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Memorandum no. 245
Voorstel tot onderzoekszwaartepunt:
Verwerking van Perceptieve Informatie
in wisselwerking met Apparatuur en
Programmatuur.

H. Bouma

Dit memorandum is een bijgestelde versie van
IPO memoranda 222 en 232 II. Deze eerdere
concepten zijn opgesteld voor behandeling in
de diverse organen van de THE en in de Wetenschappelijke Raad van het IPO.
In het huidige memorandum is dankbaar gebruik
gemaakt van deze besprekingen, alsmede van
diverse individuele suggesties.
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O. Samenvatting
In de maatschappij doen zich thana belangrijke ontwikkelingen
voor door de opmars van apparatuur en technische systemen die
erop gericht zijn om mens en sneller en beter te voorzien van
informatie waarover zij willen beschikken. De recente opkomst
van beeldschermen voor tekst en van zakrekenmachines laten
reeds in aanleg zien hoe ingrijpend de veranderingen zullen
zijn.
Deze informatie-automaten hebben steeds tot doel om de informatiestroom van en naar de gebruikers te verbeteren. Voor de
beheersing van de ontwikkelingen is het van primair belang dat
de informatieverwerking van mens en zo goed mogelijk begrepen
wordt. Op dit onderzoeksgebied, waaraan verschillende vakdisciplines bijdragen, worden ook in theoretisch opzicht belangrijke
vorderingen gemaakt.
Het Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO) richt zich in het
bijzonder op dit onderzoeksgebied. De Stichting IPO belichaamt
een samenwerking tussen de Technische Hogeschool Eindhoven en
Philips Natuurkundig Laboratorium, en is in 1951 ongeveer gelijk
met de T.H.E. opgericht. Het IPO is gelegen op het terrein van
de Technische Hogeschool. Er werken thans in totaal ongeveer 50
medewerkers. Het IPO is het enige aan de T.H.E. verbonden onderzoeksinstituut.
In het kader van de in de BUOZ-nota aangekondigde voorwaardelijke
financiering van het Universitair Onderzoek wordt in deze nota
voorgesteld dat de Technische Universiteit Eindhoven vi~ het
IPO de onderzoeksverantwoordelijkheid op zich neemt voor een
landelijk zwaartepunt betreffende gericht onderzoek aan ·Verwerking
van Perceptieve Inrormatie in wisselwerking met Apparatuur en
Programmatuur·. In dit onderzoeksgebied staat centraal het gebruik van taal als het meest belangrijke kommunikatiemiddel.
Het IPO heeft voor dit onderzoek een bijzondere geschiktheid
doordat het gehele trajekt van theoretische grondslagen tot industriele toepassingen wordt bestreken, door zijn traditie in
multi-disciplinaire samenwerking, door zijn brugfunktie tussen
universiteit en industrie en door zijn infrastruktuur van apparatuur, bibliotheek en kontakten.
Wil het IPO op dit gebied een landelijke taak naar behoren kunnen
vervullen, dan is een gefaseerde uitbreiding van het aandeel van
de T.H.E. met een dertiental formatleplaatsen nodig. Daarmee
wordt ongeveer pariteit bereikt met de industriele personeelsinbreng in het IPO. Ook worden enkele andere aanpassingen voorgesteld o.m. in het kader van het in de BUOZ-nota aangekondigde
leerstoelenbeleid.
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1. Inleiding

Reeds een aantal jaren z~Jn er in de maatschappij Ingrijpende ontwikke11ngen aan de gang op het gebied van dataverwerkende systemen. Deze
ontwikkelingen worden opgestuwd vanuit mikro-elektronika en opto-elektronika waar miniaturisering en massafabricage met grote snelheid tot
geheel nieuwe toepassingen leiden met een groot verspreidingsgebied.
Voorbeelden hiervan zijn zakrekenmachines, aan computers gekoppelde
beeldschermen, teletext en Viewdata, vertaalapparatuur, tekst-processoren, de zojuist verschenen apparatuur met spraakuitgifte en de op
komst zijnde automatische spraakherkenners. In het algemeen kunnen we
spreken van "informatieautomaten".
De informatieautomaten hebben steeds tot doel om de toegankelijkheid
van gegevens voor mens en te vergroten, waarbij er technisch vaak ingewikkelde bewerkingen nodig zijn om de informatie naar behoefte, snel,
en in de goede vorm ter beschikking te krijgen. Meestal is er sprake
van een direkte wisselwerking tussen gebruiker en apparatuur, waarbij
de gebruiker aan de hand van verkregen informatie de apparatuur telkens
nieuwe opdrachten verschaft. Omdat de zakelijke en persoonlijke behoeften van mensen aan informatie centraal staan, is er primair inzicht nodig in de mogelijkheden en de beperkingen van de menselijke informatieverwerking om de ontwikkelingen in positieve zin te kunnen sturen. Het
IPO voert gericht onderzoek uit op dit gebied: het opnemen van in formatie via de zintuigen, het analyseren, herkennen, combineren, onthouden
en vergeten ervan, en het reageren daarop b.v. door spreken en typen.
Taalboodschappen nemen hierbij een centrale plaats in als denk- en communicatiemiddelen bij uitstek.
Het woord 'informatie' is meerduidig. In wljde zin kan het gebruikt
worden voor aIle soorten gegevens (data) die naar een betekenis verwijzen of relaties tussen begrippen aanduiden. De gegevens kunnen
daarbij concreet of abstract zijn en expliciet of impliciet. Ook
wordt 'informatie' weI gebruikt als maat voor elke ordening in de
dode of levende natuur. In dit memorandum gebruiken we 'informatie'
meer beperkt en toegespitst. In de eerste plaats stellen wij in het
onderzoek centraal de manier waarop individuele mensen omgaan met
gegevens in de buitenwereld: hoe en wat zij opnemen, opzoeken, analyseren, selecteren, verwerken, structureren, onthouden, concluderen en
doorgeven ter verdere communicatie. In de tweede plaats hebben we
vooral gegevens en boodschappen op het oog die zakelijk en expliciet
zijn. Hierbij moet opgemerkt worden dat ook expliciete gegevens vaak
meerdere interpretaties kunnen krijgen. Ten derde richten wij ons bij
voorkeur op aspecten van informatieverwerking die groepen van mensen
gemeenschappelijk hebben en die daarmee niet op strikt persoonlijke
levenseryaringen teruaaan.
Er is een onderscheid met de 'informatica' die zich vooral richt
op de organisatie van gegevens in logische apparatuur. De gebieden
overlappen daar waar mens en logische apparatuur hun gegevens op
soortgelijke wijzen ordenen en ook waar de organisatie in apparatuur gevolgen heeft voor de gebruiker ervan.
Het Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO) is in 1957 gezamenlijk
door de T.H.E. en Philips opgericht. Inmiddels heeft het zich ontwikkeld tot middelgroot interdisciplinair onderzoeksinstituut op het gebied van de informatieverwerking van mensen in wis'selwerking met de
techniek.
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Daarbij is ervaring opgedaan over het gehele trajekt van theorievorming
tot industri~le en maatschappelijke toepassingen en ook is een passende
infrastruktuur opgebouwd. Het IPO staat derhalve op een unieke wijze
opgesteld om bijdragen te leveren aan de sturing van de technisahe ontwikkelingen op dit gebied met zijn bijzandere maatschappelijke en wetenschappelijke betekenis.

Daarmee voldoet het aan de kenmerken die in de BUOZ--nota worden genoemd
voor het vormen van een landelijk zwaartepunt in het onderzoek in het
kader van de voorwaardelijke financiering, t~ weten aanwezige deskundigheid, voorzieningen en kWaliteit van het onderzoek. Om de verantwoordelijkheid voor het zwaartepunt goed te kunnen dragen is een gefaseerde
uitbreiding nodig van de personeelsformatie. Tevena zijn er repercussies ten aanzien van het in de BUOZ-nota aangekondigde leerstoelenbeleid en weI met be trekking tot de basisvakken van het interdisciplinaire
onderzoeksgebied.
In het volgende wordt eerst in het kort enige zakelijke informatie gegeyen over het IPO. (Par. 2). Daarna wordt een plan voorgelegd en geargumenteerd voor een landelijk zwaartepunt, zoals bedoeld in de BUOZ-nota
(Par. 3). Het onderzoeksgebied wordt vervolgens nader beschreven (Par. 4).
De personeelsformatie die nodig is om deze taak goed te kunnen vervullen,
wordt besproken en vergeleken met de huidige formatie (Par. 5). Daarna
wordt in het kort de aansluiting besproken met verwante onderzoeksgroepen in
Nederland (Par. 6), en in andere landen (Par. 7). Tenslotte
wordt globaal aangeduid welke verwachtingen mogen worden ontleend aan de realisering van de plannen (Par. 8). In een apart memorandum (nr. 220) wordt konkrete informatie verschaft over de wetenschappelijke produktie van het IPO in het afgelopen decennium.

-Beleidsnota Universitair Onderzoek (1979)
-/4
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2.

