dit rechtvaardigt het vermoeden dat niet
alleen het domein bepalend is voor de vorm en structuur van een ITS, maar ook de
door de ontwerper aangehangen didactische principes, voorzover die al duidelijk in
kaart te brengen zijn. Er bestaat blijkbaar (nog) geen universele didactiek, hetgeen
verrassend mag heten omdat er sinds lang mensen zijn die zich als algemene didactici
afficheren". De vraag rijst evenwel, of de principes zoals die door deze didactici
worden aanbevolen het niveau van algemeenheden wel te boven gaan of dat het gaat

97. De namen van sommigen genieten algemene bekendheid: Froebel en Pestalozzi. Bekende
recentere voorbeelden zijn: J.S. Bruner: Toward a TTieory "ƒ Z/isfracH'o/i; New York: W.W.
Norton & Company Inc., 1966; en W.A. Wickelgren: Wow fo So/ve /VoWems; San Francisco:
Freeman, 1974.
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om domein-gebonden didactische principes, die waarschijnlijk ten onrechte als
universeel toepasbaar worden gepresenteerd. Maar zelfs bij degenen die zich als
vakdidactici afficheren**, en die voor ieder vakgebied zijn eigen didactische
principes en methoden formuleren, lijkt dikwijls weinig consensus te bestaan over de
meest aangewezen didactiek voor een bepaald vakgebied". .

Elk ITS zal de beperkingen van de hedendaagse computer in zich dragen. Een
belangrijke beperking vormt de communicatie, die zo essentieel is voor het
onderwijzen van leerstof. Levende docenten vangen allerlei signalen van hun
studenten op en kunnen deze interpreteren met behulp van hun 'common sense
knowledge'. Deze signalen kan de computer vooralsnog niet registreren laat staan
interpreteren. Maar ook in de gewone communicatie tussen mensen gaat regelmatig
van alles mis. Toch kent natuurlijke communicatie tussen levende mensen een
intensiteit en flexibiliteit die met een computer vooralsnog onbenaderbaar is. Er is
daarom geen enkele grond voor de vrees dat ITS'en levende docenten zullen
verdringen. Ze zullen levende docenten hoogstens kunnen assisteren en enig werk uit
handen kunnen nemen. De beperkingen waarmee computers behept zijn, maken dat
zij als tutoren altijd gekunsteld blijven functioneren. De vrijheid die een student in de
omgang met een levende docent heeft, is bij de computer uitgesloten. Wij zijn
hierover zo uitvoerig omdat wij duidelijk willen maken dat men bij het beoordelen
van de prestaties van ITS'en realistisch moet zijn. Zoals men van mensen zegt dat
'het ook maar mensen met al hun beperkingen, fouten en gebreken zijn,' zo moet
men ook en a fortiori van computers zeggen dat 'het maar computers zijn.'

LITES heeft toch enkele duidelijke voordelen. In de eerste plaats werkt LITES op een
Personal Computer (PC) en staat derhalve ter beschikking van iedereen die over een
dergelijk eenvoudig apparaat kan beschikken. In Nederland kent elke universiteit wel
een ruimte waar deze apparaten door studenten gebruikt worden en steeds meer
studenten bezitten zelf een PC. In de tweede plaats is het niet moeilijk om de taal
PL+ onder de knie te krijgen. Daardoor is het bouwen van een ITS niet slechts
voorbehouden aan computer-experts. De gemiddelde jurist met enige notie van logica
en met voldoende inzet en volharding kan met behulp van de taal PL+ een ITS
bouwen'™. Dat houdt bovendien in dat meer personen in staat zijn bestaande
systemen te onderhouden en aan te passen. Dit alles impliceert dat de "markt* voor
ITS'en wordt opengebroken: het ontwikkelen van dergelijke systemen komt binnen
het bereik van een ieder die zich de tijd en moeite gunt om zich in deze materie te
verdiepen.

98. Een fameus voorbeeld op het gebied van het onderwijs in de wiskunde is: G. Polya:
Ato/ie/maica/ Discovery; New York: Wiley, 1962 (2 delen), en van dezelfde auteur: /fow To
So/ve ft; Garden City NY: Doubleday, 1957.

99. Over de vraag of de zogenaamde 'natuurmethode* nu wel of niet de meest aangewezen
methode is voor het leren van een vreemde taal, bestaat nog altijd geen consensus onder de
vakdidactici van het talenonderwijs.

