Van

robots
Educatieve technologie

tot
smartboards
Onderwijs en technologie zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Het stelt docenten in staat hun lessen te
personaliseren en geeft kinderen de kans ook thuis nog bij te
leren. Dorien Vervoort

T

echnologie sijpelt al enige tijd door
tot in de kleinste hoeken van ons
leven. We poetsen onze tanden
met een elektrische tandenborstel, rijden naar ons werk met een slimme
wagen, maken op onze job vlijtig gebruik
van een computer en kijken ‘s avonds tv
via Netflix. Ook in het moderne onderwijs
wordt technologie volop ingezet. Denk
bijvoorbeeld aan de smartboards die de
klassieke krijtborden verdringen en de vele
leerplatformen die de voorbije jaren zijn
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ontstaan.
Het aanbod van educatieve technologie
is hierdoor enorm groot geworden, waardoor het voor ouders en leerkrachten niet
eenvoudig is om door de bomen het bos
nog te zien. Welke leerplatformen kunnen
door scholen worden ingezet, welk technologisch speelgoed kan mijn kind stimuleren op educatief vlak en met welke tools
kunnen kinderen zonder begeleiding leren
programmeren? Je leest het allemaal in dit
uitgebreide dossier.

“Smartboards verdringen
de klassieke krijtborden.”
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Educatief speelgoed
Al spelenderwijs leren kinderen erg veel bij. Speelgoedfabrikanten hebben dit goed begrepen en overstelpen de markt met allerhande technologische snufjes met een educatief tintje.

E

en getalenteerde architect die als
kind vaak met houten blokken
speelde, of een begaafd muzikant
die in zijn kleuterjaren al op een
speelgoedpianootje speelde: tijdens onze
kinderjaren wordt de basis gelegd voor de
rest van ons leven. Al zijn klassieke speeltjes nog steeds in trek, toch grijpen meer
en meer ouders naar modern speelgoed
om zoon- of dochterlief van een mooie
toekomst te verzekeren. Hierdoor doet de
markt van educatief speelgoed het erg goed
en was de keuze voor leerrijke speeltjes nog
nooit zo uitgebreid als de dag van vandaag.

Kidizoom Smart Watch

VTech weet al enige tijd menig kinderhart te
veroveren met zijn kleurrijke spelcomputers
en digitale camera’s. In hun uitgebreide
gamma bevindt zich eveneens de Kidizoom
Smart Watch Connect. Zoals de naam van dit
toestel doet vermoeden, betreft het een slim
horloge voor kinderen van vijf tot twaalf jaar
oud. De smartwatch komt in verschillende
felle kleurtjes, kan ondanks zijn touchscreen
tegen een stootje en laat kinderen toe om
spelletjes te spelen, foto’s en video’s te
maken en hun stem op te nemen.

De Edutab van Overmax is de
ideale tablet voor kinderen
vanaf zeven jaar.

Het horloge wordt geleverd met een
micro-usb-kabel en bevat standaard drie
games. Deze spelletjes zijn echter zo eenvoudig dat erg weinig kinderen hiermee
plezier zullen beleven. Met behulp van de
usb-kabel kan je gelukkig wel extra apps
downloaden voor het fleurige gadget. Ook
kan je via het Explor@Park van VTech nieuwe wijzerplaten, foto-effecten en -kaders
installeren.
Het hoofddoel van een horloge blijft uiteraard dat je er de tijd mee kan aflezen. VTech
laat daarom kinderen toe om uit zo’n vijftig
digitale en analoge wijzerplaten te kiezen.
Bovendien bevat het gadget een app waarbij
een gekozen tijd wordt voorgelezen: ideaal
voor ieder kind dat de klok wil leren lezen.

Kindertablet

Behalve smartwatches voor kinderen bestaan er uiteraard ook tablets die je met een
gerust hart aan je kleine spruit kan toevertrouwen. De Edutab van Overmax is hier
een mooi voorbeeld van. Deze 7 inchtablet
draait op Android 4.4, heeft 1 GB RAM, 8 GB
opslagruimte en is verkrijgbaar in het blauw
en violet.
Behalve zijn flashy uiterlijk, verraadt
eveneens de software dat je met een
tablet voor kinderen te maken hebt. Op
de Edutab staan namelijk standaard verschillende apps geïnstalleerd, waarmee
kinderen kunnen bijleren en spelen.
Bovendien bevat het toestel een ap-

Voor nog geen vijftig euro kan je je
kleine spruit met een cool gadget rond
zijn pols laten rondlopen.
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plicatie voor ouders om onwenselijke apps
en websites te blokkeren. Hierdoor kan je
kind volop van de tablet genieten, zonder
dat je je zorgen moet maken dat je kleine
spruit een website bezoekt die verre van
kindvriendelijk is.

