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Coach 6 
 
Al weer twee jaar geleden schreven we een kennismakingsartikel over Coach 6 in 
Signaal. Inmiddels beschikt al ruim 30% van de middelbare scholen over Coach 6 
en is het pakket verder uitgebreid. Coach 6 biedt vele nieuwe mogelijkheden, met 
name op het gebied van videometen, modelleren en de analyse- en verwerkingsge-
reedschappen. Voor een complete lijst van wat er nieuw is in Coach 6 kunt u kijken 
op www.cma.science.uva.nl/software/coach6. Hier kunt u ook de Coach 6 brochu-
re downloaden, zodat u een goed beeld krijgt van hoe de software eruitziet.  
Vanaf dit schooljaar is er Coach 6 Home waarmee leerlingen thuis kunnen werken.  
 
Belangrijke kenmerken Coach 6 
We krijgen vaak te horen dat Coach 6 
een enorme verbetering is t.o.v. zijn 
voorganger: krachtiger videometen; een 
nieuwe, volwaardige grafische model-
leeromgeving; eenvoudig bestandsbe-
heer; ruime lay-out en tekstverwer-
kingsfuncties, uitwisselbaar met o.a. 
Word; verbeterde analyse- en verwer-
kingsfuncties; en een eigen webbrow-
ser. 
Bij Videometen kan in principe direct 
aan ieder filmpje worden gemeten zon-
der eerst te hoeven converteren.  
Ook kan direct een opname gemaakt 
worden (capturing) die u kunt bewer-
ken (o.a. helderheid, contrast, en beel-
den selecteren/ knippen en perspectief-
correctie).  
Heel handig is het traceren waarmee 
Coach 6 zelf de gekozen meetpunten in 
de opeenvolgende filmbeeldjes volgt en 
vastlegt. 
Modelleren biedt nu ook alle mogelijk-
heden voor systeemdynamische model-
len in de grafische omgeving en is 
daarmee vergelijkbaar met pakketten 
als Powersim en Stella. 
 

De recente update (v6.22) biedt daar-
naast: 
• Nederlandstalige helpsystemen, 
• verder uitgebreide opmaakfunctio-

naliteit in de tekstvensters (RTF), 
• de mogelijkheid voor het meten 

met synchrone video-opname, 
• de mogelijkheid om modelvaria-

belen vanuit een tabel of diagram 
aan te sturen. 

• Ondersteuning voor de nieuwe in-
terfaces €Lab en €Sense. 

 
Eén belangrijk aspect dat bijdraagt aan 
het grotere gebruiksgemak van 
Coach 6 is het vernieuwde bestands-
beheer. De huidige netwerkomgeving-
en maakten een drastische herziening 
hiervan noodzakelijk. In dit artikel 
gaan we dieper in op deze vernieu-
wing, waarbij ook aan bod komt wat 
er in Coach 6 gebeurd is met de Pro-
jecten en Profielen. Aan het eind van 
dit artikel belichten we nog kort een 
paar van de meest recente vernieuwin-
gen. Wij besluiten met Coach 6 tips en 
trucs. Verderop in deze Signaal vindt 
u artikelen over voorbeeldpractica. 
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Bestandsbeheer 
Qua bestandsbeheer gedraagt Coach 6 
zich nu als elk ander Windows-pro-
gramma. Voor Coach 5 gebruikers is dit 
even wennen, omdat Coach 5 er een 
geheel eigen wijze van bestandsbeheer 
op nahield. Nieuwe gebruikers begrij-
pen dit beheer volgens Windos direct. 
In Coach 6 bestaat een activiteit uit één 
bestand waarin alle elementen zijn op-
geslagen. De naam van dit bestand is 
gelijk aan de naam van de activiteit. De 
extensie van dit bestand is *.cma 
(Coach Materiaal Archief). Net zoals 
bij Coach 5 blijft een activiteit een  
sjabloon-bestand: de leerlingen kunnen 
het wel openen, maar niet overschrij-
ven. Indien leerlingen hun werk in de 
activiteit willen bewaren, dan doen zij 
dit in een resultaat-bestand (*.cmr), 
waarin ook alle elementen zijn opgesla-
gen. Om het onderscheid tussen activi-
teit- en resultaatbestanden duidelijk te 
maken, hebben ze naast een verschil-
lende extensie ook een verschillend pic-
togram met verschillende kleur. 
 
