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SAMENVATTING
Neuron is een didactisch pakket rond hersenen en zenuwstelsel dat de trend naar 
zelfgestuurd onderwijs bij leerlingen wil stimuleren. Het pakket is erop gericht om 
leerlingen zelfstandig te laten bijleren, aan de hand van een ICT-toepassing. Bij een 
normaal gebruik treedt de leerkracht hoofdzakelijk op als begeleider. De leerlingen 
kunnen dan autonoom de hele cursus doorlopen en bijleren op een aangename 
manier. Neuron voorziet ook korte evaluatie, zodat het pakket één groot geheel 
vormt. Het is voor de leerkracht ook mogelijk niet het hele pakket aan te wenden, 
maar enkel kleine delen eruit te selecteren voor gebruik door leerlingen, of als 
demonstratie in de klaspraktijk.
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1.INLEIDING

Omwille van de geringe hoeveelheid aan ICT-gerelateerde toepassingen over dit 

lesthema kan dit pakket een behoefte invullen voor leerkrachten die gebruik wensen 

te maken van ICT in hun lessen biologie. Er bestonden al enkele toepassingen die 

anderstalig1 zijn, of waarvan de gebruikersinterface een niet zo sterke grafische 

uitwerking kende2. De ontwikkeling van Neuron was een poging tot het combineren 

van biologische kennis met informaticavaardigheden.

Dit pakket is volledig webcompatibel waardoor gebruikers van overal ter wereld de 

kans hebben om via het Internet de cursus te volgen. De versie op cd-rom (zie 

bijlage) is een andere mogelijkheid voor de verspreiding van het pakket naar scholen 

toe.

Neuron kan gebruikt worden met betrekking tot volgende leerplandoelstellingen uit 

leerplan D/2001/0279/033, voor het 3e jaar TSO

5.1.3. Coördinatie van reacties op prikkels

- Verwoorden dat de reacties op prikkels door het zenuwstelsel en/of het 

hormonaal stelsel gecoördineerd worden. (nr.33)

- Op hersenen van een dier of op een model of op een schets de belangrijkste 

hersendelen aanduiden en benoemen. (nr.35)

- Op dierlijk materiaal, een micropreparaat, een model of een schets van een 

dwarse doorsnede van het ruggenmerg, de delen met in- en uittredende 

zenuwen aanduiden en benoemen. (nr.36)

- Op een micropreparaat, een microdia, een model of een schets, de delen van 

een zenuwcel aanduiden, benoemen en hun functie beschrijven. (nr.37)

- De functie van een zenuwcel eenvoudig uitleggen. (nr.38)

- Het verschil uitleggen tussen centraal en perifeer. (nr.43)

1 http://www.enchantedlearning.com/subjects/anatomy/brain/
http://idid.essortment.com/anatomynervous_rmej.htm
http://quest.arc.nasa.gov/neuron/background/nervsys.html
2

 http://proto.thinkquest.nl/~llb106/woordenlijst.php
http://www.trq.nl/school/B4010OT01.php
http://www.trq.nl/school/B4010OT02.php
http://www.trq.nl/school/B4010OT03.php
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Systeemvereisten

Cd-rom lezer

Internet Explorer 5.0 of hoger

Celeron 400 processor of hoger

64 MB RAM

Macromedia Flash Player (of internetaansluiting voor gratis download)

6



2.HANDLEIDING

Het pakket is opgesplitst in 2 delen.