100. Zoals in hoofdstuk S reeds is gezegd, moet men dit werk ook weer niet onderschatten.
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Toch pretenderen wij niet een doorbraak bewerkstelligd te hebben: echt eenvoudig is
het allemaal nog steeds niet en er zijn ook nog de nodige beperkingen. Wel denken
wij een nieuwe stap gezet te hebben op weg naar effectievere tutorsystemen. Wat die
nieuwe stap precies inhoudt, kan het best worden uitgelegd door de ontwikkeling van
het gebruik van computers in het onderwijs te verdelen in een aantal fasen.

Fase 1
In de eerste fase worden programma's geschreven waarbij de te onderwijzen leerstof
in de programma-code verwerkt zit. Wil men andere onderwerpen onderwijzen, dan
moet een geheel nieuw programma geschreven worden. Omdat bij dit soort
programma's de didactische kennis in de bron-code is opgenomen, impliceert elke
verandering in de didactische kennis een verandering in de bron-code van het
programma.

Fase 2a
In de tweede fase ontwikkelt zich het inzicht dat het te onderwijzen materiaal
losgemaakt moet worden van de bron-code van het programma. Er worden
programma's gemaakt die ook met ander onderwijsmateriaal gevuld kunnen worden.
Dit soort programma's wordt drivers genoemd"". Deze COO-programma's bestaan
derhalve uit twee componenten:

een in een programmeertaal geschreven driver; en
een bestand waarin de leerstof volgens een vast omschreven structuur is
neergelegd en die door de driver wordt ingelezen en gepresenteerd aan de
gebruiker.

De manier waarop de leerstof in het bestand wordt neergelegd verschilt van driver tot
driver. In de regel werken de drivers met modulen, die één of meer vraagplaatsen
bevatten en die voor elke vraagplaats over een reactietekst beschikken. Per
vraagplaats wordt het juiste antwoord door de computer uit het bestand gehaald en
vergeleken met het antwoord van de gebruiker. Het voordeel van de scheiding van
kennis en algoritme is, dat een ieder die weet hoe de kennis in het bestand is
gerepresenteerd, deze kan aanpassen naar eigen wens, zonder dat dit gevolgen heeft
voor de architectuur van het programma.

Fase 2b
Bijna parallel aan de ontwikkeling in fase 2a zien wij dat COO gemaakt wordt met
behulp van een auteurstaal"". Dit is een taal waarin verschillende didactische-
modulen zijn voorgeprogrammeerd. Dergelijke lege didactische modulen behoeven
slechts op een voorgeschreven wijze gevuld te worden met onderwijsmateriaal,
waarna de aldus verkregen modulen aan elkaar gekoppeld worden. Vervolgens wordt
het geheel omgezet naar een programma waarin de didactische kennis opnieuw in de

101. Voorbeelden hiervan zijn DIABASIS en PC-Les; beide programma's zijn ontwikkeld aan de
Rijksuniversiteit Limburg,

102. Auteurstalen zijn bijvoorbeeld Taiga, Calop & Pilot en TenCore. Voor een overzicht van
enkele systemen die geschreven zijn in dergelijke talen, zie: J.F. van Beek e.a. (red.):
Compwer-O/ufemeu/K/ Onrfmrf/y in de Jttridirc/ie Dwap/i/K?, Verslag van een symposium 19
december 1988 Rijksuniversiteit Groningen, Kluwer Deventer 1988.
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programma-code is verwerkt. Het voordeel van deze werkwijze is dat het maken van
een cursus slechts bestaat uit het selecteren van didactische modulen waarin op
voorgeschreven plaatsen leerstof getypt wordt. De rest wordt door de auteurstaal
geregeld. Een ander voordeel is dat de cursusmaker meer vrijheid heeft (het keurslijf
knelt minder). Een nadeel is dat alleen de cursusmaker de bron-code heeft en
wijzigingen in de inhoud van de cursus alleen via hem kunnen worden doorgevoerd.

Met zowel drivers als auteurstalen wordt tot op de dag van vandaag nog regelmatig
gewerkt. Beide hebben hun eigen voor- en nadelen en kunnen daarom naast elkaar
blijven bestaan.

Wanneer wij de hiervoor geschetste ontwikkeling verder volgen, dan ziet wij dat
enige nadruk gelegd wordt op kennis en intelligentie. Wij kunnen analoog aan de
ontwikkeling van COO fasen in de ontwikkeling van ICOO onderscheiden.

