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tekst: carla desain

Reken maar dat
ik KHAN rekenen!
De Khan Academy op internet staat momenteel erg
in de belangstelling. Basisschoolleerkracht Arco de
Bonte zag mogelijkheden voor toepassing in zijn eigen
klas en startte een pilotproject.
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Subsidie
Het project ‘Ik KHAN rekenen’ kreeg een stimuleringsbijdrage van het Innovatieprogramma
van SURFnet/Kennisnet. In de categorie ’Leren
op afstand en Online samenwerken’ was het
projectvoorstel van Arco de Bonte een van de
dertien winnaars.
Het SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma
stopt eind 2011 in zijn huidige vorm vanwege
het wegvallen van de subsidie.
www.surfnetkennisnetproject.nl

Dit vinden meester De Bonte’s leerlingen ervan:
•
Je kan typen en hoeft niet meer te schrijven.
•
Je hoeft niet stil te zijn, je mag overleggen.
•
Nu kan je verder gaan!
•
Je merkt hoe je niveau is.
•
Je kan zelf kijken welke sommen je wil maken.
•
Als je het niet snapt, kan je een filmpje bekijken.
•
Als je een vraag hebt, hoef je niet te wachten.
Hoe weet je of een pilotproject met een nieuwe
manier van rekenonderwijs geslaagd is? “Nou, als
je merkt dat leerlingen een kwartier na het eind
van de schooldag thuis alweer inloggen om verder
te rekenen, is dat wel een aanwijzing”, lacht Arco
de Bonte, leerkracht van groep 8 op de Koningin
Julianaschool in ’s-Gravenpolder in Zeeland. “Zo
ging het echt. En ’s ochtends zaten de eersten
alweer in de klas achter de computer vóór iedereen
binnen was.”
Werken op eigen niveau, in eigen tempo.
Hoe krijgt meester De Bonte zijn klas zo fanatiek
aan het rekenen? “We doen een experiment: alle
rekenboeken blijven in de kast. De kinderen maken
gebruik van de online reken- en wiskundefilmpjes
en oefeningen van de Khan Academy. Daarbij
werken ze op hun eigen niveau, in hun eigen
tempo. Beheersen ze een onderdeel van de stof,
dan kunnen ze verder. Lukt het nog niet zo goed,
dan kunnen de leerlingen hints opvragen waarbij
stap voor stap wordt voorgedaan hoe ze een som
kunnen aanpakken. Of ze kijken – zo vaak als ze
willen – naar het bijbehorende filmpje dat de rekenstrategie uiteenzet. Wat hen hierin zo aanspreekt?
Natuurlijk vinden ze het cool om te rekenen zonder
boeken, via de computer en met uitleg op filmpjes. En de punten en badges die ze als beloning
krijgen, geven de rekenles iets van een game. Maar
wat echt verschil maakt, wat hen echt motiveert, is
dat het systeem zich aan hen aanpast, in plaats van
andersom.”
23 niveaugroepen in plaats van 3
“Normaal gesproken kan een leerkracht het aan
om tijdens een les drie niveaugroepen te begeleiden: de kinderen die er wat moeite mee hebben,
de middenmoters en de kinderen die de stof snel
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onder de knie krijgen. Maar binnen elk van
die drie groepen heb je weer grote verschillen. Nog steeds moeten sommige kinderen op
hun tenen lopen, terwijl anderen sneller verder
zouden willen. Met een adaptief systeem krijgt
elk kind de oefening die nodig is, maar ook niet
meer. Als je een onderdeel beheerst, kan je zelf
verder gaan. Al snel waren de eerste leerlingen
bezig met het berekenen van de graden van een
hoek. Dat was stof die we in de klas nog niet
behandeld hadden, maar die ze toch zelf onder
de knie kregen. Zo had ik niet 3, maar
23 niveaugroepen in mijn klas. Heel
bijzonder vond ik te zien hoe de
leerlingen elkaar gingen helpen en
hoeveel plezier helper en geholpene
daarin hadden.”
Leerlingvolgsysteem
Arco de Bonte vroeg – en kreeg – in het
voorjaar van 2011 subsidie voor twee
pilotprojecten: eerst een brede pilot
met een hele groep 7 en daarna een
smalle pilot, met de kinderen met de
hoogste score op de Entreetoets. “Khan heeft de
filmpjes in eerste instantie gemaakt voor het voortgezet onderwijs. De leerlingen uit de Entreegroep
kunnen zich tot nu toe prima blijven ontwikkelen
met behulp van de Khan Academy. Maar voor veel
zevende groepers zijn de filmpjes te grofmazig, de
stappen zijn te groot. En filmpjes en hints zijn in het
Engels, dat is toch wel heel pittig.” De Bonte is nu
zelf de filmpjes van de leerlijn Arithmetic aan het
namaken, toegespitst op het Nederlandse rekenonderwijs. “Wat mij betreft ligt de kracht van het
systeem van de Khan Academy vooral in het adaptieve – waarbij elke leerling oefent op eigen niveau
– en in het gedetailleerde leerlingvolgsysteem dat

