
KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

KLIMAATVERANDERING

STOMATA

KIKS
Natacha Gesquière

natacha.gesquiere@sbhg.be



SINT-BAVOHUMANIORA







DOEL

Jongeren begrijpen de gedigitaliseerde, 

deels door data gestuurde wereld, waarin 

artificiële intelligentie een steeds grotere 

rol speelt en ze kunnen er een impact op 

hebben.



HOE

Wetenschappelijke expertise van onderzoekers

didactiek van leerkrachten





DOELGROEP

Leerlingen en leerkrachten/docenten

• Derde graad secundair onderwijs

• Hogescholen

• Lerarenopleiding SO derde graad

• (Interne opleiding bedrijf)



RESULTAAT

• Vakoverschrijdend lesmateriaal: 

modules, quiz

• Online

• Gratis

• Laagdrempelig (geen installatie)

• Handleiding voor de leerkracht

• Cursus voor de leerlingen

• Elektronisch leerpad (MOOC)



LEERDOELEN

AI

LEERLINGEN

LEERKRACHTEN

kunnen met AI aan de slag in de klas

behandelen leerplandoelstellingen       

bouwen neuraal netwerk en leren 

mogelijkheden en beperkingen 

ervan kennen

leren fundamenten van AI

programmeren in Python



LEERDOELEN

• Leerplandoelen

• bio, aardrijkskunde, chemie

• wiskunde

• Extra doelen

• computerwetenschappen

• ICT-vaardigheden

• STEM

• leervaardigheden 



KIKS INHOUD
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MACHINAAL LEREN

“Studiedomein dat aan computers de 

mogelijkheid biedt om te leren zonder 

expliciet geprogrammeerd te worden.”

-Arthur Samuel, 1959



MACHINAAL LEREN



MACHINAAL LEREN

• Algoritmes 

• Kennis verwerven uit data

• Terugkoppelen labels

• Doel: uitkomsten kunnen voorspellen 

betreffende nieuwe data





CONVOLUTIONEEL NN

Bron: http://adilmoujahid.com/posts/2016/06/introduction-deep-learning-python-caffe/



ETHIEK

• Ethische discussies vergen 

veel tijd

• AI kan ook ingezet worden 

waar niet gewenst

• Ontwikkeling van AI: mens 

moet centraal staan

• Ontwikkelaars: bedacht zijn 

op ethische problemen en 

maatschappelijk gevoelige 

aspecten die ze ongewild 

kunnen genereren

Bron: safr.com 



CONVOLUTIONEEL NN



LEERLINGEN



LEERLINGEN - MICROSCOOP



LEERLINGEN - MICROSCOOP



LEERLINGEN - ANNOTEREN



LEERLINGEN – NEURAAL NETWERK







LEERLINGEN – NEURAAL NETWERK



LEERLINGEN - PYTHON





KIKS

• Maatschappelijk relevant

• Innovatief

• Actueel

• Voor elke leerling wat wils



VRAGEN?



KIKS

kiks.ilabt.imec.be/jupyter