Fase 3
Een intelligent tutorsysteem dat geschreven is in een declaratieve taal, zoals
bijvoorbeeld Prolog, kan beschouwd worden als de volgende stap. Het
afleidmechanisme zit in Prolog en in de bron-code zijn kennis en gebruikersinterface
gescheiden. Maar na omzetting van de bron-code in programma-code (compileren)
ontstaat een programma waarin de leerstof in de programma-code is verwerkt"".
Die vermenging behoeft echter geen bezwaar te zijn. Op het moment dat bijvoorbeeld
elementen uit de leerstof aanpassing behoeven kan men de leerstof in de bron-code
aanpassen en deze opnieuw compileren.

Fase 4a
De volgende stap in de ontwikkeling is een ITS, waarin de gebruikersinterface en het
afleidmechanisme enerzijds en de bestanden met juridische en didactische kennis
anderzijds duidelijk gescheiden zijn. Analoog aan COO-drivers kan men zulk een
systeem een ITS-driver noemen. Ik geef er echter de voorkeur aan te spreken van een
ITS-shell"*. Aldus wordt een parallel getrokken met de benaming die gebruikelijk
is voor lege expertsystemen, die door gebruikers naar wens gevuld kunnen worden
met kennis over een bepaald gebied. Dergelijke expertsystemen worden gewoonlijk
'expertsysteem-shells' genoemd.

Fase 4b (toekomst)
Zetten wij in gedachten analoog aan fase 2b de volgende stap, die wij fase 4b zouden
kunnen noemen, dan lijkt het dat wij eigenlijk een stap terug doen naar fase 3. Dat
komt omdat ITS'en gebruik maken van kennis, die expliciet gemaakt is met behulp
van een kennisrepresentatietaal (vergelijkbaar met een auteurstaal). De vergelijking
kan niet helemaal doorgetrokken worden vanwege het architectonische verschil tussen
COO en ICOO.

103. Ik vermoed dat het Prolog-programma van David Sherman over de Canadese Incom Tax Act
een voorbeeld van een dergelijk systeem is (zie hoofdstuk 2, paragraaf 3.2).

104. LITES valt onder de programmatuur die in deze fase thuis hoort.



122 LITES: een intelligent tutorsysteem voor juridisch onderwijs

In mijn ogen zullen in fase 4b juridische kennis en didactische kennis zodanig met
elkaar verbonden zijn, dat iedere verandering in juridische kennis automatisch leidt tot
een bijpassende verandering in de didactische methode. Men kan zich voorstellen dat
parallel aan de juridische kennis didactische kennis wordt opgenomen, die
correspondeert met wat er op de verschillende didactische niveaus met de juridische
kennis gedaan kan worden. Aldus opereren verschillende afleidmechanismen op een
kennisbestand dat zowel juridische als didactische kennis bevat: verschillende
afleidmechanismen voor enerzijds de juridische kennis"" en anderzijds de
verschillende vakgebonden didactische strategieën"*. De sturing door de didactische
kennis moet losgemaakt worden van deze didactische kennis"".

Fase 5 (toekomst)
Nog een stap verder -fase 5- zou betekenen dat de didactische strategieën losgemaakt
worden van het vakgebied. Maar die stap veronderstelt dat er een universele didactiek
zou bestaan, iets waarover ik eerder in dit hoofdstuk mijn twijfel uitsprak. Ik
verwacht dan ook niet dat deze stap snel gezet zal worden: universele didactische
principes, van toepassing ongeacht de inhoud en structuur van het te bestuderen
kennisdomein en voldoende concreet om enige praktisch betekenis te hebben, zouden
wel eens heel lang op zich kunnen laten wachten, als ze al ooit ontwikkeld worden.

T o e k o m s t • • ..
Op grond van het voorgaande kan nu een uitspraak gedaan worden over de richting
die toekomstig werk het best zou kunnen inslaan. We dienen een representatie-
formalisme te ontwikkelen waarin naast basiskennis (in ons geval de strikt juridische
kennis) ook andere kennis die hierop gebaseerd is (zoals didactische kennis'"*)
gerepresenteerd kan worden, op een wijze dat de sturing door deze kennis en de wijze
waarop met deze kennis omgegaan wordt, losgemaakt is van deze kennis en meer op
een natuurlijke manier gekoppeld is aan de onderliggende juridische kennis. Hierbij
zal een wijziging in de basiskennis automatisch een wijziging in de didactische kennis
teweeg brengen.

105. Te denken valt aan de architectuur die in PROLEXS gebruikt is. R.F. Walker, A. Oskamp,
J.A. Schrickx, G.J. van Opdorp, P.H. van den Berg; PROLEXS: creating law and order in a
heterogeneous domain, //tf. /onrna/ Man-WacAine S/«rfi«, 1991, vol 35, pp. 35-67.

