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13 De impact van AI op onderwijs 

13.1 Inleiding 
Onderwijs en opleiding worden vaak beschouwd als de beste investeringen voor de toekomstige 
welvaart, welzijn en inclusie. Onderwijs heeft als kerntaak de samenleving voor te bereiden op 
die toekomst. Een belangrijke vraag is dan ook wat de impact van AI op dat onderwijs zou kunnen 
zijn. Uit onderstaand exposé wordt duidelijk dat scholen niet alleen lesgeven over technologie, 
maar zelf ook meer met technologie gaan experimenteren en technologie gaan gebruiken, de 
zogenaamde Educatieve Technologieën (EdTech). Daarbij draait het vaak om artificiële 
intelligentie. 

Educatieve technologie kan omschreven worden als het gebruik van technologie om lesgeven en 
leren te ondersteunen. Dit kan gaan van apps om huiswerk te begeleiden, over robots om te leren 
coderen tot software om de administratie te vereenvoudigen. EdTech maakt het onder meer ook 
mogelijk om echte leerprocessen op maat te ontwikkelen. Denk aan adaptieve leerplatformen: 
door middel van sensoren en algoritmes meten die de individuele leervoortgang. En stellen ze 
gepersonaliseerde leerinhoud en -strategieën voor. Dat past ook perfect bij een tendens zoals 
afstandsonderwijs. Maar ook bij lessen of trainingen in een gezamenlijk lokaal biedt smart 
education nieuwe mogelijkheden. Daar zorgen educatieve technologieën voor meer interactie en 
samenwerking tussen de verschillende actoren van het leerproces. 

In dit deel van het rapport wordt ingegaan op de omvang en het belang van EdTech 

13.2 Marktwaarde en beleidsrelevantie van digitale 
educatieve technologieën 

13.2.1 Marktwaarde 
Zoals er sprake is van FinTech voor de financiële sector, doet EdTech (educatie + technologie) 
zijn intrede voor het onderwijs. Er is een snelle ontwikkeling van nieuwe applicaties, zowel voor 
het gebruik in een klaslokaal als online. Met behulp van AR en VR (Augmented Reality en Virtual 
Reality) bijvoorbeeld kan de buitenwereld naar binnen worden gehaald en kunnen studenten 
ervaren wat ze leren. Volgens Deloitte was de globale EdTechmarkt in 2017 al €180 miljard 
waard, zal de markt in  2020 aangroeien tot $252 miljard en tegen 2025 verwacht Deloitte dat de 
EdTech markt praktisch zal verdubbelen (tegenover 2017) en $341 miljard waard zal zijn.319 
Andere inschattingen gewagen van een globale EdTech waarde vandaag de dag van meer dan 
€150 miljard. EdTech is daarmee al meer waard dan de volledige traditionele uitgeversmarkt. De 
groei tekent zich voornamelijk af in landen als China en India, niet toevallig landen met een enorm 
klantenpotentieel. In 2018 vertegenwoordigden ze samen 70% van het globaal geïnvesteerde 
durfkapitaal in EdTech. De meeste EdTech unicorns, in mei 2020 waren er dat al 18, komen 
bijgevolg uit China of India. Hujiang is het grootste Chinese e-learning platform met meer dan 110 
miljoen geregistreerde gebruikers. Andere unicorns zijn bijvoorbeeld Coursera, die MOOCs 

 
319  https://companies.bnpparibasfortis.be/en/article?n=edtech-the-education-start-up-boom#content-item1; 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/au/Documents/public-sector/deloitte-au-ps-australian-edtech-
market-census-report-2017-240220.pdf; https://www.afr.com/work-and-careers/education/edtech-is-a-solution-
to-some-of-the-flaws-revealed-in-education-20200228-p545cp  

https://companies.bnpparibasfortis.be/en/article?n=edtech-the-education-start-up-boom#content-item1
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/au/Documents/public-sector/deloitte-au-ps-australian-edtech-market-census-report-2017-240220.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/au/Documents/public-sector/deloitte-au-ps-australian-edtech-market-census-report-2017-240220.pdf
https://www.afr.com/work-and-careers/education/edtech-is-a-solution-to-some-of-the-flaws-revealed-in-education-20200228-p545cp
https://www.afr.com/work-and-careers/education/edtech-is-a-solution-to-some-of-the-flaws-revealed-in-education-20200228-p545cp
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aanbiedt en Duolingo, die een app heeft ontwikkeld om talen te leren.320 In Vlaanderen breekt 
EdTech minder snel door. Dat komt wellicht deels omdat het onderwijs hier bijna uitsluitend 
gefinancierd wordt door publieke middelen. Er is daardoor minder ruimte voor innovatie vanuit 
private ondernemingen. 

13.2.2 De Europese Commissie zet in op digitale technologieën in 
het onderwijs 

In opvolging van haar actieplan van 2018321 lanceerde de Europese Commissie op 18 juni 2020 
een formele openbare raadpleging over een nieuw Actieplan Digitaal Onderwijs322, dat kadert 
binnen de digitale transformatie als prioriteit van de vlaggenschipstrategie van de Europese 
Commissie “Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk”323. Inclusief onderwijs en inclusieve 
opleiding van hoge kwaliteit zijn essentieel om deze ambitie waar te maken en ervoor te zorgen 
dat alle Europeanen voorbereid zijn om in het digitale tijdperk te leven en te werken. Om deze 
visie te verwezenlijken, heeft de Europese Commissie op 30 september 2020 een nieuw actieplan 
voor digitaal onderwijs voorgesteld324. Het actieplan wordt gezien als een belangrijk instrument in 
het herstel na de COVID-19-crisis, aangezien het rekening houdt met de lessen die uit de crisis 
zijn getrokken en de langetermijnvisie voor het Europese digitale onderwijs. De raadpleging 
verzamelde meningen over de meest relevante digitale vaardigheden en competenties voor de 
21ste eeuw, de toekomstige rol van leren op afstand en de toegevoegde waarde van de EU in 
digitaal onderwijs. De bijdragen moesten de snelle technologische ontwikkelingen en de nieuwe 
realiteit weerspiegelen die de COVID-19 situatie heeft veroorzaakt. 

In dit nieuwe plan wordt een reeks initiatieven voorgesteld voor hoogwaardig, inclusief en 
toegankelijk digitaal onderwijs in Europa. Drie zaken krijgen prioriteit:  

 bevordering van de ontwikkeling van een goed presterend digitaal onderwijsecosysteem 
 verbeteren van de digitale vaardigheden en competenties voor het digitale tijdperk 
 de oprichting van een Europees centrum voor digitaal onderwijs 

Strategische prioriteit 1: Bevordering van de ontwikkeling van een goed presterend 
digitaal onderwijsecosysteem 

Het bevorderen van hoogwaardig en inclusief digitaal onderwijs moet een gezamenlijke 
inspanning van de hele samenleving zijn. Overheden, onderwijs- en opleidingsinstellingen, de 
particuliere sector en het publiek moeten allemaal bij dit streven worden betrokken om een 
hoogwaardig digitaal onderwijsecosysteem te ontwikkelen. Beleidsmaatregelen die relevant zijn 
voor digitaal onderwijs moeten beter op elkaar worden afgestemd en de EU kan op alle niveaus 
een bijdrage leveren aan deze werkzaamheden.  

 
320  Op basis van VOKA, EdTech gamechanger voor het onderwijs?, VOKA Paper, september 2020. 
321  Europese Commissie. Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over het Actieplan voor digitaal onderwijs. 
COM(2018) 22 final, 17 januari 2018. 

322  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12453-Digital-Education-Action-Plan 
323  https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_nl 
324  European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 

European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Digital Education Action Plan 
2021-2027. Resetting education and training for the digital age, COM(2020) 624 final, 30 September 2020. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12453-Digital-Education-Action-Plan
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_nl
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Om deze strategische prioriteit te bereiken moet worden ingezet op:  

1. infrastructuur, connectiviteit en digitale apparatuur voor digitaal onderwijs.  
2. planning en ontwikkeling van digitale mogelijkheden, door het identificeren van lacunes 

en zorgen dat de organisatie ook meekan.  
3. opleiden van digitaal competente en -vertrouwde lesgevers.  
4. hoogwaardige inhoud via gebruiksvriendelijke instrumenten op veilige platforms, met 

inachtneming van de privacy en ethische normen. 

Strategische prioriteit 2: verbeteren van de digitale vaardigheden en competenties voor 
het digitale tijdperk 

Een veranderende samenleving en de overgang naar een groene en digitale economie vereisen 
solide digitale competenties. Het stimuleren van digitale vaardigheden op alle niveaus helpt de 
groei en innovatie te vergroten en een eerlijker, meer samenhangende, duurzame en inclusieve 
samenleving op te bouwen. Digitale vaardigheden en het verwerven van digitale vaardigheden 
kunnen mensen van alle leeftijden in staat stellen veerkrachtiger te zijn, de deelname aan het 
democratische leven te verbeteren en veilig online te zijn/blijven. 

Om deze digitale vaardigheden en competenties te bereiken zijn volgende zaken nodig: 

1. Ondersteuning van het aanbod van digitale basisvaardigheden en -competenties vanaf 
jonge leeftijd, waaronder:  

 digitale geletterdheid, met inbegrip van het beheer van informatieoverbelasting en 
de erkenning van desinformatie  

 computeronderwijs 
 goede kennis van en inzicht in data-intensieve technologieën, zoals AI.  

2. Het stimuleren van geavanceerde digitale vaardigheden door het vergroten van het aantal 
digitale specialisten.  

Ontwikkeling van een Europees centrum voor digitaal onderwijs 

Dit centrum zal als een denktank fungeren en volgende taken uitvoeren:  

 een netwerk van nationale adviesdiensten opzetten om zo goede praktijken te delen. Dit 
netwerk zal nationale en regionale initiatieven uit de privé-sector, het maatschappelijk 
middenveld en het werkveld combineren  

 monitoring van de uitvoering van dit actieplan en inzetten op empirisch bewijsmateriaal en 
peer learning.  

 ondersteuning van sectoroverschrijdende samenwerking en nieuwe modellen voor de 
naadloze uitwisseling van digitale leerinhoud opzetten.  

 ondersteuning van de behendige ontwikkeling van beleid en praktijk door een "think-and-do-
tank" voor digitaal onderwijs te zijn. 

Om de skills binnen de EU aan te zwengelen presenteerde de Europese Commissie op 1 juli 
2020 de Europese vaardighedenagenda325 voor duurzaam concurrentievermogen, sociale 
rechtvaardigheid en veerkracht. De Commissie stelt vaardigheden centraal in de beleidsagenda 
van de EU, door investeringen in mensen en hun vaardigheden te stimuleren met het oog op een 

 
325  Europese Commissie, Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Europese Vaardighedenagenda voor Duurzaam 
Concurrentievermogen, Sociale Rechtvaardigheid en Veerkracht, COM(2020) 274 final, 1 juli 2020.  
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duurzaam herstel na de coronaviruspandemie. Het doel is ervoor te zorgen dat het recht op 
opleiding en een leven lang leren, dat in de Europese pijler van sociale rechten verankerd is, 
overal in Europa, van stad tot platteland, werkelijkheid wordt en voor iedereen voordeel oplevert. 

13.3 Effecten van COVID-19 op onderwijs en leren 
Versnelde en verruimde toepassing EdTech 
COVID-19 heeft zich ook in het debat over de toekomst van het onderwijs heeft gemengd.  Covid-
19 heeft duidelijk gemaakt dat fysiek onderwijs niet de enige manier is om les te geven. Het is 
dan ook niet langer ondenkbaar dat onderwijs in de toekomst altijd op een blended manier 
georganiseerd wordt. Een deel van de lessen wordt dan op school gegeven - al dan niet digitaal 
- en een deel van de lessen op afstand. Dat biedt perspectief voor het oplossen van bepaalde 
problemen waar het Vlaamse onderwijs mee kampt, zoals het oplopende lerarentekort en de 
achterstand op het vlak van schoolinfrastructuur. Anderzijds blijkt dat het geen sinecure is om 
ervoor te zorgen dat iedereen op deze golf van nieuw onderwijs kan meesurfen.  

Een plotse totale afhankelijkheid van digitale tools is niet ideaal om het reguliere, face-to-face 
onderwijs op een volwaardige manier te vervangen. Met het sluiten van scholen, hogescholen en 
universiteiten moest iedereen een versnelling hoger schakelen. Op grote schaal werd bestaande 
EdTech ingezet en nieuwe in gebruik genomen om digitale lessen te geven en het contact met 
leerlingen te behouden. Docenten en leraren kregen in sneltempo bijscholingen. Deze krachttoer 
zorgde ongetwijfeld voor een belangrijke afremming van de oplopende leerachterstand, maar 
leverde tegelijkertijd ook complicaties op. Niet alle lerenden konden bereikt worden, er waren 
grote (kwaliteits)verschillen tussen scholen en de leraren waren lang niet altijd voldoende 
voorbereid om deze omslag te realiseren.326 Volgens UNESCO bedroeg de toegang tot digitaal 
onderwijs zelfs in de meest ontwikkelde landen ter wereld tijdens de eerste COVID-19-crisis 
ongeveer 90%, maar bleef 10% van de scholieren achter. Minder dan 25% van de lage-
inkomenslanden heeft een vorm van leren op afstand aangeboden.327 Als reactie voorzag onder 
meer de Vlaamse overheid steun, bijvoorbeeld in de vorm van extra ICT-middelen (€ 34.368.000 
voor het schooljaar 2020-2021) voor het gewoon en buitengewoon lager onderwijs vanaf het vijfde 
leerjaar en secundair onderwijs in het kader van de aanpak van COVID-19328 of nog in de vorm 
van een bijkomende COVID19-toelage bestemd voor de aankoop van laptops voor kwetsbare 
studenten in het hoger onderwijs329. Op langere termijn is er de belofte om alle leerlingen te 
voorzien van een laptop en een internetverbinding en ICT en digitalisering structureel te 
verankeren in het onderwijs. Dit laatste doelt op de conceptnota ‘digitalisering van het onderwijs’ 
dat nog in de steigers staat. Het gaat om een groot, omvattend ICT-plan met als doelstelling: ‘van 
achterstand naar voorsprong’. Daarin zullen een 25-tal acties zitten geclusterd rond 5 
strategische doelen. “Ten eerste, het voorzien van ICT-infrastructuur - dat spreekt voor zich - met 
zowel hardware als software. Ten tweede, het opbouwen van een centrale 
ondersteuningsstructuur voor ICT en ICT-coördinatie en extra ondersteuning voor de ICT-
coördinatoren. Zij zijn het natuurlijk ook die het lokaal zullen moeten uitrollen in de scholen. Ten 

 
326  VOKA, EDTECH Gamechanger voor het onderwijs?, VOKA Paper, september 2020. 
327  https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201016IPR89550/  
328  Besluit van de Vlaamse Regering van 26 juni 2020, BS 9 juli 2020. 
329  VR 2020 1311 DOC.1260/1BIS en DOC.1260/2. 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201016IPR89550/
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derde, het aanscherpen van digitale vaardigheden van leerkrachten. Ten vierde, het actief 
ondersteunen en coachen van scholen bij hun ICT-beleidsplanning. Ten vijfde, het voorzien van 
voldoende en kwaliteitsvolle digitale leermiddelen en aandacht voor de digitale leeromgeving. De 
globale doelstelling van die conceptnota is uiteraard dat leerlingen over de nodige digitale 
vaardigheden beschikken, evenals de leerkrachten en de scholen. Dat is ook opgenomen in de 
eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs en zal ook het geval zijn voor die 
van de tweede en derde graad. Professionalisering van leraren is een aparte krachtlijn. Aandacht 
voor digitale inclusie vormt uiteraard een belangrijk onderdeel van deze conceptnota.”330 

De manier waarop het onderwijs inspeelt op de crisissituatie kan verschillen van land tot land, 
van regio tot regio, van stad tot stad en van stad tot platteland, zodat er geen gemeenschappelijk 
sjabloon voorhanden is om te bepalen of studenten op afstand moeten worden opgeleid dan wel 
fysiek terug aanwezig moeten zijn in de klas dan wel of een hybride model moet worden 
toegepast. De praktijk wijst uit dat alvast in Vlaamse hogescholen en universiteiten hybride 
onderwijsmodellen zullen toegepast worden. De coronacrisis is immers nog niet achter de rug en 
nieuwe pandemieën kunnen zich voordoen. EdTech biedt onderwijssystemen de mogelijkheid 
om flexibiliteit aan de dag te leggen, zodat ‘leren’ bestand wordt tegen de onvermijdelijke 
verstoringen waarmee studenten te maken krijgen in een steeds veranderlijker wordende wereld. 

Risico grotere leerachterstand 
De heropening van de scholen in september 2020 deed bij voorstanders van afstandsonderwijs 
twijfels rijzen over de continuïteit van de digitale inhaalbeweging die veel scholen hebben 
gemaakt en of het onderwijs dus niet in de tijd zal terug geslingerd zal worden. Uit een rondvraag 
van de Vlaamse Scholierenkoepel in de week van 17 juni 2020 bij scholieren uit het middelbaar 
onderwijs over het volgend schooljaar en het afstandsonderwijs tijdens de lockdown blijkt dat 72% 
van de scholieren regelmatig tijdens de schooluren van thuis uit voor school wil werken en dat 
79% van de scholieren zelfstandig hun werk wil inplannen.331 Fysieke aanwezigheid in de klas332, 
mondmaskerplicht vanaf 12 jaar, weinig of geen gezamenlijk gebruik van materiaal, schrappen 
van uitstappen allerhande, drempels voor experimenteren en groepswerk in de klas, voorwaarden 
voor middagactiviteiten, lijken er volgens de voorstanders op te wijzen dat lesgeven ex cathedra 
eerder de boventoon zal voeren ten nadele van de vorderingen die gemaakt werden in het 
afstandsonderwijs. Scholen kunnen echter creatief met het coronavoorwaardenkader omgaan 
om de ingeslagen digitale weg verder te bewandelen. Bij wijze van voorbeeld kan het principe 
van het reeds bestaande ‘flipping the classroom’333 aangehaald worden.  

 
330  Vlaams Parlement, Vraag om uitleg over de toegang tot laptops en internet voor alle leerlingen uit de tweede 

en derde graad van het secundair onderwijs van Jean-Jacques De Gucht aan minister Ben Weyts, 3192 (2019-
2020); Vraag om uitleg over onderzoeken met betrekking tot digitaal onderwijs in Vlaanderen van Karolien 
Grosemans aan minister Ben Weyts, 3274 (2019-2020), Commissie voor Onderwijs, 1 oktober 2020. 

331  https://www.scholierenkoepel.be/artikels/rapport-bevraging-welke-lessen-trekken-scholieren-uit-de-periode-
van-afstandsonderwijs 

332  Alleszins de eerste week van september 2020 voltijds naar school, vanaf tweede week en enkel voor de 2de 
en 3de graad kan, afhankelijk van de situatie in een gemeente, slechts week om week naar school gegaan 
worden. Klassen worden dan gehalveerd, waarbij de ene helft op school aanwezig is en de andere thuis 
afstandsonderwijs volgt, en omgekeerd. 

333  Met flipping the classroom wordt de tijdsbesteding op school en thuis omgedraaid. De klassikale 
kennisoverdracht maakt plaats voor video’s of andere vormen van online instructie bij de leerling thuis. Het 
oefenen met de stof gebeurt vervolgens op school. Zo ontstaat er meer ruimte voor extra uitleg en voor 
verdieping van de stof onder schooltijd. 
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Een belangrijk aandachtspunt vormt de mogelijk opgelopen leerachterstand en de groeiende 
kloof tussen leerlingen. De Wereldbank334 gewaagt van een economisch verlies van $10 biljoen 
op lange termijn ten gevolge van de leerachterstand die de huidige jongerengeneratie wereldwijd 
opliep door de crisis, tenzij ingrijpende corrigerende maatregelen worden genomen. Ook de 
OESO zal op korte termijn in een Working Paper dieper ingaan op de economische verliezen ten 
gevolge van leerachterstand.  