Tiptoi

Enkele jaren geleden kwam Ravensburger
met een innovatief idee om zijn boeken,
spellen en puzzels interactiever en leuker te
maken. Het bedrijf bracht namelijk Tiptoi uit,
een leersysteem voor kinderen van vier tot
tien jaar dat met een uit de kluiten gewassen stift werkt. In de pen zit een optische
sensor vervat, welke de onzichtbare code
die op het bijbehorende materiaal is gedrukt,
kan detecteren. Wanneer een kind met de
pen op een locatie in een Tiptoi-boek tikt,
zal de slimme stift stemmen en geluiden
laten horen, stelt de pen vragen of vertelt
hij avontuurlijke verhalen die bij het boek
passen.
Je kan de Tiptoi-stift apart aankopen, of
een starterspakket met boek aanschaffen.
De pen die in een starterspakket vervat zit,
zal meteen de juiste bestanden bevatten om
op een leuke manier met het boek te interageren. Wanneer je achteraf nog een Tiptoiproduct bijkoopt, zal je echter eerst de juiste
files naar de stift moeten downloaden. Plug
de pen in je computer met de bijgeleverde
usb-kabel en Tiptoi Manager zal zich automatisch installeren. Met behulp van deze
software kan je de audiobestanden voor
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De slimme pen van
Ravensburger kan puzzels en boeken tot leven
wekken.

het boek dat je hebt gekocht downloaden.
De stift heeft zo’n 4 GB opslagruimte, wat
meer dan voldoende ruimte is, aangezien je
ongeveer 24 MB aan audio per product moet
installeren.

Laserdoolhof

Wanneer kinderen geen speelkameraadjes
in de buurt hebben, gaan ze zich al snel vervelen. Zoals de naam doet vermoeden, heb
je voor gezelschapspellen immers andere
mensen nodig. Daarom heeft Thinkfun een
hele reeks spellen uitgebracht die je alleen
kan spelen, gaande van de klassieker Rush
Hour tot het vrij recente Laser Maze. Deze
spellen zijn geschikt voor kinderen vanaf
acht jaar, maar ook volwassenen kunnen er
een hoop plezier mee beleven.
In Laser Maze is het de bedoeling dat je
een laserstraal met behulp van spiegeltjes
naar een doel leidt. Hiervoor vind je in de

doos een spelbord, een laser met batterij,
spiegels met doelen, checkpoints, lasersplitters en opgavekaartjes. Op de kaartjes staat
uitgebeeld waar je bepaalde objecten
op het spelbord dient te plaatsen en
hoeveel extra objecten je mag
gebruiken om de laserstraal de
juiste kant uit te laten gaan. De
eerste opgaves zijn erg eenvoudig,
maar eenmaal de moeilijkheidsgraad wordt opgedreven, kan je
uren naar het bord blijven staren,
zonder ooit de oplossing te vinden.
Een laserstraal en
spiegeltjes: meer heb
je niet nodig om deze
doolhofpuzzel op te
lossen.

Smartscope

Matthias toont zijn nieuwe horloge met veel
plezier aan zijn vriendje Jack.

Ook jonge ontdekkers die hun
vrije tijd graag in de natuur
doorbrengen, kunnen met behulp
van technologie veel bijleren. Loepen
en microscopen voor kinderen worden
namelijk al enige tijd aangeboden in menig
speelgoedwinkel. Ravensburger doet hier
nog een schepje bovenop door een toestel te
ontwikkelen dat met je smartphone of tablet
werkt. Plaats een voorwerp uit de natuur,

zoals een bladje of vlieg, onder de ScienceX
Smartscope, zet de camera van je smartphone aan en je zal een ingezoomd beeld
van het voorwerp te zien krijgen.

Matthias Pille –
9 jaar
De Kidizoom Smart Watch Connect is
heel tof om mee te spelen en te dragen. Ik ben er blij mee en raad het aan
al mijn vriendjes aan. Ook vind ik het
horloge erg mooi, vooral de glanzende
buitenkant vind ik leuk. Het horloge
is heel eenvoudig om te gebruiken en
de klok lezen is een makkie. Je kan
er namelijk ook digitaal het uur mee
lezen. De drie spelletjes vind ik leuk,
maar iets te gemakkelijk voor mij. Ik ga
thuis meteen proberen extra apps te
downloaden.

De natuur zag er nog nooit zo
spannend uit als met de ScienceX
Smartscope.
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Leerplatformen- en apps
Tegenwoordig wordt er in het
onderwijs steeds vaker gebruik
gemaakt van online leerplatformen. Bovendien kunnen
vlijtige studenten hun kennis
tijdens vakantieperiodes bijschaven met behulp van apps.

I

eder kind heeft zijn eigen unieke karaktertrekken, talenten en probleempjes.
Toch worden in scholen leeftijdsgenoten
in eenzelfde ruimte geplaatst, waar ze
geacht worden op het tempo van de leerkracht kennis te absorberen. Hierdoor zal een
kind zich tijdens de ene les vervelen, terwijl
een andere les veel te snel voorbijgaat. Uit
deze probleemstelling is het zogenaamde
‘personalized learning’ ontstaan. Bij deze
pedagogische methode krijgen kinderen de
kans om leerstof te verwerken op hun eigen
tempo, via een aangepaste methode en met
het oog op hun bestaande interesses. Door
gebrek aan personeel, geld en tijd waren er
in het verleden erg weinig scholen die een
dergelijke leermethode konden aanbieden.
De opkomst van technologie en het internet
hebben de deuren echter wagenwijd opengezet voor alternatieve leermethodes.