106. In plaats van een apart afleidmechanisme kan afhankelijk van het soort kennis ook gewerkt
worden met eenzelfde afleidmechanisme als waarmee de juridische kennis wordt afgeleid
maar moet een ander doel worden afgeleid.

107. In LITES is de sturing door de didactische kennis sterk verbonden met deze kennis.
108. Hier kan ook gedacht worden aan kennis die gebruikt wordt voor planning.
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In hoofdstuk 1 hebben wij uiteengezet dat traditionele COO-programmatuur strikte
beperkingen kent ten aanzien van waf en /ioe er onderwezen wordt. Wij hebben toen
geconcludeerd dat die beperkingen minder knellend zouden zijn, als wij erin zouden
slagen een systeem te ontwikkelen dat (enige) kennis heeft van de te onderwijzen
materie en de hiervoor te gebruiken didactische methoden. Aangezien expertsystemen
gebruik maken van kennis bij het oplossen van problemen, ligt het voor de hand bij
de ontwikkeling van intelligente tutorsystemen daarbij aansluiting te zoeken. Wanneer
wij expertsystemen als uitgangspunt voor de ontwikkeling van een ITS nemen,
betekent dit dat wij van de bij het ontwikkelen van expertsystemen verworven
inzichten kunnen profiteren. Deze ontwikkeling maakt gebruik van Al-technieken om
verschillende soorten kennis in de computer op te slaan, opdat de computer met
behulp van een zogenaamd afleidmechanisme kan redeneren. Maar de Al-technologie
heeft, ondanks niet geringe prestaties, niet voor elk probleem een pasklare oplossing.
Een van de problemen waarvoor de Al-technologie nog steeds geen oplossing biedt, is
de verwerking van natuurlijke taal. De gebruiker kan nog niet op een voldoende hoog
niveau met de computer communiceren in zijn eigen taal. Omdat het niet te
verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd verbetering komt, is bij dit onderzoek
van meet af aan afgezien van de mogelijkheid dat computer en gebruiker in een
natuurlijke taal kunnen communiceren. In LITES verloopt de communicatie tussen
programma en gebruiker nogal stroef en eenzijdig. Het is een beperking, die wij
vooralsnog voor lief nemen.

Het door ons ontwikkelde ITS heeft kennis van het te onderwijzen leerstuk en draagt
deze op didactisch verantwoorde wijze over aan de gebruiker. Hierdoor wijkt dit
programma sterk af van de opbouw van traditioneel COO, dat weliswaar ook kennis
in zich draagt, maar zelf geen enkele vorm van inzicht in die kennis heeft. LITES
bezit expliciete kennis en is in staat op basis hiervan conclusies te trekken. Dit
rechtvaardigt de pretentie dat het intelligenter is dan traditioneel COO. LITES valt
derhalve in de categorie ICOO: intelligent computer ondersteund onderwijs. De
grotere intelligentie van LITES in vergelijking met traditioneel COO komt in de
volgende zes punten tot uitdrukking.
1. Het systeem geeft minder routinematige en meer gedetailleerde reacties.
2. Het systeem biedt het onderwijsmateriaal in grotere variatie aan.
3. Het systeem heeft een groter diagnostiserend vermogen doordat het fouten kan

typeren.
4. Het systeem kan het feitenmateriaal aanpassen op basis van de door de gebruiker

gemaakte fouten.
5. Het systeem kan zijn didactische strategie aanpassen aan het niveau van de

gebruiker.
6. Het systeem geeft een meer gedetailleerde eindbeoordeling.

In hoofdstuk 2 hebben wij vervolgens een aantal bestaande ITS'en nader bekeken.
Daarbij blijken de verschillen tussen de systemen enorm te zijn. Deze verschillen
betreffen zowel de wijze waarop de kennis van het leerstuk gerepresenteerd wordt, als
de didactische principes die aan de systemen ten grondslag liggen. Op grond daarvan
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werd geconcludeerd dat er vooralsnog geen uniforme architectuur voor ITS'en
bestaat, zij het dat een aantal componenten in elk ITS zijn te vinden. De belangrijkste
daarvan zijn:
- Een kennisbestand, waarin de kennis van het te onderwijzen leerstuk is opgeslagen,

aan de hand waarvan de problemen binnen het leerstuk opgelost kunnen worden.
- Een student-model, waarin de prestatie van de gebruiker in de vorm van een

'studenthistorie' wordt opgeslagen.
- Een arsenaal van didactische strategieën, waaruit gekozen wordt, afhankelijk van

de behoefte van de gebruiker.
- Een mechanisme dat op grond van de antwoorden en de voorgaande prestaties van

de student zowel de vereiste didactische respons kan geven als een aangepaste leer-
strategie kan kiezen.

