Vergelijking van de overhoorprogramma’s Teach 2000 en Overhoor.
Als eerst ben ik gaan kijken hoe de site er uit ziet. Van Teach 2000 was dat een zeer
duidelijke site waar je meteen kon zien waar je het programma kunt downloaden. Bij
Overhoor was dat echter niet zo en ik moest zoeken naar de download pagina. De opmaak van
de site van Overhoor is dus duidelijk minder goed verzorgd.
Als het programma wordt opgestart komt er bij Teach 2000 een duidelijk scherm met
duidelijkheid. Er staat ook gelijk wat je moet doen, wil je jezelf overhoren. Bij Overhoor is
dat een kwestie van alle knopjes uitproberen en hopen dat er eentje bij zit die je verder kan
helpen.
Dan het programma in werking:
Om ermee te werken heb je een overhoor file nodig, maar je kunt als tester op openen klikken
om een voorbeeld te kiezen. Bij Overhoor zijn dat 3 willekeurige vakken. Bij Teach 2000 zijn
dat er maarliefst een stuk of 10 met speciale niveaus. Er is dus ook rekening gehouden met
leeftijdsverschil, waardoor het meer gebruikt zal gaan worden.
Bij Teach 2000 is er voor dat je start in een overzichtelijk schema de vragen en antwoorden te
zien om ze nog even te checken. Dat zit er bij Overhoor niet bij en zo is het dus lastig het
correcte antwoord te geven. Vooral bij talen is dit lastig want er zijn veel woorden die meer
betekenissen hebben. Bij Teach 2000 is er ook maar een antwoord dat wordt goedgerekend,
maar daar kun je in het schema even kijken wat het nou daadwerkelijk is volgens het
programma. Het is bij allebei een reeks van vragen waar je een antwoord op moet geven.
Dat wordt bij Overhoor beloond met een Cijfer. Er staat een soort cijfer meter die na een
aantal goede antwoorden, een blokje meer wordt. Het is wel serieuzer en uitgebreider dan bij
Teach 2000, maar Teach 2000 heeft een leukere oplossing gevonden. Een smiley in de hoek
van het scherm is groen van kleur als je goed antwoordt en rood van kleur als je een antwoord
fout hebt. Hoe meer goede antwoorden hoe blijer de smiley gaat kijken. Een leuke
kindvriendelijke manier om iemand te laten leren.
Het programma is ook nog eens uitgerust met plaatjes en geluid.
Ook een manier voor wat kleinere is dat er ook een overschrijf dictee is. Iemand kan dan een
woord dat als voorbeeld in een klein zinnetje staat overschrijven om het zo gemakkelijker te
leren. En ook deze dingen komen bij Overhoor niet voor.
Overhoor is een wat ingewikkelder onduidelijker programma voor wat oudere kinderen.
Het ziet er ook wel voor de oudere jeugd uit want na afloop van de oefening staat er een
statistiek met je resultaten van die oefening.
Overhoor komt van Efka-soft. Efka-soft heeft wel meer programma’s en dus niet de volledige
aandacht bij Overhoor. Teach 2000 is gemaakt door echte website bouwers met alles erop en
eraan en is duidelijk.
Het is dus duidelijk wat ik hiermee wil zeggen, maar mijn mening is niet dat Teach 2000 beter
is. Ook Overhoor heeft betere dingen, niet beter dan Teach 2000, maar anders. Meer serieuze
overhoring. Ookal zou ik Teach 2000 kiezen, is Overhoor ook niet slecht als je nagaat wat
voor dingen er aan vastzitten. Overhoor beter voor de studiebollen die cijfers halen leuk
vinden en graag serieus te werk willen gaan.
Voor de kinderen is dus Teach 2000 leuker en gemakkelijker.
Dus mijn conclusie hieruit is:
Teach 2000 is superduidelijk, leuk, overzichtelijk en voor wat kleinere kinderen
geschikt.
Overhoor is wat minder duidelijk, niet echt leuk, heel onoverzichtelijk en voor de
echte studiebollen
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