Opzet en organisatie van het Instituut

2.1 Formele struktuur. Het Instituut voor Perceptie Onderzoek gaat
uit van een gelijknamige Stichtirig, die in 1957 vanwege de THE
en Philips is opgericht, met als doel: "de bevordering van het
zuiver en toegepast wetenschappelijk onderzoek op het gebied van
de perceptie en daarmede verwante gebieden, zulks in het bijzonder in het belang van het Hoger Onderwijs en van al die Overheids-, semi-Overheids- en Partikuliere instellingen, welke bij
een dergelijk onderzoek zijn gebaat" (art. 2 der Statuten). In de
Raad van Beheer van de Stichting zijn de THE en Philips ieder met
twee leden vertegenwoordigd en ZWO met een. De Raad van Beheer
heert thans de volgende samenstelling: Prof. dr. D.A. de Vries (THE),
voorzi t ter; Prof. dr •. ti. A. T•. Meuwese (THE); Dr. ir. K. Teer (Philips);
Dr. P. Kramer (Philips); Drs. J. Smits (ZWO)..
De Stichting heeft een Wetenschappelijke Raad, die de Raad van Beheer en de direkteur op wetenschappelijk terrein van advies dient
(art. 6.2 der Statuten). Een twintigtal Nederlandse onderzoekers,
merendeels hoogleraren, maakt hiervan deel uit. Voorzitter is
Prof. dr. H.B.G. Casimir.
De dagelijkse leiding van het IPO is in handen van de direkteur,
vanaf de oprichting achtereenvolgens: Prof. dr. J.F. Schouten
(1957-1972), Prof. dr. C.A.A.J. Greebe (1972-1975) en Prof. dr.
H. Bouma (vanaf 1975). De direkteur is verantwoording schuldig
aan de Raad van Beheer.
Steun van de THE en Philips aan de Stichting is kontraktueel vastgelegd. Beide instanties detacheren medewerkers op het Instituut,
terwijl de THE gebouw en inrichting verzorgt en Philips apparatuur,
werkplaatsmachines en computers. Hat IPO-gebouw is derhalve gelegen
op het terrein van de Technische Hogeschool. Voorts bestaan er
overeenkomsten op octrooigebied.
Aan de THE kant is een optimale aansluiting bij de WUB bereikt via
een vakgroep Percept1eleer, waartoe de THE (en ZWO) medewerkers .
van het IPO behoren. Deze vakgroep is ondergebracht bij de onderafde11ng Wijsbegeerte en Maatschappij-wetenschappen (W & Mw). Door
de onderafdeling is een researchkommissie lPO-THE opgericht met vertegenwoordigers van vr1jwel aIle afdelingen van de THE. Deze
researchkommissie bevordert de samenwerking tussen het IPO en de
THE en treedt ten aanzien van het IPO formeel in de plaats van de
onderzoekskommissie van W & Mw.
Het IPO neemt ook bestuurlijk deel aan de Beleidskommissie voor
Biomedische en Gezondheidstechniek (BMGT), die met de vergelijkbare
organisaties aan de Technische Hogescholen van Delft en !wente,
alsmede het Medisch Fysisch lnstituut TNO in Utrecht, verbonden is
in het Inter Centra Overleg BMT. Dit orgaan onderhoudt ook kontakten
met de betreffende afdellngen van andere Universiteiten.
2.2 Vaststelling onderzoekprogramma. Het lPO houdt bij de opstelllng van
zijn werkprogramma zoveel mogelijk rekening met wens en van de Technische Hogeschool Eindhoven en van Philips (art. 7 van de desbetreffende overeenkomsten). Het onderzoekprogramma komt tot stand in overleg
tussen de onderzoekers in de verschillende groepen, de groepsleiders
en de direkteur. Het concept onderzoekprogramma van het gehele Instituut wordt achtereenvolgens voorgelegd aan de vakgroep Perceptieleer
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en aan de researchkommissie lPO-THE, die het bekommentari~ren.
Vervolgens wordt het definitieve onderzoekprogramma opgesteld
en door de direkteur vastgesteld.
2.3 Formele rapporterin~. Deze vindt op meerdere manieren plaats. AIle
medewerkers schrijven korte kwartaalrapporten, die verdicht worden
tot een gedetailleerd verslag aan de Raad van Beheer van de Stichting lPO. Voorts maakt het IPO een jaarverslag over het gehele onderzoek, dat deel uitmaakt van de rapportering van de THE aan de
Minister van Onderwijs en Wetenschappen. Halfjaarlijks verschijnt
een huishoudelijk verslag.
De financi~le bijdragen van de THE en van Philips worden jaarlijks
bijeengebracht in een financieel jaarverslag dat deel uitmaakt van
het financieel jaarverslag van de THE. Voor 1979 waren deze bedragen in totaal 1.5 Mfl. (THE) en 3.9 Mfl. (Philips).
2.4 Resultaten van het onderzoek. Deze worden in een bijlage nader beschreven (memorandum nr. 220).
Over het onderzoek wordt gepubliceerd in de internationale vaktijdschriften (per jaar ca. 20 publikaties). Voorts worden regelmat1g
voordrachten gehouden op internationale en nationale congressen en
symposia. Eens in de ca. 3 jaar wordt door het IPO een internationaal
symposium georganiseerd op een van de deelgebieden van het onderzoek.
Het IPO Annual Progress Report (ca. 100 pagina's) bevat een twintigtal artikelen over recent onderzoek en wordt jaarlijks aan een ruime
kring van vakgenoten in binnen- en buitenland toegezonden. Voorts
verschijnen er jaarlijks een 25-tal interne rapporten. Het IPO meldt
jaarlijks enige uitvindingen aan, waarvan een aantal tot een octrooi
geleid heeft. Voorts wordt per jaar 5 a 10 keer schriftelijk advies
aan derden uitgebracht op een breed terrein van onderwerpen. Het IPOonderzoek heeft ook geleid tot een aantal nieuwe produkten, zoals
T.V. loupe, testapparatuur voor de geluidskwaliteit van magneetband,
spraakuitgiftechip en tot verbeteringen van bestaande produkten
zoals oscilloscoop, praatpaal en vocoder. IPO medewerkers onderhouden daartoe direkte kontakten met de industrie, onder meer door deel
te nemen aan werk- en projektgroepen. Tenslotte vermelden we hier
nog een kursus "Nederlandse intonatie" die in het bijzonder is gemaakt voor docenten Nederlands aan buitenlandse universiteiten.
2.5 Onderwijs. V~~r de volledigheid wordt hier vermeld dat medewerkers
van het IPO een tweetal colleges verzorgen en bijdragen leveren aan
een tiental andere colleges en kursussen aan de THE en daarbuiten.
Voorts brengen jaarlijks enkele tientallen studenten van HBO, THE of
Universiteit stages op het IPO door, terwijl een vijftal studenten
van de THE en van andere universiteiten afstudeerwerk op het IPO verrichten. Ook kunnen studenten van Philips International Institute hun
graduatewerk op het IPO verrichten.
De nieuwe indeling van het Universitair Onderwijs in twee fasen heeft
consequenties voor het door het IPOverzorgde onderwijs. In de eerste
fase passen inleidingen in het vakgebied, die voor studenten van praktisch aIle faculteiten als keuzevakken zullen kunnen gelden. In de
tweede fase is met name de opleiding tot wetenschappelijk onderzoeker
relevant. Het realiseren van het hier voorgestelde onderzoekszwaartepunt
schept voor het IPO hierin bepaalde verplichtingen. Deze zullen in nauw
over leg met de faculteiten van de THE moe ten worden gerealiseerd.
Een en ander wordt thana bekeken door een werkcommissie van het IPO.
-/6
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3.

Onderzoekszwaartepunt

3.1 Formulering. In het kader van de voorgenomen voorwaardelijke
financiering van het Universitair Onderzoek zoals uiteengezet
in de BUOZ-nota wordt hier voorgesteld dat het IPO verantwoordelijkheid neemt voor gericht onderzoek op het gebied van:
"Verwerking van Perceptieve Informatie in wisselwerking met Appara-

tuur en Programmatuur", in de vorm van een onderzoekszwaartepunt.3.2 Wetenschappelijke betekenis. Wetenschappelijk is het onderzoeksgebied van groot be lang doordat er op meerdere fronten belangrijke vorderingen worden gemaakt. Deze hebben zowel be trekking
op het meer precies en kwantitatief formuleren en experimenteel
toetsen van bestaande theoretische inzichten, als op het verkennen en openleggen van nieuwe gebieden, die daarmee afgepeld worden van een eveneens nog omvangrijk gebied waarvoor zulke vruchtbare benaderingen nog niet zijn gevonden. Het onderzoeksgebied
behoort tot een aantal vakdisciplines, in grote lijnen aan te
duiden als psychofysica van de zintuigen, psychonomie, in het
bijzonder cognitieve psychologie en taalpsychologie, en de
leer van spreken en verstaan, die hiervan voor een deel onderscheiden is. Op toepassing gerichte disciplines die ermee verbonden
zijn . vindt men onder meer bij de technische natuurkunde en
de elektronika, de kunstmatige intelligentie, de informatika, de
toegepaste taalkunde, de onderwijskunde en de ergonomie.
De psychofysika van de zintuigen bestudeert relaties tussen de
aangeboden informatie en de daarmee verbonden zintuigindrukken. De
zintuigindrukken krijgen hun betekenis en worden tot 'informatie'
door relatering aan vroegere indrukken die in het geheugen vastliggen, zodat er herkenning kan plaats vinden die steeds gebeurt
in de context van waarnemen, denken en handelen. Herkenning, selektie van informatie (aandacht) en de processen van onthouden en vergeten op korte en lange termijn zijn onderwerpen van studie in de
cognitieve psychologie. Door de centrale plaats van de menselijke
taal als drager van de kommunikatie behoren naast de taalpsychologie ook takken van de taalwetenschap tot de bedoelde basisdisciplines, waarbij in het bijzonder de leer van spreken en verstaan
(experimentele fonetiek) genoemd moet worden.
-We doelen hierbij met name op de omschrijving op p. 17 van de BUOZnota: "Bij een zwaartepunt gaat het doorgaans om het concentreren aan
een of twee universiteiten van omvangrijke onderzoekfaciliteiten op
een bepaald onderzoekgebied. Het besluit tot instellen van een zwaartepunt houdt in, dat een universiteit een omvangrijker taak en aanzienlijk
meer middelen op een bepaald onderzoekgebied krijgt toegewezen. Een
zwaartepunt vooronderstelt: -"-een onderzoekgebied van voldoende
wetenschappelijke en/of maatschappelijke betekenis; -de opgronden
van doelmatigheid gebleken wenselijkheid tot het instellen van een
zwaartepunt. Deze gronden kunnen onder meer zijnontleend aan overwegingen van infrastrukturele aard, of aan de noodzaak de omvang van
de onderzoeksinspanning aan een bepaalde kritische grootte te binden.
Een zwaartepunt zal in het algemeen, en vooral indien het gaat om
reeds bestaand onderzoek, worden ingesteld aan die universiteit waar
op grond van aanwezige deskundigheid meer dan elders waarborgen aanwezig zijn voor het welslagen van het onderzoek lt
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Bij de verbonden technische disciplines kan een steeds intensiever wisselwerking worden gekonstateerd met de basisvakken van de
menselijke informatieverwerking. Men denke slechta aan de apparatuurlijke 'intelligentie', die er meermalen op gericht is om de
menselijke informatieverwerking na te bootsen, hetzij funktioneel
of ook procesmatig. Verder noemen we informatieautomaten van allerlei soort, waaronder hulpmiddelen voor het leren. Ook moet hierbij
de ergonomie in brede zin genoemd worden, die erop gericht is om apparatuur aan te passen aan menselijk gebru1k.
3.3 Maatschappelijke betekenis. Maatschappelijk is dit onderzoeksgebied van grote betekenis geworden nu ontwikkelingen in mikro-elektronika en informatika een veelheid van goedkope nieuwe produkten
en produktsystemen mogelijk maken, die gericht zijn op het verschaffen van gewenste informatie aan gebruikers. Het gaat daarbij niet
aIleen over professionele gebruikers, maar ook over gewone, niet
speciaal getrainde gebruikers van allerlei leeftijdsgroepen en
voorts over speciale groepen gebruikers zo~s perceptief en motorisch gehandicapten.
Om deze ontwikkelingen te beheersen is inzicht nodig in een groot
aantal aspekten van de menselijke informatieverwerking, onder meer
in relatie tot kwaliteit, manier van aanbieden en selektie van
informatie, alsook tot de manieren waarop mensen daadwerkelijk met
de apparatuur omgaan en hoe daarbij fouten en misverstanden vermeden of hersteld kunnen worden.
Om dat soort problemen konkreet voor ogen te krijgen kan men denken aan de presentatie van tekat- en beeldinformatie op beeldachermen en regeldisplays vanuit grote en toch goedkope compact~elek
tronische geheugens. Ook de op handen zijnde golf van apparatuur
die spraakboodschappen kan uitgeven (sprekende apparatuur) of innemen (automatische spraakherkenners) opent een omvangrijk gebied
van toepassingen. Er moeten daarbij kriteria ontwikkeld worden om
de juiste keuzen te kunnen doen in spraakkwaliteit en in vorm en
organisatie van de boodschappen die met de apparatuur worden uitgewisseld. Binnen de technische en ekonomische beperkingen kan dan
een goede aansluiting met de gebruikers tot stand worden gebracht.
Hierbij kan nog worden opgemerkt dat ook ongewenste effekten denkbaar zijn, hetzij door onjuist begrepen informatie of door onjuist
onthouden of aangeleerde informatie. Als voorbeeld van dit laatste
kan men denken aan het gebruik van taalhanterende apparatuur door
kinderen in de periode waarin hun taalontwikkeling tot stand komt.
Ook een eventueel voorkomen van onjuist gebruik vereist inzicht in
de menselijke informatieverwerking.
3.4 Gefaseerde uitwerking. Het kre~ren van dit onderzoekszwaartepunt op
het IPO houdt in dat dit interdisciplinaire onderzoeksgebied meer
dan thans het geval is in zijn belangrijkste onderdelen voldoende
bezet zal moeten zijn.
We duiden deze gebieden hier aan als: (a) Horen en Spraak; (b) Zien
en Lezen; (c) Hanteren van informatie-uitwisseling, waarbij we steeds
zowel theoretisch gericht als toepassingsgericht onderzoek bedoelen.
Uitgaande van de personeelsformatie die minimaal nodig is om deze gebieden te kunnen bestrijken, kan de benodigde aanvulling als voIgt
worden aangeduid. Het thema 'Horen en Spraak' heeft thans de goede thematiek
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en een maar net voldoende bezetting. 'Zien en Lezen' bestrijktweliswaar het beoogde onderzoekingsgebied, maar met een te lage bezettingj
met name bij het thema 'lezen' is aanvulling nodig. 'Hanteren van
Informatie-uitwisseling' beweegt zich als relatief jonge thematiek
r~eds met succes op een tweetal onderwerpen (herkenningsmodellen en
opbouw van informatieve mens-machine dialogen), en eenander deelgebied wordt hier thans aan toegevoegd. We doelen hierbij
op de menselijke geheugenfunkties, omdat onthouden, vergeten en leren
van voortdurend belang zijn bij de wisselwerking met dataverwerkende
apparatuur, zonder dat theoretische inzichten, die op dit gebied gedeeltelijk reeds bestaan, al naar deze kant zijn uitgewerkt.
Meer in het algemeen is voorts op het IPO enige uitbreiding van maer
toegepast onderzoek nodig om prototypen van nieuwe apparatuurlijke
concepten in de praktiJk te toetsen en te optimaliseren. We denken
daarbij onder meer aan leerhulpmiddelen en aan hulpmiddelen voor
gehandicapten. Bij gebleken nut zullen deze nieuwe technische hulpmiddelen dan tot nieuwe industriale produkten kunnen leiden.
Op peildatum 01-01-1981 was het totaal aantal vaste IPO medewerkers
ca. 43 (wet. pers. jO, techno en a~. pers. 23" waarvan door de THE
gedetacheerd ca. 12 (wet. pers. 7, t. en a. 5 ) en door Philips ca.
31 (wet. pers. 13, techno en adm. pers. 18).
Om dit plan te kunnen verwerkelijken is een gefaseerde uitbreiding van
de onderzoeksformatie nodig. We denken daarbij aan een toename van in
totaal 13 THE plaatsen, waarvan 7 onderzoekers, te realiseren in een
periode van 5 jaar. Dit brengt tevens een zekere pariteit met de industriale personeelsformatie van het IPO, zoals ook in de samenwerkingsovereenkomst besloten lag. De nieuwe onderzoekersplaatsen kunnen voor
een belangrijk deel in de LTD sfeer gezocht worden (aanstellingstermijn
4 - 5 jaar) - thans heeft het IPO geen eigen LTD plaatsen.
Hierbij moet de verhouding tussen vaste en tijdelijke medewerkers in
het oog gehouden worden.
Bij de THE medewerkers van het IPO moet voor de financiering nog onderscheid gemaakt worden tussen (1) onderwijs met de bijbehorende opslagfinanciering, waarbij de laatste relatief moet gaan afnemen en (2)
overig onderzoek, dat geleidelijk via de voorwaar~elijke financiering
gaat lopeno De forma tie voor bestuur en beheer is begrepen in de volgende voorgestelde fasering van de THE formatie van het IPO:
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
Onderwijs
2i
21
2i
3
3 31 31
Onderzoek (opslagfinanc.)
21
2i
2
2
2 2
2
Overig onderzoek
7
7 10i
13
16 17i 191
Totale THE formatie