Over de wijze waarop deze componenten in elkaar grijpen en de manier waarop naar
de gebruiker gereageerd wordt, bestaat geen consensus. Een reden hiervoor kan zijn,
dat de besproken systemen elk op een ander vakgebied betrekking hebben, die elk een
eigen didactiek vergen. Als dat het geval is, dan is het vreemd dat ook binnen de
door ons bekeken juridische ITS'en een grote verscheidenheid in architectuur bestaat.
Dat komt waarschijnlijk door het ontbreken van een vakdidactiek die concreet genoeg
is om te implementeren in een computerprogramma. Iedere ontwerper heeft zijn eigen
opvattingen en voorkeuren op basis waarvan hij een ITS ontwikkelt.

Onder die omstandigheden leek het ons bij het kiezen van de didactische vorm van de
door ons te ontwikkelen computer-tutor een redelijk uitgangspunt om een profiel te
schetsen van 'de ideale menselijke tutor' en een poging te ondernemen om de
computer-tutor daarnaar te modelleren. Dat is ons maar zeer ten dele gelukt, waarbij
wij echter troost hebben geput uit de wetenschap dat ook de ideale menselijke docent
niet bestaat. Ten opzichte van een levende docent verkeert de computer in menig
opzicht in het nadeel. De computer is niet in staat om in natuurlijke taal te
communiceren en kan signalen op het vlak van de non-verbale communicatie niet
opvangen laat staan interpreteren. Hoewel op dit gebied de ontwikkeling niet stil blijft
staan is het vooralsnog uitgesloten dat dergelijke communicatieve vaardigheden tot de
reële mogelijkheden van een computer behoren.

Ook de prestaties van LITES zijn verre van ideaal. LITES maakt gebruik van
produktieregels, gebaseerd op propositie-logica, om de kennis van het rechtsgebied en
de didactische strategieën te implementeren. De hiervoor ontwikkelde taal PL+ maakt
daarbij geen duidelijk onderscheid tussen pure kennisregels en sturingsregels. Met
andere woorden, in het regelbestand ligt soms niet alleen kennis opgeslagen, maar
ook de manier waarop het afleidmechanisme door deze kennis geleid moet worden
(sturing). Daarom kan men beter niet van 'een kennisbestand', maar van 'een
regelbestand' spreken.

De kennisrepresentatietaal PL+ en het afleidmechanisme zijn in hoofdstuk 3
gedetailleerd beschreven, zodat men een idee krijgt van de kracht van LITES. LITES
is een ITS-shell, hetgeen wil zeggen dat het mogelijk is om verschillende soorten
kennis in LITES te modelleren en dus ook verschillende ITS'en in LITES te bouwen.
De architectuur van het systeem van de derde verkrijger te goeder trouw kan
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daarvoor als voorbeeld genomen worden, maar ook is het mogelijk om deze
architectuur op een ander onderwerp toe te passen. De uitvoerige beschrijving van de
kennisrepresentatietaal PL+ leek ons dienstig om de reikwijdte van de mogelijkheden
van LITES te beoordelen.

Wanneer wij een juridisch leerstuk willen implementeren in LITES voor onderwijs-
kundige doeleinden dan moet dit leerstuk aan de volgende criteria voldoen:
- er moet voldoende consensus bestaan omtrent de inhoud en de uitwerking van het

leerstuk;
- het leerstuk dient inzicAre/fj/c e« gewrucfwrmtf te zijn, hetgeen wil zeggen dat er

duidelijke verbanden dienen te bestaan tussen de afzonderlijke elementen waaruit
het leerstuk is opgebouwd;

- het leerstuk dient separate/ te zijn, dat wil zeggen een duidelijk af te bakenen
gebied betreffen, zodat het in voldoende mate beschreven kan worden zonder dat
men genoodzaakt is andere, aangrenzende leerstukken te beschrijven.

Hoewel deze criteria er helder uitzien, kan men toch niet onmiddellijk aan ieder
juridisch leerstuk zien of het eraan voldoet; dat is een kwestie van proberen en niet te
snel opgeven. Voor het overige worden aan het juridische kennisbestand van LITES
minder zware eisen gesteld dan aan een juridisch kennisbestand in een expertsysteem.
Dit komt doordat er zich bij LITES geen interpretatieproblemen voordoen tussen de
aangeboden feiten die de casus beschrijven en de voor het oplossen van de casus
gebruikte kennis. Dergelijke interpretatieproblemen doen zich wel voor bij
expertsystemen, aangezien daar de feiten door iemand anders worden aangedragen
dan de maker van het kennisbestand. In LITES leidt het systeem zelf de casusfeiten af
uit de aanwezige kennis.