Leerling

Het eerste luik is bestemd voor de leerlingen en bestaat uit een doorloopcursus. Hij 

geeft een inleiding over de delen en het functioneren van de hersenen. Alles wordt 

toegelicht op een sterk grafische manier.
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Leerkracht

Het tweede luik is bestemd voor leerkrachten. Dit is toegankelijk via een portaal dat 

enkel toegang geeft mits het ingeven van een paswoord. Hierdoor wordt aan 

leerlingen de toegang ontzegd om misbruik tegen te gaan. Via een menu heeft u 

toegang tot 4 opties.
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1) Drop-in

Hier krijgt u onrechtstreekse toegang tot de doorloopcursus van de leerlingen. Deze 

optie is bestemd om u als leerkracht de mogelijkheid te geven om kleine delen van 

de doorloopcursus te gebruiken in lessen als demonstratie, of om u een beeld te 

geven van de inhoud van het pakket. Deze optie maakt het ook mogelijk om in een 

nieuwe les verder te gaan op de plaats waar men vorige les gestopt was. Het punt in 

de leerstof dat de leerlingen bereikt hebben kan zo ook terug gelijk geschakeld 

worden.
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2) Leerstof

U krijgt achtergrondinformatie rond de leerstof. Er zijn bijkomende schema’s en 

animaties in verwerkt.
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3) Figuren

Alle sleutelfiguren die in de doorloopcursus voorkomen zijn hier toegankelijk om in 

hoge resolutie te bekijken of op te slaan. Om ze op te slaan klikt u met de rechter 

muisknop op de link en kiest “figuur opslaan”.

11



4) Evaluatie

In de doorloopcursus van de leerlingen komen twee evaluatierondes voor. Die kunt u 

hier rechtstreeks bereiken voor partieel gebruik van het pakket.
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Gebruik

Na het opstarten van het pakket is het mogelijk dat u enkele 

beveiligingswaarschuwingen te zien krijgt (bvb. bij gebruik van Windows XP Service 

Pack 2). Deze zijn te wijten aan de interactieve inhoud die bestaat uit flash-applets. U 

dient deze interactieve inhoud toe te staan, zodat Neuron op correcte wijze kan 

uitgevoerd worden. Hierna wordt Neuron op volledig scherm geopend.

Na de introductiepagina komt u voor de keuze te staan tussen leerling en leerkracht.
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Om toegang te krijgen tot het leerkrachtendeel gebruikt u het paswoord “zenuwen” 

(let op, dit is hoofdlettergevoelig).

Gedurende het volledige gebruik van Neuron blijft onderaan een balk zichtbaar die u 

de mogelijkheid geeft Neuron te beëindigen.
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3.LOGBOEK

We vatten het project ruim een jaar geleden aan. Eerst werd informatie ingewonnen 

over bestaande pakketten. Die werden bestudeerd en kritisch geëvalueerd. Daaruit 

bleek al snel hoe de structuur van zo’n pakket eruit diende te zien. De eerste pogingen 

waren niet meteen bemoedigend (Neuron 0.1) De interactiviteit liet te wensen over, 

en het geheel was erg onoverzichtelijk.

Verschillende methodes werden uitgeprobeerd (van ‘pure’ HTML-programmatie tot een 

interface die niet meer webcompatibel bleek) totdat er een compromis werd gevonden 

dat werkbaar was en relatief gebruiksvriendelijk (Neuron 0.2 en Neuron 0.3). Voor de 

vormgeving werd in augustus 2004 ook contact opgenomen met het bedrijf Anywize. 

Dit bedrijf produceert en verdeelt via het internet3 gelijkaardige didactische pakketten. 

Deze pakketten zijn via het internet toegankelijk voor scholen.

Na deze periode van testen en mislukkingen werd er bij de start van het schooljaar 

aan de “definitieve” versie begonnen (Neuron 0.4). Deze zou steunen op HTML, om 

het geheel webcompatibel te maken, met geïntegreerde flash-applets (productie in 

Macromedia Flash MX Professional 2004) om het geheel grafisch correct en wat 

aantrekkelijker te maken voor de leerlingen. We besloten af te stappen van primitieve 

animaties, opgebouwd uit afzonderlijke overvloeiende beelden en hier tegenover 

digitale films in AVI-formaat te hanteren die meer samenhang vertonen tussen de 

afzonderlijke beelden. Dit is een rechtstreeks technisch gevolg van de methode van 

uittekening ervan. Er werd ook een algemeen “grafische draaiboek” opgesteld. Zo 

kregen de verschillende animaties samenhang. In eerdere versies verschenen er 

namelijk hiaten tussen de verschillende animaties. Met de draaiboekmethode wordt 

het hele pakket eigenlijk herleid tot een lange animatie die dan achteraf pas in 

stukken wordt verdeeld. Zo sluiten de animaties op elkaar aan en krijgt de gebruiker 

meer de indruk steeds met eenzelfde model te werken. (Lichtinval, schaduwen, 

kleuren e.d. op de animatie verschillen niet, de uitlijning blijft consequent, enz…). 

