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Heel vaak moeten leerlingen op school allerhande losse feiten uit het hoofd leren. Dat
kan gaan om Franse woordjes, Duitse verbuigingen, geschiedenisdata, chemie-elementen
en zo meer.
Lukt het niet om die feiten via het leggen van verbanden te onthouden, dan kunnen
kaartjessystemen of softwareprogramma’s ingezet worden om het memoriseren te
vergemakkelijken. Onder die programma’s is het gratis “Overhoor” het meest bekende.
Terecht, want het is een uitermate gebruiksvriendelijk en eenvoudig programma
dat een viertal prima oefenvormen aanbiedt.
Wie een overhoorprogramma met extra mogelijkheden zoekt, kan ‘Voca’ eens
uitproberen. Net zoals ‘Overhoor’ is ‘Voca’ een gratis oefenprogramma waarmee je snel
en efficiënt losse feiten kan leren onthouden. Waar liggen de belangrijkste verschillen?


Met ‘Overhoor’ krijg je aan het einde van elk oefenmoment een globale score.
Typisch voor ‘Voca’ is dat het programma voor élk woord apart een score noteert
en bewaart. Je kan dus bij het oefenen elke keer weer rekening houden met je
vroegere resultaten. Per oefensessie kan je zo steeds de moeilijkste woordjes
selecteren en die inoefenen. Daarmee is ‘Voca’ erg interessant wanneer je heel
veel woordjes moet leren, of wanneer je op langere termijn studeert. Bij het
voorbereiden van examens of herhalingstoetsen bijvoorbeeld, kan je heel precies
je inspanningen richten op de moeilijkste woordjes. Zo’n efficiënte aanpak
rendeert dan volop.



Bij het intypen van o.m. Franse woordjes en hun vertaling, kan je extra informatie
toevoegen. Dat varieert van extra uitleg op het oefenscherm (‘Context’), over het
aanduiden van woordsoort of andere grammaticale kenmerken, het vermelden
van de ‘les’ of de ‘pagina’ waarin of waarop het woord voorkwam en de uitspraak.
Woordjes kan je dus altijd selecteren op basis van deze items.



Bij het inoefenen van vreemde woorden wil je allicht ook de uitspraak kunnen
horen. Bij ‘Voca’ moet die uitspraak wel vooraf opgenomen worden. Daarvoor heb
je een micro nodig en een extern opnameprogramma, zoals bij voorbeeld
‘Geluidsrecorder’ van Windows. Daarna kan je de geluidsopnames in ‘Voca’
koppelen aan de overeenstemmende woorden. Dat functioneert wel allemaal,
maar het is een omslachtige manier van werken.
Met ‘Vocatude v.2’, de vorige versie van ‘Voca’, kon je echter binnen het
programma zelf geluidsopnames maken. Dat gebeurde op een uitermate snelle en
simpele manier. Jammer dat deze optie in ‘Voca’ niet meer voorkomt.
Wel is ‘ Vocatude v.2’ nog steeds te downloaden via verscheidene websites (zoals
www.tucows.com ). Woordenlijsten met uitspraak die je in ‘Vocatude’ aanmaakt,
kan je ook openen in ‘Voca’.



Het invoeren van nieuwe woordjes of andere gegevens gebeurt (net zoals in
‘Vocatude’) via een rooster: handig en overzichtelijk. Bestanden uit andere
oefenprogramma’s kunnen vlot geïmporteerd worden.



Bij ‘Voca’ hoort ook de vernieuwde site www.oriente.nl/voca/.
Daar vind je woordenlijsten op. Het is een gepersonaliseerd ‘Mijn Voca’. Uploaden
en downloaden vanuit het programma worden daardoor vergemakkelijkt.

Conclusie: ‘Voca’ is geschikt voor de wat meer gevorderde gebruiker, die grote
hoeveelheden losse feiten moet onthouden op langere termijn en die dat efficiënt wil
organiseren.
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