18

21

23

25

Voorts is een uitbreiding van het aantal plaatsen voor research
fellows gewenst. Dit is een relatief goedkope en welhaast onmisbare
manier om deel te nemen aan de internationale ontwikkelingen in dit
vakgebied. Het·huidige aantal IPO research fellows is 0,5 (1 per twee
jaar) en zal tenminste tot 2 moeten worden uitgebreid.
Bij aIle genoemde getallen is de projektfinanciering buiten beschouwing
gelaten.
~Exclusief een plaats uit de centrale beleidsruimte; inklusief

een plaats voor studentenassistenten.

.
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Thans zijn voor ZWO projekten vijf onderzoekers op het IPO
werkzaam en voor de Centrale Beleidsruimte ~en.
Over de ontwikkeling van de PhiIips-formatie van het IPO kan, gegeven de onvoorzienbare economische toestand, gezegd worden dat de
directie van het Natuurkundig Laboratorium het vaste voornemen
heeft het perceptie-onderzoek een blijvende en evenwichtige plaats
te geven in het research programma. WeI zal het aantal Philipsmedewerkers van het IPO minder dominant worden dan het tot dusverre
steeds geweest is.
In het kader van het leerstoelenbeleid zal ook een uitbreiding
nodig zijn. Thans bestaat de hooglerarenformatie slechts uit een
buitengewoon hoogleraar in de Perceptie- en Informatieleer (0,2
plaats). In 1979 is voorts door de TH een plaats toegewezen voor
Psychofysica van de zintuigen en haar toepassingen, die door de
lange duur van de procedures nu pas zal kunnen worden vervuld.
Van de meerdere vakdisciplines van het onderzoeksgebied
zijn voorts tenminste nodig toewijzingen voor de vakken Experimentele taalkunde (0,2 plaats, 1981), Ergonomie van dataverwerkende
apparatuur (0,2 plaats, 1982) en Technische Psychonomie (0,2
plaats, 1983) • Tenslotte wordt hier voorgesteld om de huidige
0,2 plaats voor Perceptie- en Informatieleer van de direkteur
van het IPO t.z.t. uit te breiden tot 0,4 plaats (1984 of later).
De totale hooglerarenformatie komt daarmee op 2,0.

Voor de verhouding tussen het aantal hoogleraren en het aantal
wetenschappelijk personeel wordt weI een norm van 1:6 gehanteerd.
In 1980 bedroeg het aantal wetenschappelijk personeel op het IPO
ongeveer 27 (21 vast en 6 voor projekten) en in 1986 zal dit volgens de huidige nota ongeveer 40 zijn (31 vast en 9 voor projekten).
Ook wanneer uitsluitend het wetenschappelijk personeel in dienst
van de THE wordt meegeteld, wordt in 1986 dan nog slechts een verhouding van ca. 1:7 bereikt. Worden ook de via de tweede geldstroam gefinancierde onderzoekersplaatsen meegeteld dan wordt de
verhouding ongeveer 1:11. De door Philips gedetacheerde onderzoekers
(derde geldstroom) zijn daarbij dus niet meegerekend.

~Na een principe-overeenstemming zal voor elk van de hier genoemde plaatsen de gebruikelijke aanvraagprocedure worden gevolgd,
waartoe o.m. behoort afstemming met verwante vakgroepen en nadere
vaststelling en toelichting van de omschrijvingen.
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4.