Hiervoor wordt een driedimensionaal model in 3D Studie Max gehanteerd.

In april 2005 werd dan het geheel nog wat aangepast voor de leesbaarheid en de 

esthetische kant (Neuron 0.5). Met javascripts werd het gebruik van het 

leerkrachtendeel gelimiteerd tot personen die het paswoord kennen. Om de broncode 

3 ttp://www.anywize.net
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te beschermen tegen manipulatie en rechtsklikken in de gebieden die hiervoor 

gevoelig zijn tegen te gaan werd dit via javascript ook onmogelijk gemaakt.

Neuron verschijnt nu in een web van gelinkte flash-applets die vervat zitten in HTML-

frames. Alles verschijnt full-screen, met beperkte variatiemogelijkheden (Neuron 1.0)

Persoonlijke constructielog:

• Neuron 0.1:   eerste versie volgens basisopmaak

• Neuron 0.2:   tweede herwerkte versie: layout in 2 kolommen

o Neuron 0.2: typewriter-effect in applets (Swish 2.0)

o Neuron 0.2b: typewriter-effect omgezet in fading-effect

o Neuron 0.2c: mogelijkheid om animaties te herhalen

• Neuron 0.3:   3Ds Max-herwerking filmpjes, gedeeltelijk flash-verwerking

• Neuron 0.4:   volledig Flash, volledig 3Ds MAX, hier en daar ontbreken 

animaties

o Neuron 0.4b: fullscreen, title-namen, gecentreerde applets

o Neuron 0.4c: alineëring van de applets en figuren, achtergrond

• Neuron 0.5:   rechtsklikken en bronkopiëren disabled, leerkrachtendeel 

beschermd met paswoord

• Neuron 1.0:   foto’s ingevoegd, finale afwerking
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4.BESLUIT

Daar het pakket initieel bedoeld was voor individueel gebruik door leerlingen, of 

gedeeltelijk gebruik door de leerkracht als illustratie, heeft het geheel een vrij 

complexe structuur gekregen. Aangezien de leerkracht zelf de keuze maakt over de 

manier van aanwenden van dit pakket, moet elk deeltje van de leerstof toegankelijk 

zijn vanaf verschillende fases in het leerproces.

Met het Neuron-pakket heb ik getracht een leegte op te vullen in het ICT-aanbod wat 

betreft bruikbare items voor de lespraktijk. Voordien was het aanbod rond hersenen 

en zenuwstelsel zeer beperkt, waardoor deze (meestal als “moeilijk” ervaren) leerstof 

bij de leerlingen soms langdradig en minder boeiend overkwam. Leerkrachten hadden 

niet de mogelijkheid om van een ICT-pakket gebruik te maken, omdat het simpelweg 

onbestaand was in het Nederlands.

Men kan dit pakket beperken tot gebruik bij leerlingen van een derde jaar TSO, maar 

het kan in quasi alle jaren en studierichtingen aangewend worden ter illustratie of voor 

concrete studie.

Neuron leent zich uitstekend tot uitbreiding in de toekomst. Aangezien de specifieke 

noden door de jaren kunnen veranderen is aanpassing en eventuele uitbreiding aan te 

raden. Het is noodzakelijk Neuron mee te laten evolueren met de tijd.

Technologische veranderingen en toenemende kennis in de medische wereld brengen 

met zich mee dat Neuron nooit “af” zal zijn.
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