De voordelen op een rijtje: 
• Eén enkel bestand (met alle informa-

tie) maakt het uitwisselen heel ge-
makkelijk, hetzij via een e-mail of 
via een webpagina of de ELO van 
uw school.  

• Openen en opslaan van activiteiten 
en resultaten gaat via standaard dia-
logen van Windows. 

• Coach 6-bestanden kunnen worden 
beheerd vanuit de Verkenner van 
Windows (verzamelen of verplaat-
sen naar een map naar keuze); er 
zijn geen beperkingen meer wat be-
treft de plek waar de bestanden 
staan. 

• Het is mogelijk om Coach direct te 
starten door te dubbelklikken op 
een activiteit- of resultaatbestand, 
of te klikken op een link naar een 
activiteit op een webpagina en dan 
te kiezen voor ‘Openen’. 

Als een activiteit overal opgeslagen 
mag worden en al een duidelijke naam 
heeft, wat blijft er dan nog over van de 
projecten en profielen die in Coach 5 
zo’n belangrijke rol speelden… 
 
Projecten en profielen 
Projecten bestaan nog steeds in 
Coach 6, maar zijn nu een aangeklede 
Windows-map, zoals een map onder 
Windows ook kan worden aange-
kleed wanneer deze speciaal is be-
doeld voor opslag van foto’s of mu-
ziekbestanden. U kunt een serie acti-
viteiten voor uw leerlingen herken-
baar maken door de map waarin ze 
zijn opgeslagen tot Coach-project om 
te zetten (maar dit hoeft niet; activi-
teiten kunnen ook in een ‘gewone’ 
Windows map staan). In het 
mappictogram komt een rode 
‘C’ te staan, waardoor Coach-
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projecten ook in de Verkenner in één 
oogopslag te herkennen zijn. 
De naam van het project is gelijk aan 
de naam van de map. Projecten kunnen 
in elke map op de schijf of op het net-
werk geplaatst worden. Bovendien 
kunnen projecten of snelkoppelingen 
daarnaar nu ook binnen projecten ge-
plaatst worden. 
De profielen in Coach 5, waarmee u 
een aantal projecten kon bundelen on-
der een bepaalde inlognaam, zijn in die 
vorm verdwenen. Hiervoor in de plaats 
kunt u in Coach 6 een project recht-
streeks opstarten door te dubbel-
klikken op het projectbestand ‘CMA-
Project.cms’ dat zich in elke project-
map bevindt. En u kunt een snel-
koppeling naar dit bestand ook vanuit 
Coach met één druk op een knop op 
het Bureaublad plaatsen.  
De projectfuncties vindt u – in de Do-
centmodus – in het menu Bestand > 
Coach Project, of onder de project-
knop  in de dialogen ‘Bestand ope-
nen/opslaan’. 
 
Inloggen  
Coach 6 kent drie vaste inlognamen die 
niet langer door de gebruiker kunnen 
worden aangepast. Door inloggen be-
paalt u hoe u in Coach 6 werkt: De keu-
zen zijn: 
• Activiteit-niveau (standaardkeuze). 

Coach werkt in leerlingmodus en 
opent elke activiteit op het niveau 
waarop de activiteit door de maker 
ervan is ingesteld (Gesloten-Open-
Eigen Lab-Student). 
Bij dubbelklikken op een bestand zal 
Coach ook werken als gesloten / open 
of als eigen lab. 

• Student. De gebruiker beschikt 
over alle mogelijkheden van Coach 
(behalve over de auteursmogelijk-
heden). 