Nadere beschrijving van het IPQ onderzoeksgebied

4.1 Theoretisch gericht en toepassingsgericht onderzoek. De technische omgeving waarin het IPQ funktioneert brengt met zich mee
dat theoretisch gericht en toepassingsgericht onderzoek be ide
voorkomen en weI in direkte aansluiting. Theoretisch gericht onderzoek ori~nteert zich daarbij primair op vraagstellingen en methodieken in de betreffende vakdisciplines, zoals deze
bijvoorbeeld blijken uit publikaties, kongresvoordrachten en
collegiale kontakten. Op toepassingen gericht onderzoek ori~n
teert zich primair op wensen en problemen uit de praktijk, die
zich soms mindel' gemakkelijk lenen tot geldige vertaling in laboratoriumexperimenten. Qok hier is de stand van het vakgebied
van belang, waarvan de infrastruktuur niet in aIle sektoren even
goed ontwikkeld is als in het theoretisch gericht onderzoek.
Technisch onderzoek is hierbij essentieel om het theoretisch onderzoek een adekwate apparatuurlijke basis te geven en een goede
aansluiting tot stand te brengen met technische vernieuwing van
industri~le produkten, speciaal mikro-elektronika. In sommige gevallen kan een brede kennis van praktijksituaties bij hetonderzoek domineren, zoals in het vakgebied van, de ergonomie of bij
het ontwikkelen van hulpmiddelen voor gehandicapten. Zowel bij
theoretisch als bij op toepassingen gericht onderzoek wordt in
belangrijke mate gestreefd naar generaliseerbare inzichten, die
de gekozen onderzoekssituatie overschrijden. In een aantal-gevallen is het reeds gelukt om het he Ie trajekt van theoretisch
inzicht tot toepassing te overbruggen. Anders gezegd, is het
fundamenteel onderzoek aan praktijktaken. Van een scheiding tussen
theoretisch en toegepast onderzoek is derhalve,geen sprake.
In het volgende worden beide dan ook in hun onderling verband
behandeld.
Het onderzoeksgebied is thans zowel op theoretisch gebied als
qua toepassingen rijk aan perspectieven.
Theoretisch zou men de voor ons liggende onderzoekstaak algemeen
kunnen aanduiden als het specificeren van de interne representaties,
die aspecten van de sterk wisselende buitenwereld (sensoriseh en motorisch) en van de stabiele binnenwereld (vastgelegde kennis) aan elkaar
koppelen. Interne representaties vormen de sleutel tot wat we
waarnemen en hoe we handelen. Interne representaties denken we ons
op meerdere abstractieniveau's, waarbij de duurzaamheid ervan vermoedelijk toe zal nemen met de graad van abstractie van de buitenwereld. Deze verschillende graden van duurzaamheid kunnen thans
slechts uiterst ruw worden weergegeven door de theoretische indeling van het geheugen in sensorische representatie, korte termijn
geheugen en lange termijn geheugen. Met name het 'korte termijn
geheugen' is psychologisch mindel' interessant doordat het aan een te
klein aantal onderzoeksparadigma's gekoppeld is om representatief
te kunnen zijn voor de veelkleurigheid van interne representaties.
Qok het weergeven van het leerproces, b.v. van een woordenschat
(intern lexicon) vereist een wezenlijke uitbreiding van het
theoretische begrippen-apparaat.
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De afbeeldingen van de buitenwereld en van het vaste kennisbestand
op de vigerende interne representaties kunnen zowel een automatisch
en direct karakter
hebben, als ook een flexibel karakter van meer
of minder logische gevolgtrekkingen (inferenties). V~~r de komende
jaren ziet het lPO haar taken en mogelijkheden primair in interne
representaties die nog een duidelijke relatie met de buitenwereld
vertonen ('analoog') terwijl de hoog abstracte representaties die
een rol spelen bij het oplossen van abstracte problemen en bij redeneren, minder aan de orde zullen komen. De scheidslijnen zijn evenweI niet altijd even scherp te trekken en verwacht wordt dat geleidelijk steeds langere stukken informatie met de bijbehorende hogere
graad van abstractie en inferentie in het onderzoek zullen worden
betrokken.
Het toepassingsgericht onderzoek ervaren we als een hoogst interessante uitdaging, die ons voortdurend attendeert op onvolledigheden
of blanke gebieden in het begrijpen van de processen van informatieverwerking in het dagelijks leven. Met name worden hierdoor theorievormingen voorkomen die niet meer met de werkelijkheid verbonden kunnen
worden. De nieuwe perspectieven op het gebied van de logische schakelingen en de electronische geheugens, stellen ook het onderzoek
aan menselijke informatieverwerking voor nieuwe uitdagingen.
Een daarvan is dat theorie~n, b.v. over menselijke woordherkenning,
precies kunnen worden doorgerekend (gesimuleerd), waarmee tevens
een technische nabootsing wordt bereil~t', die in de praktijk gebruikt
kan worden. Een andere is dat er voortdurend nieuwe technische mogelijkheden ontstaan met een veelheid van toepassingentwaaruit op basis
van theoretisch inzicht en onderzoek de meest kansrijke moe ten worden
geselecteerd, uitgew_erkt en beproefd... _-__~
Dat spraak naar keuze thans apparatuurlijk naar believen en herhaald
ten gehore kan worden gebracht, stelt ons voor dit soort problemen,
b.v. als hulpmiddel bij het aanleren van talen. De lPO taak blijft
daarbij aan de onderzoekskanten eindigt doorgaans met functionerende prototypen, die vervolgens voor verdere ontwikkelingt produktie
en distributie worden overgedragen, inclusief de benodigde achtergrondskennis. De verantwoordelijkheid voor een doorzichtige verbinding
tussen de onderzoekssituatie en de praktijksituaties berust eveneens
mede bij het lPO.
4.2 Zintuigindrukken op zichzelf. De belangrijkste zintuigen waarmee
mensen informatie opnemen zijn oor en oog. Bij zintuigindrukken
is sprake van een vrij direkte koppeling met de fysische stimulering, zodat zintuigindrukken in beginsel voor iedereen ongeveer
gelijk zijnj voorts zijn ze specifiek voor het zintuig, i.e. het
horen en het zien. Voorbeelden zijn geluidssterkte, toonhoogte en
timbre voor het horen; helderheidskontrast, kleur en beweging
voor het zien. De verbanden tussen sttmulering en zintuigindrukken kunnen zeer ingewikkeld zijn, b.v. door interakties en adaptaties in de zenuwnetwerken van het zintuigorgaan. Toch lukt het
voor een tocnemend aantal gevallen om met betrouwbare meetmethoden de zintuigindrukken vast te leggen en eenduidig te relateren
aan de stimulering. Bij het ontrafelen van de analyseprocessen
wordt steun ondervonden van de uitkomsten van neurofYsiologisch
en neuroanatomisch onderzoek, dat overigens op het lPO niet wordt
gedaan. Voorbeelden van IPO bijdragen op dit terrein betreffen
bij het horen de signaaloverdracht in het binnenoor en het horen
van toonhoogte, en bij het zien de kontrastoverdracht naar ruimte
en tijd. Ook in vele praktijksituaties is een juiste analyse van
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de betrokken zintuigindrukken nodig. Ais voorbeeld noemen we het
optimaliseren van geluidskwaliteit en beeldkwaliteit, waarbij ook
storende zintuigindrukken zoveel mogelijk moeten worden vermeden.
Hierbij kan gedacht worden aan de hinderlijkheid van geluid, die
behalve van geluidssterkte ook van andere geluidsindrukken afhangt en
op het gebied van beeldkwaliteit aan de hinderlijkheid van beeldonrust, die mede afhangt van grootte en helderheid van het beeldscherm.
Inzicht in zintuigindrukken is evenwel voor het IPO-onderzoek
met name belangrijk als basis voor de herkenning van spraak en
tekst. Daarom valt de nadruk op die aspecten van geluid en beeld,
die bij het verstaan van spraak en het lezen van tekst een rol spelen.
Behalve aan normaal horenden en normaal zienden wordt op dit
gebied ook aandacht besteed aan slechthorenden en slechtzienden, waar de zintuigindrukken ten achter blijven bij gelijke
stimulering, wat in het algemeen met hulpmiddelen slechts gedeeltelijk kan worden gekompenseerd.
4.3 Herkenning van spraak. Zintuigindrukken vormen de eerste schakel in het opnemen van informatie, maar krijgen betekenis door
hun verband met eerdere stimuleringen die in het geheugen zijn
vastgelegd. We spreken dan van herkenning, die is 1ngebed in
de context van waarnemen, denken en handelen. Herkenning kan
heel weI gebaseerd zijn op z1ntu1g1ndrukken uit meerdere z1ntuigen tegelijk. Een groot aantal praktijkproblemen bij het gebruik van apparatuur blijkt terug te brengen te zijn tot een
wijze van stimulering van oog en oor die onvoldoende inspeelt
op een optimale herkenning. Om te analyseren welke specifieke
indrukken aanieiding geven tot bepaaide herkenningen zijn uitgewerkte herkenningstheorie~n nodig, waarin de rol van stimulering en context in de interne representatie expliciet wordt gemaakt.
Hiervoor wordt ook weI de term menselijke ttpatroonherkenning" gebruikt.
De bredere inbedding in de genoemde meer algemene context heeft
tot gevolg dat theorie~n voor auditieve en v1suele herkenning
een ongeveer gelijke opbouw kunnen hebben. Herkenningsonderzoek
op het IPO is speciaal gericht op de herkenning van taal zoals
bij verstaan van spraak en bij lezen. Deze bewuste inperking is
gebaseerd op het universele en flexibele karakter van taal als
drager van menselijke informatie en kommunikatie.
Menselijke spraakherkenning verloopt welhaast vanzelf, maar de
processen die eraan ten grondslag liggen zijn om een aantal redenen moeilijk te begrijpen. Het spraaksignaal is uitermate variabel en toch kunnen mensen het doorgaans uitstekend verstaan.
Ook is de opdeling in woorden, die voor de verstaander als vanzelf verloopt, niet gemakkel1jk terug te v1nden in het continue
spraaksignaal. Een oplossing voor het probleem dat spraaksignalen notoir variabel zijn 1s nagestreefd door op ruime schaal
apparatuur en programmatuur te ontwikkelen waarmee spraaksignalen kunnen worden geanalyseerd, in computergeheugens vastgelegd,
naat' keuze veranderd in zijn parameters, en opnieuw gesynthetiseerd. Deze apparatuurlijke mogelijkheden zijn van wezenlijk be lang
voor het onderzoek.
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Bij spraakberkenning is niet aIleen het horen van kombinaties
van spraakklanken van belang, maar ook de waarneming van grot ere
gehelen zoals zinnen. Hierbij spelen tijdstruktuur en zinsintonatie een hoofdrol. Via een gedetailleerde analyse van de toonhoogte zijn op het IPO karakteristieke patronen gevonden die de
zinsmelodie (inklusief klemtonen) dragen en die door apparatuurlijke synthese konden worden getoetst op hun perceptieve relevantie. Het wordt nu mogelijk om met een beperkt aantal voorschriften apparatuurlijke zinsintonaties op te wekken, die perceptief equivalent zijn met een natuurlijke intonatieen dus eenzelfde interne representatie hebben. Deze voorschriften zijn
verschillend voor versc~llende·taleh, b.v. voor het Nederlands' en het Brits Engels. Zo gaan theoretisch inzicht en apparatuurlijke moge!ijkbeden hand in hand. Qua
toepassing is dit zowel van belang voor een automatische spraakanalyse als voor de toekomstige apparatuurlijke synthese van
langere spraakboodschappen. Een ander soort toepassing is gerealiseerd in een cursus 'intonatie van het Nederlands', die
thans door docenten Nederlands aan buitenlandse universiteiten
wordt uitgeprobeerd.
De ruime expertise van het IPO op het gebied van de apparatuurlijke beheersing van spraaksignalen heeft geleid tot een zeer
zuinige beschrijving waaruit de oorspronkelijke spraak goed verstaanbaar kan worden geresynthetiseerd. Deze maakt het mogelijk
om spraak in vaste-stof-geheugens vast te leggen, en delen ervan
naar keuze onmiddellijk ten gehore te brengen (spraakchip).
Hiervoor wordt een zeer algemene toe passing voorzien, met als
deelgebieden apparatuur voor taalonderwijs (momentane uitspraak)
en nieuwsoortige apparatuur voor diverse soorten gehandicapten,
bijv. een sprekende typemachine voor blinden. Deze zijn thans op
het IPO in verder onderzoek.
Een andere toepassing is tot stand gekomen bij de zgn. vocoders
(voice coders), die lopende spraak momentaan zuinig coderen ten
behoeve van een efficiente transmissie, en daarna resynthetisereno De IPO bijdrage was hier vooral gelegen in een oplossing
van het cruciale probleem van het meten van toonhoogte in spraak,
in de vorm van een algoritme. Deze uitvinding was gebaseerd op
een grondig inzicht in de perceptie van toonhoogte in toonkombinaties. In deze beide voorbeelden van industriele innovatie heeft
het IPO de algoritmes toegeleverd en overgedragen aan de technische research en ontwikkeling van Philips in een nauwe samenwerking. Nog t~ekomstmuziek is of de beheersing van spraaksignalen
ook tot een informatiever en ruisarmer spraak kan leiden, voor
brede toepassing, waaronder slechthorenden.
Uit deze beschrijving moge blijken dat het beter begrijpen van
het menselijk spraakverstaan via de apparatuurlijke en organisatorische infrastruktuur vrij direkt kan worden benut voor allerlei innovatieve toepassingen. Aan de theoretische kant zijn moeilijke problemen het specificeren van de informatieve zintuigindrukken in relatie enerzijds tot het spraaksignaal, en anderzijds
tot het interne lexicon van bij de luisteraar bekende akoestische
woordbeelden, en voorts het specificeren van de informatieve context.
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Aan de toepassingskant z1Jn ori§ntatiepunten het beheersen
van de technische uitgifte van spraakboodschappen en het automatisch analyseren en herkennen van spraak. Het veld van de apparatuurlijke beheersing van spraak houdt grote beloften in voor de
toekomst en ontsluit wegen tot een ongekende uitbreiding van
nieuwsoortige apparatuur die informatie opneemt, verwerkt en verschaft. Omdat er hiervoor nog vele problemen opgelost moeten
worden, zullen deze ontwikkelingen over de hele wereld nog lange
tijd intensieve ins panning kosten.
4.4 Herkenning van tekst. Vermoedelijk kunnen de theorie voor de
herkenning van gedrukte woorden en die van gesproken woorden
analoog geformuleerd worden, maar de invulling voor visuele
analyse zal anders zijn dan voor auditieve analyse. Het visueel onderzoek is wat overzichtelijker doordattekstwoorden
reeds door spaties gescheiden zijn en het beheersen van de
stimuli minder problemen met zich meebrengt. In de theorie
voor visuele woordherkenning zijn de laatste jaren goede vorderingen gemaakt, waaraan het IPO ook heeft bijgedragen via
een redelijk sluitende theorie voor de herkenning van korte woorden
uit de samenstellende letters. Bij de visuele analyse was het
nodig om sterke contour-interacties mee te beschouwen, terwijl
het voorts nodig was om het interne lexicon te specificeren:
in het herkenningsproces moet het korrekte woord worden onderscheiden van andere woorden die er visueel sterk op lijken.
Verder is het gelukt om een goed idee te krijgen van de opvolging in de tijd van woordherkenningeninhet leesproces en
het daarbij betrokken leesgezichtsveld.
Op basis van deze inzichten is het nu ook mogelijk geworden
om inzicht te krijgen in het leesproces bij Minder ideale kwaliteit van het tekstbeeld. Dit is onmiddellijk relevant voor
allerlei vormen van tekstpresentatie op beeldschermen zoals
onscherpe of gekleurde letters, die nu kunnen worden onderzocht en begrepen. Ook is vanuit de herkenningstheorie een
toegang gevonden tot het specificeren van optimale regelaf.
standen.
Bij het zoeken van bepaalde informatie op een beeldscherm gelden gedeeltelijk andere presentatieregels, omdat het er eigenlijk om gaat zoveel rnogelijk irrelevante tekstgegevens over te
slaan. Theoretiache noties, ontleend aan IPO onderzoek aan viauele opvallendheid van niet-tekst beelden, zijn gebleken generaliseerbaar te zijn naar het zoeken in tekst.
Wij hebben goede hoop dat hetzelfde theoretisch raamwerk bruikbaar is
voor het begrijpen van leesprocessen bij lagere gezichtsscherpte zoals o.m. bij vele ouderen voorkomt. Voor slechtzienden
heeft het IPO een aantal jaren geleden een TV-loupe ontwikkeld
met sterke vergrotingamogelijkheden en kontrastbeheersing. Heer
in het algemeen lijkt nu een onderzoeksbasis aanwezig te zijn
ombij minder goed gezichtsvermogen leessituaties qua vergroting
en verlichting te kunnen optimaliseren. Het genoemde raamwerk is
eveneens nuttig gebleken bij het begrijpen van de zgn. 'woordblindheid' die niet op gestoorde zintuigindrukken blijkt terug
te gaan. Hogelijk biedt apparatuurlijke spraak hier aanvullende
trainingsmogelijkheden voor de betrokken kinderen.
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4.5 Hanteren van Informatie-uitwisseling. Wanneer mensen bepaalde
informaties willen uitwisselen, gebruiken zij daarvoor graag de
vorm van vraag en antwoord. Dat is ook een van de manieren
waarop mensen toegang kunnen krijgen tot hun specifieke keuze
uit een groot gegevensbestand dat in technische geheugens is
opgeslagen of, meer in het algemeen, waarop ze apparatuur met
een groot aantal mogelijkbeden kunnen bedienen. Ook hier gaat
het niet aIleen om de betekenis van de informatie, maar ook om
de vorm waarin deze over en weer wordt gepresenteerd, omdat
apparatuur in het algemeen maar een beperkt aantal vormen kan
accepteren en de eenduidigheid in de kommunikatie tussen mensen op andere manieren moet worden bereikt dan bij apparatuur.
Een en ander is ook weer verschillend voor gebruik van spraak en
van tekst. De beperking die de apparatuur bijna steeds oplegt,
moet daarbij zodanig zijn dat de gebruikers daaraan gemakkelijk
en liefst zonder moeilijke instrukties kunnen voldoen. Dit
klemt temeer naarmate het gebruik van deze informatieautomaten
in breder kring doordringt. Er is daarvoor nodig dat we inzicht
krijgen in het soort taalbeperkingen dat mensen natuurlijkerwijze accepteren en die toch voldoende flexibiliteit overlaten.
De door de informatieautomaat gehanteerde representatie moet daarbij voortdurend blijven aansluiten op de interne representatie van
de gebruiker. Ook in informatieve dialogen tussen mensen blijkt
een groot dee I van de spraakuitingen be trekking te hebben op de onderlinge aanpassing van de interne representaties.
In dit onderzoeksgebied valt ook een projekt over descriptief
taalgebruik, dat door het Max Planck Instituut, andere Nijmeegse taalpsychologiegroepen en het IPO gezamenlijk wordt uitgevoerd en waarin het IPO de rol van intonatie nader onderzoekt.
Misverstanden in de kommunikatie tussen mens en automaat zullen
niet altijd vermeden kunnen worden, maar er moeten dan procedures zijn ingebouwd die zorgen dat de wederzijdse stilzwijgende
vooronderstellingen weer op elkaar raken afgestemd. In dit
nieuwe gebied va.n onderzoek zijn op het IPO de laatste jaren
terreinverkenningen gedaan, o.m. met behulp van een automaat
die bepaalde gesproken woorden automatisch kan herkennen en
zelf ook spraakboodschappen uitgeeft. Dit onderzoek
blijkt ook relevant voor systemen zoals viewdata en teletext,
die in de komende jaren algemeen beschikbaar zullen komen. Om
in dit nog onbekende theoretische gebied zinvol te werken, lijkt
het nuttig om een sterke ori~ntatie te houden op realistische
apparatuurlijke beperkingen en mogelijkheden. Het direkte praktische ergonomische onderzoek zal daarbij reeds flexibel in
moe ten spelen op situaties die nog maar gedeeltelijk begrepen
worden.
Op allerlei manieren stellen de nieuwe apparatuurlijke mogelijkheden ons voor vragen die het funktioneren van het menselijk geheugen betreffen. Deze problematiek kan ook worden omschreven als
de duurzaamheid van de geactiveerde interne representaties. De
relatief snelle processen van.informatie opnemen, abstraheren, onthouden en verge ten zoals deze bij elke vorm van taalgebruik voortdurend aktief zijn, zijn nog maar nauwelijks in realistische situaties
onderzocht. WeI zijn bepaalde meer abstrakte paradigma's vrij goed
bekend, maar de toepasbaarheid van de theoretische noties op gewone,
dynamische situaties is niet altijd duidelijk. Ook de meer langzame,
gestage informatieopname, zoalsbij leren optreedt, gaat een nieuwe
onderzoeksfase in nu er een groot aantal individuele
-/16