Bingel

Het leerplatform bij uitstek in Vlaanderen is
Bingel. Het platform van VAN IN werd in 2011
gelanceerd in 20 procent van de Vlaamse

Een leerling kan te allen tijde op het eiland van zijn studiejaar oefeningen maken, of taken uitvoeren die
door zijn leerkracht werden opgegeven.

basisscholen en heeft ondertussen zijn
intrede gemaakt in 8 op 10 van de basisscholen in Vlaanderen. Bovendien bestaat er
sinds dit schooljaar het leerplatform Diddit,
welke in het secundaire onderwijs gebruikt
kan worden.
In Bingel worden twee vormen van leren
aangeboden. In de eerste plaats worden
leerlingen aangemoedigd de Bingel-wereld
zelf te verkennen en kennis te vergaren
op hun eigen tempo. Hiervoor krijgen ze
toegang tot opgaves die voor hun niveau
geschikt zijn, waardoor ze onbeperkt vakken
zoals rekenen, Frans, wereldoriëntatie en
spelling kunnen oefenen.

Ieder studiejaar heeft op Bingel
zijn eigen eiland met een uniek
thema.
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Verder wordt er gebruik gemaakt van
taken. Een leerkracht kan zijn leerlingen
bepaalde opdrachten geven, omdat deze
kaderen binnen de lessen die op dat moment worden gegeven, of omdat een groep
leerlingen een bepaald deel van de leerstof
nog niet onder de knie heeft. Bovendien zal
het platform automatisch het niveau van
de oefeningen aanpassen. Heeft een kind
bijvoorbeeld zo goed als iedere rekenopgave
juist beantwoord, dan zullen de volgende
sommen een stukje moeilijker worden.

Motivatie

Om de kinderen gemotiveerd te houden om
bij te leren, wordt in Bingel gebruik gemaakt
van verschillende technieken. De eerste
techniek die wordt gebruikt, is gamificatie.
Ieder kind krijgt zijn eigen avatar, welke hij
nieuwe kleren en allerhande accessoires
kan geven door het gebruiken van digitaal
geld (pingping). Deze pingping komt echter
niet zomaar uit de lucht vallen. Voor iedere
oefenreeks dat een kind afwerkt, zal hij
namelijk geld verdienen. Verder bevat het
platform een hoop minigames van twee
minuten. Kinderen kunnen deze spelletjes
spelen door het betalen van een bepaalde
hoeveelheid pingping.
In de tweede plaats zullen leerlingen
klassikaal worden gemotiveerd. Voor ieder
studiejaar is er een spannend luisterverhaal
voorzien, waarin de volledige klas wordt
uitgedaagd om opgaves correct op te lossen.
Indien een klas zijn doel heeft bereikt, zal hij
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Doordat Bingel met
een webinterface
werkt, kan het ook
op tablets gebruikt
worden.

Ieder kind heeft zijn eigen
“
unieke karaktertrekken, talenten

en probleempjes. Toch wordt hier
in scholen weinig rekening mee
gehouden.

”

op Bingel worden beloond.
Als laatste kan een leerkracht zijn leerlingen zelf een beloning geven. Een kind met
erg goede punten op een test, of een leerling
die heeft geholpen bij het opruimen van het
klaslokaal kan worden beloond met behulp
van extra pingping of een virtuele sticker.

Weinig eisen

De Bingel-software maakte oorspronkelijk
gebruik van Flash, maar draait nu volledig
op HTML5. Hierdoor kan het leerplatform
via een browser worden bereikt en dient er
niets geïnstalleerd te worden. “We hebben
Bingel bewust zodanig gemaakt dat het erg
weinig eisen stelt op het vlak van infrastructuur. Zelfs op een verouderde pc kunnen
kinderen het leerplatform bereiken. Het
enige wat je nodig hebt om Bingel te gebruiken, is een moderne browser,” legt Lieven
Bossuyt van VAN IN uit.
Ondanks deze laagdrempeligheid wordt
het leerplatform nog niet ten volle benut
tijdens de schooltijd. Van de 500 miljoen
oefeningen die sinds 2011 werden gemaakt,
zijn er namelijk 385 miljoen opgaves thuis
opgelost. Dit komt doordat de meeste scholen niet over een computer per kind beschikken. Bovendien is Bingel de ideale tool
om zelfstandig voor een test te leren.

Blackboard

Ook Blackboard is een elektronische
leeromgeving. In tegenstelling tot Bingel
wordt dit platform echter wereldwijd gebruikt in het secundair en hoger onderwijs.
Het concept voor Blackboard werd in 1997

Blackboard wordt door meer dan 50.000
studenten van de KU Leuven gebruikt.

ontworpen door Amerikaanse ontwikkelaars
die als droom hadden om het onderwijs
te kunnen transformeren. Op Blackboard
kunnen leerkrachten presentaties delen
en testen geven, kunnen leerlingen hun
huiswerk uploaden en kunnen studenten
discussiëren over allerhande onderwerpen
op een discussieforum.
Het leerplatform staat met name bekend
om zijn schaalbaarheid. Dit heeft er onder
andere voor gezorgd dat Blackboard momenteel door de KU Leuven wordt gebruikt.
Deze Vlaamse universiteit biedt immers
onderwijs aan meer dan 50.000 studenten
verspreid over 15 campussen.
Door de internationale allure van het
platform is de software echter niet tot in de
puntjes aangepast aan de onderwijsstructuur van Vlaanderen en Nederland. Ook is

Je kan Smartschool op zo goed als ieder toestel gebruiken.

