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S A M E N VAT T I N G

Kwalitatief Redeneren (KR) is onderdeel van het kennisrepresentatieonder-
zoeksgebied in de kunstmatige intelligentie (Forbus, 2008). De onderzoeks-
focus binnen KR is de conceptuele voorstelling van systemen, waarbij met
name aandacht wordt besteed aan de representatie van continue eigenschap-
pen, zoals grootheden, ruimte en tijd, gebruik makend van kwalitatieve, con-
ceptueel relevante onderscheidingen. De ontwikkeling van KR formalismen
en redeneermachines is kennisrepresentatieonderzoek, terwijl het construe-
ren van KR modellen zowel gezien kan worden als conceptueel modelleren
als kennisengineering.

Wetenschap en wetenschappelijk onderwijs zijn natuurlijke toepassings-
gebieden voor KR (Hoofdstuk 1). Echter, de potentiële voordelen van KR
worden niet volledig gerealiseerd in deze toepassingen doordat het concep-
tueel modelleren van dynamische systemen moeilijk is. Hoofdstuk 2 ana-
lyseert waarom conceptueel modelleren een moeilijke taak is. Als middel
voor deze analyse wordt een theorie over modelontwikkeling voorgesteld
dat de taken en middelen identificeert die bij het proces betrokken zijn. Op
basis van deze theorie en de eisen van de toepassingsgebieden, zijn model-
leerproblemen geïdentificeerd die hun oorsprong hebben in formalismen,
gereedschappen, en het gebruik daarvan in de wetenschap en het onder-
wijs. Het centrale onderwerp van dit proefschrift is het ondersteunen van
het conceptueel modelleren van dynamische systemen door deze moeilijk-
heden te ondervangen.

Dit proefschrift richt zich op het Garp3 KR formalisme. Deze state-of-
the-art KR conceptuele modelleertaal is beschreven in hoofdstuk 3. Dit for-
malisme is geïmplementeerd in de Garp3 modelleer- en simulatie-software
(Bredeweg et al., 2006a, 2009). Het Garp3 KR formalisme is gebaseerd op
gevestigde principes uit de KR gemeenschap. Ten eerste, in KR-modellen
is er een expliciete weergave van hoe processen grootheden in het systeem
beïnvloeden via causale verbanden. Het formalisme onderscheid invloeden,
welke verantwoordelijk zijn voor de veranderingen die een direct gevolg
zijn van een proces, en proportionaliteiten, welke de veranderingen pro-
pageren die geïnitieerd zijn door processen. Ten tweede, het onderscheid
tussen structuur en gedrag is essentieel, omdat het compositioneel model-
leren mogelijk maakt. De (fysieke) structuur van een systeem beschrijft het
systeem, en kan gesteld worden het systeem te definiëren. De structuur van
het systeem blijft ongewijzigd tijdens de simulatie. De gedragsaspecten van
een systeem zijn de ingrediënten die kunnen veranderen, zoals de waarden
van grootheden en causale verbanden. Het onderscheid tussen structuur
en het gedrag maakt het mogelijk om expliciet te representeren op welke
systemen (en onder welke condities) (een deel van) een wetenschappelijke
theorie over een bepaald proces van toepassing is. De resulterende model
fragmenten kunnen worden hergebruikt binnen een model om redundantie
te vermijden en efficiënt modelleren mogelijk te maken. Ten derde, de expli-
ciete representatie van aannames en perspectieven laat modelbouwers aan-
geven of deze van toepassing zijn op een bepaalde simulatie. Ten vierde, de
kwalitatieve weergave van de waarden van grootheden in waardenruimten
identificeert conceptueel relevante grenswaarden (punten) en de interval-
waarden daartussen. De grenswaarden representeren de drempels waarop
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bepaalde processen actief worden. Ten vijfde, de waarderuimterepresenta-
tie maakt het mogelijk om via simulaties conceptuele voorstellingen van
systeemgedrag te genereren, omdat elke toestand in het toestanddiagram
kwalitatief onderscheiden is en uniek conceptueel relevant gedrag van het
systeem beschrijft.