Het beschikken over een computer en een goede internetverbinding garandeert geenszins een 
goede digitale vaardigheid. Drie factoren kunnen leerlingen hinderen in het leren: (a) de 
thuiscontext van de leerling zoals de afwezigheid van ondersteuning, toegang tot het 
afstandsonderwijs en leeromgeving, (b) individuele leerlingkenmerken zoals leer- of 
gedragsstoornissen, specifieke ondersteuningsnoden (kine, logo), zelfsturend vermogen, 
motivatie en mentale weerbaarheid en (c)  praktijkvakken die niet (voldoende) van op afstand 
aangeleerd kunnen worden (#loodgieterachterdepc). Het zijn dus niet alleen kansarme kinderen 
en jongeren die hoogstwaarschijnlijk een leerachterstand hebben opgelopen.335 Zo is uit 
onderzoek van de KULeuven gebleken dat de leerachterstand als gevolg van de sluiting van de 
scholen door het coronavirus eerder dit jaar, kan oplopen tot een half jaar. Die achterstand is veel 
groter dan verwacht. Onderzoekers vergeleken daartoe de resultaten van de interdiocesane - 
oftewel gevalideerde - proeven bij leerlingen van het zesde leerjaar in het Katholiek Onderwijs 
van de voorbije zes jaar. Het leerverlies blijkt aanzienlijk, ondanks het afstandsonderwijs. Eerder 
onderzoek toonde aan dat een leerverlies van een half jaar overeenkomt met een individueel 
loonverlies van 2,6% en met 0,86% minder kans op een job. De leerachterstand op wetenschap 
en techniek is het grootst. Daar loopt het effect op tot zelfs meer dan een half schooljaar 
leerachterstand, gevolgd door Nederlands, Frans en wiskunde. Wiskunde gaat wellicht minder 
sterk achteruit, omdat het voor dat vak makkelijker is om herhalingsoefeningen via 
afstandsonderwijs aan te bieden. De test Nederlands gaat over begrijpend lezen, een vaardigheid 
die moeilijker vanop afstand te onderhouden is. Voor Mens en Maatschappij werd geen 
leerachterstand ten opzichte van de voorbije schooljaren vastgesteld.336 

In het bijzonder kansarme leerlingen kunnen vaak moeilijk afstandsonderwijs genieten en 
thuiswerken. Dit laatste was overigens ook een aandachtspunt dat de Vlaamse Scholierenkoepel 
naar voren schoof over onderwijs tijdens corona: “Het is belangrijk om een extra inspanning te 
leveren om na te gaan of ook kansarme leerlingen mee zijn.  Hebben ze het nodige materiaal? 
In veel huizen is er bijvoorbeeld geen computer, of maar één toestel om te delen met het hele 
gezin. Ook een goede internetverbinding is niet voor elke leerling een vanzelfsprekendheid. Maar 
ook: hebben ze de juiste informatie gevonden? Weten ze wat ze moeten doen? Niet iedere 
leerling kan in de omgeving rekenen op dezelfde ondersteuning om van thuis uit aan de slag te 
gaan.”337 Overigens kan de kloof tussen leerlingen ook in de hand gewerkt worden door de kloof 
die dreigt te ontstaan tussen scholen: een kopgroep die doorgaat met vernieuwing en een peloton 

 
334  World Bank Group, Simulating the potential impacts of covid-19 school closures on schooling and learning 

outcomes: a set of global estimates, June 2020. 
335  Charlotte Arnou, Kris Van den Branden, Kristof De Witte, Bregt Henkens en Nele Rotty, Uitpakken met 

zomerscholen als vaccin tegen corona-achterstand. hoe haalbaar en realistisch is dat?, PlatformL, KULeuven. 
336  Kristof De Witte, Joana Elisa Maldonado, De effecten van de COVID- 19 crisis en het sluiten van scholen op 

leerlingprestaties en onderwijsongelijkheid, Leuvense Economische Standpunten 2020/181, KULeuven, 23 
september 2020. 

337  https://www.scholierenkoepel.be/artikels/onderwijs-coronatijden-scholieren-geven-aandachtspunten-voor-de-
komende-weken?returnurl=nieuws 



  

 Artificiële intelligentie: sociaal-economische verkenning  

 
 

 
283 

 

 

 

 

dat aarzelt en ter plaatse blijft trappelen. Het onderwijssysteem heeft dan ook nood aan een 
duidelijke en efficiënte technologiestrategie die een breder gebruik van en gelijke toegang tot 
technologie in het onderwijs garandeert. 

De mogelijkheden van AI op het vlak van leervolgsystemen en geïndividualiseerde leertrajecten, 
het reduceren van administratieve taken van leraren of het monitoren van slaagcijfers van 
studenten zouden kunnen bijdragen tot het reduceren of minstens beheersbaar houden van de 
leerachterstand ten gevolge COVID-19. Momenteel is het echter onduidelijk of en hoe scholen 
met AI-toepassingen in de coronacontext hebben geëxperimenteerd en in welke mate ze daartoe 
waren voorbereid en uitgerust. Er werd in Vlaanderen onder meer teruggegrepen naar het recept 
van zomerscholen om de achterstand van leerlingen weg te werken.338  

E-leren bij Vlaamse opleidingsverstrekkers339 
De coronacrisis heeft ertoe geleid dat de opleidingsverstrekkers een ruimer aanbod van e-leren 
hebben ontwikkeld en aanboden. 

Meer dan de helft van de opleidingsverstrekkers bood voor de coronacrisis al e-opleidingen 
(online opleidingen en blended opleidingen) aan. Meestal ging het om een beperkt aantal, 
namelijk minder dan 10 opleidingen. Het gemiddeld aandeel e-opleidingen binnen het 
totaalaanbod was eerder beperkt, namelijk 15%. Tijdens de coronacrisis deden nog meer 
opleidingsverstrekkers ervaring op met e-leren. Ruim 80% schakelde (een deel van) het aanbod 
om naar e-leren, of ontwikkelde een nieuw aanbod aan e-leren tijdens de coronacrisis. De 
omschakeling blijkt vaker het geval bij opleidingsverstrekkers die pre corona ook al aan e-leren 
deden. Vooral opleidingsverstrekkers uit de onderwijssector voerden een omschakeling of 
uitbreiding naar e-leren door voor een groot deel van hun aanbod, net als opleidingsverstrekkers 
die vooral langlopende opleidingen aanbieden. Het gemiddelde aandeel e-opleidingen binnen het 
totaalaanbod steeg naar 53% tijdens corona. 

Bijna een vijfde van de opleidingsverstrekkers maakte geen omschakeling naar e-leren naar 
aanleiding van de coronacrisis. Redenen daarvoor zijn praktisch van aard (bv. gebrek aan IT-
uitrusting), of hebben te maken met een gebrek aan (kennis bij het) personeel, de aard van de 
doelgroep of inhoudelijke problemen (bv. praktijkgerichte focus van de opleiding). 

Er zijn ook plannen om e-leren in de toekomst uit te breiden, of - voor opleidingsverstrekkers die 
tot nu toe nog niet aan e-leren doen - voor het eerst in te voeren. Een uitbreiding van het online 
aanbod is waarschijnlijk volgens drie vierde van de bevraagden, en van het blended aanbod 
volgens ongeveer 88%. Vooral opleidingsverstrekkers die al vertrouwd zijn met e-leren, hebben 
plannen in die richting. 

Van de opleidingsverstrekkers die voor de coronacrisis al e-leren aanboden, maakte het 
merendeel (65,7%) gebruik van een Learning Management System (LMS)340. Dat blijkt vooral zo 
te zijn bij opleidingsverstrekkers uit de onderwijssector, grote opleidingsverstrekkers met 1000 of 

 
338  Charlotte Arnou, Kris Van den Branden, Kristof De Witte, Bregt Henkens en Nele Rotty, Uitpakken met 

zomerscholen als vaccin tegen corona-achterstand. hoe haalbaar en realistisch is dat?, PlatformL, KULeuven. 
339  D. Kimps, L. Lembrechts, A. K. Sodermans, E-leren in Vlaanderen: enquête bij opleidingsverstrekkers uit de 

databank voor Vlaamse opleidingsincentives, Departement Werk&Sociale economie, oktober 2020. 

 
340  Een Learning Management System is een softwaretoepassing voor de administratie, documentatie, tracking, 

rapportering, automatisering en/of levering van opleidingsprogramma’s en cursussen. 
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meer lerenden, en opleidingsverstrekkers die hoofdzakelijk langlopende opleidingen aanbieden. 
LMS worden vooral ingezet voor het beheer van online cursussen, het beschikbaar maken van 
studiemateriaal, de opvolging van het leerproces, en de evaluatie en communicatie met lerenden. 
Ruim een derde van de opleidingsverstrekkers die voor de coronacrisis nog niet aan e-leren deed 
en nog geen LMS had, overweegt om in de toekomst een LMS aan te schaffen. 

Wat betreft het geschatte aandeel lerenden dat bereikt werd via e-leren, zijn de ervaringen erg 
divers. Slechts 14% stelt dat alle lerenden bereikt werden, terwijl ongeveer 1 op 4 schat dat 
hoogstens 20% van de lerenden bereikt werd via het aanbod aan e-leren. 
Ondernemingen/sectoren met eigen opleidingen schatten het aandeel lerenden dat ze bereikten, 
lager in, terwijl de opleidingsverstrekkers uit de onderwijssector dit net relatief hoger inschatten. 

De omschakeling naar of uitbreiding van het aanbod aan e-leren tijdens de coronacrisis verliep 
niet zonder problemen. Opleidingsverstrekkers kregen te maken met moeilijkheden van 
praktische aard (64,2%), inzake de financiering/inkomsten (45,3%) en juridische belemmeringen 
(22,1%), naast andere problemen (67%). Ook de lerenden ondervonden problemen, zoals een 
gebrek aan IT-uitrusting en -vaardigheden. De lesgevers kwamen eveneens moeilijkheden tegen, 
zoals een gebrek aan geschikte infrastructuur en de grote tijdsinvestering om lesinhouden om te 
zetten. 

Opleidingsverstrekkers geven aan dat ze nood hebben aan ondersteuning bij de toekomstige 
uitbreiding van het aanbod aan e-leren. Zo vraagt men naar een financiële tussenkomst voor de 
implementatiekosten die gepaard gaan met de omschakeling naar e-leren, waarover 
opleidingsverstrekkers weinig kennis en informatie hebben. Maar ook technische, didactische en 
ondersteuning in de vorm van samenwerking/netwerking worden door meer dan de helft van de 
respondenten vermeld. Een derde van de respondenten verwijst naar de nood aan praktische en 
juridische ondersteuning. Sommige opleidingsverstrekkers ervaren meer dan andere bepaalde 
noden. Zo zijn de juridische en praktische noden en behoefte aan samenwerking/netwerking 
meer uitgesproken bij opleidingsverstrekkers die pre corona al aan e-leren deden; is de behoefte 
aan samenwerking/netwerking groter bij opleidingsverstrekkers uit de onderwijssector en bij grote 
opleidingsverstrekkers, met veel opleidingen aangemeld in de opleidingsdatabank voor Vlaamse 
opleidingsincentives, die omschakelden of uitbreidden naar e-leren tijdens de coronacrisis, en die 
een aanbod voor kort- en middengeschoolden omschakelden. 

13.4 Onderzoek met indicaties voor het AI-
adoptievermogen in het onderwijs 

In dit deel wordt nagegaan na wat de indicaties zijn uit onderzoek voor het adoptievermogen van 
artificiële intelligentie in onderwijs en in hoeverre het Vlaamse onderwijs klaar was om met digitale 
technologieën de implicaties van de coronacrisis op te vangen. Onder andere het TALIS-
onderzoek, de indicatoren uit DESI en PISA, een studie van het Joint Research Centre, een studie 
van KVAB en cijfers van het departement Onderwijs en Vorming komen aan bod. 
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13.4.1 Indicaties voor de AI-readiness van het onderwijs 

Het gebruik van ICT in schoolomgevingen 
Uit het TALIS-onderzoek341 342 343 kunnen indicaties afgeleid worden betreffende openheid voor 
innovatie en de toepassing van AI in het onderwijs op basis van gegevens over incorporatie van 
ICT in schoolomgevingen. Onderstaande tabel biedt een momentopname van het gebruik van 
ICT voor het lesgeven en de ontwikkeling van en behoefte aan ICT-gerelateerde vaardigheden.  

TALIS reveleert dat leraars sinds 2013 de studenten meer en meer gebruik laten maken van ICT 
voor projecten of klastaken. In 2018 rapporteren 53% van de leraren in de hele OESO 
(Vlaanderen: 38%; België: 29%) dat zij frequent of altijd deze praktijk toepassen. In lijn hiermee 
kan worden vastgesteld dat de participatiegraad aan professionele ontwikkeling, ook op het vlak 
van ICT-vaardigheden, in veel landen is toegenomen sinds 2013. Deze stijging kan worden 
verklaard door de verspreiding van ICT-technologieën in alle geledingen van de samenleving en 
ook door de vernieuwing en verjonging van het lerarenbestand, die meer vertrouwd is met deze 
technologieën. TALIS-gegevens suggereren echter dat er maar beperkte voorbereiding en 
ondersteuning beschikbaar is voor leraren om innovatieve werkwijzen te implementeren in hun 
lespraktijken. Slechts 56% van de leraren in de OESO (Vlaanderen: 56 %; België: 51%) kreeg 
training in het gebruik van ICT in de lespraktijk als onderdeel van hun formele opleiding of training, 
en slechts 43% van de leraren (Vlaanderen: 34%; België: 28%) voelde zich hier goed of heel 
goed op voorbereid na voltooiing van hun initiële opleiding of training. Bovendien geeft ongeveer 
18% van de leraren in de OESO (Vlaanderen: 9%; België: 18%) aan een grote behoefte te hebben 
aan professionele ontwikkeling van ICT-vaardigheden voor het lesgeven. Tenslotte ervaart 25% 
(Vlaanderen: 16%; België: 29%) van de schoolleiders het tekort en de ontoereikendheid van 
digitale technologie in de lespraktijk als een belemmering voor kwaliteitsonderwijs. Kortom, 
TALIS-data suggereren dat leraars eerder beperkt zijn in het gebruik van ICT. Er zij op gewezen 
dat de scores van de Vlaamse Gemeenschap doorgaans lager liggen dan deze van het OESO-
gemiddelde, hetgeen een indicatie geeft van het potentieel van het lerarenkorps om met AI-
technologieën om te gaan. 

 
341  OECD (2019). TALIS 2018 Results (Volume I). Teachers and School Leaders as Lifelong Leaders. 
342  Van Droogenbroeck, F., Lemblé, H., Bongaerts, B., Spruyt, B., Siongers, J., & Kavadias, D. (2019). TALIS 2018 

Vlaanderen – Volume I. Brussel: Vrije Universiteit Brussel. 
343  TALIS, de OESO International Teaching and Learning International Survey (TALIS), is een internationaal, 

grootschalig onderzoek onder leraren, schoolleiders en de leeromgeving. TALIS gebruikt vragenlijsten die aan 
leraren en hun schoolleiders worden voorgelegd om data te verzamelen. Het belangrijkste doel is om 
internationaal vergelijkbare informatie te genereren die relevant is voor het ontwikkelen en implementeren van 
beleid gericht op schoolleiders, leraren en onderwijs, met de nadruk op die aspecten die het leren van studenten 
beïnvloeden. Door de bevraging kunnen leraren en schoolleiders input aanleveren voor de analyse en 
ontwikkeling van onderwijsbeleid op belangrijke gebieden. Het hoofdonderzoek (ISCED niveau 2) werd 
uitgevoerd in 31 OESO-landen, waaronder België. Vlaanderen nam ook in 2018 deel aan het TALIS-onderzoek. 
Leraren en schoolleiders van zowel de eerste graad secundair onderwijs (internationaal de kern van TALIS) als 
van het lager onderwijs (internationaal een optionele groep) vulden een uitgebreide vragenlijst in. Een 
onderzoeksteam van de Vrije Universiteit Brussel stond in voor de implementatie van TALIS 2018 in 
Vlaanderen. 
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Tabel 21: ICT en lesgeven 

 
Het VUB-rapport geeft meer gedetailleerde gegevens door in te zoomen op het onderscheid in 
onderwijsniveau (lager onderwijs en 1ste graad SO) en te vergelijken met andere 
referentiegroepen. Vlaamse leraren (lager onderwijs: 38,6%; secundair onderwijs 1ste graad: 
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37,8%) laten leerlingen significant minder gebruik lmaken van ICT, zowel tegenover de EU-5 
landen344 (41,6%) in het lager onderwijs, als in de EU-14345 (50%) en de PISA top-6346 landen 
(41,9%) in de eerste graad secundair onderwijs. Lespraktijken met ICT worden minder gebruikt 
en vragen meer planning en/of meer technische en materiële ondersteuning (bv. competenties in 
ICT en toegang tot ICT). In beide onderwijsniveaus (LO:15,1%; SO 1ste graad: 9,4%) ervaren 
Vlaamse leraren dan ook een hoge behoefte aan professionele ontwikkelingsactiviteiten over 
ICT-vaardigheden en methoden voor geïndividualiseerd leren, zij het minder dan in 2008 en 2013. 
In de lerarenopleiding komt in beide onderwijsniveaus het gebruik van ICT (LO: 49.4%; SO 1ste  
graad: 56.5%) slechts in de helft van de gevallen aan bod. ‘Investeringen in ICT materiaal’ 
figureert in beide onderwijsniveaus (LO: 50,1%; SO 1ste graad: 47,6%) in de top vijf van prioritair 
gewenste investeringen, zij het evenwel als de minst gewichtige van die vijf. Niettemin is deze 
verzuchting sterker aanwezig bij de Vlaamse leerkrachten in beide onderwijsniveaus dan in de 
referentiegroepen: de EU-5 landen voor lager onderwijs (30,3% zonder Frankrijk), de EU-14 
landen (29,4% zonder Frankrijk) en de PISA top-6 landen (24,6%) voor de 1ste graad van het 
secundair onderwijs. 

De toepassing van e-leren 
Uit recent onderzoek, de Index of Readiness for Digital Lifelong Learning347, blijkt dat België 
binnen de EU tot de zwakst scorende landen behoort op het vlak van digitalisering van 
leeractiviteiten: een 21ste plaats met een indexscore van 0,575. De beste leerlingen van de klas 
zijn Estland (0,685), Nederland (0,681), Finland (0,672), Luxemburg (0,668), Malta (0,642) en 
Cyprus (0,641).  

Digitaal leren wordt omschreven als het proces waarbij onderwijs en opleiding, en in het algemeen 
competentieverwerving, -ontwikkeling en -erkenning,  worden getransformeerd door het gebruik 
van digitale technologieën. Er wordt uitgegaan van een ruime benadering in die zin dat elk type 
van leren ondersteund door digitale technologie in aanmerking wordt genomen. Dit omvat zowel 
leren in formeel en niet-formeel onderwijs en opleiding, als vrijwillige informele leeractiviteiten in 
het dagelijks leven, zoals musea bezoeken, een handleiding lezen of video's bekijken. Vanuit dit 
brede perspectief hebben digitale technologieën een invloed op leeractiviteiten van elke leeftijd, 
of het nu gaat om kinderen in het basis en secundair onderwijs, studenten in het hoger onderwijs 
of werknemers in beroepsopleiding in het begin van of gedurende hun loopbaan. Het hanteren 
van een levenslang perspectief in de omschrijving impliceert tevens dat digitaal leren kan 

 
344  Voor het lager onderwijs wordt een vergelijking gemaakt met de vijf landen die beschikbaar zijn uit de hierna 

volgende voetnoot betreffende de  selectie van 14 EU landen. Het gaat om Denemarken, Engeland, Frankrijk, 
Spanje en Zweden. 

345  Oostenrijk, Denemarken, Finland, Frankrijk, Italië, Nederland, Portugal, Spanje, Zweden, Verenigd Koninkrijk, 
Tsjechië, Estland, Letland en Noorwegen. Deze groep landen wordt gebruikt om te vergelijken op het niveau 
eerste graad secundair onderwijs. 

346  De selectie van de top-6 PISA landen werd samengesteld op basis van de landen die (1) beter presteren dan 
Vlaanderen voor wetenschap, wiskunde en lezen in PISA 2015 én (2) een minder grote spreiding hebben dan 
Vlaanderen tussen het kwart hoogste en laagste presterende leerlingen naar sociaal-economische achtergrond. 
Op deze wijze wordt een groep zogenaamde top presterende landen geselecteerd waar de toegevoegde 
waarde van het onderwijs het grootst is. Deze landen zijn Japan, Zuid-Korea, Estland, Finland, Canada (Alberta) 
en Noorwegen. Ook deze groep landen wordt gebruikt om te vergelijken op het niveau eerste graad secundair 
onderwijs. 

347  Beblavý, M., Baiocco, S., Kilhoffer, Z.,  Akgüç, M. and Jacquot, M., (November 2019). Index of Readiness for 
Digital Lifelong Learning: changing how europeans upgrade their skills,  CEPS – Centre for European Policy 
Studies in partnership with Grow with Google.  
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gebeuren in zeer uiteenlopende vormen, met een verscheidenheid aan hulpmiddelen en 
praktijken en betrokkenheid van zeer diverse actoren in het proces. Digitaal leren kan bijvoorbeeld 
gebeuren langs volledig informele bronnen op internet, zoals video's, blogs, sociale 
mediagroepen en apps, met materiaal dat vaak is samengesteld via crowdsourcing-processen. 
Ook kunnen digitale leertools, ontwikkeld door professionals en experten, door formele of niet-
formele instellingen online worden aangeboden op hun websites of speciale apps, bijvoorbeeld 
in de vorm van e-books of MOOC's. Verder kan leren ook gebeuren via digitale hulpmiddelen en 
bronnen in een traditionele, fysieke leeromgeving zoals het klaslokaal, dankzij bijvoorbeeld 
virtuele en augmented reality, gamification van lessen en oefeningen, en tablets en computers. 
Digitaal leren creëert enerzijds nieuwe kanalen voor zelfstandig leren buiten de traditionele 
institutionele omgevingen, zoals scholen universiteiten, laboratoria enz., die moderne 
samenlevingen voor onderwijs en opleiding hebben ontwikkeld. Anderzijds maakt het vormen van 
blended learning (mix van leren met en zonder technologie) mogelijk die plaatsvinden in deze 
traditionele leeromgevingen. Dergelijke vormen complementeren traditionele leermethoden met 
digitaal materiaal en hulpmiddelen, vaak online, waardoor zelfs traditionele vormen van onderwijs 
en opleiding in verschillende aspecten diepgaand veranderen. Kortom, digitale technologieën 
definiëren een nieuw, breder ecosysteem voor leren, waarbij leren plaatsvindt in fysieke en 
virtuele omgevingen, via zowel formele als informele processen. 