Men kan tenslotte nog een eis van praktische aard stellen voor de representatie van
een leerstuk in PL+ ten behoeve van een ITS:
- het leerstuk moet van een moe////fc/rett&graad zijn, waarvoor het de moeite loont

om een ITS te maken. Het leerstuk moet derhalve niet zo eenvoudig zijn, dat net
zo goed met een normaal, d.w.z. eenvoudiger COO-programma zou kunnen
worden volstaan.

Voor de representatie van een leerstuk binnen LITES in de taal PL+ geven wij er uit
didactische overwegingen de voorkeur aan uit te gaan van een schematische weergave
van het leerstuk. Zo'n schema dient weer te geven hoe casus binnen het leerstuk
worden opgelost. Zulk een weergave sluit beter aan bij het doel van het systeem: de
student inzicht verschaffen in de opbouw en samenhang van de verschillende
componenten van het leerstuk.

Wanneer wij binnen LITES een ITS bouwen, dan bestaat zo'n ITS uit de volgende
onderdelen:
- een kennisbestand waarmee een casus binnen het leerstuk opgelost kan worden

(expert-kennis);
- een casusgenerator, die binnen het gerepresenteerde leerstuk elke casus kan

samenstellen;
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- regelbestanden die uitdrukking geven aan verschillende didactische strategieën;
- een bestand dat een afspiegeling vormt van de kennis en de voortgang van de

student (studentmodel);
- een regelbestand dat op basis van het studentmodel en de studenthistorie telkens

beslist welke didactische strategie gebruikt moet worden in het leerproces van de
student.

Hoe een dergelijk ITS verder gebouwd wordt en van welke didactische strategieën
gebruik gemaakt wordt, hangt grotendeels af van de inventiviteit en deskundigheid
van de maker. In deze dissertatie is in hoofdstuk 4 en 5 slechts één mogelijke manier
beschreven, hetgeen niet betekent dat dit de enig mogelijke manier is. Wanneer twee
mensen onafhankelijk'van elkaar in LITES een ITS over hetzelfde leerstuk zouden
bouwen, zouden er waarschijnlijk twee nogal verschillende produkten ontstaan, die
slechts met elkaar gemeen zouden hebben dat zij op hetzelfde leerstuk betrekking
hadden. Wij beschouwen dat als een voordeel: de meeste COO-drivers vormen een
knellend keurslijf voor de cursusontwerper, dat hem weinig bewegingsvrijheid laat en
nauwelijks gelegenheid biedt voor eigen ideeën. De bewegingsvrijheid die LITES de
ontwerper biedt wordt bepaald door de uitdrukkingskracht van de taal PL+ . Die is
aanmerkelijk groter dan die van de meeste COO-drivers, maar niet geheel zonder
beperkingen. Een extra beperking is dat het regelbestand in PL+ niet groter dan 64
Kbyte kan zijn. Maar de bewegingsvrijheid die LITES biedt heeft ook een nadeel: de
cursusontwerper moet zelf nadenken over de opbouw van zijn ITS. Het maken van
een ITS is een ingewikkeld proces, dat meer tijd vergt dan het maken van een gewone
COO-cursus. Voor men aan de bouw van een ITS begint moet men zich het volgende
afvragen:

- Hoe omvangrijk en complex is het kennisdomein? *•
- Hoe spoedig en vaak worden veranderingen met grote doorwerking in het leerstuk

verwacht?
- Is het leerstuk in beweging? Welke consequenties heeft dat voor de opbouw van de

regelbestanden opdat veranderingen snel en eenvoudig kunnen worden aangebracht?
- Loont het de moeite en de tijd om het leerstuk in een ITS onder te brengen of

levert een ITS weinig meerwaarde in vergelijking met een traditioneel COO-
programma over hetzelfde leerstuk?

- Hoe moet de architectuur van het ITS eruitzien: welke didactische principes
worden in regelbestanden neergelegd, hoe worden de regelbestanden gekoppeld en
welke gegevens moeten onderling uitgewisseld worden?

- Is het een haalbare constructie gezien de complexiteit van het leerstuk, de gewenste
didactische methoden, de beperktheid van de kennisrepresentatietaal PL+ en de
beperkte omvang van de regelbestanden?