-10-

hulpmiddelen mogelijk zijn geworden, waarvan de waarde nog moet
worden onderzocht, maar die toch nu reeds meer belovend zijn dan de
in het algemeen teleurstellende 'computer-assisted instruction' van
het afgelopen decennium. Ook hier strekt zich een belangrijk nieuw
veld van onderzoek uit, zowel in theoretisch als in toegepast
opzicht.
4.6 Motoriek. Oe wisselwerking tussen gebruiker en apparatuur heeft
ook motorische aspekten. Voor een deel vormen deze een noodzakelijk onderdeel van het perceptie-onderzoek, namelijk voor zover de perceptie onmiddellijk met de motorieksamenhangt. Oit is
bijvoorbeeld het geval bij spraakperceptie, die nauw aansluit
bij de spraakproduktie en bij de visuele perceptie die direkt
samnehangt met oogbewegingen. Ook bij diverse andere onderzoekingen op het IPO is inzicht in motorische mogelijkheden en beperkingen nodig. V~~r zover dit een onmisbare component vormt
van het perceptie-onderzoek, wordt daaraan op het IPO ook aandacht besteed.
Het opnemen van motoriek als zelfstandig onderzoeksthema zou
evenwel een nieuwe, zelfstandige onderzoeksgroep vereisen, die
thans niet realistisch wordt geacht. Oaarom is er van afgezien
om motoriek als zodanig in het IPO onderzoekprogramma op te nemen. In overeenstemming met deze gedragslijn is vroeger onderzoek aan spierfunkties enige jaren geleden be~indigd.
Wanneer deze thematiek zal worden opgenomen, zal de aandacht gericht
zijn op de interne representaties bij (b.v.) het typen en hoe deze
verworven worden, en niet zozeer op een specificatie van de betrokken
spiercontracties.
4.7 Voelen en tasten. Het opnemen van informatie uit de buitenwereld
gebeurt voor een belangrijk deel via oog en oor, zeker als het
taaluitingen betreft. Oat is de reden dat 'voelen en tasten' op
het IPO relatief weinig aandacht heeft gekregen en er zijn geen
plannen om dit beleid in de nabije toekomst te veranderen.
Oat neemt niet weg dat er van tijd tot tijd op dit gebied onderwerpen naar voren komen, die met de bestaande expertise op andere gebieden van de perceptie goed kunnen worden aangepakt en die
ook relevant zijn voor de algemene IPO thematiek. Zo kan gedacht
worden aan het gebruik van bedieningspanelen, aan het lezen van
braille en aan het gebruik van de gevoelszin als substituut voor
het zien (optacon lezen, reli~f displays), waarbij de tastzin in
een aantal opzichten verwantschap blijkt te vertonen met het excentrisch zien. Mede omdat ook op andere laboratoria dit gebied
relatief weinig aandacht krijgt, zal aan die problemen incidenteel aandacht besteed blijven worden.
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5.

