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0p schoolbezoel< in l(asterlee, waar ze
wìsl<unde leren met behulp van artificië[e intelligentie

"De resultaten
van de leerlÍngen
Yerbeteren met zDo/r"
A[ meer dan een decennium sco-
ren Vlaamse scholieren iaar na

iaar slechter in wiskunde. Maar
na de kerstvakantie ziin negen
schoten in Vlaanderen van start
gegaan met Eduten Playground,
een uniek Fins programma. De
leerlingen maken er hun wiskun.
deoefeningen op basis van artifi.
ciële intelligentie. Hun resultaten
gaan er spectaculair op vooruit en
de leerkrachten kriigen veel meer
tiid om zich met het échte onder.
wiis bezig te houden. We gingen
op bezoek in een middelbare
schoo[ in Kasterlee.

39 leerlingen uit de brede eerste
graad van de A-stroom in het eer-
ste middelbaar hebben in'de
voormiddag een wiskundeles ge-
kregen over de modus, de medi-
aan en het gemiddelde. Maar nu
is het namiddag, de speeltijd is
net afgelopen, en in het laatste
lesuur van deze donderdag mo-
gen ze hun theoretische kennis
aan de praktijk roetsen. Ze zitten
verdeeld over twee klaslokalen
op de eerste verdieping van het
ultramoderne schoolgebouw van
Sancta Maria in Kasterlee. En ook
in de gang ertussen zitten leerlin-
gen. Iets meer dan de helft heeft
een eigen laptop of tablet bij, de
anderen krijgen er een van de
school.
Nick De Schutter, een van de

drie wiskundeleerkrachten die de
39leerlingen tijdens deze oefen-
les begeleiden, heeft enkele
woorden op het bord geschreven.
De kinderen mogen dan wel over
het gemiddelde, de modus en de
mediaan geleerd hebben, in de
oefeningen die ze zo meteen op
hun computer zullen zien ver-
schijnen gaat het over 'mean',
'mode','median' en'average'. Dat
legt hij nog even uit en binnen en-
kele minuten is elke leerling inge-
logd op zijn eigen account op
Eduten Playground, een pro-
gramma op basis van artificiële
intelligentie (AI). Het is opval-
lend stil, maar meteen gaan enke-
le vingers de hoogte in.

leuker dan het handboek
De Schutter en zijn collega's El-

len Janssens en Valerie Goossens
lopen van kind tot kind. Elke leer-
ling die hulp waagt, krijgt be-
zoek. Meteen wordt duidelijk dat
veel van deze 72- en 13-jarigen
de Engelstalige vraagstukken in
het Al-programma nier volledig
verstaan. Geen nood, Ellen Jans-
sens schrijft de naam van vertaal-
website Deepl op het bord. Die
mogen de kinderen gebruiken.
We kijken mee over de schouder

van Mercedes Bron die achteraan

Wie snel en secuur werkt,
krijgt extra oefeningen in een
rekenspelletje. De computer
geeft meteen feedback.
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in de klas aan een van de hoge ta-
fels zit. We lezen: It\\tat's the me-
dian of set A? A : (1, 2, 3, 4, 70,
11, 14). Het meisje hoeft de
vraag niet door Deepl te halen.
Ze klikt op '4' en gaat vlotjes ver-
der met de reeks tot die volledig
is afgewerkt. Er verschijnt een la-
chend gezicht op haar laptop-
scherm, samen met het resultaat
van de oefening - 30 op 30 - en
twee woordjes van lof: Gewoon
briljant! Mercedes straalt. "Dir is
veel leuker dán oefeningen ma-
ken in een handboek."

0nbeperkt oefenen
Eduten Playground komt uit

Finland. Wetenschappers van de
universiteit van Turku hebben er
twaalf jaar aan gewerkt. In hun
eigen land zijn de resultaten
spectaculair en nu begint het AI-
programma aan de verovering
van'de rest van de wereld. In Bel-
giö en Nederland doet het dat via
Domo de Refontiro, het Turn-
houtse onderwijsdesignbureau
van Pieter Sprangers en Christel
Ruttens..
"We hebben via het onderwijs-

magazine Klasse een oproep ge-
daan naar lagere en middelbare
scholen die wilden meewerken
aan ons proefproject", vertelt
Sprangers op een donderdag-

ÇF"

avondbijeenglasbierindebuurt perkt. Daartegenover bundelt
van de KdG Hogeschool op de Eduten playground de oefenin-
Groenplaats, waar hij net een les gen van meèr dan g.500 leer-
heeft gegeven. "De respons was krachten, het aantal is eindeloos.
enorm. We kregen zelfs emotio- "Leren is voor 5% gebaseerd op
nele mails van directies en leer- talent en voor 9So/o op werk en
krachten die ons bijna smeekten discipline", citeert Sprângers, die
om te mogen meedoen. Spijtig ook doceert op de UAntwerpen
ge-no-eC konden we.maar negen en de universiieit van Lissabon,
scholen selecte- ene Albert Ein-
t;t;"" 

van die valerie Goossens stein. "Hoe ver-

scholen liggen in wiskundeleerkracht werf je compe-

Antwerpen: het sancta Maria |!:Ït"r:t".t|r::ionze-Lieve- "Dg leeflí.ngen En met dit sys-Vrouwcolleg" 
Sfe ken elktiAf teem maken de

van Edegem, het ÒL€ r\E, I ç t r\t¿Ll , leerlingen onge-
Atheneum en QOn Om een veer iien keer