De index wordt samengesteld op basis van drie pijlers die nodig geacht worden om het proces 
van digitaal leren te kaderen en die elk subindicatoren omvatten waaraan een specifiek gewicht 
wordt  toegekend (zie tabel hieronder). 
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Tabel 22: Samenstelling van de Readinessindex voor Digital Lifelong Learning 

  

België doet het gemiddeld goed wat betreft deelname aan leren en leerprestaties (9de rang) alsook 
wat betreft de beschikbaarheid en houding ten opzichte van digitale leermiddelen (10de rang), 
maar scoort ondermaats op het vlak van instituties en beleid inzake digitaal leren (23ste rang). 

Een studie over E-leren in Vlaanderen348 ligt enigszins in de lijn met bovenvermelde scores van 
België. Het VIONA-onderzoek reveleert dat het belang van e-leren de afgelopen jaren sterk is 
toegenomen, maar dat het beschikbare aanbod versnipperd is en weinig zichtbaar. Het aanbod 
e-leren is in volle ontwikkeling bij de bevraagde onderwijs- en opleidingsverstrekkers. Blended 
opleidingen, of een combinatie van blended en online opleidingen komen het vaakst voor, terwijl 
slechts enkele respondenten enkel online opleidingen aanbieden. Ook specifiek beleid rond e-
leren en kwaliteitszorg voor e-leren zijn nog in volle ontwikkeling. Uit het rapport blijkt verder dat, 
hoewel e-leren heel wat potentieel heeft op het vlak van communicatie, personalisatie en 
maatwerk, deze mogelijkheden slechts in beperkte mate worden benut. E-leren biedt nochtans, 
aldus het rapport, een interessant instrument om beter in te spelen op de capaciteiten en 
persoonlijke noden van de cursisten. De geconsulteerde experten en aanbieders geloven vooral 
in de groei van blended leren. Door de aanhoudende digitale (r)evolutie zou de technologie in de 
toekomst bovendien nog een grotere rol kunnen spelen bij e-leren (vbn. feedback en opvolging 
cursisten via AI, blockchaintechnologie om verworven competenties te erkennen,…). In antwoord 

 
348  VIONA en Idea Consult (29 maart 2019), E-leren in Vlaanderen, In opdracht van de Vlaamse minister bevoegd 

voor Werk in het kader van het VIONA-onderzoeksprogramma. 
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op een parlementaire vraag349 laat de bevoegde Vlaamse minister weten dat “nieuwe, flexibele 
vormen van opleiding en vorming, zoals e-learning, maar ook werkplekleren bijvoorbeeld, al een 
plaats krijgen binnen het hervormde systeem van Vlaamse opleidingsincentives. Het is nu ook 
mogelijk om Vlaamse opleidingsverlof op te nemen voor specifieke vormen van ‘blended learning’ 
waarbij zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs worden aangewend. Bij de voorloper van 
het Vlaams opleidingsverlof, het betaald educatief verlof, was dat niet het geval.” 

Digitale vaardigheden van burgers en jongeren 
Digitale vaardigheden en geletterdheid kunnen de adoptie van AI in de samenleving en het 
onderwijs faciliteren. 

Digital Economy and Society Index 

Uit de Eurostat-database blijkt dat 5% van de totale Belgische werkgelegenheid in 2019 wordt 
ingevuld door ICT-specialisten.350 Met een 7de positie scoort België duidelijk boven het EU28-
gemiddelde van 3,9% maar vertoont het toch een achterstand tegenover de koplopers Zweden 
(7%), Finland (6,8%), Luxemburg (6,1%), Estland (6%) en in mindere mate Nederland (5,6%). 

Wat het aantal individuen betreft dat beschikt over digitale basis- of gevorderde vaardigheden 
beschikt 61% van de Belgische burgers tussen 16 en 74 jaar in 2019 over deze vaardigheden 
tegenover 58% in de EU. In de toplanden voor deze indicator ligt dit aandeel digitaal vaardige 
burgers beduidend hoger: Luxemburg351 telt 85% digitaal basis- of bovenmatig vaardige burgers, 
Nederland 79%, Finland 76%, het VK 74%, Zweden 72%, Duitsland en Denemarken 70%. In 
België beschikt 34% van de burgers over meer dan digitale basisvaardigheden, waarmee België 
het niveau van het Europees gemiddelde van 33% nipt overschrijdt. Luxemburg, Nederland, 
Denemarken, Zweden, VK en Finland beschikken op dat vlak over aandelen die boven de 45% 
liggen. Het aandeel individuen dat over lage digitale vaardigheden beschikt, ligt in 2019 in België 
(29%) iets hoger dan het Europees gemiddelde (28%). In landen als Nederland (16%), Finland 
(19%), het VK (20%), Oostenrijk (21%), Duitsland (22%) en Portugal (22%) ligt dat aandeel 
beduidend lager. 

Focust men op de leeftijdscategorie van 16 tot 24 jaar waarin jongeren veelal nog leerplannen 
koesteren, dan blijkt dat 82% van de Europese jongeren over minstens digitale 
basisvaardigheden beschikt. België scoort met 79% onder het EU-gemiddelde en heeft een 
serieuze achterstand ten aanzien van de koplopers zoals Kroatië (97%), Nederland (93%) en 
Estland (93%). Van een achterstand kan eveneens gesproken worden wanneer gekeken wordt 
naar het aandeel jongeren met hoge digitale vaardigheden: met 51% bevindt België zich ver 
onder het EU-gemiddelde (59%) en de kloof met de toplanden Kroatië (82%), Nederland (78%), 
Estland (76%), het VK (75%) en Finland (74%) is gigantisch. Bovendien telt België meer jongeren 
met lage digitale vaardigheden (18%) dan het EU-gemiddelde (16%). Kroatië (2%), Nederland 
(5%), Litouwen (5%), Estland (6%), Tsjechië (7%), Griekenland (7%) het VK (8%) en Finland 
(10%) scoren op dat vlak beduidend beter. 

 
349  Vraag om uitleg van Robrecht Bothuyne aan Hilde Crevits, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, 

Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over e-learning, 
Commissievergadering nr. C130 (2019-2020) – 13 februari 2020. 

350  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/ICT_specialists_in_employment 
351  Cijfers voor 2017. 



  

 Artificiële intelligentie: sociaal-economische verkenning  

 
 

 
291 

 

 

 

 

Figuur 120: Digitale vaardigheden bij jongeren tussen 16 en 24 jaar (2019, Eurostat) 

 
Figuur 121: Jongeren tussen 16 en 24 jaar met minstens digitale basisvaardigheden (2019, Eurostat) 
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Figuur 122: Jongeren tussen 16 en 24 jaar met meer dan digitale basisvaardigheden (2019, Eurostat) 

 
Ook de verhouding van het aantal personen met een hogere opleiding en/of werkzaam in 
Wetenschap en Technologie ten aanzien van de actieve bevolking352 kan een indicatie zijn van  
het absorptiepotentieel van AI in de samenleving. Op dat vlak scoort België met 52,7% 
(Vlaanderen 52,3%) en een 7de positie in 2019 beduidend beter dan het Europees gemiddelde 
van 46,6%. Luxemburg (61,5%), Zweden (56,2%), het VK (55,8), Finland (54,7%), Ierland 
(53,7%) en Nederland (52,8) doen echter nog beter. 

PISA 2018353 

De lees- en STEM-vaardigheden van studenten kan eveneens een aanwijzing zijn voor enige 
aanleg voor digitale geletterdheid. De PISA 2018-resultaten schetsen een beeld. Op het vlak van 
leesvaardigheid vallen de Vlaamse 15-jarigen voor leesvaardigheid uit de top 10 van de 
deelnemende landen. Binnen Europa doen Ierland, Estland, Finland en Polen het beter. De 
resultaten van Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Noorwegen, Duitsland en Slovenië 
zijn te vergelijken met de Vlaamse resultaten. In Vlaanderen zijn er meer toppresteerders voor 
leesvaardigheid dan gemiddeld over de OESO-landen heen. Maar bijna 1 op 5 van de 15-jarigen 
haalt het basisniveau voor leesvaardigheid niet. Dit betekent dat die leerlingen niet in staat zijn 
de teksten functioneel te gebruiken en de nodige informatie eruit te halen. De gemiddelde 
Vlaamse leesvaardigheidsscore daalt significant. De negatieve trend uit het vorige PISA-
onderzoek (2015) zet zich verder. 

Internationaal doen de Vlaamse studenten het nog steeds goed in wiskunde en wetenschappen, 
maar een daling is zichtbaar. Voor wiskunde en wetenschappen behoren de Vlaamse leerlingen 
nog altijd tot de Europese top. Voor wiskunde doen enkel zes Aziatische landen beter. Voor 
wetenschappen zijn dat naast vijf Aziatische landen ook Estland, Finland en Canada. In 

 
352  Bron: Eurostat database. https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 
353  Programme for International Student Assessment (PISA) is een internationaal vergelijkend onderzoek op 

initiatief van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). PISA test 15-jarigen 
op hun leesvaardigheid, wiskundige geletterdheid en wetenschappelijke geletterdheid, ongeacht waar ze zich 
bevinden in het onderwijssysteem. Naast een test krijgen de leerlingen ook een vragenlijst. De schooldirectie 
vult ook een vragenlijst in. 
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Vlaanderen scoort 83% van de leerlingen op of boven het vaardigheidsniveau 2. Alleen Aziatische 
landen doen het zoals gezegd beter.  17% van de Vlaamse leerlingen zijn laagpresteerders voor 
wiskundige geletterdheid, wat lager ligt dan het internationaal OESO-gemiddelde (24%). 
Laagpresteerders behalen vaardigheidsniveau 2 niet. 19% van de Vlaamse leerlingen zijn 
toppresteerders voor wiskundige geletterdheid. Dit is het hoogste percentage van alle Europese 
landen. Toppresteerders behalen een vaardigheidsniveau van 5 of 6. Toch is de trend hier ook 
negatief, want de gemiddelde scores gaan achteruit tussen 2003 en 2018. Het percentage 
toppresteerders wiskunde daalt met 15 % het sterkst in Vlaanderen. 

Op het vlak van wetenschappelijke geletterdheid scoort 82% van de leerlingen in Vlaanderen op 
of boven het vaardigheidsniveau 2. Binnen Europa doen alleen Estland en Finland het beter. 18% 
van de Vlaamse leerlingen zijn laagpresteerders voor wetenschappelijke geletterdheid. Hierdoor 
staat Vlaanderen op de 15de plaats van alle deelnemende landen. 10% van de Vlaamse 
leerlingen leveren een topprestatie voor wetenschappelijke geletterdheid, wat hoger ligt dan het 
internationaal gemiddelde (7%). Maar ook voor wetenschappelijke geletterdheid zien we de 
gemiddelde score dalen: Vlaanderen gaat 20 punten achteruit tussen 2006 en 2018. Ook bij de 
laagpresteerders is de negatieve trend zichtbaar. Met een stijging van 6,4% laagpresteerders 
behoort Vlaanderen tot de 9 landen waar het percentage laagpresteerders met meer dan 5% 
stijgt tussen 2006 en 2018. 

Figuur 123: Dalende trend leesvaardigheid, wiskundige en wetenschappelijk geletterdheid 15-jarigen 
(Gemiddelde PISA-scores 15-jarigen naar domein, Vlaams Gemeenschap, 2003-2018, punten) 

 
De Vlaamse 15-jarigen haalden voor leesvaardigheid in 2018 een gemiddelde PISA-score van 
502 punten. Deze score daalde tussen 2009 en 2018 met 17 punten. Er wordt vergeleken met 
2009 omdat in dat jaar leesvaardigheid het hoofddomein was in het PISA-onderzoek. De 15-
jarigen haalden in 2018 voor wiskundige geletterdheid een gemiddelde PISA-score van 518 
punten. Deze score daalde tussen 2003 (wiskundige geletterdheid hoofddomein) en 2018 met 35 
punten. De Vlaamse PISA-score voor wetenschappelijke geletterdheid van 15-jarigen bedroeg in 
2018 gemiddeld 510 punten. Tussen 2006 (wetenschappelijke geletterdheid hoofddomein) en 
2018 daalde deze score met 19 punten. 
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Figuur 124: Laag- en toppresteerders PISA per domein (Vlaamse Gemeenschap, 2003-2018, in %) 

 

Gespecialiseerd onderwijsaanbod 
Een studie van het Joint Research Centre354 brengt het gespecialiseerd onderwijsaanbod in AI-
vaardigheden in kaart. 

De AI-onderwijspenetratiegraad (het aantal bachelor en master AI-programma’s per 100) is in 
2018 het hoogst in Roemenië, Slovakije en Estland. Ook de Scandinavische landen scoren goed. 
België bevindt zich in de middenmoot en doet iets beter dan het EU 28-gemiddelde (4 AI 
academische programma’s per 100). Er kunnen 2054 academische AI-programma’s 
gedetecteerd worden op een totaal van 52001 opleidingsprogramma’s in de EU. Dit is slechts 
3,9% van alle beschikbare academische programma’s, m.a.w. 4 programma’s per 100355. Telt 
men er programma’s in het domein van high-performance computing en cybersecurity bij, dan 
loopt het aandeel op tot 6,7%. Er zijn in totaal 197 Europese universiteiten met in totaal 406 
gespecialiseerde masters in AI; 84 van de universiteiten, of 43%, biedt minstens 2 
gespecialiseerde masters aan in AI. België biedt 25 academische AI-programma’s aan (1,2% van 
het EU-aanbod), waarvan 3 gespecialiseerde masteropleidingen (0,7% van het EU-aanbod). Het 
grootste aanbod in absolute cijfers vindt men terug in het VK (1.144 programma’s), Nederland 

 
354  López Cobo M., De Prato G., Alaveras G., Righi R., Samoili S. , Hradec J., Ziemba L.W., Pogorzelska K., 

Cardona M., Academic offer and demand for advanced profiles in the EU. Artificial Intelligence, High 
Performance Computing and Cybersecurity, EUR 29629 EN, Publications Office of the European Union, 
Luxembourg, 2019 Joint research Centre, European Commission. 

355  Wegens gebrek aan gegevens over het totaal aantal programma’s per lidstaat, kan het aantal AI-programma’s 
per 100 niet nader toegelicht worden. 
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(103) en Duitsland (98). In vergelijking met Nederland is het aanbod in België dus beperkter, een 
vaststelling die ook de KVAB356 reeds deed. 

Volgens KVAB wordt AI in Nederland beschouwd als een zelfstandige discipline, op hetzelfde 
niveau als wiskunde, informatica en natuurwetenschappen. Vrijwel elke universiteit heeft een 
(Engelstalige) bacheloropleiding AI, die wordt gevolgd door een tweejarige master. De instroom 
van studenten is zeer groot, met een gemiddelde van 150 tot 200 eerstejaars per universiteit. 
Deze opleidingen worden aan verschillende faculteiten gegeven afhankelijk van waar de nadruk 
op ligt, maar vooral in de masterprogramma’s die aanleunen bij de computerwetenschappen. 
Bovendien hebben sommige AI-opleidingen in Nederland een niet-technologisch gerichte 
component, zodat ze heel wat studenten aantrekken die niet noodzakelijk de wiskundige en 
wetenschappelijke achtergrond hebben van de opleidingen ingenieurs- of 
computerwetenschappen, maar toch productief werk kunnen verrichten in AI, vooral wat de 
facetten ‘taal’ en ‘denken’ betreft. Deze verscheidenheid zorgt er dus voor dat jongeren met 
verschillende en brede interesses terecht kunnen in een AI-opleiding en dat ook meer vrouwelijke 
studenten instromen in AI-gerelateerde opleidingen. Duitsland is gekend voor zijn 
ingenieursopleidingen. Verschillende masters bieden vakken in AI aan zoals de masters in 
wiskunde, in Embedded Systems Engineering of in Robotic Systems Engineering. De Technische 
Universität Berlin heeft een specifieke master in autonome systemen. Nog andere masters die in 
hun opleiding AI-vakken aanbieden, zijn gelinkt met digitale media, taal-en 
communicatietechnologieën, hernieuwbare energie, alsook water- en afvalbeheer. Het succes 
van de ingenieursopleidingen en computerwetenschappen in Duitsland kan mogelijks verklaard 
worden door het feit dat het een goed uitgebouwd aanbod heeft aan computationeel denken en 
programmeren in het secundair onderwijs. Het VK vangt het tekort aan STEM-studenten op door 
programmeren een verplicht vak te maken voor leerlingen tussen vijf en zestien jaar. De 
universitaire opleidingen inzake AI in het VK zijn zeer talrijk. Daarnaast bestaan er ook privé-
initiatieven. Zo kunnen schoolverlaters bij PwC in het VK een betaald programma van vier jaar in 
computerwetenschappen of software engineering volgen. Zodoende kunnen ze de verschillende 
technologieën (AI, drones of AR) meteen toepassen met en voor de klanten. In Finland zijn er 
verschillende AI-masters. Voorbeelden hiervan zijn de master in autonome systemen aan de 
universiteit van Aalto en de master in robotica en AI aan de Tampere University of Technology. 
AI maakt ook, deel uit van opleidingen zoals landbouwwetenschappen en levenswetenschappen 
aan de universiteit van Helsinki. In de VS zijn er veel universiteiten die wereldwijde faam genieten 
voor hun AI-opleidingen (top vijf: Carnegie Mellon University, Masachusetts Institute of 
Technology (MIT), Stanford University, University of California Berkeley en University of 
Washington). China investeert momenteel zwaar in AI-opleidingen. Zo is het internationale AI-
opleidingsprogramma voor Chinese universiteiten gestart in april 2018 aan de universiteit van 
Peking. Dit is het meest grootschalige AI-programma te wereld, met als doel de komende vijf jaar 
500 leerkrachten en 5.000 studenten op te leiden. China heeft de knowhow en is bezig met het 
opnemen van AI in hun opleidingen, ook in het secundair onderwijs. Om in Vlaanderen aan de 
toenemende behoeften te kunnen voldoen, zijn meer AI-specialisaties en AI-gerelateerde vakken 
te integreren in opleidingen zoals computerwetenschappen, informatica en statistiek. 
Tegelijkertijd is het belangrijk het multidisciplinaire aspect van AI in aanmerking te nemen en dit 
ook te promoten in opleidingen buiten IT, zoals bijvoorbeeld psychologie, rechten, communicatie, 
politieke wetenschappen, ingenieurswetenschappen, biologie en geneeskunde. In het lager en 

 
356  Steels, L. (e.a.). Artificiële Intelligentie. Naar een vierde industriële revolutie?, KVAB, Standpunt 53, 2017. 
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secundair onderwijs kunnen praktische voorbeelden en toepassingen van AI gedemonstreerd 
worden, best door mensen uit het bedrijfsleven. Specifieke opleidingen in het secundair onderwijs 
zoals IT-wetenschappen of IT-wiskunde of de uitbreiding van STEM-programma’s met 
programmeren en probleemoplossend denken kunnen de instroom van leerlingen naar data-
analyse en AI stimuleren.  De nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad secundair 
onderwijs kunnen in dat opzicht een bepalende rol kunnen spelen door sterker in te zetten op de 
technologische vorming. Bovendien is er, bijvoorbeeld via interuniversitaire zomerscholen, een 
behoefte aan kortere opleidingen, herscholing en bijscholing, ook voor mensen in het 
bedrijfsleven.357 

STEM-richtingen in Vlaanderen 

De meest recente cijfers358 over het aantal leerlingen in STEM-richtingen hangen een 
dubbelzinnig beeld op. STEM doet het goed in het algemeen secundair onderwijs (aso) – waar 
het ook meer meisjes aantrekt – maar blijft wat ter plaatse trappelen in het technisch (tso) en 
beroepsonderwijs (bso). Binnen de onderwijsvormen is de stijging van het percentage STEM-
leerlingen t.o.v. 2010-2011 (de nulmeting) het grootst in het aso (eerste leerjaar van de tweede 
graad: van 29,78% 2010-2011 naar 35,17% in 2018-2019. Het percentage meisjes in aso-STEM-
studierichtingen bedraagt in 2018-2019 in het eerste leerjaar van de tweede graad 46,22%. In het 
eerste leerjaar van de derde graad is er een stijging van 51,81% (2010-2011) naar 54,90% (2018-
2019). In het eerste leerjaar van de derde graad aso bedraagt het aandeel STEM-meisjes in 
2018-2019 50,63%. In het bso is t.o.v. 2010-2011 het percentage leerlingen in STEM-
studierichtingen zowel gedaald in het eerste leerjaar van de tweede graad (van 40,47% naar 
40,29% in 2018-2019) als in het eerste leerjaar van de derde graad (van 37,90% naar 36,99% in 
2018-2019). Het aandeel meisjes in STEM-studierichtingen is 5,83% (2018-2019) in het eerste 
leerjaar van de tweede graad en 4,03% in het eerste leerjaar van de derde graad. Dat was in 
2010-2011 resp.5,73% en 3,68%. In het tso is t.o.v. 2010-2011 een het percentage leerlingen in 
een STEM-studierichting in het eerste leerjaar van de tweede graad gestegen van 36,13% naar 
37,26% in 2018-2019. In het eerste leerjaar van de derde graad is er een daling van 40,16% in 
2010-2011 naar 39,67% in 2018-2019. Als de percentages vergeleken worden met die van het 
schooljaar 2017-2018 kan in het eerste leerjaar van de tweede graad een daling van 37,59% naar 
37,26% vastgesteld worden. In het eerste leerjaar van de derde graad is er in 2018-2019 
eveneens een daling tegenover 2017-2018: 39,67% tegenover 40,09%. Het aantal meisjes in tso 
is in het eerste leerjaar van de tweede graad 12,60% tegenover 10,98% in 2017-2018 en 
tegenover 10,38% in 2010-2011. In het eerste leerjaar van de derde graad zijn de STEM-meisjes 
nu met 16,51% (tegenover 15,67% in 2017-2018 en tegenover 13,81 % in 2010-2011). 