erin zit. Ik krijg als leerkracht zicht op hoe lang,
wanneer en met welke sommen mijn leerlingen
bezig zijn geweest. Eén blik op het zogenoemde
dashboard vertelt me of een kind een onderdeel
beheerst, er nog aan werkt, of er waarschijnlijk
op vastzit. Ik kan dus zien welk kind genoeg heeft
aan een schouderklopje ‘Je bent lekker bezig, ga
zo door’ en wie extra instructie nodig heeft. Soms
geef ik die instructie zelf, maar vaker schakel ik
daarvoor een leerling in die dat onderdeel wel
beheerst. Geregeld zet ik het dashboard open op
mijn laptop, zodat wie vast zit, zelf op kan zoeken
welke klasgenoot waarschijnlijk kan helpen. Die
samenwerking vind ik geweldig!”

“Alle rekenboekenblijven
in de kast.”
De kracht van de Khan Academy
“Ik hoor van collega’s in het land wel kritiek op
de kwaliteit van de filmpjes. De discussie spitst
zich vaak toe op de vraag of dit soort filmpjes de
leerkracht kunnen vervangen. Dat is voor mij geen
vraag”, vertelt Arco de Bonte. “Natuurlijk wordt
de leerkracht niet overbodig. Doordat het systeem
bepaalde taken overneemt, krijg je als leerkracht
een andere rol. Je hebt meer tijd om aan coaching, begeleiding en gerichte extra instructie te
besteden. Welke taken door het systeem worden

overgenomen? Bijvoorbeeld nakijken, herhalen van
dezelfde instructie, uitdelen van werk, bijhouden
van wie waar is in de stof. En omdat de kinderen zo
geboeid bezig zijn hoef je ook minder energie te
steken in het houden van orde.”
Conclusies en oproep
Het is nog te vroeg voor harde conclusies,
maar voorlopig kan De Bonte dit vast zeggen:
“Rekenen met de Khan Academy werkt goed.
Ik ben vooral enthousiast over het dashboard
en de samenwerking tussen de kinderen die je
hiermee kunt stimuleren. Verder ondersteunt het
systeem kinderen bij het zelf onderzoeken van
nieuwe onderwerpen. En het geeft de leerkracht
meer ruimte voor individuele coaching. Ik zie ook
nadelen: de Engelstalige filmpjes zijn soms te moeilijk, het systeem is te grofmazig om echt goed op
de basisschool te gebruiken en het is niet helemaal
afgestemd op het rekenonderwijs in Nederland.
Zo worden de punt en de komma in het Engels
andersom gebruikt en gaat het over mijlen, inches
en ponden. Wat volgens mij de meeste bezwaren
zou ondervangen, is het opzetten van een Nederlandse versie. Dat is veel werk. Ik hoop dat anderen
mee willen helpen. We zouden bijvoorbeeld uit
kunnen gaan van de referentieniveaus van het
SLO en dan samenwerken aan het ondertitelen,
opnieuw inspreken of zelf maken van filmpjes.
Laten we een community vormen op www.ikKHAN.
nl en aan de slag gaan. Zodat nog veel meer leerlingen kunnen zeggen: Reken maar dat ik KHAN
rekenen!” 

Khan Academy
Salman Khan begon in 2004 met het geven van
wiskundebijles met behulp van filmpjes aan zijn
nichtje Nadia. Die uitlegfilmpjes zette hij op
YouTube. Ze werden razend populair over de
hele wereld. Dat inspireerde hem tot het oprichten van de Khan Academy. Naast de database
met meer dan 2600 instructiefilmpjes bestaat
die uit een innovatieve oefenomgeving en een
gedetailleerd leerlingvolgsysteem. Momenteel wordt er gewerkt aan de verbetering van
het algoritme om het niveau van een kind te
bepalen. Het aantal filmpjes blijft groeien.
Naast wiskunde zijn er nu ook filmpjes over
natuurkunde, scheikunde en geschiedenis. Het
materiaal van de Khan Academy is gratis te
gebruiken door iedereen. Alleen even inloggen
met een Google- of Facebook-account.
www.khanacademy.org.
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