Onderzoekprogramma en onderzoeksformatie

5.1 Soorten onderzoek. De grote aktiviteit in het beschreven vakgebied wordt thans gevoed vanuit twee deelontwikkelingen, t.w.
die van de mikro-elektronika, die tot een golf van veelsoortige
informatie apparatuur leidt, en die van de wetenschap van de
menselijke informatieverwerking die een meer gestage voortgang vertoont en die medede bedding moet vormen die de stroom
van apparatuur gaat leiden. Het IPO onderzoek sluit aan bij
beide ontwikkelingen: theoretisoh gericht onderzoek in de betreffende vakdisciplines: psychofysica, psychonomie, fonetiek
en toepassingsgericht onderzoek zowel vanuit technische als vanuit gebruikersgerichte achtergrond (produkt-ergonomie). Het
technisch onderzoek brengt de aansluiting tot stand tussen de
zich snel ontwikkelende apparatuur en programmatuur enerzijds
en het theoretisch gericht onderzoek anderzijds en heeft op het
IPO steeds een belangrijke rol gespeeld. Technische mogelijkheden worden daarmee in het onderzoek benut en technische randvoorwaarden worden daarmee gerespekteerd, terwijl de resultaten
van het onderzoek weer gemakkelijk vertaald kunnen worden in
nieuwe of verbeterde produkten. Produkt-ergonomisch onderzoek
zorgt ervoor dat bestaande en nieuwe informatie apparatuur
optimaal op de gebruikers aansluit via laboratorium- of praktijkevaluatiej ook wordt weI ergonomische medewerking verleend
aan groter opgezette veldexperimenten. H:f:erbij wordt op het IPO
speciale aandacht besteed aan kommunikatleve hulpmiddelen voor
gehandicapten - hoewel hierbij primair aan bepaalde perceptieve
handicaps wordt gedacht zijn er ook uitstralingen naar speciaal
moeilijke situaties waarin mens en met normale zintuigfunkties
gehandicapt zijn, zoals in sterk lawaai.
Voor het gehele gebied van tekst en spraak geldt dat het niet
aIleen nodig is om een b1jdrage te leveren aan het onderzoeksgebied in internationaal verband, maar dat het Nederlandse taalgebied een eigen ins panning nodig heeft, teneinde ook in het Nederlands het omgaan met sprekende, verstaande en tekstproducerende apparatuur mogelijk te maken.
De in par. 5.2 tim 5.4 te vermelden personeelsformatie is juist
voldoende om het afgebakende gebied te kunnen bestrijken. Thana
is hieraan nog niet voldaan, waarbij de situatie voor de drie
hoofdthema's verschillend is.
5.2 Wetenschappelijk personeel.
Horen en Spraak. De psychofysica van het horen (gehoortheorie)
vormt internationaal een goed afgebakend vakgebied en heeft ook
op het IPO een eigen traditie. In het kader van het huidige programma is het onderzoek vooral gericht op de signaalbewerkingen
in het auditieve systeem die de zintuigindrukken bij spraak bepalen. De complexiteit en grote variabiliteit van de spraaksignalen en de moeilijke toegankelijkheid van zintuigindrukken die
door de luisteraar welhaast automatisch worden samengevoegd in
een herkenning, bemoel1ijken generalisering vanuit beter onderzochte s1tuaties met meer eenvoudige stimuli. V~~r deze fundamentele onderbouw van het spraakonderzoek zijn twee onderzoekers
voorz1en.
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Het onderzoek aan spraak heeft thans ala eerste ori~ntatiepunt
de process en van het verstaan zelf, waarbij we vooral denken
aan woordherkenning en op iets langere termijn aan zinsherkenning. Het gaat daarbij niet alleen over het specificeren van
de analyseprocessen die tot herkenning leiden, maar ook om de
organisatie van het interne lexicon, die recent in de aandacht
is gekomen als een belangrijke faktor in het herkenningsproces.
Ook inzichten in de parameters die over grotere eenheden van
het spraaksignaal vari~ren, zoals zinsintonatie en tijdstruktuur van de zin (vermoedelijk ten onrechte weI als zinsritme
aangeduid), waaraan in het IPO onderzoek ruim aandacht is besteed, moe ten worden opgenomen in een bredere herkenningstheorie (tenminste drie onderzoekers).
Een tweede ori~ntatiepunt betreft de eisen waaraan spraaksignalen moeten voldoen om natuurlijk en goed verstaanbaar te
zijn. Oit geldt b.v. voor aIIerlei spraakuitgifte apparatuur,
waar spraak met een zuinige codering moet worden geresynthetiseerd en waar het aaneenschakelen van de opgeslagen spraakeenheden tot een lopend geheel inzicht vereist in de faktoren die
de korte (woord) en langere (zin) continutteit waarborgen .
(twee onderzoekers).
Technisch onderzoek naar de beheersing van spraaksignalen volgena parameters die in het onderzoek wenseIijk bIijken is een
levensvoorwaarde gebleken om op dit gebied vruchtbaar te kunnen werken. Om de opgebouwde traditie te kunnen voortzetten en
de aansluiting aan ontwikkelingen in computers en mikro-elektronika te behouden, zijn minstens drie onderzoekers nodig.
Produkt-ergonomisch onderzoek heeft voor spraak het bijzondere
aspekt dat 'sprekende apparatuur' en 'automatische spraakherkenners' pas recentzijnverschenen. Terwijl er een ruim toepassingsgebied voorzien is, bestaat er nog nauwelijks ervaring
en nog Minder evaluatie. Ook voor perceptieve handicaps van diverse aard biedt dit soort apparatuur grote mogelijkheden (twee
onderzoekers).
De huidige bezetting aan onderzoekers bij het thema 'Horen en
Spraak' komt bijna met de hier geschetste overeen. Met name
aan psychofysische en produkt-ergonomische kant is er sprake van
een lichte onderbezetting. In overeenstemming met deze gunstige
toestand is het aanta1 ZWO medewerkers rond dit thema re1atief
hoog (thans vier).
Zien en Lezen. Paychofysisch onderzoek aan het zien omvat een
zeer wijd gebied, omdat er zeer vee1soortige zintuig1ndrukken
zijn (vorm, kleur, beweging, •••• ), die bovendien ruimte1ijk een
twee- of zelrs driedimensionaal karakter hebben. Het IPO onderzoek zal zich sterk beperken en we! tot dieaspekten die met 1ezen en met bee1dinformatie te maken hebben. Behalve problemen
als van kontrast- en vormwaarnemingmoet hier ook genoemd worden
het sturen van oogbewegingen als onderdeel van zoekgedrag. Voor
visueel psychofysisch onderzoek zijn twee onderzoekers voorzien.
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De herkenning van tekst is in beginsel analoog te formuleren aan
die van spraak, maar de uitwerking naar de visuele kant is versehillend van de auditieve. OOk hier is het onderzoek primair
gericht op woordherkenning, die dan als basis dient voor later
onderzoek naar zinsherkenning (twee onderzoekers). Omdat visuele informatieopname naast tekst ook meer algemeen op tweedimensionale 'plaatjes' is gericht (inklusief grafieken e.d.) wordt
voorts een onderzoeksplaats bestemd voor onderzoek op dit gebied.
Techniseh onderzoek omvat een veelheid van apparatuur die nodig
is voor het bovengenoemd onderzoek, en moet primair .gezien worden als ondersteunend voor het onderzoek en als aansluitend op
de snelle technisehe ontwikkelingen, o.m. op het gebied van digitale beeldbewerkingen, beeldgeheugens en oogbewegingsregistratie. Hiervoor zijn twee onderzoeksplaatsen voorzien.
Op produktvernieuwing gerieht onderzoek heeft in belangrijke
mate te maken met manieren van presentatie van tekst, getallen
e.d. op displays die optimaal bij de leestaak aansluiten. De
grote problemen die in de praktijk ontstaan zijn met computerbeeldschermen hebben de aandacht gevestigd op dit tot voor kort
nog praktiseh onbekende gebied van de ergonomie.
In dit verband moet ook bedacht worden dat visuele funkties
en leesvermogen sterk uiteen kunnen lopen (twee onderzoekers).
Zawel door tijdelijke omstandigheden, als ook meer struktureel
is het thema 'Zien en Lezen' thans onderbezet, met name ook op
het deelthema 'Lezen'. De elastieiteit die gevormd wordt door de
bestaande ervaring en de apparatuurlijke infrastruktuur is evenweI voldoende groot om het onderzoek in korte tijd weer op peil
te krijgen. Op de langere termijn waarop deze nota zich richt,
moet met name gezorgd worden dat de bezetting veilig boven de
subkritische grens komt. Er zijn thans twee lopende ZWO-projekten.
Hanteren van Informatie-uitwisseling. Het onderzoeksgebied dat
hier voorzien is moet in zoverre nieuw genoemd worden dat de
invalshoek van de wisselwerking met dataverwerkende apparatuur
pas de laatste jaren in het aandachtsveld is gekomen. Hetis nog
moeilijk te zeggen op welke wijze en op welke termijn de groeiende
praktijkvragen hier aansluiting zullen krijgen met het in het verleden elders uitgevoerde onderzoek. Op zichzelf zou deze situatie een grote onderzoeksinspanning rechtvaardigen. Hier kiezen
wij evenwel voor een benadering, die past bij de nog onvoldoende
theoretisehe ontsluiting en de noodzaak tot een geleidelijke opbouw.
Als deelthema's noemen we met name (a) het kombineren van (cq.
afwegen van) spraak- en tekstinformatie en de 1"01 van het geheugenop - korte .. termijn daarbij, die in het omgaan met apparatuur
van onmiddellijk belang is voor de noodzaak om spraakboodsehappen te herhalen of tekstinformatie op een display te laten staan,
of, meer algemeen geformuleerd, voor het geven van informatief
'houvast' in het omgaan met informatie-automaten (een onderzoeker), (b) het oak praktisch sterk opkomende gabied van het
leren (lange termijn geheugen) met behulp van individuele leerapparatuur, die niet meer aan computers gekoppeld hoeft te zijn
en die van bijzonder belang is op het terrein van het aanleren
van een tweede of eerste taal, zawel sehriftelijk als mondeling
(een onderzoeker) en (e) tens lotte de studie van de informatie-/20
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dialogen, waarin inzicht wordt verkregen 1n de impliciete en
expliciete overdracht van informatie, waarbij de mogelijkheden en beperk1ngen van informatie-automaten zoveel mogelijk
in acht worden genomen, zoals dat de laatste jaren op het IPO
van de grond aan is opgebouwd (twee onderzoekers). Voor technisch onderzoek zijn in d1t gebied voorts twee onderzoekers nodig,
terwijl voor ergonom1e, praktijkevaluatie en hulpmiddelen voor
gehandicapten eveneens twee onderzoekers nodig zijn.
Het thema 'Hanteren van Informatie-uitwisseling', dat op het
IPO nog betrekkelijk jong is, heeft reeds vruchtbaar onderzoek
opgeleverd, waarbij het deelthema 'informatieve dialogen' ook
internationaal pas recent is ontstaan. V~~r een werkelijke beheersing van de informatiestroom door gebruikers wordt het
steeds dringender dat inzichten op dit gebied toenemen. Daarom
zijn hierboven nieuwe thema's in het onderzoek voorgesteld, die
voar een deel thans reeds op kleine schaal worden verkend. V~~r
het gestelde deelthema 'geheugenfunkties' (onthouden en verge ten
op vrij korte termijn) kan daarbij worden gebouwd op een theoretische basis die zich vermoede11jk goed leent voor uitbouw in de
richting van de informatieve wisselwerking van gebruikers met
apparatuur. Op het deelthema 'leren' lijkt de bestaande theoretische basis nogal anders gericht te zijn, zodat voor het begrijpen van de mogelijkheden van individuele leerapparatuur het beste
aande praktijkkant begonnen kan worden. Het nieuw te beginnen
onderzoek zal eenzelfde verbinding tussen theoretisch en toegepast onderzoek moe ten krijgen als het overige IPO onderzoek. In
het thema 'Hanteren van Informatie-uitwisseling' zijn in 1981
voor het eerst ZWO projekten aangevraagd.
5.3 Niet-wetenschappelijk personeel. In de niet-wetenschappelijke formatie moet onderscheid worden gemaakt tussen algemene instituutsdiensten, zoals administratie, bibliotheek, computerbeheer, werkplaats en verdere apparatuurvoorziening enerzijds en assistentie
in het onderzoek anderzijds. Bij de voorziene toename van het wetenschappelijk personeel zullen naar het zich laat aanzien de
diensten geen wezenlijke uitbreiding kunnen ondergaan, terwijl
4e vaste onderzoeke~$istentie Biechts een geringe uitbreiding kanKrijgen.
5.4 Getalmatige samenvatting
Wetenschappelijk personeel:
Horen en Spraak: psychofysica 2, spraakherkenning 3, spraakuitgifte en verstaanbaarheid 2, technisch onderzoek 3,
produktvernieuwing 2, totaal 12.
Zien en Lezen

psychofysica inkl. oogbewegingen 2, tekstherkenning
2, beeldwaarneming 1, technisch onde.rzoek 2, produktvernieuwing 2, totaal 9.

Hanteren van In-:geheugen en leren 2, informatieve d1alogen 2, techformatie-uitwis- nisch onderzoek 2, produktvernieuw1ng 2, totaal 8.
seling
Direktie

2

-/21

-21-

De vergelijking met de huidige toestand is dan als voIgt:
(enigszins afgerond)
1980

Horen en Spraak
Zien en Lezen
Hantel"en van Infol"matieuitwisseling
Dil"ektie

10t

41
4l
11

1986

12
9
8

2

Pel"soneel dat via pl"ojekten op het IPO wel"kzaam is (thans ca.
5 ZWO, 1 centrale beleidsruimte THE) is in bovenstaande be~
schouwing niet opgenomen.
De konsekwenties van dit ondel"zoekpl"ogramma vool" de hui.svesting komen contractueel voor l"ekening van de THE, vool" appal"atuul" VOOl" l"ekening van Philips.
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6.

Plaats in landelijk kader
In Nederland heert perceptief onderzoek een sterke traditie.
Deze komt o.m. tot uiting in een groot aantal onderzoeksgroepen, in de vele bijdragen tot de internationale vakliteratuur,
in het ruime aantal internationale kongressen, waarvan er diverse in Nederland werden geInitieerd, en in een goede landelijke organisatie. Het IPO is ontstaan vanuit deze traditie
en maakt daar inmiddels deel van uit. De unieke plaats die
Nederland zich in dit opzicht heert verworven moet geconsolideerd en uitgebouwd worden en ook benut voor het vinden van
oplossingen voor de vele maatschappelijke en industriele praktijkproblemen, die zich op perceptier gebied voordoen.
De wetenschappelijke kontakten, 'die in meerdere gevallen tot
direkte samenwerking leiden en de beschikbaarheid van medewerkers, die elders in Nederland een goede opleiding hebben gehad,
behoren tot de onmiddellijk zichtbare voordelen. Ook is via
informeel over leg reeds als vanzelf een belangrijke mate van
taakverdeling tot stand gekomen, waarbij onnodige overlapping
nauwelijks voorkomt. Voor het IPO vervult de Wetenschappelijke
Raad in het gehele kontaktenpatroon een katalyserende funktie.
Hieronder geven we een globale indruk van universitaire onderzoeksgroepen en landelijke organisaties, waarbij we bewust als
gezichtspunt kiezen het onderzoeksgebied en kontaktenpatroon
van het IPO. Het Max Planck Institut fUr Psycholinguistik dat
recent in Nijmegen is opgericht, rekenen we voor de overzichtelijkheid tot de universitaire groepen. Het Instituut voor Zintuigfysiologie TNO (IZF) in Soesterberg noemen we in een aparte
paragraaf. Tenslotte wijden we enkele regels aan Nederlandstalige publikaties.