Het Vlaams Hervormingsprogramma 2020359 stelt in verband met de eindtermen het volgende: 
“De nieuwe eindtermen zijn gebaseerd op 16 sleutelcompetenties. Deze kerncompetenties 
hebben een duidelijk verband met de Europese kerncompetenties voor levenslang leren en de 
21e-eeuwse vaardigheden, zoals aanbevolen door de EC en de OESO. Ze dragen bij tot een 
positieve mentaliteit t.a.v. (levenslang) leren. Bij de uitrol van de nieuwe eindtermen in het SO 
wordt bijzondere aandacht geschonken aan het samenspel tussen de beroepskwalificaties en 

 
357  PwC, Benchmarkstudie over artificiële intelligentie, Departement Economie, Wetenschap en Innovatie, juli 

2018. 
358  Departement Onderwijs en Vorming, STEM-monitor 2020, juni 2020. 
359  Vlaamse Regering, Vlaams Hervormingsprogramma 2020, 3 april 2020. 
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eindtermen. Leerlingen uit beroepssecundair onderwijs (bso), en desgevallend technisch 
secundair onderwijs (tso), komen zo goed voorbereid op de arbeidsmarkt.” En verder: “Na de 
invoering van nieuwe eindtermen in de 1ste graad van het SO, wordt nu werk gemaakt van 
nieuwe eindtermen voor de 2de en 3de graad van het SO en nadien ook van nieuwe eindtermen 
voor het basis- en volwassenenonderwijs. Alle studierichtingen van het SO dienen aan te sluiten 
op ofwel de noden van de arbeidsmarkt, ofwel op de startkwalificaties van het hoger onderwijs, 
of op beide. Het volledige studieaanbod van het SO wordt samengebracht in één eenvoudige en 
uniforme tabel waardoor ouders en leerlingen zicht krijgen op alle mogelijke leertrajecten. Deze 
tabel omvat zowel de door de overheid ontwikkelde matrix met de studiedomeinen, finaliteiten en 
onderwijsvormen (algemeen secundair onderwijs, beroepssecundair onderwijs, kunstsecundair 
onderwijs, technisch secundair onderwijs) als de basisopties en pakketten van de eerste graad.” 
De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, het advies- en overlegorgaan van de Vlaamse 
sociale partners, stelt in zijn digitaliseringsagenda dat “Vlaanderen werk moet maken van een 
vaardighedengarantie. Die moet verzekeren dat kinderen en volwassenen de nodige 
basisvaardigheden verwerven (incl. digitale basisgeletterdheid en zgn. ‘21st century skills’) en 
zorgen voor onderwijskwalificaties en/of beroepskwalificaties die garanties bieden op functionele 
(digitale) geletterdheid, ook in het secundair onderwijs met arbeidsfinaliteit (BSO) en met dubbele 
finaliteit (TSO). Datageletterdheid, inzicht in algoritmes en privacygeletterdheid zijn slechts enkele 
voorbeelden van type geletterdheden die binnen een datagedreven samenleving steeds 
belangrijker worden. Het zijn sleutelcompetenties voor de toekomst.”360 In een advies over de 
eindtermen 2de en 3de graad secundair onderwijs vraagt de SERV verder dat “de Vlaamse 
Regering de bijdragen die bij dit advies zijn gevoegd, grondig zou bekijken en ze waar mogelijk 
te honoreren, rekening houdend met de haalbaarheid en het belang van consistentie en een 
stevige basisvorming voor alle leerlingen. De bijdragen rond STEM en digitale competenties, 
Burgerschap en Sociale relaties en Loopbaancompetenties en ondernemingszin zoals geclusterd 
onder 3.2.2 moeten voor de SERV volledig gehonoreerd worden.”361 

 
360  SERV, De transitie naar een digitale samenleving. Aanbevelingen en acties, 4 juli 2018. 
361  SERV, Eindtermen 2de en 3de graad secundair onderwijs. Advies over het voorontwerp van decreet betreffende 

de onderwijsdoelen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs en diverse andere verwante 
maatregelen, 28 augustus 2020. 
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Figuur 125: AI onderwijs en AI industrie penetratiegraad EU 

 
 
Figuur 126: Aantal universiteiten per domein (Artificial Intelligence, High-Performance Computing and 

Cybersecurity), EU, 2018 

 
Bron: JRC, European Commission, 2019 
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13.4.2 Indicaties voor het digitale aanpassingsvermogen van het 
onderwijs aan de impact van de coronacrisis 

Bevindingen uit TALIS 2018 kunnen ook aangewend worden om een beeld te schetsen van het 
digitale aanpassingsvermogen van leerkrachten en scholen aan nieuwe manieren van onderwijs 
(en de inschakeling van AI) in het licht van de COVID-19-crisis362. Dat aanpassingsvermogen is 
zeer cruciaal, zowel vanuit sociaal-pedagogische als vanuit economische invalshoek. Op 3 mei 
2020 rapporteerde het UNESCO Statistisch Instituut dat 182 landen een volledige sluiting van 
alle scholen hadden opgelegd waardoor wereldwijd 1,3 miljard studenten werden geraakt. Zelfs 
na de heropening van de scholen en de hervatting van de lesactiviteiten, is het duidelijk dat de 
situatie – zeker in de eerstkomende maanden - niet meer dezelfde zal zijn als vóór de crisis.  

Digitale paraatheid van het lerarenkorps 
67% van de leerkrachten in het lager secundair onderwijs had vóór de crisis het gevoel dat zij 
studenten ondersteuning konden bieden bij het leerproces door middel van digitale technologie 
(bv. computers, tablets, smartboards). In Vlaanderen lag dat aandeel op 74,4% en dus boven het 
OESO-gemiddelde (van 31 betrokken landen).  Daarentegen gaf 18% van de leerkrachten op 
OESO-niveau aan een hoge nood te hebben aan professionele opleiding in dit domein. In 
Vlaanderen bedroeg dit aandeel 9,4%. 

Figuur 127: % van leerkrachten lager secundair onderwijs die het gevoel hebben te studenten te kunnen 
ondersteunen bij het leren door middel van digitale technologie (“best veel” of  “veel”) 

 
Deze pre-crisis analyse brengt aan het licht dat de transitie naar afstandsonderwijs en -leren op 
OESO-niveau een uitdaging zou betekenen voor ongeveer één derde van de leerkrachten en 
eerder problematisch zou zijn voor bijna één op vijf leerkrachten. 

 
362  OECD, How prepared are teachers and schools to face the changes to learning caused by the coronavirus 

pandemic?, Teaching in focus #32, May 2020. 
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De integratie van ICT in de professionele ontwikkelingsactiviteiten kan eveneens een indicatie 
zijn van de digital readiness van het lerarenkorps. Op OESO-niveau geeft 60,4% van de 
leerkrachten aan dat ICT-vaardigheden om les te geven deel uitmaken van hun professionele 
vormingsactiviteiten, tegenover 44,8% van de Vlaamse leerkrachten. 

Innovatiegerichtheid van het lerarenkorps 
Niettegenstaande de uitdagingen die de overgang naar onderwijs op afstand voor sommige 
leraren met zich meebracht, kan uit TALIS 2018 afgeleid worden dat 74% - Vlaanderen (63,7%) 
ligt hier ver onder het OESO-gemiddelde - van de bevraagde leerkrachten “akkoord” of “helemaal 
akkoord” was met de stelling dat de meeste leerkrachten in hun school open staan voor 
verandering, en dus voor innovatie leerpraktijken in OESO-scholen.  

Figuur 128: % van leerkrachten lager secundair onderwijs dat “akkoord” of “helemaal akkoord” is over de 
innovatieopenheid van hun collega’s 

  

Een mogelijke rem hierbij zou evenwel kunnen uitgaan van een gebrekkige deelname aan 
professionele ontwikkelingsactiviteiten, onder meer via online opleiding: 36% van de OESO-
leerkrachten nam deel aan professionele opleidingen via online cursussen/seminaries. In 
Vlaanderen bedroeg dat aandeel slechts 14,5%. 

Innovatiegerichtheid kan ook bevorderd worden door een collaboratieve cultuur. TALIS 2018 
peilde naar de samenwerkingscultuur in het lerarenkorps in de scholen vóór de crisis, alsook naar 
het educatief leiderschap van schooldirecteurs, die een sleutelrol kunnen spelen in het 
bevorderen van de samenwerking rond instructiepraktijken. Op OESO-niveau gaf 59% van de 
directeurs aan “vaak” of “zeer vaak” actie te ondernemen om samenwerking tussen de 
leerkrachten te ondersteunen met het oog op de bevordering van nieuwe lespraktijken. 
Daartegenover gaf slechts 21% van de leerkrachten te kennen dat zij minstens éénmaal per 
maand deelnamen aan collaboratieve professionele opleidingen in school en slechts 40% maakte 
deel uit van een lerarennetwerk dat speciaal werd opgericht voor verdere professionele 
ontwikkeling. Vlaanderen hinkt terzake achterop met een aandeel van minder van 5% van 
leerkrachten dat minstens éénmaal per maand deelneemt aan groepsopleidingen op school en 
een aandeel van 32,7% dat deel uitmaakt van een lerarennetwerk.  
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Figuur 129: % van leerkrachten lager secundair onderwijs dat aangeeft minstens éénmaal per maand deel te 
nemen aan collaboratieve professionele opleiding in hun school 

   

Ook de inhoud van de professionele ontwikkelingsactiviteiten kan een indicatie geven van de 
innovatiegerichtheid van het lerarenkorps. In het kader van AI zijn vooral ICT-vaardigheden en 
gepersonaliseerd leren van belang. Tegenover leraren in de OESO maken 
professionaliseringsactiviteiten over ICT-vaardigheden om les te geven alsook over 
geïndividualiseerd leren veel minder vaak deel uit van de vormingsactiviteiten van Vlaamse 
leraren. In Vlaanderen geeft 44,8% respectievelijk 26,5% van de leerkrachten aan dat ICT-
vaardigheden respectievelijk geïndividualiseerd leren om les te geven deel uitmaken van de 
vormingsactiviteiten. In de OESO bedragen deze aandelen 58,3% respectievelijk 46,6%.   

13.5 De potentiële impact op onderwijsmethodiek, leren, 
en lesgeven  

13.5.1 Onderwijsmethodiek 

Een wijzigende onderwijscontext 
De toekomstige context van leren en lesgeven 

Momenteel bevindt AI zich in de vroege fase van de levenscyclus van breed toepasbare 
technologieën waarbij de technologie ongekende mogelijkheden worden toegedicht, zonder dat 
men een volledig zicht heeft op de beperkingen en de uitdagingen van het gebruik ervan. Dit leidt 
tot een technologiepush waarbij het kan voorkomen dat AI bijvoorbeeld in zoveel mogelijke 
onderwijssettings zou worden toegepast. In het stadium van technologiepush beschikken 
technologie-experts over schaarse kennis, waardoor deze kennis vaak domineert en andere 
kennistypes verdringt. Op het vlak van onderwijs en opleiding, kan dit problematisch worden 
aangezien technologen het design zullen aanpassen aan hun eigen ervaringen en overtuigingen 
over ‘leren’. Daarom is een continue dialoog over de doelmatige en verantwoorde toepassingen 
van AI nodig. Daarbij is het even belangrijk inzicht te krijgen waarom en waartoe AI gebruikt wordt 
als hoe het wordt gebruikt. Dit veronderstelt dat opleiders, leerkrachten en beleidsmakers een 
goed inzicht verwerven in AI in de bredere context van de toekomst van leren. 
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Machine learning wordt vaak wordt opgevat als een eenvoudige associatie tussen systeeminput 
en output. Neurale AI geeft de voorkeur aan grote datasets en gestandaardiseerde testen. De 
huidige neurale AI-systemen passen goed bij leermodellen die leren beschouwen als een 
overdracht van kennis naar de student. Echter, het is momenteel niet duidelijk of testresultaten 
een accurate indicator voor ‘leren’ zijn. Het kan voor het ondersteunen van ‘leren’ belangijker zijn 
om de individuele ontwikkeling te meten eerder dan de gemiddelde performantie bij 
gestandaardiseerde testen. Een kritiek op gestandaardiseerde toetsen is dat het een 
momentopname betreft, en niet in alle gevallen een goede representatie is van het presteren van 
een leerling. AI kan alternatieve oplossingen bieden voor gestandaardiseerde toetsen. Met AI 
kunnen de prestaties van een leerling gedurende het gehele leerproces worden gemonitord. 
Hierdoor is het niet meer nodig om te toetsen op specifieke momenten en ontstaat een beter 
beeld van de capaciteiten van een leerling. 

Indien ‘leren’ wordt opgevat in de zin van de ontwikkeling van vaardigheden en competenties, 
moet nagedacht worden over de verschillende mogelijkheden om AI in leerprocessen te 
incorporeren. AI kan een belangrijke bijdrage leveren als wordt vermeden dat niet die ideeën, 
concepten en praktijken worden geautomatiseerd en gerepliceerd die weinig bijdragen tot de 
bevordering van ‘leren’. Het is immers meer voor de hand liggend dat AI wordt ingezet in de 
actuele onderwijscontext waarbij aspecten worden geautomatiseerd die belangrijk waren in het 
verleden. Het is daarom aangewezen de nadruk te leggen op onderzoek naar de rol van AI in 
toekomstig (gewenste) ontwikkelingen rond ‘leren’ en ‘lesgeven’, eerder dan in de context van 
huidige onderwijssystemen en leervormen.363 

De vraag naar de rol van AI in een toekomstige context rond ‘leren’ komt ook bij intelligente 
studiebegeleidingssystemen aan bod. Deze systemen hanteren een studentenmodel dat 
informatie bijhoudt over de huidige status van de student en mogelijke knelpunten probeert af te 
leiden uit de manier waarop de student een domein begrijpt dat hij of zij aan het leren is. Neurale 
AI-systemen lenen zich goed voor diagnostische taken en kunnen studentenmodellen genereren 
indien zij over voldoende data kunnen beschikken. Neurale AI-systemen kunnen ook 
interactiepatronen aanleren en deze associëren met pedagogisch relevante clusters, zodat een 
leraar een beter begrip kan krijgen van de manieren waarop studenten denken en waar ze 
effectief kunnen worden begeleid. Dergelijke diagnostische data kunnen ook aan leerlingen 
bezorgd worden zodat ze kunnen reflecteren over hun metacognitieve benaderingen en mogelijke 
domeinen waarin ze verdere ontwikkeling behoeven. Neurale AI heeft daarom een groot 
potentieel voor diagnostiek, analyse en educatieve datamining. 

De snelle ontwikkelingen in natuurlijke taalverwerking en op AI gebaseerde mens-machine 
interfaces zullen ook nieuwe pedagogische mogelijkheden genereren, onder meer lesgeven door 
leerkracht-robots. Affective computing en emotie-AI zullen hierbij belangrijke componenten zijn. 
Hiermee kunnen omspringen is  evenwel niet voor de hand liggend. Er is behoefte aan duidelijke 
pedagogische richtlijnen en principes om met AI in te spelen op fundamentele sociale en 
economische uitdagingen, eerder dan AI in te schakelen voor het onmiddellijk oplossen van 
waargenomen problemen. Dit vergt een duidelijke visie op en beleid voor de toepassing van 
technologische mogelijkheden in een bredere context van de transformatie van het onderwijs en 

 
363  Tuomi, I. The Impact of Artificial Intelligence on Learning, Teaching and Education. Policies for the future, Eds. 

Cabrera, M., Vuorikari, R. & Punie, Y., EUR 29442 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 
2018. 
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de toekomst van het leren. Concrete experimenten met leerkrachten en onderwijsexperten in een 
authentieke omgeving kunnen hierover meer inzichten aanleveren.  

Van een instrumentele naar een ontwikkelingsgerichte rol van onderwijs 

Huidige AI-systemen maken het mogelijk om de vooruitgang van een student op permanente 
wijze in te schatten en te monitoren. In plaats van examens te organiseren die zorgen voor een 
selectie, kunnen AI-gesteunde beoordelingen de leerlingen helpen om hun skills en competenties 
te ontwikkelen en hen aan boord te houden van effectieve leerpaden. Met dergelijke permanente 
evaluaties kunnen kennis en inzichten worden bevorderd in de beoordeling van skills en 
competenties en kunnen transversale sleutelcompetenties worden gedetecteerd. Dit impliceert 
een shift van de instrumentele rol van onderwijs naar een meer ontwikkelingsgerichte rol. 
Aangezien kennis en data thans op tot nog toe ongekende wijzen worden ontwikkeld, is het 
belangrijk dat AI ruimer wordt opgevat dan enkel als een oplossing voor problemen in de huidige 
onderwijssystemen. Op die manier wordt vermeden dat AI gebruikt zal worden om gevestigde 
institutionele structuren en geroutineerde praktijken te bestendigen die echter irrelevant zijn voor 
de toekomst. Toekomstgerichte beleidsverkenningen kunnen ertoe bijdragen om deze uitdaging 
het hoofd te bieden. 

AI In future-ready curricula 

In het JRC-rapport wordt erop gewezen gewaarschuwd dat onderwijs en opleidingen nog veel te 
weinig afgestemd zijn op de “21st century skills”364, en nog te veel uitgaan van de bestaande, 
klassieke denkwijzen. Dit wordt bevestigd door een rapport van de Europese Commissie waaruit 
blijkt dat de huidige onderwijssystemen momenteel onvoldoende uitgerust zijn om de toekomstige 
behoeften en om studenten voor te bereiden op een AI-gedreven wereld met een onzekere 
arbeidsmarkt. Het JRC-rapport merkt in die zin op dat het onderwijs het niet gemakkelijk heeft om 
in te spelen op specifieke werkgerelateerde vaardigheden van de toekomst. Niettemin is er nood 
aan het opstellen van ‘future-ready’ curricula, hetgeen impliceert dat de belangrijkste taalkundige, 
wiskundige en technologische vaardigheden moeten worden beoordeeld en geëvalueerd  en dat 
voldoende aandacht wordt besteed aan het opbouwen van digitale geletterdheid. Een extra 
zwakte in de meeste onderwijssystemen blijft vandaag het ecosysteem voor levenslang leren. 
Levenslange leersystemen zijn gericht op hoogopgeleide werknemers, terwijl de participatie 
aanzienlijk lager blijft bij werknemers die actief zijn in potentieel automatiseerbare banen.365 De 
creatie van competentieplatformen in het onderwijs die effectief levenslang leren mogelijk maken, 
kunnen alvast inspelen op deze uitdaging. 

Het klaarstomen van AI-talenten in het onderwijs 

De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen vereist hooggekwalificeerde competenties in diverse 
domeinen. Het aantal neurale AI-experts neemt misschien jaarlijks wel toe, maar de basiskennis 
die nodig is voor state-of-the-art werk op dit gebied, vereist geavanceerde niveaus van 
wetenschappelijke, wiskundige en technische vaardigheden. Ontwikkeling van nieuwe AI-
methoden vereist een goed begrip van statistieken, lineaire algebra, differentiaalvergelijkingen, 

 
364  21st century skills is een verzamelterm voor een aantal algemene competenties die belangrijk zijn in de huidige 

kennis- en netwerksamenleving. Deze vaardigheden zijn: kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, 
computational thinking, informatie vaardigheden, ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, communiceren, 
samenwerken, sociale en culturele vaardigheden (burgerschap) en zelfregulering. 