- Kan de ontwerper beschikken over voldoende ondersteuning van zowel
vakinhoudelijke als informatie-technische aard?

Uiteindelijk concluderen wij (hoofdstuk 6) dat wij in onze doelstelling, het bouwen
van een juridisch ITS, geslaagd zijn. In LITES zijn de eerder beschreven 6
programmavormen van intelligentie terug te vinden en hierdoor is LITES intelligenter
dan normale COO-programma's.
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In the first chapter it is explained that existing CAI-programs usually am rather
restricted in wtor and /K?W they teach. Constructing a system which has knowledge of
the subject matter it teaches and of the teaching methods it employs would constitute
a considerable advantage. Since expert systems are already available which use
knowledge in finding solutions to problems, it seems obvious that in trying to build
intelligent tutoring systems (ITS) we draw on methods used in developing expert
systems. Expert systems use AI-techniques to store various kinds of knowledge in the
computer, allowing the computer to reason with this knowledge. AI-technology,
however, does not have a solution for every problem. One of the problems that AI-
technology cannot yet handle is the parsing and understanding of natural language.
The computer-user is not able to communicate with the computer in his own language
with any degree of sophistication. Since we do not expect this to change in the near
future, at an early stage of our work we abandoned all plans to built a system in
which the users can communicate with the computer in natural language. In LITES
the communication between the program and its user is rather limited and one-sided.
As yet we see no other way.

The ITS we developed has knowledge of the legal doctrine it teaches and passes it to
the user in a responsible didactic manner. For this reason, its structure is considerably
different from the structure of traditional CAI-programs. Of course, such CAI-
programs do have some built-in didactic knowledge, but they have no 'insight' into
that knowledge. LITES, on the other hand, has explicit knowledge from which
conclusions may be drawn. This justifies our claim that our program and programs
like it are more intelligent than traditional CAI-programs. LITES therefore belongs to
the class of ICAI-programs: intelligent computer assisted instruction programs. The
intelligence we claim for LITES finds its expression in the following six points:
1. The system responds to its user in a less routinized and more detailed manner.
2. The system allows more variety in the teaching materials.
3. The system has more diagnostic power, because it can classify errors.
4. The system is able to adjust the content of the teaching materials offered to the

errors made by its users.
5. The system is able to adapt its didactic strategies to the students' level of

understanding.
6. The system is able to inform its users in a detailed manner about their

performance. .

Chapter 2 contains a review of existing intelligent tutoring systems. The examined
systems turn out to be vastly different. These differences concern the way the
knowledge of the subject matter is represented, as well as the didactic principles
underlying the systems. At the moment there appears to be no uniform architecture
for intelligent tutoring systems, although they have some basic components in
common. The most important common features are:
- A knowledge base, containing knowledge about some doctrine, enabling the system

to solve cases coming under that doctrine.
- A student-model, monitoring student performance in the form of a student history.



128 LITES: een intelligent tutorsysteem voor juridisch onderwijs

- A set of didactic strategies from which the system can choose on the basis of the
students' needs.

- A mechanism that can give the right didactic response and can choose an adapted
teaching-strategy based upon the students prior results.

However, there appears to be no consensus as to the way in which these components
should be linked together and respond to the student. The major reason for this lack
of consensus may be that each system deals with a different domain of expertise, each
with its own methodology. If this is indeed the major reason, one may wonder why it
is that also among intelligent tutoring systems within the legal domain such a wide
variety of architectures is found. This may be because the law has a comparatively
weak methodology, i.e. a methodology precise enough to implement into a computer
program. It shows that every designer has his own ideas and preferences in building
an intelligent tutoring system.

Given these circumstances, we thought it wise to develop a profile of 'the ideal
human tutor' and take this as a starting-point for modelling an intelligent tutoring
system. In this we only succeeded partially, but we derive comfort from the
knowledge that 'the ideal human tutor' does not exist either. In comparison with a
live, human tutor the computer is in many respects at a disadvantage. Computers are
not (yet) able to communicate in natural language with their users and also cannot
pick up signals of non-verbal communication; to say nothing of understanding them.
Those are capabilities of major didactic importance in live tutors. Although some
progress in these areas is still made, it is, as yet, out of the question that these aspects
of communication can be modelled on computers in the foreseeable future.