6.1 Psychofysika van de zintuigen. Onderzoek aan het verband tussen
de fysische stimulering en de zintuigindrukken, die daarvan het
direkte gevolg zijn, neemt in Nederland een belangrijke plaats
in. Aan tenminste zeven universiteiten en hogescholen bestaan
vakgroepen voor medische fysika, biologische fysika of biofysika,
waar'in di t onderzoek aan horen en zien plaatsvindt.
Het onderzoek wordt meestal gevoed vanuit een theoretische interesse, waarbij toepassingen in het algemeen wat Minder aandacht krijgen, zonder overigens afwezig te zijn. Naast onderzoek
naar zintuigfunkties van de mens wordt in ruim de helft van de
betrokken groepen ook neurofysiologisch onderzoek aan zintuigfunkties verricht, wat de mogelijkheid opent om direkte verbanden te bestuderen tussen reakties van zenuwcellen en zintuigindrukken, die ook voor het IPO-onderzoek relevant zijn. Ook in
sommige fysiologische afdelingen van medische en diergeneeskundige fakulteiten vindt verwant onderzoek plaats, sorns in kombinatie met gedragsexperimenten bij dieren. Op het IPO vindt geen
enkele soort van dieronderzoek plaats. Binnen enkele vakgroepen
Psychologische Funktieleer vindt eveneens onderzoek plaats, dat
onder deze paragraaf gerangschikt moet worden.
Via een interafdelingswerkgroep 'netvliesmoqellen' is er vanuit
het IPO samenwerking met de afdelingen Electrotechniek en Natuurkunde van de THE. Ook met de afdeling Wiskunde wordt rechtstreeks
samengewerkt.
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In de meeste medische fakulteiten bestaan onderzoeksgroepen voor
audiologie, die op het goed afgebakende terre in van normaal- en
slechthorendheid zowel de gehoortheorie als het toepassen van
hoorapparaten bestrijken. Op oogheelkundig gebied is van een
soortgelijke ontwikkeling Minder sprake. Vanuit het IPO wordt
o.m. samengewerkt met de afdelingen audiologie van de Universiteit van Amsterdam en de R.U. Groningen en met het oogziekenhuis in Rotterdam.
Er bestaan landelijke wetenschappelijke kontakten via de werkgroepen Auditief(Systeem en Visueel Systeemvan de Stichting
voor Biofysika, via de Zintuigkring van de Vereniging voor Biofysika en via de Nederlandse Vereniging voor Audiologie. Voorts
moet de werkgemeenschap Sensorische Psychologie en Psychofysische
Methoden van de Nederlandse Stichting voor Psychonomie genoemd
wordeQ.
6.2 Herkenning van spraak entekst.Onderzoekop het gebied van het
verstaan van spraak vindt in Nederland vooral plaats in de vakgroepen c.q. Instituten voor experimentele fonetiek, die aan
een vijftal universiteiten verbonden zijn binnen de letterenfakulteit. In een aantal hiervan bestaat eveneens onderzoek aan
menselijke spraakproduktie.
In enkele hiervan krijgen ook toepassingen naar de kant van
spraakaudiometrie.en tweede taalverwerving daarbij aandacht.
Het IPO heeft hier een direkte samenwerking met Utrecht en Leiden, o.m. op het gebied van de intonatie van het Engels. In
Nijmegen is er een sterke koncentratie van ins panning op het
gebied van de taalpsychologie. Het recent opgerichte 'Max Planck
Institut fUr Psycholinguistiek'is hiervan een belangrijke component, terwijl sinds 1976 de interfacultaire werkgroep voor
taal- en spraakgedrag een samenwerking belichaamt tussen acht
vakgroepen en instituten van de universiteit. De nabijheid van
deze groepen op een vakgebied, dat onmiddellijk aan dat van het
IPO grenst, heeft reeds tot veel vruchtbare kontakten geleid,
waarbij ook het Fonetisch Instituut van de Utrechtse Universiteit
betrokken is. Ook in formele zin is er samenwerking met de Nijmeegse groepen in een gemeenschappelijk projekt op het gebied van
beschrijvend taalgebruik, dat via ZWO wordt gefinancierd. Herkenningsonderzoek op het gebied van het lezen krijgt de laatste jaren in Nederland toenemend onderzoeksaandacht. We denken hierbij
naast het IPO o.m. aan enkele vakgroepen Psychologische Funktieleer en aan het Instituut voor Fonetiek in Utrecht.
Organisaties van onderzoekers op deze terreinen zijn voor spraakherkenning de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen en de werkgemeenschap Fonetiek van de Stichting voor Taalwetenschap. De Werkgemeenschap Taalgedrag van de Stichting voor
Psychonomie omvat zowel spraak- als tekstherkenning.
6.3 Hanteren van Informatie-uitwisseling. Omdat herkenning in ruime
zin reeds onder 6.2 behandeld is, beperken we ons hier verder tot
onderzoeksgroepen op het gebied van c.q. aansluitend bij 'geheugen
en leren' en 'informatieve dialogen'. In diverse vakgroepen funktie leer vindt onderzoek plaats dat gericht is op het korte- of
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lange termijn geheugen. De onderzoeksbelangstelling is daarbij
doorgaans niet gericht op de rol van het geheugen bij het gebruik van allerlei informatie apparatuur. Datzelfde kan gezegd
worden van onderzoek naar het leren, zoals dat in Utrecht
plaatsvindt. Als uitzondering moeten enkele groepen onderwijsresearcb genoemd worden, die het zogenaamde 'PLATO' systeem
voor computer-assisted-instruction onderzocht hebben. Voor zover het leren taalonderwijs betreft, zijn er vanuit het IPO
raakvlakken met vakgroepen voor toegepaste taalkunde.
Het IPO heeft reeds een gemeenschappelijk projekt met de vakgroep
Onderwijspsychologie in Tilburg op het gebied van het kombineren van tekst en spraak bij het leren van een tweede taal, dit
met het oog op nieuwe individuele leerhulpmiddelen die mogelijk
zijn geworden door de spraaktechnologie. Deze samenwerking wordt
thans geintensiveerd, waar bij het samenwerkingsorgaan THE-KHT
ook een nuttige organisatorische bedding kan vormen.
In samenwerking met de Universiteit van Antwerpen is door het
IPO een kursus intonatie van het Nederlands ontworpen.
Onderzoek naar informatieve dialogen komt in deze gerichtheid
in Nederland niet voor, maar de theoretische belangstelling ervoor bestaat weI, o.m. bij de Subfakulteit Algemene Taalwetenschap in Utrecht, waarmee het IPO kontakt onderhoudt. De fakulteit voor taal en letteren in Tilburg, die binnenkort wordt opgericht wil in haar onderzoek speciaal aandacht geven aan het
thema taal en informatika, waartoe een samenwerking met het IPO
is afgesproken.
Van de landelijke werkgemeenschappen op dit gebied noemen we
Taalgedrag, Cognitief leren en Probleemoplossen, Prestatietheorie en Seman tisch Geheugen van de Nederlandse Stichting voor
Psychonomie.
6.4 Ergonomie en technologie. Ergonomisch onderzoek vindt o.m.
plaats aan aIle Technische Hogescholen en binnen een drietal
universitaire (sub)fakulteiten Psychologie. In Delft vindt ontwikkeling plaats van technische hulpmiddelen voor gehandicapten
(afdelingen W. en N.). Onderzoek op het gebied van spraaktechnologie is er in Delft en Eindhoven. Datzelfde geldt voor zuinige beeldcodering c.q. automatische beeldherkenning. Landelijke
onderzoeksorganisaties op deze terreinen zijn o.m. bepaalde
secties van het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs, de werkgemeenschap patroonherkenning van de Nederlandse St1chting voor
Psychonomie en de Nederlandse Vereniging voor Ergonomie.
6.5 Het Instituut voor Zintuigfysiologie TNO (IZF) te Soesterberg.
Met het IZF bestaat een gemeenschappelijke onderzoeksbelangstelling over een breed onderzoeksterrein. Ook hier blijkt weer de
unleke positie van het Nederlandse onderzoek op het gebied van
zintulgfunkties en informatieverwerking.
Onderzoeksgroepen op het IZF zijn Visuologie (vgl. IPO: Zien en
Lezen), Audiologie (vgl. IPO: Horen en Spraak), Psychologie
(vgl. IPO: Hanteren van informatie-uitwisse11ng), Technische Menskunde
(IPO: Produkt-ergonomie) en Verkeersgedrag (geen IPO pendant).
Bij een grote wederzijdse interesse en goede kollegiale kontakten is er van overlapping in het feitelijk onderzoek praktisch
geen sprake. Dat is mede het gevolg van een wat verschillende
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gerichtheid van het onderzoek in de genoemde IZF en IPO afdelingen.
Het IZF is als TNO instituut meer dan het IPO gericht op het
uitvoeren van kontraktresearch. De omvang van het IZF Cruim
100 medewerkers in totaal) is groter dan van het IPO.
6.6 Nederlandstalige publikaties. Wetenschappelijke tijdschriften
die in het Nederlands verschijnen hebben voor het IPO o.m. de
funktie om inzichten die uit het onderzoek voortkomen te verbreiden in een wijder kring dan van onmiddellijke vakgenoten.
ook al met het oog op toepassingen in Nederland. We noemen hier
het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, het Nederlands
Tijdschrift voor de Psychologie en haar grensgebieden en meer
technischgerichte tijdschriften.
Hiernaast worden soma bijdragen geleverd aan andere bladen en
periodieken.
In een didaktisch kader vallen Nederlandstalige boeken. waaraan IPO medewerkers bijdragen hebben geleverd.
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7.

Plaats in internationaal kader
Wanneer hier een korte schets gegeven wordt van het onderzoek
in andere landen, dan moet allereerst gekonstateerd worden dat
het IPO thema 'perceptieve informatieverwerking in wisselwerking met apparatuur en programmatuur' slechts in een beperkt
aantal gevallen voorkomt met een gerichtheid, die met het IPO
vergelijkbaar is. We noemen deze in een eerste paragraaf. Vervolgens duiden we aan in welke landen onderzoek in delen van
dit gebied relatief sterk zijn ontwikkeld, waarbij naast Nederland vooral Engeland en de Verenigde Staten genoemd moeten worden en verder Japan. We noemen daarbij voorbeeldsgewijs enkele
groepen of plaatsen. In andere landen verloopt de financiering
van het onderzoek veelal langs andere lijnen dan in Nederland.
In een laatste paragraaf vermelden we, eveneens via enkele
voorbeelden, tijdschriften, organisaties en kongressen, die
deel uitmaken van de internationale infrastruktuur van het onderzoeksgebied.
De keuzen die in deze schets zijn gemaakt, zijn vooral ook bepaald door de wetenschappelijke kontakten die met het IPO bestaan. Om het overzicht nog iets minder vrijblijvend te maken,
zijn de voor het IPO meest intensieve kontakten en kongressen,
alsmeda tijdschriften waarin IPO werk is gepubliceerd, onderstreept.