365  Servoz, M. THE FUTURE OF WORK? WORK OF THE FUTURE! On how artificial intelligence, robotics and 
automation are transforming jobs and the economy in Europe, European Commission, 24 april 2019. 
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evenals van computerarchitecturen en opkomende chips-technologieën, 
programmeerbenaderingen en-tools.  

Die vereiste vaardighedenset is eerder schaars aanwezig, en recente schattingen spreken van 
enkele tienduizenden366 die over deze vaardighedenset beschikken.  Er zijn ongeveer 5.000 
personen die academische artikelen hebben geschreven of hun opwachting hebben gemaakt op 
AI-conferenties in de afgelopen jaren. Het reeds aangehaalde onderzoek van Linkedin naar AI-
talenten, wijst uit dat in België 2,43% van alle AI-talent van de EU actief is. Hiermee vertoont 
België een grote achterstand met de koplopers, het VK (23,88%), Frankrijk (12,33%) en Duitsland 
(14,14%) die samen goed zijn voor de helft van de Europese AI-werknemers. Ook ten aanzien 
van Nederland (6,66%), dat de vierde rang bekleedt, is de achterstand groot.367 

De schaarste aan AI-vaardigheden heeft volgens het JRC-rapport indirecte implicaties voor het 
lesgeven en leren. Aangezien AI-experten zeer gegeerd zijn, kunnen zij zeer hoge looneisen 
stellen waartegen universiteiten en kennisinstellingen moeilijk kunnen concurreren. Een mogelijk 
gevolg van deze situatie is dat AI-talent en computervaardigheid als een dienst ter beschikking 
worden gesteld. Vanwege de grote loonverschillen kunnen studenten in statistiek, wiskunde, 
wiskundige natuurkunde, computer- en chipdesign en misschien neurofysiologie hun 
loopbaanplannen heroverwegen en zich bewijzen als experts in AI. Daarnaast bieden informele 
leeromgevingen gemakkelijke toegang tot state-of-the-art technologieën en -onderzoek hetgeen 
tot gevolg zou kunnen hebben dat hooggekwalificeerde AI-competenties uit onverwachte hoek 
kunnen opduiken, zoals bijvoorbeeld via open software en open hardware communities. 

Vormen van AI-gedreven onderwijs (AIEd) 
Een onderzoek in opdracht van de Europese Parlementaire Commissie Cultuur en Onderwijs 
(CULT) gaat dieper in op het gebruik van AI in het onderwijs.368 

Een algemene classificatie van AI in het onderwijs (AIEd) is gebaseerd op de gebruiker ervan: de 
student, de leraar en het onderwijssysteem. Voor studenten wordt nog onderscheid gemaakt in 
AI-systemen gericht op instructieve pedagogie en AI ter ondersteuning van het leerproces. 
Onderstaande tabel geeft een aantal voorbeelden van dergelijke systemen. 

 
366  Element AI, een bedrijf in Montreal gespecialiseerd in AI heeft in 2018 het aantal mensen met de benodigde 

vaardighedenset geschat op 22.000. Zie Kahn,J. ‘Just How Shallow is the Artificial Intelligence Talent Pool?’ 
Research from Element AI indicates only 22,000 have right skills globally, 7 februari 2018. 

367  Linkedin Economic Graph. AI Talent in the European Labour Market, November 2019. 
368  Tuomi, I., The use of Artificial Intelligence (AI) in education. Concomitant expertise for INI report, Briefing 

requested by the CULT Committee, European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion 
Policies, Directorate-General for Internal Policies, PE 629.222 – May 2020. 
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Tabel 23: Verschillende types van huidige AIEd-systemen 

  

Een recent overzicht van collegiaal getoetste academische AIEd-artikelen wees uit dat bestaand 
onderzoek hoofdzakelijk betrekking had op vier hoofddomeinen van AI in het hoger onderwijs: 

 Adaptieve systemen en personalisatie 
 Beoordeling en evaluatie 
 Profilering en voorspelling 
 Intelligente studiebegeleidingssystemen. 

Administratieve en institutionele systemen omvatten systemen zoals onthaal en toelating, 
begeleiding en bibliotheekdiensten. Een verdere codering van de artikelen leverde vier 
hoofdgebieden van AI-toepassingen op: adaptieve systemen en personalisatie (18%), 
beoordeling en evaluatie (24%), profilering en voorspelling (39%) en intelligente 
studiebegeleidingssystemen (19%). 

Tot nog toe is er relatief weinig bewijs voorhanden over de voordelen van AI-gebaseerde 
onderwijstoepassingen. De vooruitgang in het leerproces van studenten ten gevolge van 
intelligente studiebegeleidingssystemen kan niet zozeer worden toegeschreven aan het AI-
systeem zelf dan wel aan de opleiding van de leerkracht in de pedagogische aanwending van de 
technologie. Daarom wordt gepleit om het gebruik van onderwijstechnologie samen met docenten 
te ontwerpen (co-design). 

Gedifferentieerd en geïndividualiseerd onderwijs 
Een belangrijk deel van de taken die mensen nu uitvoeren zal in de toekomst kunnen gebeuren 
door een robot of een AI-systeem. Mensen komen terecht in een andere manier van samenleven 
en werken. Het leven in zo’n maatschappij vraagt om vaardigheden. Kennis en denkvaardigheden 
blijven belangrijk maar sociaal-emotionele vaardigheden zijn meer dan ooit nodig voor 
persoonlijke en professionele ontwikkeling. De leerling van nu moet later kunnen samenwerken 
in teams van mensen met verschillende achtergronden, en oplossingen kunnen bedenken voor 
nieuwe vraagstukken die nu nog niet aan bod komen. Scholen en leerkrachten hebben dan ook 
een onmisbare rol in het ontwikkelen van die benodigde vaardigheden, naast het onderwijzen 
van kennis en denkvaardigheden. Vooral bij het aanleren van kennis en denkvaardigheden wordt 
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een grotere rol verwacht van technologie.369 Met behulp van AI wordt het namelijk steeds beter 
mogelijk om leerlingen op maat te bedienen. Daardoor krijgt de leerkracht meer tijd en ruimte om 
zich te richten op het begeleiden van leerlingen, bijvoorbeeld in het ontwikkelen van sociaal-
emotionele vaardigheden. AI is een zeer kansrijke technologie om persoonlijke begeleiding en 
individuele aandacht voor de leerling mogelijk te maken. Een professioneel ingerichte ict-
infrastructuur is echter een belangrijke randvoorwaarde om een volgende stap met technologie 
in het onderwijs te kunnen zetten. Veel software en leermiddelen zijn daarbij cloud-gebaseerd. 
De dagelijkse afhankelijkheid van die technologie vereist een betrouwbaar, schaalbaar en veilig 
ict-fundament. Aspecten zoals SaaS (Software as a Service), mobile devices (tablets, 
chromebooks en/of laptops), mobile device management en connectiviteit maken hier onderdeel 
van uit. SaaS maakt kennis- en kapitaalintensieve voorzieningen zoals servers en datacenters 
overbodig. De aanbieder van de software organiseert de beschikbaarheid, schaalbaarheid (meer 
of minder gebruikers), betrouwbaarheid en het onderhoud als onderdeel van de dienstverlening. 
Ook dient er data beschikbaar te zijn om AI-modellen te trainen. Dit zijn data uit administratieve 
systemen, (meta)data over leermiddelen, en data die wordt gegenereerd door het gebruik van 
(digitale) leermiddelen. 

Doordat leerlingen dagelijks met digitale leermiddelen werken aan opdrachten, moeten leerlingen 
kunnen beschikken over bij die werkvorm passende mobile devices. Het goed functioneren van 
het mobile device met de juiste instellingen en toepassingen is geregeld met mobile device 
management (MDM). Hier mee voert de school de regie op de inrichting en het gebruik van mobiel 
devices in het onderwijs en kan ze flexibel (beheer)verantwoordelijkheden toewijzen aan zowel 
leerlingen, leerkrachten en ict-ondersteuners. Met MDM kan een school mobile devices 
bijvoorbeeld op afstand voorzien van tijdelijke instellingen voor een toets. Volledige 
afhankelijkheid van toegang tot cloudtoepassingen met mobile devices in het onderwijsproces 
eist betrouwbare, schaalbare en beveiligde draadloze connectiviteit (internet/wifi). Leerling en 
leerkracht kunnen daardoor plaats-, tijd- en device-onafhankelijk werken zonder tijdverspillende 
onderbrekingen. 370 

Adaptief leermateriaal 

Aandacht voor specifieke behoeften van leerlingen is een langgekoesterde ambitie van het 
onderwijs. Veel scholen hebben daartoe al een vorm van differentiatie toegepast, bv. indeling van 
leerlingen in groepjes waarbij leerkrachten inspelen op diversiteit in behoeften terwijl het geheel 
organiseerbaar en uitvoerbaar blijft. Een volgende stap is echter maatwerk op individueel niveau. 
Dit betekent niet dat een leerling in zijn eentje leert, of alleen maar doet waar zijn voorkeur naar 
uitgaat, maar dat hij juist aangeboden krijgt wat hij op dat moment nodig heeft om beter te leren. 
Men denke daarbij aan persoonlijke instructie, oefening op eigen niveau en directe, 
betekenisvolle feedback. De inzet van AI, zoals adaptief leermateriaal371, is essentieel om 

 
369  Kennisnet (2019). Onderwijs in een kunstmatige intelligente wereld. Kennisnet Technologiekompas 2019-2020. 
370  Kennisnet (2019). Onderwijs in een kunstmatige intelligente wereld. Kennisnet Technologiekompas 2019-2020. 

371  In adaptief leermateriaal en adaptieve toetsen zijn algoritmes verwerkt door een programmeur. Doel hiervan is 
het niveau van de leerling te bepalen en telkens weer het aanbod aan te passen. Algoritmes in adaptief 
leermateriaal en adaptieve toetsen kennen grofweg drie vormen: 

• Multistage testen. Bij deze vorm krijgt een leerling een set van opgaven achter elkaar. Op basis van de 
antwoorden schat het algoritme opnieuw zijn niveau in en zet een volgende set van opgaven klaar die 
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individueel maatwerk mogelijk te maken. Een adaptief leersysteem is een digitaal leermiddel dat 
zich zo goed als mogelijk aanpast aan de leerling, zodat het leerproces beter verloopt, en/of de 
uitkomsten hiervan beter worden. Het biedt de leerling de mogelijkheid om in eigen tempo en op 
eigen niveau te leren, waar en wanneer hij wil. De data uit de leeractiviteiten wordt verzameld, 
geanalyseerd en benut om het individuele leerproces te evalueren en bij te sturen. Door het 
overzichtelijk samenvoegen en tonen van deze data per leerling kunnen leerkrachten gerichte 
instructie geven en aandacht besteden aan coaching, de vorming en het welzijn van leerlingen. 
AI-toepassingen kunnen steeds completer het leerproces van een leerling volgen en op basis van 
analyses en voorspellingen, gerichte feedback geven en aanpassingen voorstellen in de 
leerroute. Leerkrachten kunnen zich hierdoor nog meer richten op begeleiding en coaching. AI 
heeft de potentie om het onderwijs flexibeler in te vullen én om het beroep van leerkracht 
aantrekkelijker te maken. 

Momenteel biedt adaptief leermateriaal mogelijkheden voor maatwerk op het niveau van een 
leermiddel of vak. In de toekomst mag echter een doorontwikkeling worden verwacht naar 
maatwerk op leerrouteniveau. Op basis van analyses van gedrag en resultaten en voorspellingen 
over waar dit toe kan leiden, geeft AI per leerling gerichte feedback, doet aanbevelingen voor 
vervolgstappen en helpt potentiële risico’s voor ontwikkeling in de kiem te smoren. De leerkracht 
wordt aldus ondersteund, kan betere beslissingen nemen en meer aandacht besteden aan 
begeleiding en coaching van zijn leerlingen. Het samenbrengen van gegevens uit verschillende 
systemen met verschillende scoringsschalen in één geïntegreerd overzicht is hiervoor 
noodzakelijk. Alle beschikbare gegevens uit AI-gebaseerde leermiddelen, verrijkt met 
aanvullende informatie van de leerkracht, kan zeer snel verwerkt, geanalyseerd en gepresenteerd 
worden in dashboards op leerling-, leerjaar-, klas-, school-, instellings- of opleidingsniveau. Met 
die informatie wordt m.a.w. planning en monitoring mogelijk op verschillende niveaus. Op die 
manier ontstaat voor de leerling een leerroute waarin hij het beste tot zijn recht komt. Een 
integraal beeld van de leerling op basis waarvan een gepersonaliseerde leerroute kan worden 
gemaakt, vraagt een nog nauwere samenwerking tussen school, leerkrachten en 
opleidingsinstellingen/bedrijven dan nu. Bijvoorbeeld op het vlak van afspraken over de 
uitwisseling van vertrouwelijke informatie over de leerling of een dialoog met 
opleidingsinstellingen/bedrijven over de invulling van de beroepsopleiding en stages. Toch mag 
de kracht van AI ook niet overschat worden. Hoewel een groter gebruik van technologie in het 
onderwijs onvermijdelijk kan zijn, zal technologie nooit een goede leraar vervangen. In feite kan 
een enkele leraar het traject van een student veranderen. 

 
daarbij past. Deze sets van opgaven zijn vooraf bij elkaar gezet door ontwikkelaars van deze opgaven en 
zijn geclassificeerd met een bepaald niveau. 

• Computer adaptive testing. Bij deze vorm selecteert het algoritme steeds een nieuwe opgave passend bij 
het niveau van de leerling op basis van het antwoord bij de vorige opgave. Dit gaat door tot het algoritme 
een vooraf bepaald niveau van meetprecisie bereikt. Het algoritme haalt de opgave uit een database met 
opgaven waarvan tevoren het niveau is vastgesteld door ontwikkelaars. 

• Elo-ratingsysteem. Bij deze vorm wordt het niveau van opgaven niet van tevoren vastgesteld. De opgaven 
zijn gekoppeld aan een onderwerp of kerndoel. Op basis van de antwoorden die de leerling geeft, stelt het 
algoritme het beheersingsniveau vast. Geeft de leerling goede antwoorden? Dan gaat de score op die 
onderwerpen of doelen omhoog. Hierdoor krijgt hij andere opgaven die hij nog minder goed beheerst. 
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Een studie van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten 
(KVAB)372 merkt op dat de toepassing van Learning Analytics373 in het hoger onderwijs aan veel 
domeinen raakt, gaande van onderwijskunde tot machine learning. De effectieve realisatie van 
learning analytics vergt dan ook een interdisciplinaire samenwerking van onderwijskundigen, 
cognitieve en motivatiepsychologen, specialisten in concrete leerdomeinen, technologen, 
datawetenschappers, privacydeskundigen en ethici, waarbij zowel onderzoekers als 
praktijkmensen (docenten, studieloopbaanbegeleiders, studenten) van bij de eerste stap van de 
ontwikkeling van learning analytics-initiatieven betrokken worden. 

Intelligent tutoring system374 

Een intelligent tutoring system (ITS) is een systeem dat gepersonaliseerde feedback geeft 
gedurende het leren. Een ITS is vaak onderdeel van een adaptief leersysteem (het instruc-
tiemodel). Een ITS neemt informatie uit het expertmodel en het studentmodel om zo bij te houden 
welke instructie het meest succesvol is geweest bij het overbrengen van de kennis. Wanneer een 
student geen voortgang meer lijkt te boeken kies het ITS het de meest geschikte uitleg voor de 
student. 

Knowledge tracing 

Knowledge tracing is de methode die binnen adaptieve leersystemen wordt gebruik om bij te 
houden hoe goed de leerling de stof beheerst. Het systeem probeert het kennisniveau van een 
leerling te modelleren, en werkt dit model continu bij, naarmate de leerling meer oefent in de 
leeromgeving. Een knowledge tracing-model wordt meestal gerealiseerd aan de hand van 
Bayesiaanse statistiek (Bayesian Knowledge Tracing) In het Bayesiaanse model wordt de kennis 
bepaald op basis van de volgende 4 parameters: 

1. De kans dat de leerling de kennis bezit voordat deze begint met oefenen 
2. De kans dat de leerling de kennis demonstreert nadat deze heeft kunnen oefenen 
3. De kans dat de leerling een fout maakt terwijl deze de stof wel kent 
4. De kans dat de leerling het goede antwoord geeft terwijl deze de stof niet kent. 

Vervolgens kan aan de hand van de bovenstaande 4 parameters worden berekend of de leerling 
de kennis heeft overgenomen en goed kan toepassen. Ook deep learningmodellen kunnen 
worden ingezet voor knowledge tracing (Deep Knowledge Tracing). 

Analytical dashboards 

Naarmate de adoptie van digitale leermiddelen in het onderwijs toeneemt zien we ook dat er 
steeds meer data wordt gegenereerd door deze systemen. Deze data kan worden gebruikt om 
de docent te informeren over de prestaties van leerlingen. Vaak gebeurt dit in zogenaamde 
analytische dashboards. Deze dashboards visualiseren de voorgang en prestaties van leerlingen. 
Denk hierbij aan taartgrafieken die aangeven hoeveel procent van de leerlingen een bepaalde 
vaardigheid al beheerst, of een lijngrafiek die de prestaties van een leerling over tijd weergeeft. 

 
372  De Laet, T. e.a., “Learning Analytics” in het Vlaams hoger onderwijs, KVAB Standpunt 58, 2018. 
373  Learning Analytics is het verzamelen en analyseren van gegevens over studenten en hun leeromgeving om het 

leerproces van studenten te verbeteren. Deze informatie wordt vervolgens beschikbaar gemaakt voor 
verschillende belanghebbenden zoals de student zelf, de docent of het opleidingsmanagement.  

374  Dialogic, De (on)mogelijkheden van kunstmatige intelligentie in het onderwijs, 21 januari 2019. 
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Hoewel deze beschrijvende statistiek op zichzelf niet noodzakelijk erg ‘intelligent’ is, zien we dat 
steeds vaker gebruik wordt gemaakt van predictive modelling – het voorspellen van de 
indicatoren. Denk hierbij aan het koppelen van informatie uit een leerlingvolgsysteem met 
persoonlijkheidskenmerken om zo een voorspellend model te maken van het presteren van een 
leerling binnen en buiten de klas. 

Gepersonaliseerd leren in Vlaanderen 

Ook in het Vlaams onderwijs worden stappen gezet om AI in te zetten voor gepersonaliseerd 
onderwijs. GO! IXZO! is een leerplatform dat inzet op gepersonaliseerd samen leren, team 
teaching en doelgerichte evaluatie. GO! heeft een gunning uitgeschreven om IXZO! te 
exploiteren. Samen met de commerciële partner ‘Century Tech’ uit het VK wordt thans onderzocht 
hoe IXZO! verder uitgebouwd kan worden om het leereffect van de lerende te versterken en om 
de planlast van de leerkracht te verlagen door middel van artificiële intelligentie. Century Tech zal 
de digitale leeromgeving IXZO! omvormen tot een AI-platform, gebaseerd op het eigen 
programma ‘Century’, waarbij IXZO! het leerproces voor kinderen zal personaliseren. Leerlingen 
verschillen sterk van elkaar in intelligentie, interesses, doorzettingsvermogen, 
concentratievermogen. Het platform ‘leert’ zelf al die kenmerken over een leerling. Hoe meer een 
leerling met het platform werkt, hoe meer data het over de leerling ontvangt, en hoe beter het 
leerproces gepersonaliseerd kan worden. Dankzij artificiële intelligentie wordt snel duidelijk welke 
leerling remediëring nodig heeft of extra uitdaging kan gebruiken. Het systeem identificeert waar 
een leerling tegenaan loopt doorheen het leerproces en reikt extra ondersteuning aan. 
Leerkrachten krijgen sneller zicht op de vooruitgang van elke leerling, kunnen sneller ingrijpen en 
vlot feedback geven. De bedoeling is uiteindelijk om leerlingen op maat te begeleiden én de 
planlast voor leerkrachten te verlagen. In september 2019 startten 30 scholen en 
leerkrachtenteams met het platform maar het doel is op termijn alle scholen met IXZO! te laten 
werken. Nadruk wordt ook gelegd op privacy waarbij alle data geëncrypteerd en geanonimiseerd 
worden door Century Tech. De volledige inhoud van het platform, zoals de leerplandoelen, het 
vakdidactische en pedagogische wordt in handen gehouden door GO! terwijl Century Tech het 
instrumentarium en tools aanlevert. 