• Docent. Coach opent met auteurs-
mogelijkheden. Om deze modus te 
openen dient u een wachtwoord in 
te voeren (het standaard wacht-
woord is ‘0000’). Het is aan te ra-
den dit wachtwoord te wijzigen als 
u niet wilt dat leerlingen ‘docent’ 
worden, ze kunnen dan immers – 
ook ongewild – activiteiten over-
schrijven.  
U kunt het wachtwoord uitschake-
len (de-activeren), handig op een 
machine waarop u alleen werkt. 

 
Webforum 
Wij hopen dat met het nieuwe be-
standsformaat de laatste drempel is 
weggenomen om te komen tot uitwis-
seling van Coach 6 lesmaterialen tus-
sen docenten en andere auteurs. Hier-
toe hebben wij op de CMA-website 
een forum opgericht waarop u met el-
kaar van gedachten kunt wisselen over 
o.a. Coach 6 en over hardware. U 
vindt het forum in de rubriek ‘Onder-
steuning’. Na registreren kunt u ook 
meepraten. In de rubriek ‘Lesmateri-
aal’ op de CMA-website is er een link 
naar nieuwe en geupdate Coach 6 ac-
tiviteiten. En er komt de mogelijkheid 
om ook uw eigen Coach 6 activiteiten 
te uploaden, zodat anderen deze ook 
kunnen gebruiken. 
 
Meting met synchrone video  
Iets heel anders is de nieuwe moge-
lijkheid om tijdens een meting een vi-
deo op te nemen. Na afloop kunnen 
meting en video gesynchroniseerd 
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worden teruggespeeld in een zelfgeko-
zen tempo tussen 10% (super slowmo-
tion) en 1000% (tien keer versneld). 
Gesynchroniseerd betekent dat de me-
ting en de video gelijk lopen. U kunt 
hierbij denken aan illustratie van het 
experiment, de leerling kan naderhand 
nog eens rustig terugkijken hoe het ex-
periment in zijn werk ging en hoe dit 
leidde tot de grafieken, en uiteraard kan 
de opgenomen video verder worden 
onderzocht in een videomeetactiviteit. 
Coach verzamelt automatisch de tijd-
stippen waarop de video startte en 
waarop de meting startte – zonodig kunt 
u hierop ingrijpen. Een stap-voor-stap 
handleiding voor het opzetten van een 
meting met synchrone video-opname 
vindt u in de help of online via  
http://www.cma.science.uva.nl/support/ 
webhelp/C6SH/Default.htm. 
 
Geschikte experimenten waarbij de vi-
deo het experiment waardevol aanvult 
zijn onder meer het meten van tempera-
turen in de verschillende delen van een 
vlam met een thermokoppel, het stoltra-
ject van kaarsvet, het aanslaan van een 
stemvork (geluid tijdens het terugspe-
len). 
 
Online help 
In de laatste versie van Coach 6 is de 
help in het Nederlands. Er zijn twee 
helpsystemen, voor leerlingen (eindge-
bruikers) en voor docenten. 
De leerlinghelp biedt hulp bij het uit-
voeren van alle verschillende functies 
van Coach 6. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan een beschrijving voor het instellen 
van een meting met een synchrone vi-
deo-opname, of het maken van een gra-
fisch model. 

In de docenthelp vindt u vooral tips 
voor onderwerpen die alleen in de do-
centmodus of voor docenten, ontwik-
kelaars en systeembeheerders van toe-
passing zijn. Voorbeelden zijn het wij-
zigen van het wachtwoord en het ma-
ken van een activiteit of het aanpassen 
van het niveau daarvan. 
De beide helpsystemen zijn ook on-
line via de CMA-website beschikbaar. 
Leerlinghelp: 
http://www.cma.science.uva.nl/support/ 
webhelp/C6SH/Default.htm. 
Docenthelp: 
http://www.cma.science.uva.nl/support/ 
webhelp/C6AH/Default.htm. 
 