7.1 Onderzoeksgroepen met een vergelijkbare gerichtheid.
~~~~!~~2

In Cambridge, Enge!and, bestrijkt de Applied Psychology Unit
van de Medical Research Council ongeveer hetzelfde terre in als
het IPO, waarbij aldaar het psychofysisch onderzoek wat minder
en het psychologisch onderzoek wat sterker vertegenwoordigd is.
Met name de kombinatie van theoretisch gericht en toepassingsgericht onderzoek en de aandacht voor taalkommunikatie komen
goed overeen
Canada
;Hier kan het Defence and Civil Institute of Environmental Medicine
genoemd worden ~n Toronto, waarmee Het Ipo sirids kort contacten
onderhoudt.
U.S.A.
Op het~. (Cambridge, Mass.) zijn een aantal sterke onderzoeksgroepen, die ook onderling kontakt houden, op hetzelfde
onderzoeksterrein werkzaam. Zowel de psychofysika van het horen,
(taal)psychologie, spraakonderzoek, spraaktechnologie (Lincoln
Labs) en 'mens-machine relaties' zijn vertegenwoordigd. Oak bestaan er relaties met de industrie. In dezelfde stad is een
onderzoekscentrum van de researchonderneming Bolt, Beranek and
Newman gevestigd, waar o.m. via overheidskontrakten onderzoek
plaatsvindt op een breed gebied van menselijke informatieverwerking. Op de Bell Telephone Laboratories in Murray Hill (N.J.) en
Holmdel (N.J.) vindt al enkele decennia zowel theoretisch als
toepassingsgericht onderzoek plaats op het gebied van horen, lezen, spraakperceptie, spraaktechnologie en psychologie van de
informatieverwerking, met name gericht op het veld van de tele-/27
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kommunikatie. Ook is er een hiervan losstaande ergonomische groep
(Human Factors). Ook hier wordt een dee I van het onderzoek via
overheidskontrakten gefinancierd. Uit deze opstelling blijkt,
dat groot belang wordt gehecht aan onderzoek aan menselijke
informatieverwerking voor kommunikatietoepassingen in de samenleving.
Aan de Amerikaanse westkust kan Stanford Research Institute
genoemd worden, eveneens een researchonderneming, die op een
breed gebied van menselijke informatieverwerking en technologie research-kontrakten uitvoert. Organisatorisch en qua 1igging wat verspreid, zijn er diverse onderzoeksgroepen in
Stanford en in de diverse vestigingen van de University of
California, die tezamen het hier relevante research-gebied
ruim bestrijken en ook industriele kontakten onderhouden (o.m.
Xerox, Palo Alto).
7.2 Onderzoeksgroepen op delen van het onderzoeksgebied
In West-Europa moet naast Nederland allereerst Groot-Brittannie genoemd worden, waar aan vele universiteiten fysiologische
en psychologische onderzoeksgroepen bestaan op het gebied van
zintuigfunkties en het omgaan met taal. Dit is o.m. het geval
aan de Universiteiten van Keele, Stirling, Oxford, Sussex en
Nottingham. Ergonomisch onderzoek heeft in Loughborough en
Birmingham een vaste basis, terwijl ook de Britisn Post Office
op dlt gebied aktief is.
In de andere Westeuropese landen zijn de bestaande tradities
meer tot delen van het onderzoeksgebied beperkt. Zo gebeurt in
Frankrijk onderzoek naar spraak en spraaktechnologie, o.m. in
Lannion (PTT Laboratorium). In West-Duitsland zijn aan een aantal universiteiten onderzoeksgroepen op het gebied van zintuigfysiologie en zintuigfunktiea verbonden (o.m. Berlijn, MUnchen)
terwijl ook in enige Max-Planck-Instituten dit soort onderzoek
gebeurt (o.m. GBttingen, Frankfurt).
Onderzoek aan de omgang van gebruikers met apparatuur krijgt geleidelijk meer aandacht, o.m. aan de Technische Universit~t en
sinds kort ook aan het Heinrich Hertzinstitut in Berlijn en
reeds langer in het (Defensie) Institut fUr Anthropotechnik bij Bonn.
De Scandinav1sche landen verrichten o.m. onderzoek aan spraak en
spraaktechnologie (o.m. Stockholm), terwijl voorts de experimentele psychologie relatief goed ontwikkeld is. Interessant is het
Handikapp Institutet in Bromma bij Stockholm, dat zich speciaal
richt op technische hulpmiddelen voor gehandicapten.
Ongetwijfeld is de U.S.A. thana het belangrijkste land op het gehele
hier relevante onderzoeksgebied. Zowel vanuit theoretische als
vanuit toegepaste vraagstellingen wordt zeer veel onderzoek gedaan o.m. door universitaire groepen, veelal met direkte subsidies van de nationale overheid. Zonder ook maar enigszins volledig te willen zijn, noemen we hier sterke onderzoeksgroepen op
het gebied van het zien in Rochester en New York (Rockefeller,
Columbia) op het gebied van het horen in Boston en Cambridge
(Mass.), op het gebied van de spraak in New Haven (Haskins Laboratories) (met vanouda een focua voor een 'reading machine for the
blind', waaraan thana ook ontwikkelingswerk gebeurt bij de firma
TSI in Stanford, in opvolging van het werk aan het M.I.T.)
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en Los Angelos en op het gebied van het lezen in Amherst (N.Y.),
Madison (Wisc.) en voorts het Center for Human Information
Porcessing te San Diego (Cal.). Speciale vermelding verdient
het grote ARPA onderzoeksprojekt voor automatische spraakherkenning, dat in 1977 werd afgesloten met een o.m. in Pittsburg
ontwikkeld systeem, dat aan de specifikaties voldeed.
Aan Johns Hopkins University (Baltimore) vindt belangwekkend
onderzoek plaats op het gebied van informatie-uitwisseling bij
gebruik van diverse telekommunikatie-systemen.
In Japan vindt intensief onderzoek plaats op het gebied van de
spraaktechnologie, met name ook in het kader van een nationaal
onderzoeksprogramma voor automatische patroonherkenning. Aan
dit onderzoek nemen o.m. deel de National Electric Company N.E.C.
en het M.I.T.I., Institute for Electrical Engineering, beide in
de omgeving van Tokyo.
Eveneens in Tokyo heeft de universiteit een Fonetische onderzoeksgroep en de technische universiteit een visuele en auditieve groep. In industrieel verband verdient Hitachi Research Labs
vermelding met o.m. visueel-ergonomisch en spraakonderzoek, terwijl het N.H.K. (broadcasting) laboratorium onderzoek verricht
aan het zien in relatie tot beeldkwalitelt en beeldtechniek.
7.3 Infrastruktuur
!!J~~s~£!~~~~

De matrixstruktuur van meerdere theoretische vakdisciplines en
meerdere technische toepassingsgebieden kan worden teruggevonden
in de internationale vaktijdschriften. Een aantal hiervan gaan
primair uit van een smaller of breder theoretisch afgebakend gebied,waarbij soms toepassingen worden meegenomen, andere kiezen hun uitgangspunt in een bepaald toepassingsgebied, waarvan
dan BOms de theoretisch gerichte aspekten ook aandacht krijgen.
Tijdschriften van de eerste kategorie vindt men b.v. op het gebied van de fysiologie en psychofysika van het zien (b.v. Vision
Research), van akoestiek, horen en spraak (b.v. Journal of the
Acoustical Society of America), van spraak (Journal of Phonetics),
van het lezen (Reading Research Quarterly), van psychologische
methoden (b.v. J. of Mathematical Psychology), van cognitieve
psychologie (b.v. Cognition, Cognitive Psychology) of op veelal
brede gebieden van psychologisch onderzoek (b.v. Acta Psychologica,
Perception and Psychophysics, Neuropsychologica).
In de tweede kategorie vallen tijdschriften op het gebied van de
ergonomie (b.v. Human Factors, Ergonomics), van spraaktechnologie
(IEEE Transactions on Speech) en van hulpmiddelen voor gehandicapten (b.v. J. of Visual Impairment and Blindness). Verder bestaan er review tijdschriften (b.v. Psychological Abstracts) en
een Citation Index. In de zeer algemene wetenschappelijke.tijdschriften komt het onderzoeksgebied ook regelmatig aan de or de
(b.v. Science, Scientific American).
IPO medewerkers dragen ook regelmatig bij aan de tijdschriften
als lid van de redaktie of redaktieraad, zoals bij Journal of
Phonetics, Vision Research. en Acta Psycholosica. Regelmatig treden IPO medewerkers voorts op als referentert voor manuskripten
of ook voor subsidie-aanvragen uit de Verenigde Staten.
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Er zijn een aantal internationale kongressen en symposia, die
regelmatig gehouden worden, zoals op het gebied van het horen
(Hearing Symposium, elke drie jaar), het zien (European Conference on Visual Perception, jaarlijks), apraak (International
Congress of Phonetic Sciences,elke vier jaar) , lezen (Processina of Visible Language, elke twee jaar) , psychologie (b.v.
Attention and Performance, elke twee jaar), ergonomie (b.v.
Human Factors in Telecommunication, elke 3 a 4 jaar). Van de
eenmalige kongressen noemen we het S~posiym,Dynamic Aspects
of Speech Perceetion (1975).
De sterke posit1e van Nederland in dit onderzoeksgebied blijkt
uit het gegeven dat bijna al deze kongressen in Nederland begonben zijn en daar ook regelmatig terugkomen, zoals het Hearing
Symposium (ors. 1,2 enS) en Attention and Performance (nrs. 1,
2 en 10). Behalve door wetenschappelijke bijdragen aan internationale kongressen draagt het IPO ook organisatorisch bij
door er om de paar jaar een te organiseren, o.m. het Hearing
Symposium (1972), Dynamic Aspects of Speech Perception (1975),
Processing of Visible Language (1977) en Attention and Performance (1968, 1982). Een aantal jaarlijkse en halfjaarlijkse
Amerikaanse kongressen hebben eveneens een zeker internationaal
karakter (b.v. van de Acoustical Society of America, Optical
Society of America, de American PsychologIcal Association).
Kongressen met een meerjarencyclus hebben in het algemeen een
offici@le uitgave van de Proceedings in boekvorm.
Bezoeken en uitwisseling

------------------------

Via ZWO stipendia of anderszins hebben een aantal IPO medewerkers in buitenlandse laborat6ria gewerkt, o.m. in Haskins Labs
(spraak), M.l.T. (horen) en Center for Human Information Processing (San Diego). Omgekeerd ontving het IPO 'research fellows'
b.v. uit Arizona State University (horen), Yale University en
Haskins Labs (spraak) en Toronto University (herkenning).
Voorts is er een gestage stroom van werkbezoeken over en weer per jaar zijn er op het IPO ongeveer 15 colloquia door buitenlanders.
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8.

Verwachtingen
In het wetenschappe1ijk onderzoek is het doen van voorspe11ingen
a1 even hache1ijk a1s op andere terreinen. De kans op be1angrij·
ke nieuwe inzichten op theoretisch en toegepast gebied kan, naar
ook wij aannemen, bevorderd worden via een aantal faktoren: een
oordeelsvorming over maatschappe1ijke en industri§le behoeften en
wetenschappe1ijke moge1ijkheden, een goede keuze van medewerkers
en een stimu1erende werksfeer, een passend gebruik van traditie
en infrastruktuur van het vakgebied en van het Instituut en een
we1overwogen patroon van samenwerking en kontakten.
Bij vo1doende aandacht voor faktoren van deze soort zijn dan de
voorwaarden geschapen voor vruchtbaar onderzoek, maar dat onder~
zoek meet dan nog gehee1 tot stand komen.
Wat mag rede11jkerwijs verwacht worden aan resu1taten a1s de in
deze nota voorgeste1de p1annen gerea1iseerd worden?
In grote trekken dit: het onderzoek naar horen en spraak za1 de
komende vljf jaren nieuwe 1nz1chten b11jven leveren aan het vakgebied in eenze1fde omvang a1s zij dat in de afge10pen periode
heeft gedaan,waarbij de meer recent tot ontw1kke1ing gekomen
bijdragen aan produktvernieuw1ng nog zu1len toenemen.
Onderzoek naar zien en 1ezen zal een betere onder1inge aansluiting bereiken, waarbij de recent verworven theoretische inzichten zu11en worden uitgewerkt voor diverse praktische lees- en
kijksituaties, wat weer za1 terugwerken tot een verbeterd theoretisch inzicht. Zowel publikaties als bijdragen aan produktvernieuwing zullen daarbij kunnen toenemen. Het nog jonge onderzoek aan 'Hanteren van Informatie-uitwisseling' zal zich ge1eide1ijk kunnen ontp1ooien tot een volwaard1ge tak van het
IPO onderzoek, waarvan de komende vijf jaren weI nieuwe theoretische b1jdragen en toepassingen verwacht mogen worden, maar
waarvan de volle produktiviteit pas later bereikt za1 worden.
In aIle dr1e hoofdthemats zu11en een aanta1 aankomende onderzoekers tot zelfstand1ge onderzoekers zijn u1tgegroeid.
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