Therefore also the performance of LITES falls short of the performance of 'the ideal
human tutor'. LITES uses production-rules, based on the prepositional calculus, to
implement domain-knowledge and its didactic strategies. PL+ , the language we
developed especially for this purpose, does not distinguish between knowledge-rules
and guidance-rules. In other words, the knowledge bases do not only contain
knowledge of the subject matter, but also information on the way in which the
inference engine has to derive conclusions from the knowledge of the subject matter
(guidelines for the inference engine). For this reasons it would be better not to speak
of knowledge bases, but rather of rule bases.

The knowledge representation language PL+ and the inference engine are describe in
detail in chapter 3, enabling the reader to form his own impression of the power of
LITES. LITES is an ITS-shell, which expresses the possibility for modelling various
kinds of knowledge within LITES and therefore developing different kinds of
intelligent tutoring systems. In this book we describe the architecture of an ITS based
upon the 'third party in good faith'-doctrine. It may be taken as a prototype for
constructing new tutoring systems within the legal field.

If one wishes to implement some legal doctrine as learning material in LITES, the
doctrine must meet the following criteria:
- there must be sufficient consensus about the purport of that doctrine and its width

of application;
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- the doctrine must be clear and well-structured, i.e. there must be a clear
relationship between the various parts of the doctrine;

- the doctrine must be clearly separable, which makes it possible to describe it
without referring to an adjacent doctrine.

Although these criteria may look plain enough, it is not apparent without further ado
whether a doctrine meets these requirements. It is just a matter of trial and error with
a dose of perseverance. On the other hand, the legal knowledge bases in LITES meet
fewer requirements than legal knowledge bases in expert systems. That is because in
LITES there are no interpretation problems with regard to the facts describing a case
and those used to solve the case. Problems of interpretation frequently arise in expert
systems, because the facts describing a case are supplied by the user, while the facts
used to solve the case come from the system. In LITES the system itself derives its
case-facts from its knowledge bases.

Finally we add a criterium of practical value for representing a doctrine in LITES:
- the doctrine has to be of a degree of complexity to make it worthwhile to build an

ITS. That means the doctrine cannot be of such a low level of difficulty that a
normal CAI-program would suffice.

For representing a particular doctrine in LITES it is practical to start from a
schematic representation or flow-chart of the doctrine. Such a diagram shows how
cases are solved under the doctrine. This idea links up with the aim of the system,
i.e. providing insight into the structure of the doctrine and the connections between its
components.

An ITS within LITES consists of the following components:
- a knowledge base, which can solve cases within the doctrine (expert-knowledge);
- a case-generator, which generates cases which can be solved under the doctrine;
- rule bases expressing the didactic strategies used within the system;
- a database representing the students' knowledge and progress (student-model);
- a rule base for determining, on bases of the student-model and the student-history,

which didactic strategy to use.

How to make such an ITS and which didactic strategies to use, depends largely on the
experience and inventiveness of the designer. Chapters 4 and 5 present only one
possible way of building an ITS in LITES. This does not mean that this is the only
way possible. Two designers working independently to construct an ITS for the same
doctrine, would probably end up with two entirely different tutoring systems. We
consider this as an advantage of LITES, because many CAI-drivers are like a
straightjacket for the course-designer, giving little room for personal ideas. The
freedom LITES leaves to the designer depends on the power of expression of the
language P L + . Its capabilities are considerably greater than those of most CAI-
languages, but, of course, they are not without limitations. For instance, a rule base
in LITES cannot exceed the 64 Kbyte limit. The freedom LITES affords the course-
designer can also be considered a disadvantage, because it offers the designer no
prefab modules. Each designer is required to think thoroughly about the construction
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of the tutoring system. Building an ITS is a complicated task, demanding more time
than constructing a normal CAI-course. Before starting to build an ITS, one must ask
oneself the following questions:
- How extensive and complex is the knowledge domain?
- How consistent is the knowledge domain?
- How likely is it that there will be significant changes in the domain in the future

and to what extend will changes influence the knowledge-bases?
- Is it worthwhile building an ITS for this subject matter, or would a normal CAI-

course do for this subject matter?
- What will the architecture of the ITS be, which didactic principles will need to be

constructed into rule bases, how will the rule bases be joined together and which
data will have to be exchanged between them?

- Is this a feasible construction, considering the complexity of the doctrine, the
desired didactic methods and the restrictions of the knowledge representation
language PL+?

- Will the designer have sufficient and substantial support, technically and with
respect to expertise? > -•.• -...••, «,;. ..• -•. ; . ••. • .

In chapter 6 it is concluded that we succeeded in constructing an intelligent tutoring
system. In LITES it is possible to construct systems that posses the six forms of
intelligence mentioned earlier. Thus defined, LITES is more intelligent than normal
CAI-programs. ,--,..
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