Imec’s smart education programme375 focust op het doelgericht inzetten van educatieve 
technologie in het onderwijs. Centraal staat de ontwikkeling en het testen van slimme 
technologieën (sensoren, algoritmes, adaptieve leerplatformen, enz.) voor het faciliteren van 
interactie en collaboratie tijdens het leerproces en de introductie van leeroplossingen-op-maat. 
Het smart education programme brengt onderzoekers van Imec en onderzoeksgroepen aan 
KULeuven, VUB en UGent samen en focust op 4 speerpunten: 

 Onderzoek naar individueel leergedrag, zodat leeroplossingen-op-maat gebouwd kunnen 
worden waarmee op een optimale, gepersonaliseerde manier kennis kan worden verworven. 

 De ontwikkeling van slimme onderwijstechnologieën – van sensoren voor het capteren van 
neurologische data en data-analysesoftware tot visualisatie- en gamificatietechnologie. 

 Proeftuinonderzoek met echte gebruikers in authentieke leeromgevingen waarin nieuwe 
onderwijstechnologieën uitgebreid getest en bijgestuurd kunnen worden. 

 Maatschappelijke en economische valorisatie – van het ter beschikking stellen van de Smart 
Education-technologie en -knowhow aan Vlaamse onderwijs- en opleidingsinstellingen tot 
de internationale export ervan. 

 
375  https://www.imec-int.com/nl/artikelen/smart-education  

https://www.imec-int.com/nl/artikelen/smart-education
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De onderzoeksresultaten worden ook toegepast binnen het imec.academy-
opleidingsprogramma. Imec.academy biedt een brede waaier aan professionele 
navormingscursussen aan rond nano-elektronica en digitale technologie. 

Imec’s smart education onderzoek maakt gebruik van het ‘Edulab’ op de Kortrijkse campus van 
KU Leuven (KULAK). Het ‘Edulab’ is een interactieve testomgeving waar studenten 
technologische oplossingen gebruiken die interactief en collaboratief leren mogelijk maken – 
zowel in hoorcolleges als in oefenzittingen. Edulab beschikt ook over ‘remote classrooms’ (voor 
het leren vanop verschillende locaties) en virtuele klaslokalen die samen ontwikkeld zijn met KU 
Leuven, Barco en Televic. In het Edulab ontrafelt de onderzoeksgroep hoe een individu leert – 
via het zoeken naar patronen in grootschalige gebruikersdata, de semi-automatische analyse van 
leerdersoutput of door met sensoren de aandacht van lerenden te monitoren, en te kijken 
waar/wanneer ze tijdens het leerproces afhaken. Die kennis wordt vertaald in gedetailleerde 
richtlijnen voor onderwijsprofessionals, zodat ze beter kunnen inschatten hoe ze nieuwe 
onderwijstechnologieën op een optimale manier kunnen inzetten. Anderzijds worden op basis 
van die inzichten ook innovatieve leeroplossingen-op-maat gecreëerd met industriepartners. 

Verder is er ook het project i-Learn376 waarin de Vlaamse overheid € 20 miljoen investeert en dat 
tot doel heeft om via een open portaal technologie voor gepersonaliseerd leren ter beschikking 
te stellen van scholen uit basis en secundair onderwijs. Concreet wordt een online portaal 
voorzien waar softwareproviders hun digitale toepassingen voor gepersonaliseerd leren kunnen 
inpluggen. Het portaal met de toepassingen zal drempelvrij ter beschikking worden gesteld aan 
alle Vlaamse basis- en secundaire scholen. Daarnaast wordt ook de nodige training en 
begeleiding voorzien voor leerkrachten, met behulp van de Vlaamse coachingsinstituten en 
begeleidingsdiensten, om die toepassingen op een zo concreet en efficiënt mogelijke manier in 
te zetten in de klaspraktijk. De doelstelling van dit project is om een succesvolle implementatie te 
voorzien in minstens 10% van de Vlaamse basis- en secundaire scholen tegen eind september 
2022. i-Learn wil in de eerste plaats bepalen wat precies de noden en wensen van de scholen 
zijn: welke digitale leeromgevingen hebben scholen nodig? Aan welke technologische en 
didactische kenmerken moeten die voldoen? Op basis van die concrete noden en een grondige 
screening en kritische evaluatie van wat in binnen- en buitenland aan oplossingen bestaat, wordt 
een aanbesteding uitgeschreven om de meest geschikte oplossingen naar het onderwijsveld te 
brengen, en dat zowel met bestaande als met nieuw te ontwikkelen leerinhouden. In januari 2020 
werd een oproep gelanceerd naar alle Vlaamse lagere en secundaire scholen om na te gaan wie 
bereid was om mee te gaan in de eerste fase van een piloottraject. 34 scholen registreerden zich 
waarvan er 12 geselecteerd werden om een eerste prototype te testen en feedback te geven over 
de wensen en noden. De 12 pilootscholen gaan vanaf 1 september 2020 voor het eerst het 
prototype van het i-Learn portaal uittesten in hun klassen. 

Tijdens het schooljaar 2020-2021 zullen de pilootscholen volop inzetten op digitaal 
gepersonaliseerd leren voor de volgende leernoden: 

 Basisonderwijs: 
• Werkwoordspelling 3de en 5de leerjaar 
• Mediawijsheid& leren presenteren 3de graad 
• WO-uitdagingen 3de graad 
• .Muzische vorming 3de graad 

 
376  https://wwwi-learn.vlaanderen/ 
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 Secundair onderwijs: 
• Frans (COD en passé composé) in 1ste graad 
• Frans (impératif en thema koken) in 1ste graad 
• Frans (pronoms relatifs simple & composé) in 3de graad 
• Engels (present simple & continuous) in 2de graad 
• Nederlands (werkwoordspelling) in 1ste graad 
• Wiskunde (vergelijkingen) in 1ste graad 
• STEM (project rond geluid) in 1ste graad 
• ICT (computationeel denken) in 1ste graad 
• Godsdienst (bijbelse teksten verwerken) in 3de graad 

Dankzij het i-Learn portaal krijgen leerkrachten en leerlingen via één enkele toegangspoort 
toegang tot volgende digitale educatieve toepassingen: 

 Adomania (Uitgeverij Averbode) 
 Bookwidgets (Kidimedia) 
 Comproved (D-PAC BVBA) 
 Digitaal werkboek (Explio) 
 Dodona (UGent) 
 Ftrprf 
 Kweetet (Uitgeverij Die Keure) 
 Rekentuin, Taalzee en Words & Birds (Prowise Learn) 
 Padlet 
 Polpo (Uitgeverij Die Keure) 
 Squla 
 Verbuga Pro (Eduga Software) 
 WeZooz Academy (WeZooZ NV) 
 Wrts 
 Xnapda 

i-Learn stelt niet enkel een portaal voor digitaal gepersonaliseerd leren ter beschikking, maar 
zorgt eveneens voor de opleiding en begeleiding van de betrokken leerkrachten. Elke 
implementatieschool (i.e. school die met i-Learn aan de slag gaat) krijgt professionele 
ondersteuning. Voor de pilootscholen zal deze ondersteuning gebeuren door coaches van het 
consortium van de pedagogische begeleidingsdiensten, dat als winnaar van een 
aanbestedingsprocedure uit de bus kwam. 

Hoe staan Vlaamse leerkrachten tegenover digitaal gepersonaliseerd leren? 

In het kader van het i-learn programma werd begin 2020 een online vragenlijst aan de 
leerkrachten van het lager en secundair onderwijs voorgelegd. De bevraging werd voortijdig 
stopgezet toen de coronacrisis uitbrak en de scholen gesloten werden. Deze resultaten geven 
dus de situatie weer vóór corona. 

 Software en hardware 

Aan de hand van enkele gerichte vragen werd het softwaregebruik van leerkrachten in kaart 
gebracht. Uit de resultaten blijkt dat learning management systems (i.e. software om de voortgang 
van een leerling te tracken en leerinhouden aan te bieden), presentatietools en online 
leeromgevingen vandaag het meest gebruikt worden. 
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De bevraagde leerkrachten geven aan enthousiast te zijn om in de toekomst nog meer software 
te gebruiken in hun lessen. Zo is er een grote interesse voor authoring tools (i.e. software die de 
leerkracht helpt om de leercontent aan te passen aan de specifieke noden), e-portfolio’s (i.e. 
persoonlijk, digitaal dossier waarin de leerling taken kan verzamelen, ordenen en bijhouden), 
platforms waarop leerlingen testen en/of examens kunnen afleggen en software ter 
ondersteuning van blended learning (i.e. een combinatie van contactonderwijs en online leren). 

Over het algemeen blijkt uit de bevraging dat leerkrachten vooral voldoende keuzemogelijkheid 
willen hebben op het vlak van software. Over het algemeen is er een nood aan voldoende 
keuzemogelijkheden voor verschillende soorten software. Dit is positief voor i-Learn, omdat wordt 
beoogd om een zo breed mogelijk aanbod aan educatieve tools te voorzien. Daarnaast geven de 
leerkrachten aan dat deze software best ook multicompatibel is met verschillende soorten 
hardware. Zo blijkt uit de resultaten dat de participanten dagelijks Chromebooks, laptops, 
desktops en smartboards gebruiken. 

 Gebruik digitaal gepersonaliseerd leren in verschillende situaties 

Leerkrachten zetten in de eerste plaats digitaal gepersonaliseerd leren in voor alle leerlingen. 
Daarbij aansluitend gebruiken ze digitaal gepersonaliseerde tools momenteel ook voor specifieke 
doelgroepen zoals leerlingen met leerproblemen en snel lerenden. Naar de toekomst toe willen 
de participanten graag inzetten op een ruimere variëteit aan doelgroepen: bijvoorbeeld 
anderstalige of langdurig zieke leerlingen. 

Voor welke sleutelcompetenties kan digitaal gepersonaliseerd leren interessant zijn? 
Leerkrachten blijken vooral in te zetten op: digitale competenties en mediawijsheid, competenties 
voor wiskunde, exacte wetenschappen en technologie, en competenties voor Nederlands. Als 
gepeild werd naar welke sleutelcompetenties ze in de toekomst nog meer willen inzetten, met 
behulp van digitaal gepersonaliseerd leren, dan is het antwoord simpel: alle sleutelcompetenties 
(met uitzondering van juridische sleutelcompetenties) zijn voor leerkrachten interessant om 
verder op te focussen. 

Voor welke activiteiten kan digitaal gepersonaliseerd leren een meerwaarde zijn? Leerkrachten 
zetten momenteel digitaal gepersonaliseerd leren in om leerinhouden te oefenen, 
gepersonaliseerde voorbereidingen te maken en vooruitgang te volgen. In de toekomst zouden 
leerkrachten graag meer willen inzetten op individuele instructie, tempo en evaluatie. 

 Voorwaarden en barrières 

Het gebruik van digitaal gepersonaliseerd leren kent volgens de bevraagde leerkrachten ook 
enkele voorwaarden. Zo vinden ze het noodzakelijk dat er voldoende technische en didactische 
kennis omtrent technologie is. Daarnaast zien ze ook beschikbaarheid van technische 
infrastructuur als belangrijk. Vervolgens moeten ook gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en 
veiligheid van de digitale toepassingen gegarandeerd worden. Ten slotte geven leerkrachten ook 
aan dat een veelvoorkomende barrière de hoge kost van hardware en/of software is. 

 Voorkeuren bij personalisatie 

Digitaal gepersonaliseerde tools passen zich aan, op maat van de leerling. Deze adaptiviteit kan 
echter op verschillende niveaus plaatsvinden: (i) Wat wordt aangepast? (ii) Hoe wordt iets 
aangepast? (iii) Op basis waarvan dienen aanpassingen te gebeuren (i.e. eigenschappen 
leerling)? 
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Wat betreft de eerste categorie geven leerkrachten aan vooral geïnteresseerd te zijn in 
aanpassingen van de moeilijkheidsgraad en de hoeveelheid oefeningen. Maar bijvoorbeeld ook 
aanpassingen qua aard van de feedback en mate van instructie kunnen hen bekoren. Voor de 
wijze waarop iets aangepast kan worden zijn er verschillende aanpassingsmethoden: zo kan een 
tool de controle geven aan de leerling en/of aan de leerkracht. In het algemeen vinden 
leerkrachten controlemogelijkheden voor zichzelf belangrijker, al neemt dat niet weg dat ze 
bijvoorbeeld ook controle over aanpassing in begeleiding, evaluatie en instructiemogelijkheden 
van belang vinden voor de leerlingen. Tot slot blijkt uit de resultaten van de bevraging dat 
leerkrachten de aanpassingen op basis van de eigenschappen van een leerling erg breed zien. 
Ze willen niet enkel inzetten op cognitieve eigenschappen (vb. leerling maakt veel of weinig 
fouten), maar ook op affectieve en meta-cognitieve eigenschappen (vb. motivatie, planning, 
zelfevaluatie,…). 

 Voorkeuren bij samenwerkingsmogelijkheden 

Af en toe wordt digitaal gepersonaliseerd leren ook ingezet om leerlingen te laten samenwerken. 
Uit de bevraging komt naar voren dat feedback geven op elkaars werk en samen oefeningen 
oplossen een positieve invloed hebben op het leerproces en het welbevinden van de leerling. 
Online communiceren blijkt een minder grote nood te zijn. 

 Voorkeuren bij dashboards 

Gepersonaliseerde tools kunnen dashboards bevatten met verschillende functies. De bevraagde 
leerkrachten willen op de teacher dashboards vooral functies zien om het leerproces op te volgen 
zoals informatie over behaalde leerdoelen, voortgangsoverzichten van oefeningen en taken, en 
behaalde resultaten. Op het vlak van student dashboards geven de participanten aan dat 
leerlingen het meeste baat hebben bij feedbackfuncties zoals een analyse van gemaakte fouten 
en een feedbacksysteem. Daarnaast lijken functies om te plannen en een overzichtsfunctie die 
info geeft over gemaakte oefeningen en/of resultaten, ook belangrijk. 

 Ondersteuning bij implementatie 

Uit de bevraging blijkt duidelijk dat ondersteuning essentieel is en dat er ook echt nood aan is bij 
het doelpubliek. Het gaat hier niet enkel om hulp bij het gebruik van digitale toepassingen, maar 
anderzijds ook om ondersteuning bij technische en didactische valkuilen die leerkrachten ervaren. 
Zo blijkt dat er leerkrachten zijn die graag zelfredzaam willen zijn en problemen zelf willen 
oplossen aan de hand van filmpjes en handleidingen. Daarnaast zijn er evenwel leerkrachten die 
graag beroep doen op een online aanspreekpunt of een telefonische helpdesk. Uit de bevraging 
blijkt ook dat slechts weinig leerkrachten deelnemen aan bijscholingen over digitaal 
gepersonaliseerd leren of technologie in het algemeen. Dit wordt door de bevragers als een 
opportuniteit gezien om met i-Learn in de toekomst op in te zetten. Professionalisering maakt 
namelijk essentieel deel uit van het i-learn project. 

Terzijde kan opgemerkt worden dat door het coronavirus ook digitale opleidingen in een 
stroomversnelling kwamen. Zo besloot bijvoorbeeld Kluwer om tot en met eind augustus 2020 
enkel nog digitale opleidingen te organiseren. Webinars voor opleiding en bijscholing in tal van 
expertisedomeinen werden al langer aangeboden. Relatief nieuw in het opleidingsaanbod zijn de 
virtual classroom-opleidingen. De docent geeft daarbij online les, voor een beperkte groep, op 
een interactief platform dat hier speciaal voor gebouwd is. Het platform biedt de mogelijkheid tot 
vragenstellingen, communicatie met de docent, werkzaamheden in subgroepen,… Kluwer geeft 
ook toegang tot 250 e-learning modules (Online Academy) die toelaten om op een interactieve 
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manier gedurende een beperkte tijd per dag aan de ontwikkeling en ontplooiing van cursisten te 
werken. Bijvoorbeeld zijn er modules rond soft skills zoals leidinggeven, spreken in het openbaar 
en stressbestendigheid. Tevens wordt gewerkt aan een digitale bibliotheek (Webinar unlimited) 
met een hele reeks actuele en tijdloze topics die ‘on demand’ kunnen bekeken worden. 

Slimme educatieve content 
Slimme inhoud omvat technologie die tekstboeken kan samenvoegen tot een handig hulpmiddel 
voor examenvoorbereiding. Het creëren van slimme inhoud, van gedigitaliseerde handleidingen 
tot aanpasbare digitale leerinterfaces, wordt op alle niveaus geïntroduceerd, van basis- tot hoger 
onderwijs tot bedrijfsomgevingen. Het Cram101-programma van het bedrijf Content 
Technologies, dat ook MATHiaU377 ontwikkelde,  zet content uit tekstboeken om in kleinere, 
makkelijk ‘verteerbare’ samenvattingen, flashcards en diverse oefeningen en testjes. 
JustTheFacts101 is het tweede programma van het bedrijf dat de belangrijkste content uit 
tekstboeken highlight en samenvat. Deze content wordt vervolgens via Amazon beschikbaar 
gesteld. Beide systemen zijn gebaseerd op deep learning algoritmen die met gebruik van vooraf 
gedefinieerde instructies gepersonaliseerde samenvattingen maken en leerlingen helpen het 
werk in de klas te relateren aan de content die ze (als huiswerk) moeten lezen. 

Andere bedrijven creëren slimme digitale contentplatforms, inclusief met contentlevering, 
praktische oefeningen en realtime feedback en evaluatie. Netex Learning bijvoorbeeld, stelt 
docenten in staat om een digitaal curriculum en inhoud te ontwerpen op verschillende devices, 
waarbij media als video en audio worden geïntegreerd alsook beoordelingstools. Ook voor de 
werkvloer worden leerplatformen ontwikkeld die de werknemers in staat stellen om additionele 
skills te verwerven, permanente en geautomatiseerde feedback te verkrijgen en die, wanneer 
strategisch gebruikt, ook de prestaties helpen te verbeteren en de productie te verhogen. 

In het kader van werkplekleren heeft SYNTRA Vlaanderen in cocreatie met ontwikkelaar 
FroantForce RadarDuaal gebouwd. Dit is een tool die lesplaatsen en erkende werkplekken 
samen op één interactieve kaart brengt. Het verenigen van leerlingenaantallen en de 
geografische gegevens van scholen en ondernemingen zorgt voor een uniek beeld op het 
evenwicht van vraag en aanbod binnen duaal leren. De tool is als het ware een radar voor onder 
meer een tekort aan werkplekken of een lokale schaarste in opleidingen. Dankzij een slimme 
simulatie kunnen gebruikers vooraf inschatten of er voor een nieuwe opleiding voldoende 
werkplekken in de buurt zijn, en omgekeerd. De vraag welke ondernemingen als goede duale 
leerwerkplek kunnen fungeren, worden door de intelligente algoritmes van RadarDuaal  
beantwoord. De sectorconsulent stelt gericht prospectielijsten samen, die daarnaast voorzien in 
slim programmatie-advies voor scholen en opleidingscentra. De tool werd zo opgebouwd dat hij, 
naast externe databronnen, ook zelf gegevens verzamelt. De feedback van de sectoren maakt 
de matching van potentiële werkplekken intelligenter. De innovatieve kracht van RadarDuaal is 
het ingenieus combineren van alle databronnen, waarvoor onder meer gebruik wordt gemaakt 
van AI. 

Virtuele facilitators en leeromgevingen 
Het idee van virtuele menselijke gidsen en facilitators voor gebruik in een waaier van educatieve 
en therapeutische omgevingen is een beloftevol onderzoeksdomein. Hoewel nog geen realiteit, 

 
377  Op AI gebaseerde software die specifiek ontworpen werd om leerlingen te helpen met zogenaamde remedial 

cursussen of bijles voor het aanscherpen van wiskundevaardigheden.    
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is de ultieme betrachting om virtuele mensachtige karakters te genereren die op een natuurlijke 
wijze kunnen denken, handelen, reageren en interageren, reagerend op en gebruikmakend van 
zowel verbale als non-verbale communicatie. Captivating Virtual Instruction for Training, 
ontworpen door de University of Southern California Institute for Creative Technologies, 
bijvoorbeeld is een leerstrategie dat tot doel heeft om live klassikale methodieken te integreren 
met  de best aangepaste virtuele technologieën – met inbegrip van virtuele facilitators, augmented 
reality, intelligente tutorsystemen, enz – in leer- en trainingsprogramma’s op afstand.  

Universele toegang voor alle studenten 
AI-systemen kunnen bijdragen in de ontwikkeling van ‘wereldwijde’ klaslokalen die voor iedereen 
toegankelijk zijn, inclusief voor zij die een andere taal spreken of een fysieke handicap (visueel, 
auditief, …) hebben. Presentation Translator bijvoorbeeld is een gratis plug-in voor PowerPoint 
die in realtime ondertitels aanmaakt voor wat de leerkracht zegt.  