Hoofdstuk 3 beschrijft de termen in het Garp3 KR formalisme en het rede-
neren dat deze termen mogelijk maken in detail. Een voorbeeldmodel over
osmose gerepresenteerd in het formalise, en de simulatieresultaten afgeleid
via het redeneren, worden besproken, en hun corresponderende visualisa-
ties in de Garp3 software worden getoond. Dit hoofdstuk draagt bij aan de
state-of-the-art door een notatie te verschaffen voor het Garp3 KR forma-
lisme. Deze notatie wordt in het hele proefschrift gebruikt.

Het Garp3 KR formalisme, zoals geïmplementeerd in Garp3, is te ingewik-
keld om te kunnen worden gebruikt door studenten aan het einde van voort-
gezet onderwijs en het begin van hoger onderwijs. Hoofdstuk 4 beschrijft 6

LeerRuimten (LR’s) die deel uitmaken van de DynaLearn Interactieve Leer-
Omgeving (ILO) (Bredeweg et al., 2013, 2010). Deze LR’s, waarvan iedere
LR een fatsoenlijke leeromgeving vormt, zijn gebaseerd op de volgende ont-
werpprincipes voor de organisatie van KR formalismen in deelverzamelin-
gen. Ten eerste, elke LR maakt simulatie mogelijk om reflectie te stimuleren.
Ten tweede, elke LR introduceert een kenmerk van kwalitatieve systeemdy-
namica, zodat leerlingen nieuwe aspecten van systemen kunnen represen-
teren. Ten derde, elke LR introduceert een minimale verzameling van for-
malismetermen waarbij de LR een op zichzelf staande applicatie blijft, om
zo het leren zo makkelijk mogelijk te maken. Ten vierde, de LR’s behouden
consistentie in het leren door de betekenis van termen alleen uit te breiden
of te verfijnen, maar nooit hun betekenis in eerdere LR’s tegen te spreken.
Evaluatieonderzoeken met meer dan 700 studenten laten zien dat de LR’s
de volgende eigenschappen hebben. Ten eerste, de LR’s zijn te gebruiken
door grote groepen leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ten tweede, leer-
lingen kunnen de LR’s gebruiken in hun moedertaal. Ten derde, de LR’s
kunnen in een progressie worden gebruikt om domeinkennis te leren. Ten
vierde, de LR’s dragen bij aan het leren van systeemdenken. Ten vijfde, de
LR’s zorgen voor geleidelijke verwerving van modelleerdeskundigheid. Ten
zesde, de LR’s motiveren leerlingen om wetenschap te leren wanneer de
LR’s in een leren door modelleren aanpak gebruikt worden. Ten zevende, met
de LR’s kunnen leerlingen eerder verschijnselen modelleren dan met state-
of-the-art KR tools. De LR’s zijn gebruikt door domeinexperts om meer dan
200 modellen te ontwikkelen.

Er zijn geen algemeen geaccepteerde kwaliteitskenmerken voor conceptu-
ele modellen (Moody, 2005). Bovendien zijn modelleermethoden voor simu-
latiemodellen nog steeds slecht ontwikkeld (Eurydice, 2006). Hoofdstuk 5

stelt een best practice voor waarmee KR modellen en simulaties verbeterd
kunnen worden, en zulke modellen objectiever kunnen worden geëvalueerd.
Het hoofdstuk stelt een aantal wenselijke modelkenmerken voor die bijdra-
gen aan bepaalde interne kwaliteitskenmerken. Deze modelkenmerken kun-
nen beoordeeld worden via eigenschappen van het gebruikte formalisme
(bijv. consistentie), of vereisen menselijke interpretatie omdat ze bijdragen
aan de geschikheid van het model als domeinrepresentatie (bijv. falsificeer-
baarheid). De modelkenmerken dragen bij aan de juistheid, volledigheid,
ofwel spaarzaamheid van een model. Op basis van de geïdentificeerde mo-
delkenmerken zijn 36 modelfouttypen beschreven. Deze fouttypen bevatten
zowel controles om de fouten te detecteren als modelleeracties om de fou-