Blackboard verre van goedkoop te noemen,
waardoor meer en meer onderwijsinstellingen hun heil elders gaan zoeken. Ondanks
dit fenomeen blijft het bedrijf marktleider op
het vlak van applicaties en services voor het
elektronisch onderwijs.

Smartschool

Eén van de alternatieve online leerplatformen waar scholen naar uitwijken, is het
Vlaamse Smartschool. Deze leeromgeving
is geschikt voor leerlingen van het lager,
secundair en hoger onderwijs. Smartschool
zorgt ervoor dat iedereen, gaande van leerkrachten tot ouders, vlot kan samenwerken
binnen één veilige omgeving. Hiervoor bevat
het platform onder andere een berichtensysteem, discussiefora, een uploadzone
voor opdrachten van leerlingen en presentaties van leerkrachten en een digitale
schoolagenda.
Toch is ook hier niet alles koek en ei. Begin dit jaar trok de Vlaamse jeugdbeweging
KAJ namelijk aan de alarmbel. “Smartschool
dwingt leerlingen de klok rond online te zijn
en zich met school bezig te houden. Het
doet de druk voor leerlingen en leerkrachten enorm toenemen. Daarom moeten er
duidelijkere regels komen,” klonk het, nadat
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Op Schooltv.nl kan je in elke
categorie filmpjes vinden voor
alle leeftijden.

leerlingen nog op zondagavond nieuwe
taken kregen voor de volgende dag.

Schooltv

Nog een platform dat leerkrachten erg hard
kan helpen bij het geven van leuke lessen is
Schooltv.nl. De site biedt meer dan 10.000
video’s over diverse onderwerpen aan, die
leerkrachten kunnen gebruiken om hun lessen op te fleuren. De uitgebreide database
bevat zowel korte clips als volledige afleveringen, welke gesorteerd staan per categorie, programma en thema. Bovendien kan je
erg eenvoudig trefwoorden ingeven en een
leeftijdscategorie kiezen.
De filmpjes die op Schooltv.nl staan, zijn
grondig gescreend alvorens ze online wer-

Braintrainers

Tien jaar geleden bracht Nintendo zijn eerste Braintrainer-spelletje uit. In de advertentiecampagnes van
het Japanse bedrijf werd er beweerd dat het educatieve spel de bloedsomloop in je hersenen kon verbeteren, met een verbetering van je praktische intelligentie tot gevolg. Niet iedereen is echter overtuigd
van de effectiviteit van braintrainers. Na verschillende wetenschappelijke onderzoeken is er namelijk
nog steeds geen sluitend bewijs gevonden dat een
dergelijk spel je verstandiger maakt. Toch werden
de braintrainers een immense hit en zijn er na het
originele exemplaar van Nintendo nog verschillende
nieuwe versies van het educatieve spel uitgebracht.

Tot nu toe is er
nog geen sluitend
bewijs gevonden
dat braintrainers
je daadwerkelijk
slimmer maken.
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den geplaatst. Hierdoor kunnen leerlingen
ook zelf video’s zoeken in een veilige omgeving. Wanneer een video niet geschikt
is voor elke leeftijd zal dit er bijvoorbeeld
duidelijk bij vermeld staan. Bovendien bestaat er sinds kort een Schooltv-app. Deze
laat leerkrachten weten wanneer er nieuwe
filmpjes online staan en geeft leerlingen de
kans om vanop iedere locatie interessante
video’s te bekijken.

Zon, zee en apps

Ook tijdens schoolvakanties valt er voor
kinderen een hoop te leren. Hoe vraag ik
naar een stokbrood aan een Franse bakker
en waarom werd het Colosseum gebouwd?
Op reis maken kinderen niet alleen veel
plezier, maar leren ze ook een hoop dingen
bij. Jammer genoeg zijn er tijdens vakanties
eveneens erg veel dode momenten. Om te
voorkomen dat de verveling toeslaat, kan je
samen met je kleine spruit de Zomerbingelapps van VAN IN spelen.
Je kind kan in de eerste plaats de leerstof
van het voorbije jaar nog eens inoefenen. De
app bevat honderden vragen die in reeksen
van tien worden gesteld en geeft onmiddel-

Jonge wetenschappers
kunnen hun kennis
uitbreiden met behulp
van leuke proefjes.

Ook ouders kunnen
meespelen met de
Zomerbingel-apps.

lijk feedback. Bovendien kunnen kinderen,
ouders en zelfs grootouders tezamen het
Bingel-bordspel spelen. Tijdens dit spel
krijgt iedere deelnemer vragen op zijn eigen
niveau, waardoor spanning en plezier gegarandeerd zijn.