Daarbij worden gepersonaliseerde leergangen mogelijk gemaakt. Op platforms zoals Coursera, 
Udacity, edX378 en 2U/Getsmarter kan men online toegang krijgen tot AI-onderwijsprogramma’s 
van de beste scholen en universiteiten wereldwijd. Het aanbod van massive open online courses 
(MOOC’s)379 380  is zo groot dat een keuze maken niet eenvoudig is. Deze platforms bieden ook 
oplossingen voor bedrijven die trainingen willen aanbieden aan medewerkers. Een belangrijke 
speler voor online opleidingen in data science en AI is de Belgische startup DataCamp. Het bedrijf 
werkt samen met een duizendtal academische groepen over heel de wereld. UGent vraagt 
aspirant-studenten vooraleer aan de masteropleiding Marketing Analysis te beginnen, 
DataCamp-vakken te volgen als voorbereiding op de opleiding, om voldoende vertrouwd te zijn 
met R (statistical computing). Op te merken valt nog dat ook private actoren MOOC’s voor 
bedrijven en werknemers lanceren in het vakdomein van AI. Een voorbeeld is de online cursus 
van Agoria (zie ook hoger; https://www.agoria.be/ai-in-business) dat in samenwerking met zowel 
grote bedrijven zoals Microsoft, IBM, Brussels Airport Company en Proximus, als kleinere 
bedrijven zoals Faktion, In The Pocket, Froomle, Radix en Reimagine, tot stand kwam. Niet alle 
ervaringen met MOOC’s zijn onverdeeld positief. Bepaalde auteurs wijzen erop dat MOOCs 
veelbelovend waren toen ze in 2012 opkwamen en men dacht dat ze het hele hoger onderwijs 
radicaal zouden veranderen aangezien iedereen ter wereld de mogelijkheid kreeg om van de 
beste proffen les te krijgen. Dat was niet helemaal het geval. MOOC’s blijken vooral interessant 

 
378  Op dit platform, een joint venture tussen het Massachusetts Institute of Technology en de Harvard universiteit, 

werd op 14 februari 2020 een AI-cursus (IBM) “AI for Everyone: Master the Basics” gelanceerd. 
379  Massive Open Online Courses (MOOC's) zijn gratis online cursussen beschikbaar voor iedereen om in te 

schrijven. MOOC's bieden een betaalbare en flexibele manier om nieuwe vaardigheden te leren, verdere 
carrièrestappen te bevorderen en educatieve ervaringen op schaal te leveren. 

 
380  Het totale aanbod na MOOC’s is in het wereldwijde hoger onderwijs de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid. Er 

werd een nieuwe ranglijst geïntroduceerd door MoocLab’s nl. World University Rankings Based On MOOC 
Performance, waarin universiteiten worden beoordeeld op basis van 5 prestatie-indicatoren: het aantal 
aangeboden MOOC’s, het aanbod van leertrajecten, microcertificaten voor het succesvol volgen van een aantal 
samenhangende MOOC’s, diploma’s via MOOC’s en de gemiddelde plaats van de instelling op de 
wereldranglijst. Amerikaanse instellingen domineren de lijst, maar op nummer 1 staat de TU Delft. KU Leuven 
is op rang 97 de enige Belgische universiteit in de top 100. 
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voor reeds hoogopgeleide mensen en veruit het grootste deel van de ingeschreven studenten 
behaalt nooit de eindstreep.381 

Globale kalslokalen bieden ook perspectieven voor leerlingen die wegens ziekte niet naar school 
kunnen gaan of die op een ander niveau of over een bepaald onderwerp moeten leren dat in de 
eigen school niet beschikbaar is. AI kan op die manier helpen bij het doorbreken van silo’s tussen 
scholen en tussen traditionele opleidingsniveaus.  

13.5.2 AI en de leerling 

Verschil in impact naargelang onderwijsniveau 
Volgens Dialogic382 zal de  impact van AI verschillen naargelang het onderwijsniveau. In het 
P(rimair) O(nderwijs) (vergelijkbaar met basisonderwijs) kan AI ertoe leiden dat leerlingen minder 
vaak een klassikale uitleg zullen krijgen van lesstof, maar vaker een uitleg die gepersonaliseerd 
is naar moeilijkheidsgraad en leerstijl. Dit betekent, afhankelijk van de ontwikkelingen op het 
gebied van digitale leermiddelen, dat leerlingen in het klaslokaal meer tijd achter een computer 
(of tenminste een scherm) zullen doorbrengen. Desondanks wordt verwacht dat er nog steeds 
veel persoonlijk contact (nodig) zal zijn tussen leerling en docent. 

In het Voortgezet O(nderwijs) (vergelijkbaar met secundair onderwijs) zal de impact van AI voor 
de leerling minder groot zijn ten opzichte van het basisonderwijs. AI-toepassingen zullen daar 
met name terug te vinden zijn in de werkvormen waar nu al zelfstandig wordt gewerkt. AI-
systemen zijn op dit moment (en in de nabije toekomst) vooral geschikt om feitelijke kennis aan 
te leren en te toetsen. Vanwege de discrete aard van bètavakken zal de impact van AI voor deze 
vakken groter zijn dan voor alfavakken. Een AI is beter in het beoordelen of een wiskundesom 
correct is opgelost dan of de argumenten in een betoog hout snijden. 

In het hoger onderwijs kan de impact van MOOC’s mogelijk zeer groot zijn. Wanneer MOOC’s AI 
gaan integreren is het niet onaannemelijk dat via een MOOC dezelfde kennis en vaardigheden 
sneller, tegen lagere kosten, en van een meer prestigieuze onderwijsinstelling kunnen worden 
vergaard dan in het traditionele hoger onderwijs. Wanneer dit het geval is zal fysieke 
aanwezigheid niet meer nodig zijn en kunnen studenten daardoor eenvoudiger het curriculum 
van internationale onderwijsinstellingen volgen. 

Leerlingen, ICT-tools en aanleg voor digitale geletterdheid 
Leerlingen moeten de kennis en vaardigheden opdoen die hen voorbereiden op een 
maatschappij vol AI en hoe ze moeten omgaan met suggesties van AI-analyses. Ze moeten 
begrijpen wat de kenmerkende verschillen zijn tussen mensen en machines en hoe ze informatie 
uitwisselen, hoe resultaten en suggesties van AI-analyses tot stand komen en hoe ze deze 
kunnen en mogen gebruiken. Ook het lezen en interpreteren van dataoverzichten en dashboards 
zal voor een groot deel van de leerlingen onderdeel worden van hun werk. Leerlingen moeten 
dus bepaalde kennis en vaardigheden opdoen die van belang zijn om ze goed voor te bereiden 
op leven en werken in een door AI en robotica omgeven maatschappij. 

 
381  Reich, J. and Ruipérez-Valiente, J. A. (2019). The MOOC Pivot. Science 363(6423), pages 130-131. 

Bronvermelding op basis van VOKA Paper september 2020, EdTech gamechanger voor het onderwijs? 
382  Dialogic, De (on)mogelijkheden van kunstmatige intelligentie in het onderwijs, Utrecht, 21 januari 2019. 
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Een vraag die in het kader van vaardigheden opduikt, is in welke mate onze studenten konden 
gebruik maken van ICT-tools tijdens de lockdownperiode waarin werd overgeschakeld naar 
afstandsonderwijs. Zo blijkt uit PISA 2018 gegevens dat in België 47% van de studenten was 
ingeschreven in scholen waarvan de directeur aangaf dat er een online 
ondersteuningsleerplatform beschikbaar was in de school, hetgeen beduidend lager is dan het 
OESO-gemiddelde van 54%. Evenzeer is de thuissituatie van belang om studenten in staat te 
stellen om gebruik te maken van de faciliteiten van EdTech. Op dat vlak doet België het minstens 
even goed of beter dan het OESO-gemiddelde. 93% van de studenten blijkt over een computer 
te kunnen beschikken die voor schooltaken kan gebruikt worden, hetgeen hoger is dan het 
OESO-gemiddelde (89%). Dit is ook het geval voor 83% van de studenten in het onderste kwartiel 
van de socio-economische spreiding, hetgeen ook hoger is dan het OESO-gemiddelde (78%).383 
Los van de vergelijking met het OESO-niveau, impliceert dit wel dat reeds vóór het uitbreken van 
de pandemie er heel wat studenten waren die over geen computer beschikten. Bovendien kan 
ervan uit gegaan worden dat het gebruik van de thuiscomputer tijdens de crisis door meerdere 
leden van het gezin gedeeld moest worden, hetgeen een negatieve weerslag heeft gehad op de 
individuele beschikbaarheid ervan. 

13.5.3 AI en de leerkracht 

AI assisteert de leerkracht 
Uit onderzoek van McKinsey384 blijkt dat leerkrachten 20 tot 40% van hun werktijd spenderen aan 
activiteiten die kunnen geautomatiseerd worden. Dit komt neer op zo’n 13 uren per week die 
besteed zouden kunnen worden aan een betere begeleiding van studenten en een hogere 
voldoening in het werk met zich meebrengen. Met AI kunnen leerkrachten ondersteund worden 
in meer routinematige taken. Administratieve processen kunnen meer worden geautomatiseerd 
en adaptieve leermiddelen kunnen meer onderwijstaken overnemen, zoals bijvoorbeeld 
ondersteuning bij het nakijken van open opgaven. De hoop en verwachting is dat dit leidt tot 
minder werkdruk en een aantrekkelijker beroep. 

Verschillende spraakmakende econometrische studies over de toekomst van werk hebben 
aangetoond dat veel beroepen kunnen worden geautomatiseerd met de huidige AI-
technologieën. Deze studies vallen terug op taak- en vaardigheidsgerichte modellen van 
technische verandering. Het JRC-rapport385 acht een datagebaseerd-model386 geschikter voor de 
huidige AI-systemen. In het rapport wordt een soortgelijke methodiek verkend om te zien hoe de 
toekomst van het beroep van leraar eruit zou kunnen zien. De resultaten suggereren dat tal van 
de huidige omschreven prioritaire taken van leerkracht kunnen worden geautomatiseerd. 
Studentenbeoordelingen spelen een belangrijke rol in veel onderwijssystemen en veel AI-

 
383  OECD, School Education during Covid-19. Were Teachers and Students Ready?, Country Note Belgium, 2020. 
384  Bryant, J., Heitz, C., Sanghvi, S. and Wagle, D. How artificial intelligence will impact K-12 teachers, 

McKinsey&Company, January 2020. 
385  Tuomi, I. The Impact of Artificial Intelligence on Learning, Teaching and Education. Policies for the future, Eds. 

Cabrera, M., Vuorikari, R. & Punie, Y., EUR 29442 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 
2018. 

386  De cruciale vraag voor de impact van AI-systemen op werk is niet of een taak al dan niet routinematig is of een 
probleemoplossend vergt, wel of een taak door een computer kan worden geleerd. Dit hangt op zijn beurt af 
van de vraag of er data beschikbaar zijn die gebruikt kunnen worden voor het aanleren van de betrokken taak. 
De impact van AI op beroepen kan daarom best verkend worden in een data-gebaseerd AI-model. 
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projecten zijn dan ook gericht op het automatisch genereren en beoordelen van examens. 
Specifieke focus gaat uit naar het automatiseren van summatieve toetsing387 met als doel een 
vermindering van de werkbelastingen van leraren. Mogelijk onbedoeld gevolg hiervan is dat 
formatieve beoordelingen meer op de voorgrond gaan treden. De huidige AI-systemen kunnen 
zeer goed indicaties uit complexe en gevarieerde gegevensbronnen combineren en gebruiken 
voor realtime patroonherkenning. Huiswerk voor studenten kan bijvoorbeeld relatief eenvoudig 
worden gecontroleerd en gediagnosticeerd door een AI-systeem dat over gegevens beschikt van 
zowel de individuele studentenloopbaan als de peers van collega's. Gecumuleerde formatieve 
beoordelingen maken op die manier hoofdexamens in grote mate overbodig. AI wordt ook 
gebruikt om de concentratie-, emotie- en conversatiedynamiek in computerondersteunde 
leeromgevingen te diagnosticeren, bijvoorbeeld met het oog op cursusontwikkeling en -
management, in een poging om optimale groepen te genereren voor gezamenlijke leertaken, en 
om patronen te herkennen die studentenuitval voorspellen.  

Het takenpakket van de leerkracht zal veranderen: een deel van de taken kunnen worden 
overgenomen, een deel van de taken zullen belangrijker worden ten opzichte van de huidige 
situatie, en er zullen ook een aantal nieuwe taken bijkomen. Onder de taken die kunnen worden 
overgenomen, horen onder meer het uitkiezen van lesmateriaal en het nakijken van toetsen. Ook 
het geven van feedback op basis van prestaties kan worden overgenomen door een AI. 
Automated essay scoring (AES) bijvoorbeeld is een methode om geschreven teksten zoals 
werkstukken en essays te beoordelen zonder tussenkomst van een mens. AES maakt gebruik 
van natural language processing om een geschreven tekst te beoordelen op inhoud en schrijfstijl. 
Bij automated essay scoring wordt eerst een model opgesteld op basis van eerder, met de hand, 
beoordeelde teksten. Vervolgens worden machine learning methodes bepaald in hoeverre 
nieuwe teksten overeenkomen met, of elementen bevatten van, de teksten die zijn gebruikt bij 
het opstellen van het model. Verder zijn er toepassingen waarbij met slimme algoritmes inzichten 
worden verkregen in het leerproces (learning analytics). Deze kunnen de docent in staat stellen 
om vroegtijdig problemen te signaleren of om beter onderbouwde beslissingen te maken. Ook 
het informeren van docenten over de ontwikkeling van leerlingen en het identificeren van 
leerlingen die een grotere kans hebben uit te vallen worden gezien als toepassing van AI. 

AI-systemen kunnen tevens voor het aanleren van denkvaardigheden de instructie verzorgen en 
opgaven aanbieden, nakijken en voorzien van feedback. In de toekomst komen er AI-
toepassingen die kunnen ondersteunen bij opdrachten waar complexere denkvaardigheden 
nodig zijn, zoals analyseren. Dit zijn bijvoorbeeld systemen die opdrachten met een meer open 
karakter kunnen voorzien van feedback. 

De leerkracht blijft het leerproces en leerpad aansturen 
Leerkrachten krijgen door de ondersteuning met AI meer tijd om zich toe te leggen op taken die 
meer voldoening geven en het aanzien van het beroep vergroten. Bijvoorbeeld het bedenken, 

 
387  Summatief toetsen is prestatiegericht en vaak gebonden aan een norm. Het heeft een hoog goed/fout gehalte 

en is vaak een momentopname na het leren. Het is een selectiemiddel waarvan het resultaat meetelt voor een 
eindcijfer. De leerling leert voor de toets en niet om het leren zelf. Op deze manier neemt de docent de beslissing 
of dat de leerling slaagt of zakt. Tegenover summatief toetsen staat formatief toetsen, een ondersteuning van 
de leerling tijdens het leerproces. Observaties, het stellen van open vragen en toetsdialogen zijn gebruikte 
methoden. Hierdoor krijgt de docent een duidelijk inzicht hoe de leerling de getoetste onderdelen beheerst. De 
feedback die de docent hierover geeft, moet de leerling verder doen ontwikkelen en weer een stapje verder 
brengen in het leerproces. Daarbij weet de leerling welke diepgang er wordt verwacht op een bepaald 
onderwerp. 
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ontwerpen en uitvragen van contextrijke opdrachten waarin expliciet aandacht is voor 
vakoverschrijdende vaardigheden zoals samenwerken. Leerkrachten worden op die manier méér 
dan kennisoverdragers. Naast vakdeskundigen worden leerkrachten meer en meer designers van 
het leerproces en ontwikkelaars van leerpaden op maat, die datamanagement beheersen en 
sociaalemotioneel kunnen coachen.  

De grootste verwachting ligt in AI-geassisteerde leerkrachten, niet in AI-gestuurde klas- en 
lesomgevingen. De leerkracht behoudt de leidende/sturende rol in de klas. De aanwezigheid van 
de leerkracht, zowel in taal, gebaar en empathie, blijft belangrijk voor sociale en persoonlijke 
interactie met de leerling. Ook de ervaring en de mogelijkheid tot improviseren zijn belangrijke 
troeven van de leerkracht. De vertrouwde leerkrachtgerichte aanpak waar lesgeven centraal 
staat, verschuift richting leerlinggerichte onderwijsmodellen met persoonlijke leertrajecten. De 
klemtoon ligt dan ook eerder op het tegemoetkomen aan individuele behoeften van de leerling en 
het ontlasten van de leerkracht, bijvoorbeeld door de reductie van administratieve lasten, zodat 
die meer tijd kan besteden aan het begeleiden van de leerling. Zo is het voor een leerkracht 
bijvoorbeeld praktisch onmogelijk om gepersonaliseerde leerplannen op te maken voor klassen 
van meer dan 20 leerlingen. AI-gebaseerde systemen kunnen hiervoor een oplossing bieden. 
Adaptieve leerprocessen kunnen inspelen op verschillende leerstijlen van leerlingen, leerlingen 
helpen die dreigen achterop te raken en leerlingen bijwerken die om welke reden dan ook de les 
niet kunnen bijwonen. 

De leerkracht behoeft digitale vaardigheden en opleiding  
Omdat de gemiddelde werkdag van een leraar gaat veranderen, vergt dit nieuwe kennis en 
vaardigheden die nu nog nauwelijks onderdeel zijn van het takenpakket van leerkrachten. Om 
een AI verantwoord toe te kunnen passen dient een docent output van een AI te kunnen 
interpreteren en te vertalen naar concrete handelingen. Bijvoorbeeld het interpreteren van 
analyses en overzichten in dashboards. Wat zeggen deze analyses over de leerling en de klas? 
Een leerkracht moet de redeneerlijn van een AI-systeem kritisch kunnen bekijken, op basis 
hiervan een inschatting maken en vervolgens daarop kunnen handelen. Kortom, hij/zij zal een 
manier moeten vinden om effectief te kunnen samenwerken met AI. AI zelf kan hiertoe bijdragen 
via een nieuwe methode van persoonlijke ontwikkeling van leerkrachten via virtuele (wereldwijde) 
conferenties.  

Er is reeds aangevoerd dat de coronacrisis de digitalisering in scholen een boost heeft gegeven. 
Leerkrachten hebben zich op korte tijd moeten onderdompelen in digitaal lesgeven en vormen op 
die manier één van de sleutels voor innovatie in het onderwijs. Indien Vlaanderen werk wil maken 
van de school 2.0 zal er ook gefocust moeten worden op de leerkrachten en hun opleidingen, nl. 
hoe zal ervoor gezorgd worden dat de lesgevers de kennis hebben om digitale technologieën en 
apps (bv. TikTok, Instagram, Snapchat,…) op een juiste en pedagogisch verantwoorde manier in 
te zetten. Het is dan ook essentieel dat leraren voldoende competent zijn om educatieve 
technologie te gebruiken. Uit een Whitepaper van The Economist388 blijkt dat slechts 38% van de 
leraren het gevoel heeft dat hun opleiding hen voldoende heeft voorbereid om dit te doen. 
Onvoldoende opleiding voor de leraren (35%) wordt gezien als een van de belangrijkste 
belemmeringen om positieve effecten van technologie te realiseren. 

 
388  The Economist, ‘Staff of 2030: Future-ready teaching’, Intelligence Unit report, mei 2020. Bronvermelding op 

basis van VOKA, EdTech gamechanger voor het onderwijs?, VOKA Paper, september 2020. 
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Figuur 130: Onvoldoende opleiding van leerkrachten is een van de belangrijkste belemmeringen voor een goed 
gebruik van technologie in de klas 

 
Volgens cijfers van de OESO389 staat ons land slechts op de 63ste plaats (op 78 landen) wat 
vaardigheden van leraren betreft om digitale middelen te integreren in hun lessen. Dit moet dan 
ook meer aan bod komen in de lerarenopleiding en in de professionalisering doorheen de carrière. 
De OESO-TALIS390 resultaten (zie hoger) geven aan dat er nog heel wat werk op de plank ligt 
om de leerkrachten meer toekomstproof klaar te stomen. Zo geeft 18% van de leerkrachten aan 
sterk behoefte te hebben aan ICT-opleidingen. Het gebruik van ICT voor lesgeven vormt slechts 
voor 51% van de Belgische leerkrachten een onderdeel van hun formele opleiding in vergelijking 
met het OESO-gemiddelde van 56%. En ICT-vaardigheden in lesgeven maken slechts voor 40% 
van de Belgische leerkrachten deel uit van hun professionele ontwikkelingsactiviteiten in 
vergelijking met 60% op OESO-niveau.391 

Uit de TALIS-data blijkt dat leerkrachten over het algemeen in de 12 maanden voor de bevraging 
volgende vormen van professionele ontwikkelingsactiviteiten volgden: opleiding die tot een 
diploma of getuigschrift leiden, online cursussen/seminaries, zelfobservatie en/of observatie door 
collega's als onderdeel van een formele regeling op school en cursussen/seminaries die 
persoonlijk worden bijgewoond. Uit onderstaande figuur blijkt dat de Vlaamse leerkrachten 
(12,8%) voor formele opleidingsprogramma’s rond het OESO-gemiddelde scoren, ver onder het 
OESO-gemiddelde van 36% liggen voor wat betreft het volgen van online cursussen/seminaries 
(14,5%), onder het OESO-gemiddelde (44%) scoren voor observatieleeractiviteiten maar het 
OESO-niveau (76%) overschrijden op het vlak van het volgen van cursussen/seminaries in 
persoon.   