De FAQ en Lesmateriaal 
Kijk ook eens op de CMA-website in 
de rubriek Veelgestelde vragen  
(Ondersteuning > FAQ Software > 
Coach 6). Hier wordt een heel aantal 
vragen en tips behandeld, onder ande-
re over hoe u uw Coach 5- activiteiten 
naar Coach 6 kunt omzetten. Er zijn 
overigens nog meer FAQ-rubrieken. 
In de rubriek ‘Lesmateriaal>Coach 6’ 
vindt u een groeiend aanbod van 
Coach 6 activiteiten. 
 
Coach 6 Studio MV 
Naast het complete pakket Coach 6, 
bestaat er als los product ook het 
deelpakket Coach 6 Studio MV (Mo-
delleren/Videometen). Met dit soft-
warepakket kunnen Coach 6 model-
leer- en videomeetactiviteiten worden 
geopend en – in de Docentmodus – 
gemaakt. Uiteraard beschikt het ook 
over alle verwerkings- en analyse-
mogelijkheden van de meetgegevens. 
Coach 6 Studio MV bevat geen on-
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dersteuning voor meten en sturen met 
hardware.  
 

 
Coach 6 Lite 
Coach 6 Lite is een gratis leerlingver-
sie van Coach 6 met lesmaterialen 
voor alle gangbare CMA interfaces 
(€Lab, €Sense, CoachLab II+, ULAB, 
CoachLab I en Kruispunt). Met deze 
versie is het niet mogelijk om te mo-
delleren en videometen. Wel zijn er op 
beperkte schaal mogelijkheden voor 
verwerking en analyse van meetgege-
vens. Coach 6 Lite vervangt dan ook 
alle losse Coach 5 pakketprogramma’s 
die er voor deze interfaces bestaan. 
Een mooie eigenschap is dat Coach 6 
Lite na installatie automatisch opstart 
zodra één van de genoemde interfaces 
op de computer wordt aangesloten. U 
kunt dan direct meten en er zijn dan 
eenvoudige mogelijkheden voor ver-
werking van de meting.  
 
 

Coach 6 Home 
Coach 6 Home, de Thuisversie van 
Coach 6, is nu beschikbaar. Deze stu-
dentversie van Coach 6, die is bedoeld 
voor leerlingen om thuis te installeren, 
ondersteunt videometen, modelleren 
en het analyseren en verwerken van 
meetgegevens, maar biedt geen actief 
gebruik van hardware. Coach 6 Home 
is in tegenstelling tot de Coach 5 
Thuisversie niet langer gratis. Als u 
uw leerlingen van Coach 6 Home ge-
bruik wilt laten maken, dan kunt u bij 
CMA een abonnement nemen op 
Coach 6 Home. Dit abonnement wordt 
jaarlijks stilzwijgend verlengd. We 
hanteren eenzelfde factorensysteem als 
bij de schoollicentie van Coach 6. Een 
school met 1000-1500 leerlingen heeft 
factor 1. Het jaarbedrag voor Coach 6 
Home is in dit geval €150,00 (excl. 
BTW). Zie het hart van deze Signaal 
voor een compleet overzicht van de 
prijzen. Na bestelling ontvangt u een 
brief met de docenttoegangscode voor 
de Coach 6 Home-site 
www.science.uva.nl/coach6home.  
 
Coach 5 Thuis 
Er komt nu een einde aan de gratis 
beschikbaarheid van Coach 5 Thuis. 
Per 31/12/07 loopt de licentie af en 
indien u uw leerlingen daarna nog met 
Coach 5 Thuis wilt laten werken moet 
u op Coach 6 Home een abonnement 
nemen. U krijgt de licentie voor 
Coach 5 Thuis daar gratis bij. Details 
worden op de CMA-website bekend 
gemaakt. 
 
Vincent Dorenbos, AMSTEL Instituut 
<dorenbos@science.uva.nl> 