Zoek het uit!

Eind 2013 werden een tiental speciale
Klokhuis-afleveringen uitgezonden onder de
noemer ‘Zoek het uit!’. Tijdens deze afleveringen konden kinderen ontdekken waar
wetenschappers allemaal aan werken en
hoe zij onderzoek doen. De korte serie bleek
een groot succes te zijn, waardoor er eveneens een boek en app werden uitgebracht
rond hetzelfde thema.
In de Zoek het uit!-app voor Android en
iOS worden kinderen uitgedaagd om met de
hele familie wetenschappelijke experimenten uit te voeren met gewone spullen die
iedereen in huis heeft liggen. De proefjes in
de app zijn ideaal om op een regenachtige
zondag uit te proberen en zorgen ervoor
dat kinderen al doende bijleren. Bovendien
worden gebruikers aangemoedigd om foto’s
van hun experimenten online te delen.
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Technologie op school
Een lei en griffel zijn al lang niet meer van deze tijd. Scholen
maken tegenwoordig vlijtig gebruik van smartboards en met
behulp van technologie kunnen ook zieke kinderen de lessen
bijwonen.

T

ot begin twintigste eeuw werden de
lei en griffel veelvuldig gebruikt om
kinderen te leren schrijven. Papier
en inkt waren in die tijd immers
kostbaar en de lei kon na gebruik steeds
worden schoongemaakt met een nat sponsje. Rond de eeuwwisseling geraakte het
potlood en de kroontjespen echter in zwang,
waarna de lei en griffel in onbruik geraakten.
Momenteel is er een soortgelijk kantelpunt
gaande op het vlak van schoolborden. De
klassieke krijtjesborden worden namelijk
al langer vervangen door whiteboards en
tegenwoordig beschikken meer en meer
scholen over een slim exemplaar. Zal binnenkort het klassieke schoolbord eveneens
in onbruik geraken?

Innovatief schoolbord

Het smartboard dankt zijn naam aan het
bedrijf Smart Technologies, dat in 1987 werd
opgericht. In zijn beginjaren werkte het
bedrijf als Canadese distributeur voor een
Amerikaanse projectorfabrikant. Het geld
dat Smart Technologies hieraan verdiende,
werd ingezet om zijn eerste smartboard te
ontwikkelen, dat in 1991 werd gelanceerd.
Het smartboard bestond uit een LCD-scherm
en een computer, waardoor het bord aanraakgevoelig en interactief was. Niemand
wist toen echter wat een interactief schoolbord was, waardoor de verkoop initieel niet
van een leien dakje verliep. Geleidelijk aan
werd de technologie echter omarmd door
scholen, bedrijven en overheidsdiensten,

Bij bepaalde slimme schoolborden kan je enkel de bijgeleverde pennen gebruiken.

Initieel verliep de
“
verkoop van smartboards
niet van een leien
dakje. Geleidelijk aan
werd de technologie
echter omarmd door
scholen, bedrijven en
overheidsdiensten.

”

waardoor het concept over heel de wereld
ingeburgerd geraakte.

Slimme technologie

Om de elektronische borden tot leven
te wekken, wordt gebruik gemaakt van
verschillende technieken. Een klassieke
methode die vaak wordt toegepast, heet
resistieve technologie. Hierbij bestaat een
scherm uit twee elektrisch geleidende folies
die gescheiden worden door een dun laagje
lucht. Wanneer je op het oppervlak duwt
met je vinger of een pen zullen de twee
folies elkaar raken, waardoor de coördinaten
van je aanraking kunnen worden geregistreerd. Deze techniek heeft als groot nadeel
dat aanrakingen niet altijd naar behoren
worden geregistreerd. Met name wanneer je
Smart Technologies introduceerde interactieve borden aan
de wereld.

een beeld over de volledige breedte van het
scherm wilt verslepen, zal de hoeveelheid
druk niet consistent genoeg zijn om continu
gedetecteerd te kunnen worden.
Daarom wordt er tegenwoordig eveneens
gebruik gemaakt van elektromagnetische
borden. Een net van dunne kabels achter
het bord zal reageren met speciale stiften,
die een spoel bevatten. Deze stiften kunnen
zowel passief als actief werken. Jammer genoeg kunnen deze borden enkel interageren
met de speciale stiften en is schrijven met je
vinger niet aan de orde.
Bij een relatief nieuwe technologie wordt
gebruik gemaakt van optische sensoren in
de bovenrand van het bord. Deze sensoren
tasten het oppervlak van het bord af, tot
aan de reflectietape in de andere randen van
het bord. Wanneer je een punt op het bord
aanwijst, zullen de sensoren worden onderbroken, waardoor het bord een aanraking
kan herkennen. Hierdoor werkt het bord
met eender welk voorwerp. Bovendien bevat het scherm geen kwetsbare onderdelen
in het schijfoppervlak, waardoor het slimme
schoolbord minder snel beschadigd raakt.