bibliography 267

ten te verbeteren. Er is een evaluatieraamwerk ontwikkeld op basis van de
modelleer best practice waarmee een kwaliteitsmeting kan worden gedaan
op KR modellen. In een kleine evaluatiestudie hebben studentassistenten
modellen beoordeeld tijdens een systeemdenkencursus in een bachelor mi-
lieuwetenschappen. Deze beoordelaars gebruikten het evaluatieraamwerk
om cijfers af te leiden en gaven intuïtieve cijfers aan de modellen die ze
niet beoordeelden. Statistische analyse met IntraClass Correlation (ICC) (Sh-
rout and Fleiss, 1979) en de Concordance Correlation Coefficient (CCC) (Lin,
1989) geeft aan dat er een sterke interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (agree-
ment) is tussen de afgeleide cijfers en de intuïtief gegeven cijfers. Dit sugge-
reert dat de afgeleide cijfers aanvaardbaar zijn voor evaluatoren. Verder is
een overzicht van de fouten in een model nuttige feedback voor leerlingen.

Software programma’s, zoals de LR’s, kunnen waardevolle instrumen-
ten zijn om het modelleerproces te ondersteunen. Er zijn echter problemen
die meer software en middelen vereisen dan beschikbaar zijn bij op zich-
zelf staande modelleer- en simulatie-software. Bijvoorbeeld, om automatisch
feedback te genereren over hoe een model kan worden verbeterd, moet een
dergelijk model worden vergeleken met een groot aantal door de modelleer-
gemeenschap ontwikkelde modellen. Hoofdstuk 6 beschrijft hoe conceptu-
ele modellen, zoals ontwikkeld met het Garp3 KR formalisme, herbruikbaar
kunnen worden gemaakt zodat andere programma’s modelleerondersteu-
ning kunnen bieden. Om dit mogelijk te maken zijn KR modellen geforma-
liseerd in de Web Ontology Language (OWL) (Bechhofer et al., 2004; Hitzler
et al., 2009). Het hoofdstuk beschrijft hoe kan worden omgegaan met spe-
cifieke problemen, zoals het ontwerpen van URI’s, hoe het gebruik van ter-
men kan worden ingeperkt, en hoe relaties, delen van theorieën, simulaties
en grootheden gerepresenteerd kunnen worden. Drie voorbeelden van mo-
delleerondersteuning die mogelijk zijn gemaakt door de KR formalisering
in OWL worden beschreven. Grounding maakt het mogelijk voor modelbou-
wers om hun terminologie af te stemmen met de gemeenschap. Semantic
feedback geeft gepersonaliseerde feedback over hoe een model kan worden
verbeterd en welke nieuwe modelleeruitdagingen mogelijk zijn. In de quiz
interactie krijgt een leerling vragen van een virtueel karakter (de quiz mas-
ter). Deze vragen zijn gebaseerd op de simulatie van een expertmodel (en
een gebruikersmodel van de kennis van de leerling, welke afgeleid is uit de
model- en simulatie-representaties in OWL).

De resultaten behaald door het onderzoek in dit proefschrift dragen bij
aan het realiseren van de voordelen van KR modelleren in de wetenschap
en het wetenschappelijk onderwijs. De ondersteuningsinstrumenten maakt
het voor modelbouwers mogelijk om effectiever en efficiënter hun kennis-
constructiedoelen te bereiken. Wij hopen dat onze bijdragen zullen leiden
tot meer gebruik van KR in zowel het wetenschappelijk onderwijs als in de
wetenschap.


