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Vergelijking :
Teach2000 tegen Overhoor
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2.Inleiding
Deze vergelijking gaat over Teach 2000 en Overhoor. Dit zijn programma’s om te overhoren.

3.Wat zijn het voor programma’s?
Teach 2000 en Overhoor zijn programma’s om te overhoren. Dit is handig als je geen broers
of zussen of ouders die alles al verleerd zijn hebt. In deze vergelijking ziet u de voordelen en
nadelen van elk programma.

4.De programma’s
Hier worden de programma’s voorgesteld :

4.1.Teach 2000
Naam
Website
Softwaretype

:
:
:
:

Teach 2000
http://www.teach2000.nl/
Freeware

Teach 2000 is een handig programma om jezelf te overhoren. Je typt in het tekst vak het
goede antwoord en de beschrijving en je kunt zo gaan overhoren.

4.2.Overhoor
Naam
Website
Softwaretype

:
:
:
:

Overhoor
http://home.wxs.nl/~efkasoft/overhoor/overhoor.html
Freeware

Overhoor is net als teach 2000 een overhoor programma, het ziet er iets ouder uit dan teach
2000 maar doet precies het zelfde.

5.Vergelijking
5.1 Lay-out
De lay-out van de twee programma’s is bijna identiek; boven vragen invoeren, onder de
definitieve vragenlijst. Het enige verschil is dat overhoor een nogal oude “look” heeft
vergeleken met Teach2000.

-2-

5.2. Hoeveel moet ik doen voordat ik kan overhoren?
Bij alle bij de programma’s is het makkelijk gemaakt, dus hier zitten niet echt veel
verschillen.
-Teach2000

Het is heel simpel, type de vraag als eerst en dan een scheidingteken en daarachter het
antwoord. Verder moet je de vragen in de definitieve vragen lijst doen, daar kun je nog een
tweede antwoord op geven en wat extra informatie. Dan kun je op overhoren drukken en je
word overhoord.
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-Overhoor

Bij Overhoor moet eerst op de knop “Nieuwe overhoor tabel maken” of Bestand > Nieuw
gedrukt worden om in het invoer menu te komen, Hier werkt het bijna precies als Teach 2000
maar hier type je het vraag en antwoord in aparte vakken. Hier kun je niet kiezen voor een
tweede antwoord of extra informatie.

5.3.Uitslag van overhoren
-Teach 2000:
Bij teach 2000 krijg je gewoon een popup waar staat hoeveel fouten je hebt, er word dan
automatisch een nieuwe oefening gestart.
-Overhoor:
In Overhoor krijg je een echt menu waar informatie over de test instaat. Er komt een grafiek
en er komt te staan hoe vaak je een vraag fout hebt.

5.4.Extra opties
Vooral Teach2000 heeft veel extra opties zoals een spiekbrief maken. Overhoor heeft als
extra optie dat er een steekproef van 20 vragen gedaan kan worden. Allebei de programma’s
hebben een helpfile, die van Teach2000 is wat uitgebreider dan die van Overhoor. Overhoor
heeft een hoop sneltoetsen om het overhoren en invoeren makkelijker te maken

6.Eigen meningen
Harm:
Ik vind Teach2000 zelf fijner, de lay-out ziet er vriendelijker uit en moderner. Ook vind ik
Teach2000 fijner met de 2 antwoorden en spellingscontrole voor foute woorden. Aan
Overhoor vond ik de uitslag wel fijn, het is best uitgebreid.
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Joost:
Teach2000 is beter omdat het meer mogelijkheden heeft dan overhoor en het ziet er ook beter
uit.
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