Îffi"#J'ï" r:T diamanten meer oefeningen

Heirig -Grar in trofe:; te *ä#""inå"t¡
Turnhout, De Ark hqlgn.,'in Mechelen, r ru rL r t' 

Leerkracht
Sint-Aloysius in en computer
Geel en Sancta Technologie is
Maria in Kasterlee. Na de kerswa- in vele Vlaamse scholen al door-
kantie zijn ze eraan begonnen. gedrongen in de vorm van smart-
Het proefproject duurt twaalf we- boards of beamers, maar met dè-ken. ze toepassingvan artificiële intel-
Het wiskundeonderwijs in ligentie dringt ze volgens pieter

Vlaanderen werkt met invul- Sprangers vobr het eerst door in
handboeken om oefeningen te hèt hart van het onderwijs. ,,Het
maken. Vier of vijf bevlogen leer- systeem heeft niets te malien met
krachten bundelen daarin hun de honderden reken-apps die je
beste oefeningen. Het aantal oe- op je smartphone kunf vinden.
feningen per onderwerp is be- Het revolutiônaire is dat de leer-

Gewoon briljant!
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kracht de touwtjes in handen
blijft houden. Het is een vorm van
co-teâching, niet met een andere
leerkracht, maar met een machi-
ne. De machine levert een conti-
nue stroom aan data over de leer-
ling, waardoor de leerkracht op
basis van zijn of haar eigen intui'-
tie veel gedifferentieerder kan
werken."
Hoe dat werkt, toont Ellen Jans-

sens op haar eigen computer
vooraan in de klas in Kasterlee.
Op een grafiek ziet ze in real time
hoe de leerlingen vorderen met
hun oefeningen. We zien bolle-
tjes in verschillende kleuren op
een tijdlijn. Een groen bolletje
staat voor een kind dat goede re-
sultaten haalt in een goed tempo.
Blauw is voor kinderen die het
wat minder doen, maar nog
steeds oké. Paars voor leerlingen
die de oefeningen juist maken,
maar traag werken. En rood voor
wie ondermaats bezig is. In deze
les staat geen enkele van de 39
leerlingen op de continu geüpda-
tete grafiek in het rood. Goed be-
zig, Sancta Maria.
"Als we merken dat het ergens

wat moeizamer gaat, kunnen we
doorklikken op de naam van ie-
der kind afzonderlijk en meteen
zien waar het fout loopt", zegt El-
Ien Janssens. "Dan kunnen we de
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Doordat
leerkrachten minder
tijd moeten
besteden aan

verbeterwerk, gaat
er meer aandacht
naar de individuele
begeteiding van de

leerlingen.
FOTO JORTN DE WEERDT
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Nick De Schutter geeft nog wat uitteg op

teerlingen in op hun laptops en beginnen

ook de leerkrachten, díe vooraf
een grondige training hebben ge-

kregen van de sPecialisten van
Doñro de Refontirb en de ontwik-
kelaars uit Finland zelf, zijnbe-
geesterd door Eduten PlaYg-
iound. "Het is een ProefProject
en er zijn nog verbeteringen mo-
gelijlC', zegt Ellen Janssens. "De
iaal moet in de definitieve versie
uiteraard Nederlands worden.'
Maar we krijgen goede feedback,
Wij gebruiken hier bijvoorbeeld
een puntje in plaats van een ster-
retje als vermenigvuldigingste-
ken. Dat hebben ze meteen aan-

seDast. En als we een waag heb-
Ëeir, kuttnen we die rechtstreeks
in het svsteem stellen, zelfs in het
NederÉnds. Meestal krijgen we
dan een l:rniartiertje later al ant-
woord uit Finland, dan wel in het
Engels."

Aandacht naar het klnd
Maar de grootste troef voor de

leerkrachtèn is dat ze geen tÜd
meer moeten versþelen aan her-
sendodend verbeterwerk en die
wijgekomen tijd kunnen gebrui-
ken om de leerlingen die het no-
dig hebben, individueel bij te spij-
kelen. "De rnachine neemt het
over, maakt $een fouten en geeft
onmiddellijk feedback", zegt
Sprangers. "Maar het is de leer-

het bord. Daarna loggen de

ze elk aan hun oefeningen.