Sociaal isolement

Niet alleen leerlingen in het reguliere onderwijs, maar ook zieke kinderen kunnen
genieten van de voordelen van technologie.
Zowel in Nederland als België zijn er namelijk
projecten tot stand gekomen om het isolement van zieke kinderen te doorbreken.
“Kinderen die langdurig afwezig zijn van
school geraken geïsoleerd. Het is bovendien
niet eenvoudig voor een kind om na een
lange afwezigheid terug te keren naar zijn of
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ent van zieke

het isolem
Technologie kan
reken.
kinderen doorb

haar klas. Het hoofddoel van KlasseContact
is dan ook om sociaal isolement te voorkomen,” legt Ed Bontrop van het Nederlandse
KlasseContact uit. Uit diezelfde probleemstelling is eveneens Bednet ontstaan. “Kathy Lindekens, de oprichtster van Bednet,
merkte dat kankerpatiëntjes erg geïsoleerd
geraakten. Om het voor deze zieke kinderen
mogelijk te maken lessen bij te wonen via
het internet richtte ze Bednet vzw op,” zegt
Els Janssens, de directeur van het Vlaamse
Bednet.

KlasseContact

Het systeem van KlasseContact bestaat uit
de zogenaamde KPN Klasgenoot en een laptop voor het zieke kind. De Klasgenoot wordt
in het klaslokaal van de leerling geplaatst en
heeft een camera, microfoon, luidsprekers
en touchscreen. Via de laptop kan het kind
vanuit zijn huis of ziekenhuis de camera 360
graden laten draaien om de lessen tot in de
puntjes te kunnen volgen. Bovendien kan hij
zijn vinger elektronisch opsteken en met zijn
leerkrachten en klasgenootjes praten via het
systeem.
“Het communiceren gebeurt via Skype
voor Bedrijven. We maken een domein aan,
waarop de school en het kind zijn eigen
account krijgt. Hierdoor is het mogelijk veilig
verbinding te maken met elkaar, zonder dat
buitenstaanders tussen kunnen komen,”
legt Bontrop uit.
In 2013 werden de eerste 25 prototypes
van de Klasgenoot gemaakt. Een jaar laten
bestonden al 700 systemen en afgelopen
jaar konden 838 Nederlandse leerlingen van
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KlasseContact laat het toe
voor zieke kinderen om
vanuit hun woonkamer de
lessen bij te wonen.

KlasseContact genieten. “We hebben uitgerekend dat er in Nederland mogelijk 1.200
kinderen zijn die langer dan drie maanden
afwezig zijn van school omwille van ziekte.
We hopen in de toekomst al deze kinderen
te kunnen helpen,” besluit Bontrop.

Bednet

Ook Bednet maakt gebruik van een laptop voor het kind en een camerasysteem
dat in de klas geplaatst kan worden. De
communicatie verloopt via standaard
videoconferentie-software, waar aanpassingen op maat van het kind en de klas aan
werden gemaakt. Om van Bednet gebruik
te mogen maken, dien je les te volgen in
een Nederlandstalige school. Kinderen die in
Wallonië naar school gaan, kunnen bij Take
Off terecht.
In 2014 heeft het Vlaamse Parlement
besloten om van synchroon internetonderwijs een recht te maken voor kinderen
die langdurig ziek zijn. Door de steun van
de Vlaamse Overheid bestaan er sinds dit
schooljaar 350 systemen die door zieke
kinderen gebruikt kunnen worden. Volgend
schooljaar zal dit aantal worden opgetrok-

ken naar 600 Bednet-systemen.
“We zijn begonnen als een kleine vzw,
die moeite had om het hoofd boven water
te houden. Het was onze droom om in het
onderwijs verankerd te worden. Dit hebben
we na lang werken kunnen waarmaken. We
zien de toekomst dan ook erg rooskleurig
in,” glundert Janssens.

Sinds kort is Bednet erkend door de overheid en
verankerd in het Vlaamse onderwijs.
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Buitenschoolse activiteiten
Kinderen die gebeten zijn door het wetenschapsvirus willen
ook na schooltijd hun hobby uitoefenen. Volgende toestellen en
software kunnen hen daarbij helpen.

V

eel kinderen gaan in hun vrije
tijd naar de plaatselijke sportvereniging, kunstacademie, of
jeugdbeweging. Hierdoor blijven
ze in beweging en leren ze bovendien een
hoop nieuwe vriendjes kennen. Het is echter
niet voor iedereen weggelegd om de volgende Usain Bolt of Ludwig van Beethoven
te worden. Veel kinderen zijn al van jongs af
aan geïnteresseerd in wetenschap, techniek
en programmeren. Gelukkig bestaan er tegenwoordig allerhande wetenschapsclubjes
waarin toekomstige uitvinders hun eerste
stapjes kunnen zetten in technologieland.
Bovendien kunnen kinderen met behulp
van verschillende tools thuis zelf aan de
slag gaan.

rende handleiding staan enkele basisrobots
uitgelegd, waarvan de software
gedownload kan worden. Hierdoor kunnen kinderen
vanaf tien jaar

Jong en oud kunnen zich uitleven met Lego Mindstorms

Heb je thuis een zoon of dochter van tussen de vijf
en achttien jaar rondlopen die niet liever doet dan
proefjes uit te voeren? De STEM-academie kan dan
net zijn waar je naar op zoek bent. STEM staat voor
Science, Technology, Engineering en Maths en de
Vlaamse overheid wil met zijn academie de interesse
van kinderen en jongeren voor exacte wetenschap
en techniek stimuleren. Op ‘www.stem-academie.
be’ worden alle STEM-activiteiten voor kinderen verzameld. In de uitgebreide lijst staan programmeerclubjes die wekelijks na schooltijd samenkomen,
techniekclubs waar kinderen een robot maken met
Lego Mindstorms en kampen waar sport en wetenschap hand in hand gaan.