 
389  OESO, Learning remotely when schools close: how well are students and schools prepared?, Insights from 

PISA, 2020. https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/learning-remotely-when-schools-close-how-
well-are-students-and-schools-prepared-insights-from-pisa-3bfda1f7/ 

390  Zie ook Schleicher, A., The impact of COVID-19 on education. Insights from Education at a Glance 2020, OECD, 
2020. 

391  OECD, School Education during Covid-19. Were Teachers and Students Ready?, Country Note Belgium, 2020. 
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Figuur 131: Aandeel leerkrachten lager secundair onderwijs dat deelneemt aan bepaalde types van 
professionele ontwikkeling (TALIS 2018) 

   

13.5.4 AI en de school 

Studieoriëntatie en studentenwerving 
Scholen kunnen AI-processen inzetten om te bepalen welke studierichtingen het meest geschikt 
zijn voor leerlingen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door openbare data en informatie op sociale 
media te analyseren door middel van AI-algoritmes. Op die manier kunnen leerlingen gescand 
en geëvalueerd worden en vervolgens een suggestie geformuleerd worden over de meest 
adequate studierichting(en). Ook business-scholen kunnen op die manier aan efficiënte 
studentenwerving doen nog vóór toekomstige studenten zich hebben aangemeld. De business-
school zou daarbij bijvoorbeeld kunnen focussen op mensen die specifieke vaardigheden nodig 
hebben – waarin de school gespecialiseerd is – om de volgende stap in hun carrière te zetten. 
Ook na de initiële fase in het wervingsproces kan AI nuttig zijn voor rekruteringsmedewerkers. 
Met AI is het mogelijk om tijdens telefoongesprekken en interviews het spraakpatroon en de 
gezichtsuitdrukkingen van de kandidaat te analyseren en gevolgtrekkingen te doen over de 
selectie van de meest geïnteresseerde kandidaten in de opleiding, waardoor kostbare tijd 
bespaard wordt.392 

Het is voor alle scholen niettemin belangrijk om ethisch met data om te gaan en controle uit te 
oefenen op AI-activiteiten, bijvoorbeeld om vast te stellen hoe goed een algoritme moet zijn om 

 
392  Muylle, S. Hoe kan je AI integreren in business-scholen?, BizEd Magazine, januari/februari 2019. 
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te kunnen vertrouwen en vast te stellen of een algoritme wel de manier is om selecties te maken. 
Dit speelt bijvoorbeeld als het gaat om de toewijzing van kinderen aan scholen393. 

Verbetering van efficiëntie 
AI kan IT-processen verbeteren en leiden tot nieuwe efficiëntiewinsten. Zo kunnen scholen 
bijvoorbeeld van AI gebruikmaken om geschikte methodes in te voeren die maken dat leerlingen 
niet langer verloren lopen in de schoolgangen. AI kan ook gebruikt worden om complexe datasets 
te modelleren met het oog op datagedreven voorspellingen. Dit laat op zijn beurt een goede 
toekomstplanning mogelijk, bijvoorbeeld voor de toewijzing van stoelen naargelang de betrokken 
schoolactiviteit of voor de bestelling van maaltijden bij de leverancier. Hierdoor kunnen scholen 
overbestellingen vermijden en besparen op overbodige uitgaven. 

Naast het herkennen van stem, kunnen algoritmen ook gezichten identificeren. De potentiële 
voordelen van deze technologie moedigen scholen aan om het te gebruiken in de hoop de 
veiligheid en efficiëntie te verbeteren, bijvoorbeeld door het automatiseren van 
aanwezigheidslijsten. 

AI in functie van onderwijsdoelen 
Wanneer AI te veel wordt benaderd vanuit de data/techniek bestaat er een risico dat AI-
toepassingen niet meer aansluiten bij onderwijsdoelen. Zo kan een AI die geoptimaliseerd is op 
kennisoverdracht andere elementen zoals motivatie niet hebben geïncorporeerd. Ook bestaat er 
het risico dat buitenlandse technologiebedrijven de Vlaamse onderwijsmarkt betreden. Het is niet 
vanzelfsprekend dat deze bedrijven dezelfde onderwijsdoelen voor ogen hebben. Hierdoor 
kunnen we de controle verliezen op het onderwijs. 

Het is daarom nuttig dat scholen een visie opstellen ten aanzien van inzet van AI-toepassingen 
binnen het eigen onderwijs. Deze visie maakt, zowel naar het eigen personeel als naar ouders 
(en indirect leerlingen) duidelijk hoe ver de school gaat, en wat het ambitieniveau is.394 Een aantal 
vragen kunnen een leidraad vormen voor de visievorming: 

 waarom zet de school AI in? 
 voor welke taken wordt AI wel ingezet (en waarvoor niet)? 
 hoe wordt de verklaarbaarheid van de AI gewaarborgd? 
 hoe wordt er gewaarborgd dat de AI niet bevooroordeeld is? 
 hoe wordt er gewaarborgd dat onderwijsdoelen niet in het geding raken door AI? 
 hoe wordt de privacy van de leerling gewaarborgd? 

Een gelijkaardige stellingname vinden we terug bij een standpunt van de KVAB over Learning 
Analytics (LA).395 KVAB wijst erop dat elke instelling die met LA aan de slag wil gaan, best een 
richtinggevende beleidstekst opstelt met aandacht voor de privacy, de wettelijke en de ethische 
aspecten van LA en de kadering van LA binnen de meer algemene onderwijsvisie. Hoewel 
bestaande beleidsteksten en ervaringen van andere onderwijsinstellingen relevante inspiratie 
bieden, is een aanpassing naar de eigen context, regelgeving en specifieke onderwijsvisie 
belangrijk.  

 
393  Zie bijvoorbeeld https://www.knack.be/nieuws/belgie/hoe-het-algoritme-achter-het-aanmeldsysteem-voor-het-

onderwijs-verbeterd-kan-worden/article-opinion-1138733.html 
394  Dialogic, De (on)mogelijkheden van kunstmatige intelligentie in het onderwijs, Utrecht, 21 januari 2019. 
395  De Laet, T., e.a., “Learning Analytics” in het Vlaams hoger onderwijs, KVAB Standpunt 58, 2018. 

https://www.knack.be/nieuws/belgie/hoe-het-algoritme-achter-het-aanmeldsysteem-voor-het-onderwijs-verbeterd-kan-worden/article-opinion-1138733.html
https://www.knack.be/nieuws/belgie/hoe-het-algoritme-achter-het-aanmeldsysteem-voor-het-onderwijs-verbeterd-kan-worden/article-opinion-1138733.html
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AI behoeft een uitstekende digitale infrastructuur  
Een uitstekende digitale infrastructuur is een must om de potentialiteiten van AI ten volle te 
kunnen benutten, meer in het bijzonder bij de ontplooiing van digitale leeromgevingen.  

Meer concreet blijkt dat dat er op het vlak van apparatuur vooruitgang wordt geboekt, maar dat 
er nog ruimte is voor verbetering. Een eerste ratio berekent het aantal desktops en laptops per 
100 leerlingen. Zowel in het gewoon lager onderwijs (van 15,53 naar 17,36 naar 18,33/100), in 
het buitengewoon lager onderwijs (van 27,61 naar 35,67 naar 51,85/100) en het buitengewoon 
secundair onderwijs (van 23,08 naar 30.67 naar 50,31/100) zijn er nu meer desktops en laptops 
per 100 leerlingen dan bij MICTIVO1 en MICTIVO2. In het secundair onderwijs is er echter een 
afname van het aantal toestellen per 100 leerlingen (van 56,48 naar 41,02) in vergelijking met 
MICTIVO2. Bij een tweede ratio worden ook tablets mee in rekening gebracht. Er wordt enkel 
vergeleken met MICTIVO2 aangezien tablets ten tijde van MICTIVO1 nog niet aanwezig waren 
in scholen en ook nog niet waren opgenomen in de bevraging. Deze tweede ratio is wel gestegen 
voor zowel het (buitengewoon) lager onderwijs als het (buitengewoon) secundair onderwijs. 

Tabel 24: Overzicht ratio’s aantal toestellen per 100 leerlingen MICTIVO 3 

 
Positief is evenwel dat een grote doorbraak van digitale schoolborden en draadloos internet kan 
opgetekend worden, zij het dat ook hier nog vooruitgang kan geboekt worden. Vijf jaar geleden 
was een meerderheid van de aantal scholen uitgerust met digitale borden, maar het aantal is de 
voorbije jaren nog sterk toegenomen. In het gewoon lager onderwijs bijvoorbeeld beschikken nu 
de meeste scholen (93,3%) over digitale schoolborden. Vijf jaar geleden was dit 73,2% en tien 
jaar geleden 8,4%. In het buitengewoon lager onderwijs is dit nu 74,3%. Dit is een toename van 
13,8% in vergelijking met vijf en 61,0% in vergelijking met tien jaar geleden. Eenzelfde 
ontwikkeling is er in het gewoon secundair onderwijs (van 29,6% (M1) naar 78,9% (M3) en het 
buitengewoon secundair onderwijs (van 5,9% (M1) naar 62,5% (M3), waarbij meer dan een 
verdubbeling merkbaar is in vergelijking met tien jaar geleden (M1). In de centra voor 
basiseducatie daarentegen zijn er geen verschillen met vijf jaar geleden. 

Er is niet enkel een sterke toename van het aantal scholen dat over digitale borden beschikt, er 
zijn binnen de scholen zelf ook meer digitale borden dan vijf en tien jaar geleden. In het gewoon 
lager onderwijs is dit een verviervoudiging op tien jaar tijd en een verdubbeling op vijf jaar tijd 
(van 2,35 naar 5,68 naar 9,58 digitale borden per school). In het buitengewoon lager onderwijs is 
dit een verdubbeling (3,00 naar 3,86 naar 6,65 digitale borden per school). Dezelfde trend wordt 
opgetekend in het gewoon secundair onderwijs (van gemiddeld 2,10 naar 6,72 naar 11,73 digitale 
borden per school) en in het buitengewoon secundair onderwijs (van gemiddeld 2,50 naar 6,88 
digitale borden op vijf jaar tijd). 
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Een tweede doorbraak is de significante toename van draadloos internet over alle 
onderwijsniveaus en -types heen, met een uitzondering voor de centra voor basiseducatie. In alle 
onderwijsniveaus en -types is er een toename van ongeveer 20% (tot zelfs 40% in het 
buitengewoon secundair onderwijs) van de scholen die beschikken over draadloos internet. Dit 
betreft een verdriedubbeling met tien jaar geleden. Ondanks de niet-significante toename van 
draadloos internet in de centra voor basiseducatie is het wel opvallend dat 10 jaar geleden slechts 
de helft van de centra beschikte over draadloos internet en dit positief geëvolueerd is naar alle 
centra (100%). 

Een derde zeer belangrijke ontwikkeling is de toename van de aanwezigheid van digitale 
leerlingvolgsystemen (of gelijkaardige systemen). Tijdens de voorbije tien jaar is er in alle 
onderwijsniveaus en -types, met uitzondering van basiseducatie, een sterke toename van het 
aantal scholen dat over een digitaal leerlingvolgsysteem beschikt. Het aantal scholen die 
beschikken over dergelijke software is de voorbije vijf jaar enkel nog meer toegenomen met als 
gevolg dat vandaag bijna alle scholen over een digitaal leerlingvolgsysteem beschikken. Ook 
software voor leerlingen met een functiebeperking is goed vertegenwoordigd in de verschillende 
onderwijsniveaus en -types, behalve in de centra voor basiseducatie. Bovendien kan een sterke 
en significante toename van dergelijke software vastgesteld worden in het gewoon onderwijs 
(zowel lager als secundair) ten opzichte van tien (M1) en vijf jaar (M2) geleden. Dit ligt mogelijk 
aan de toenemende aandacht voor meer gepersonaliseerd en inclusief onderwijs. Verder is er 
ook een significante toename van 20% in het buitengewoon secundair onderwijs in vergelijking 
met M1. Meer en meer scholen doen bijgevolg een beroep op specifieke software voor leerlingen 
met een functiebeperking. 

Tabel 25: Vergelijking gebruik van software (in %) 

 
Hoewel elke secundaire school ondertussen beschikt over een elektronische leeromgeving blijft 
het gebruik van technologie eerder beperkt. ICT wordt vooral gebruikt voor communicatie, 
lesvoorbereidingen en presentaties, maar weinig voor digitale toetsen, projectwerking en het 
verwerven van leerstof. De conclusie van het MICTIVO-onderzoek (Monitor voor ICT-integratie 
in het Vlaams onderwijs)396 is dat er nog steeds relatief weinig gebruik gemaakt wordt van ICT 
tijdens de les en dat in alle onderwijsniveaus. Op vijf jaar tijd is dat bovendien niet substantieel 
gewijzigd. 

 
396  Heymans, P. J., Godaert, E., Elen, J., van Braak, J., & Goeman, K. (augustus 2018). MICTIVO2018. Monitor 

voor ICT-integratie in het Vlaamse onderwijs. Eindrapport van O&O-opdracht: Meting ICT-integratie in het 
Vlaamse onderwijs (MICTIVO). KU Leuven / Universiteit Gent. 
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Figuur 132: Het aantal leerkrachten secundair onderwijs dat dagelijks ICT gebruikt blijft miniem 

 
Bovenstaande wordt bevestigd door OESO-cijfers397. Slechts 53% van de OESO-leerkrachten 
laat hun studenten regelmatig (of altijd) gebruik maken van ICT voor projecten of klastaken. Voor 
België bedraagt dat aandeel slechts 29%. Het Vlaamse aandeel leerkrachten (nog geen 40%) ligt 
hoger dan het Belgische gemiddelde maar ver onder het OESO-gemiddelde van 53%.  

 
397  Sleicher, A., The impact of COVID-19 on education. Insights from Education at a Glance 2020, OECD, 2020. 
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Figuur 133: aantal leerkrachten lager secundair onderwijs dat studenten ‘vaak’ of ‘altijd’ gebruik laat maken 
van ICT 

 

13.6 Onderwijs en ethiek 
In de onderwijscontext zijn verschillende stakeholders betrokken (primair de docent/instelling, 
leerling en ouders) welke ieder hun eigen normen en waarden hebben. In een AI-toepassing 
zitten eveneens (impliciet) normen en waarden besloten die niet noodzakelijkerwijs 
overeenstemmen met de normen en waarden van de verschillende betrokkenen. Met het oog op 
transparantie mag van een AI-toepassing verwacht worden dat de volgende zaken bekend zijn: 

 op welke data is de AI-toepassing getraind, en is het mogelijk dat zich hierin bepaalde biases 
voordoen (die kunnen leiden tot een bias in beslissingen of conclusies van de AI)? 

 in hoeverre blijft de AI leren, en hoe is gewaarborgd dat er geen bias ontstaat? 
 hoe is het achterliggende algoritme van de AI opgebouwd, en hoe gaat de AI om met 

voorbeelden die het niet eerder heeft gezien? Onder welke omstandigheden is het algoritme 
wel of niet valide? 

Een AI-toepassing mag niet van buitenaf beïnvloedbaar zijn. Wanneer een AI te manipuleren is 
kan hier misbruik van worden gemaakt. Een AI-systeem dat door leerlingen om de tuin kan 
worden geleid, biedt niet de output die van het systeem wordt verwacht. Een van de meest 
voorkomende kritieken op AES-systemen (Automated Easy Scoring) is dat deze systemen 
studenten belonen voor bepaald woordgebruik en niet zozeer op inhoud. Zo kan een AES-
systeem om de tuin worden geleid door taalgebruik in te zetten dat wordt geassocieerd met 
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complexe redeneringen en niet te focussen op de inhoud. Denk hierbij aan overmatig gebruik van 
woorden zoals “niettemin” en “desondanks” in plaats van “maar” of “toch”. 

Een bijzonder aandachtspunt van het eerder geciteerde JRC-rapport398 betreft het gebruik van 
data. Kwalitatieve AI-systemen kunnen maar succesvol ontwikkeld en toegepast worden bij 
beschikbaarheid van omvangrijke training datasets. De creatie en terbeschikkingstelling van 
dataplatforms kan bijdragen tot een vernieuwd competitief landschap voor leer- en 
onderwijsgeoriënteerde AI-systemen. Een andere uitdaging betreft de omgang van (meest 
voorkomend supervised learning) AI-systemen met data: deze AI-algoritmen zijn gebaseerd op 
historische data399, hetgeen ertoe leidt dat zij de werkelijkheid zien als een herhaling van het 
verleden. Dit heeft verregaande ethische implicaties omdat beoordelingen van studenten 
gebaseerd zijn op historische culturele waarden en succesmaatregelen. Meer fundamenteel stelt 
zich voor AI-systemen de problematiek van de vrije wil van de mens die hem in staat stelt 
beslissingen te nemen die geen replica zijn van het verleden. Hoewel er reeds systemen bestaan 
die kunnen omgaan met creatieve activiteiten, zullen AI-systemen doorgaans grote moeilijkheden 
ondervinden wanneer zij te maken krijgen met innovatieve, creatieve ‘betekenisvolle’ activiteiten 
die geavanceerde vormen van menselijke intelligentie en leren veronderstellen. Kortweg kan 
gesteld worden dat de huidige state of AI-art tekortschiet om hierop in te spelen. 

Om feedback over het leren te geven is het nodig dat studentengedrag actief wordt gemonitord. 
Dit vereist technische tools om studenten onopvallend te volgen, bijvoorbeeld met behulp van 
videoverwerking en eye-tracking op afstand, met bijbehorende ethische en regelgevende 
uitdagingen. 

Verder zijn ook AI-privacy en -security belangrijke aandachtspunten in een onderwijssetting, 
aangezien het technisch mogelijk is om emoties en concentratie van studenten via video-
geconnecteerde AI-systemen in real time te monitoren. Tevens zijn AI systemen goed geschikt 
om informele informatie te verzamelen over vaardigheden, ervaring en competenties vanuit open 
databronnen, zoals sociale media, studentenportfolio’s400 en open badges401.   

Grote commerciële belangen kunnen mogelijk een impact hebben op ethische afwegingen.  Een 
kernidee van intelligente onderwijssystemen is dat een student interageert met adaptieve 

 
398  Tuomi, I. The Impact of Artificial Intelligence on Learning, Teaching and Education. Policies for the future, Eds. 

Cabrera, M., Vuorikari, R. & Punie, Y., EUR 29442 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 
2018. 

399  Praktisch alle huidige neurale AI-systemen zijn gebaseerd op een supervised model van leren. Deze manier 
van leren is gebaseerd op training data die door mensen worden gelabeld zodat de netwerkgewichten kunnen 
worden aangepast wanneer de labels voor de traninig data verkeerd zijn omschreven. De beschikbare 
categorieën en succescriteria die gebruikt worden voor de training van de systemen, worden dus door mensen 
bepaald, hetgeen impliceert dat persoonlijke en culturele vooroordelen en overtuigingen inherent zijn aan AI-
systemen die gebruik maken van supervised learning. Kort door de bocht zou men kunnen stellen dat 
supervised learning machines creëert die alleen in staat om om te gaan met situaties waarin mensen in vooraf 
gedefinieerde context(en) worden geplaatst. Vanuit ethische en pedagogische invalshoek is dit problematisch 
omdat het impliceert dat de mens, in interactie met de machine, verstoken is van zijn vrije wil die hem in staat 
stelt tot verandering en het nemen van verantwoordelijkheid voor zijn keuzes. 

400  Een studentenportfolio is een samenstelling van academisch en andere vormen van educatief materiaal dat 
verschillende onderwijsdoelen dient. 

401  Een open badge is een visueel en digitaal bewijs van een vaardigheid of competentie die men heeft verworven. 
Elke badge bevat belangrijke onveranderlijke gegevens die in de badge zijn “vastgebakken” en die 
terugverwijzen naar de uitgever, criteria en/of verifiërend bewijs. Open badges zijn bruikbaar in verschillende 
omgevingen: zowel in het officiële onderwijs, als bij bedrijfsopleidingen, vrijwilligerswerk of voor welke manier 
van leren dan ook. 
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interfaces die leerervaringen personaliseren op basis van de student en zijn actuele leerniveau. 
Het voordeel van datagebaseerde AI-systemen is dat zij zeer complexe datastromen in realtime 
kunnen verwerken. Voor onderwijssystemen van de volgende generatie impliceert dit dat deze 
systemen gebruikersinterfaces nodig hebben die realtime invoer verzamelen over het gedrag van 
de leerling alsook historische gegevens, die kunnen worden gebruikt om de leerling te modelleren 
(“no AI without UI (user interfaces)”). Dit vergroot het commerciële belang voor de installatie van 
sensortechnologieën en gebruikersinterfaces in het klaslokaal en het bekomen van toegang tot 
andere met de leerling geassocieerde gegevensbronnen zoals sociale media en gameplatformen. 

  