kracht die de beslissingen neemt,
op basis van zijn intuïtie. Hij kan
zích op het kind concentreren in
plaats van op zijn rode bic."
- 
In de klas heeft Amber Herman,

een meisje met een Paarse trui en
een diadeem in het lange haar,
net 30 oP 30 gescoord in een oe-

fenreeks over de rnodus. Ze gaat
zo meteen breuken oPlossen door
eendies te schieten. Maar eerst
krijgi ze op een balk onderaan
haäi laptopscherm haar vorde-
ringen in deze-oefenles te zien.
Debronzen en de zilveren trofee
ziin al binnen. Ze is flink oP weg
näar soud. "Diamant heb ik ook
al eeñ paar keer gehaald", glun-
dert ze.
Het proefproject in de +regen

scholen loopt twaalf weken.
Daarna zullen ze de resultaten
wetenschapPelijk onderzoeken
(onder andère aan de hand van
controleklassen die Eduten níét
gebruiken) èn evalueren. Maar
Éprangers is er.zo goed als zeker
vãn dal de vlaamse leerlingen ge-

lijkaardige vorderingen zullen
maken als hun Finse collega's.
"De regultaten voor wiskunde
zijn daar door het gebruik van
Eduten PlaYground met een sPec-

taculaire 200lo verbeterd-"
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leerling bij ons roePen voor extra
uitleg. We kunnen ookhet niveau
van ãe oefening aanPassen, hem
even terug iets makkelijkere oP-

saven qeven. Dat werkt motive-
iend. sä omgekeerd kan ook. Als
we zien dat leerlingen snel en se-

cuur werken, kunnen we hen ex-
ffa bonusoefeningen en reken-
spelletjes toewijzen."

Geen pretpedagogie
KaspèrDe Pauw, een donkerha-

rige jongen met een grijze hoo-
diã, is net met zo'n sPelletje be-

zig, gebaseerd oP het oeroude
snãkã datwe nog kennen van de
gsm's van twintig jaar geleden.,

Ñ¡et de piiltjestoetsen op zljn lap-
top moet hij de slang manoeuvre- -

ren naar een van de zes getallen
die op het scherm verschijnen als

moséliik antwoord oP de breuk
'ssZti. De snelheid kan hij zelf
aanDassen. De '5'moet er al snel
aan geloven en binnen de twee
minuten heeft KasPer al zijn
breuken foutloos oPgelost. "30
op 30. Yotlre q guru", feliciteert
het programma hem- Hij glun-
dert en besluit meteen er nog een
exua spelletje tegenaan !e 8oo-l-
en. Mõt een Pacmanachtig fi-
guurtje moet hij aalgeven welke
iekenmaten passen bij de termen
Iength,volume of mcss. \

Eerder had Pieter Sprangers de moet wekelijks minimaal b¡ons

fiforðiià ã.ttter die |pe[ãtjes aI halen",-zegt Sprangers. "Dat is s.o-

uitseleed: '(Het ziin simpele tech- wieso doenbaar' En rn de praKnJK

;;T*"ñ Ae mätiuuti" van de merkenwedarzeelkaaraanmoe-
i;;ii"c"; te doen stijgen." De digenomverdertegaqn'" - .

lãi*- piåtp"aãgogiu', íãrig jaar 
. 
Datbevestiggn ae.wil$1$et9g1

nog geUeziga dóoi N-VA-voorzit- krachtèn in Sancta Marra' -ze

ter-Bãrt De-Wever toen hij tnTer- steken elkaar aan om diamant te

lilrá ir:"mening gaf ovei de da- halen", zegt valerie Goosseni'

fns vån het ní- 'Het zinnetje 'Ik

"åäu'-T""--t'Ë, Mct De schutter f,åJ,-iftärXîlonderwijs, vindt Wiskundeteerkrachtéfi"tg"ïí ué9. sancra Maria Yoo.$ig wel va-

ãGenã. "Die . *r#Ï'L''::;.^^ ker''"

spelleties sluiten "Wij fnefken ook .leerlingen
ããl¡i¡ ¿. heden- aat OnZe die niet per se

ããäsrä- r;"f*.- ' wiskundig sterk

reld van de kin- leeflingen ftA zijn, kunñen een

ää;ä t'ãuuu" eenþgk' ' flitri:åJ:*:tegelijk elk hun 'enthotisriatster 
oefeningen tesPecifieke, wis- , maken, bijvoor-

dundige toepas- ?liry om beeld. Ats ze insing. Ondertus-
sen zijn ze wel oefeningente ãã:iJà"ã" ouø-

metserieuzelns- 
-mOl<ën." 

ningen niet kon-

il;ã;Ç;is-';: \ :r:Yrw'F 
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Gaan voor thuis- oP- het.sYs-

diamant teem inloggen' le.leerkrachten
Belangrijker nog zijn de trofee- zien dat ook' Het klinl$ een ldem

"" 
ãià"i" tt"t syiteóm zijn inge- beetje als lig Brother, *u.u:,19

bouwd. Naarmàte ze meer oefe- mogen we het niet zren, zegÌ Nrct(

"irrn"tt 
i.ritt oplossen, kunnen de De Schutter. "Het belangrijkstg is

Ëilü;; ti';;;¿;; zilveren, dat wij merken dat onze leerlin-

-ãrã.ñ en diamanren trofeeën gennueeirpakenthousia-sterzljn
ñh;1"". glte teerting in de klas óm oefeningen te maken'"
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"I)ie spelleties sluiten aan bii de
leelwereld ttutt de kíncleren, rnclar
ondeftLtssen ztitt zc u'el nlet serieuze
[r,iskut?(le beztg."

Pleter Spranters
Domo de Refontiro
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