Codefever organiseert programmeerlessen voor
kinderen over heel Vlaanderen.

Lego-robot

Onder andere Star Wars heeft ervoor
gezorgd dat robots erg populair zijn onder
jongeren. Behalve het veelvuldig bekijken
van sciencefictionfilms kunnen robotminnende kinderen zich eveneens uitleven
met het bouwen van hun eigen artificiële
vriend. Een bouwpakket dat hiervoor erg in
trek is, heet Lego Mindstorms. Hierin wordt
de veelzijdigheid van klassieke legoblokjes
gecombineerd met allerhande sensoren en
een programmeerbare steen. In de bijho-

STEM-academie

De bouwpakketten
van RoboRobo bevatten
uitgebreide instructies.

eenvoudig zelf aan de slag gaan.
Ook bij volwassenen zijn de legorobots enorm populair. De mogelijkheden
met lego zijn immers eindeloos en met
behulp van de bijgeleverde software
kan iedereen zijn eigen robotprogramma
schrijven. Bovendien draait de programmeerbare steen op een variant van Linux.
Handige Harry’s kunnen daardoor de ietwat
simplistische programmeertaal van Lego
terzijde leggen en zich volledig uitleven met
onder andere Python.

RoboRobo

RoboRobo wordt regelmatig door onderwijsinstellingen en technologieclubjes gebruikt.
Het bedrijf biedt verschillende pakketten
aan, welke oplopen in moeilijkheidsgraad.
In tegenstelling tot Lego Mindstorms dien je
bij RoboRobo gebruik te maken van bouten
en schroeven om de verschillende robotonderdelen aan elkaar vast te maken. Hiervoor
is een uitgebreide handleiding voorzien. De
robots kunnen geprogrammeerd worden
met behulp van het Rogic Program. Met
deze programmeerinterface van RoboRobo
kunnen kinderen via een flowchartconcept
hun robot programmeren en controleren.
Ook wordt de programmeertaal ‘C’ geïntroduceerd in het programma.
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K’NEX

Net als Lego is K’NEX een belangrijke speler in de speelgoedmarkt. Velen hebben in
hun kindertijd uren doorgebracht met het
bouwen van ingewikkelde constructies. Met
K’NEX Education zet het bedrijf ook voet aan
wal binnen scholen. De pakketten die tot
deze reeks behoren, kunnen worden ingezet om kinderen te leren over de fysica van
achtbanen, hernieuwbare energie en nog
veel meer. Bovendien brengt het bedrijf binnenkort een gloednieuw product uit, waarmee het mogelijk wordt robots te bouwen
met K’NEX-onderdelen.
Het concept van het Robotics Building
System van K’NEX is soortgelijk aan dit van
Lego. Met behulp van de typische kunststoffen staafjes kan je je robot bouwen, waarna
een programmeerbare steen en sensoren de
robot tot leven kunnen wekken. Het pakket is geschikt voor kinderen vanaf tien jaar
en zal gelanceerd worden met een bijbehorende handleiding en lesplannen voor
leerkrachten.

Arduino

Wie zich wil bezighouden met het serieuzere
werk, kan een Arduino aanschaffen. Deze
microcontroller werd ontwikkeld door een
Italiaanse leerkracht elektronica. Door een
klein budget en beperkte lestijd was het
voor hem niet eenvoudig om zijn leerlingen
de beginselen van zijn vak bij te brengen.
Vandaar dat hij in 2005 de eerste Arduino
uitbracht. Dit bordje kostte slechts 30 dollar
en gaf elektronicastudenten de kans om
de meest uiteenlopende projecten uit te
voeren.
Ondertussen is de microcontroller
uitgegroeid tot een wereldwijde hit en

De robots van K’NEX lijken
erg op deze van Lego.
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De kleine Arduino is tot
grootse dingen in staat.

bestaan er verschillende type bordjes die je
kan aanschaffen. Ondanks het feit dat Arduino oorspronkelijk voor studenten bedoeld was, maken hobbyisten van alle leeftijden er vlijtig gebruik van. Door het slim
inzetten van de verschillende sensoren en
actuatoren die op het bordje vervat zitten,
hebben zij al erg indrukwekkende gadgets in
elkaar kunnen steken.

Raspberry Pi

Net als de Arduino werd de Raspberry Pi ontwikkeld door leerkrachten. Verschillende docenten
aan de University of Cambridge hadden een afname
gezien in de programmeerkennis van hun leerlingen
en wilden hier verandering

In Lego Mindstorms
“
wordt de veelzijdigheid

van klassieke legoblokjes gecombineerd met
allerhande sensoren en
een programmeerbare
steen.

”

in brengen. De groep lesgevers ging daarom
aan de slag met enkele gelijkgezinden om
een betaalbare computer te creëren. In 2012
kwam hieruit de eerste Raspberry Pi gevloeid, welke slechts 25 dollar kostte.
Doordat de mogelijkheden van de Raspberry Pi erg uitgebreid zijn, wordt het toestelletje tegenwoordig behalve door scholen
ook door hobbyisten omarmt. Net als bij de
Arduino is er een grote groep aanhangers
ontstaan die hun projecten met de minicomputer online delen en elkaar met raad
en daad bijstaan.
Het ruime assortiment aan mogelijkheden van de Raspberry Pi zorgt er echter
eveneens voor dat het niet eenvoudig is
voor kinderen en programmeergroentjes
om voor het eerst met het toestelletje aan
de slag te gaan. Gelukkig bestaan er daarom
verschillende wetenschapsclubjes waar
kinderen begeleid worden bij het zetten
van hun eerste stapjes met de Raspberry Pi.
Bovendien kan je eveneens pakketten met
materiaal en uitleg voor leuke projectjes met
de minicomputer kopen.
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Met behulp van de CamJam Edukit kan je je Raspberry Pi tot
een schattig robotje omtoveren.

Scratch

Al zijn robots nog zo populair, toch zullen
niet alle kinderen geïnteresseerd zijn in de
hardwarekant die bij Lego Mindstorms of
een Raspberry Pi aan de pas komt. Het zelf
ontwerpen van de ultieme game kan immers
net zo leuk zijn. Bij zowat alle programmeertalen wordt er echter gebruik gemaakt van
Engels, wat het voor kinderen niet eenvoudig
maakt om het programmeren onder de knie
te krijgen. Daarom bestaat er programmeersoftware speciaal ontworpen voor kinderen,
al zijn er uiteraard ook volwassenen die zich
bij dergelijke software thuis voelen.
Eén van deze programmeertalen is
Scratch, welke is ontworpen voor 8- tot
16-jarigen. Met Scratch kunnen kinderen
animaties, verhaaltjes, spelletjes en muziek
creëren. Hierdoor leert de software kinderen
om creatief en logisch te denken en samen te
werken met anderen.
Via ‘www.scratch.mit.edu’ kan je Scratch
gratis gebruiken. Standaard zal je programma
rond een grappige kat draaien, maar je kan

Kodu Game Lab biedt een erg visuele manier van programmeren aan.

eveneens eigen beelden uploaden of het uiterlijk van het dier aanpassen. Het programmeren zelf gebeurt met bouwblokken die je
volgens een flowchartprincipe onder en naast
elkaar dient te plaatsen.

Kodu

Of je nu erg jong bent, of een volwassene
met geen enkele programmeerervaring, Kodu
Game Lab maakt het voor jou mogelijk om
een spel volledig zelf te ontwerpen. Dit programma is onderdeel van Microsoft FuseLabs
en is gratis verkrijgbaar. In Kodu kunnen
kinderen op een eenvoudige manier een
eigen wereld met heuvels, meren, bomen en
uiteraard personages creëren.
Deze personages kunnen geprogrammeerd
worden met behulp van een ‘when-do’-principe. Uit een menu kan je een gebeurtenis
kiezen, die visueel en tekstueel wordt beschreven. Daarna kan je kiezen wat je personage moet doen, wanneer deze gebeurtenis
zich voordoet. Zo kan je bijvoorbeeld je personage naar een appel laten bewegen, wan-

Door bouwblokken in een juiste sequentie te plaatsen, kan je je eigen Pacman-spel ontwikkelen.

neer het de appel in zicht krijgt.
Met behulp van Kodu Game Lab kan je
spellen creëren die visuele pareltjes zijn. Eenmaal je het programmeergedeelte onder de
knie hebt, is het overigens niet moeilijk om
erg complexe levels te maken. Jammer genoeg laat het programma niet toe om achteraf de code die je hebt gecreëerd te bekijken.
Moest Microsoft deze optie toevoegen aan
Kodu Game Lab, zouden gebruikers nog een
pak meer kunnen leren van het programma.

Codestarter

Codestarter is een initiatief van Science Center
NEMO en Platform Bèta Techniek, en heeft als doel
om zoveel mogelijk kinderen kennis te laten maken
met probleemoplossend denken. Op de site kan je
daarom allerhande leuke projectjes vinden, waarmee
kinderen al spelenderwijze leren programmeren. Ook
staan er op Codestarter.nl verschillende workshops
opgelijst, die over heel Nederland worden georganiseerd. Een computerkamp in Amsterdam, een
Lego-uitdaging in Den Haag en een code-event in
Rotterdam: er bestaan meer wetenschapsactiviteiten
voor kinderen dan je denkt.

Op Codestarter.nl wordt uitgelegd hoe je een app in tien
minuten kan maken.
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