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V A N O N Z E R E D A C T E U R

TOM YSEBAERT
DEURNE | ‘Hij wil ons bloed’.

Met een horrorfilmpje waarin
leerlingen voor dood in de gang
liggen, maken ze in klas 5A pro
motie voor hun programmeer
werk dat ze met de Sphero ge
maakt hebben. De Sphero, dat is
een bolvormige robot die ze laten
bewegen aan de hand van een zelf
geschreven programma en die ze
bedienen met de tablet. Het is als
een flitsende discobol, maar dan
een op de dansvloer in plaats van
erboven.
5A van de school het Baronneke
in Deurne kreeg de eer en het ge
noegen de proefklas te zijn voor
een project rond robotica in het
stedelijk basisonderwijs van Ant
werpen. Scholen kunnen twee we
ken een koffer met materiaal krij
gen om mee aan de slag te gaan.
Een koffer bevat verschillende
kits: Lego Mindstorms, de Robo
builder, de Sphero.
Er wordt in groepjes gewerkt
waarin iedereen een rol op
neemt. Een projectleider, een ont
werper, een fabrikant en een re
clamemaker. En de rollen worden
afgewisseld. Voor de promo moe
ten ze met foto’s en filmpjes trai
lers maken, zoals voor een bio
scoopprent.
Een groepje met Senna, Jessica,

Dilan, Islam en Maksym heeft zich
vandaag op de Robobuilder ge
gooid. Ze laten het ding de benen
en armen uitslaan op de tonen van
de hit ‘Happy’. Heupbewegingen
incluis, een tuimeling en hij komt
weer overeind. Volgens een sche
ma waarop ze de opeenvolgende
moves genoteerd hebben.
‘Echt niet zo moeilijk. Met de iPad
werken lukt aardig, die hebben de
mensen thuis al. Dit mag nog veel
meer in de les’, glundert Senna, re
clamemaker. Was techniek niet
meer iets voor jongens? ‘Neen
hoor’, wuiven deze meisjes de ste
reotypen weg.

Robots blijken hip en de leerlin
gen tonen zich uitermate enthou
siast. ‘Een meisje vroeg of ze
mocht nablijven om alle rollen te
kunnen spelen.’
Als kers op de taart is er een demo
van de grotere humanoïde robot
Nao die de macarena ten beste
brengt, draaiende handjes en wie
gende heup incluis. En er wordt
duchtig meegedanst en geklapt.
Drijvende kracht achter het pro
ject is ictcoördinator Kris Geelen.
Toen hij nog als kleuterleider voor
de las stond, gebruikte hij al een
robot om de bewegingen in de
turnles voor te doen. Hij heeft het
voor robots. ‘Het nieuwe en leuke
hiervan, is dat de robots naar de
klas komen’, zegt hij. ‘Het is ook
heel laagdrempelig. De kinderen
zijn er snel mee weg.’
Dat merkte ook onderwijzer Bart
Robbrecht. ‘Zelfs tijdens de voor
bereidende theoretische les wa
ren ze heel aandachtig. Omdat ze
ernaar uitkeken met die dingen
aan de slag te gaan.’ Hij staat al 33
jaar voor de klas en was al vroeg

met pc’s bezig. ‘Maar dit heb ik
nog nooit meegemaakt. Ik voor
spel dat robots binnen twintig
jaar de gewoonste zaak van de we
reld zijn in het onderwijs.’
Kris Geelen beaamt. ‘Google
koopt het ene na het andere robo
ticabedrijf op. Hier zit toekomst
in.’
Een kippenvelmoment, ervaart
JeanPaul Gillissen. Hij is coördi
nerend directeur van scholen
groep Zuid. ‘Iedereen heeft de
mond vol van meer techniek op

STEDELIJK ONDERWIJS ANTWERPEN MAAKT LEERLINGEN WARM VOOR TECHNOLOGIE

school en met name op de lagere
school. Wel, hiermee doe je het.’
Een apart vak technologie – zoals
voorzien nu wereldoriëntatie
(WO) opgesplitst wordt – hoeft
voor Gillissen niet. ‘Je kunt de ro
bots in vele vakken integre
ren. Wij hebben nagegaan dat ze
voor 520 leerdoelen bruikbaar
zijn. Deze keer was dans het the
ma, dat past in muzische vorming.
Maar het kan net zo goed wiskun
de zijn – hoeken, oppervlakte be
rekenen – of zelfs taal. Woordher
kenning bijvoorbeeld. Het is
denkbaar dat de leerlingen van de
derde graad een programmaatje
schrijven waarmee de kinderen
van de eerste graad aan de slag
kunnen. Dat geeft mooie interac
tie. We streven ook naar een sa
menwerking met de lerarenoplei
ding van de hogescholen in Ant
werpen.’

Leerkracht vervangen

Volgend jaar rolt het project uit
met vier koffers. Als het positief
wordt bevonden, kan het meer
worden. ‘Het kost natuurlijk geld
– een koffer 1.500 euro, de Nao
meer dan 10.000 euro. Maar wij
geloven erin,’ zegt Gillissen.
Of robots ooit de leerkracht zullen
vervangen? ‘Oei, neen, daar zijn ze
nog lang niet toe in staat’, lacht
meester Bart.

‘Ik voorspel dat
robots binnen
twintig jaar de ge
woonste zaak van
de wereld zijn in
het onderwijs’

SNEL
Meer jongeren moeten warm ge
maakt worden om voor technolo
gische studies te kiezen. En daar
begin je best al in de lagere
school mee, luidt de beleidslijn.
In Antwerpen brengen ze dat in
de praktijk. Met robots.

Dansende robots brengen
techniek in de klas

Robot Nao en een leerling dansen de macarena. ‘De leerlingen keken er naar uit met die robots aan de slag te gaan.’ © Wim Kempenaers

Meer techniek in de klas? Haal een stel robots binnen,
redeneren ze in Antwerpen. Het Baronneke in Deurne

probeerde het uit. ‘Kinderen wilden zelfs nablijven.’

www.sparretail.be

gemarineerde  
varkensbrochetten

Week 18. Aanbiedingen geldig van donderdag 1/5 t.e.m. woensdag 7/5/2014.

Behoudens drukfouten of uitputting voorraad. Het aanbod kan verschillen naargelang het gevolgde assortiment.

tomaten 
België cat.1

Wij hebben alles 
voor een geslaagde

barbecue!
Kom naar onze winkel
en laat je inspireren.

Walter en Marleen van Spar Koningshooikt  
en alle andere Spar ondernemers.

alter en Marleen v
en alle andere Spar ondernemer

9 98 
hetzij € 3,33 

per fles

Les Grives 
Merlot rood of  
Chardonnay wit
normale prijs 75 cl € 4,99

3 VOOR

4 99 
 

houtskool - 4 kg 
kg € 0,62

2 VOOR

8 99 kg8 
KNALPRIJS!

0 89 kg0 
KNALPRIJS!

2+1 
GRATISGRATISGRATISGRA
Jouw voordeel  

 € 4,99

1+1 
GRATISGRATISGRATISGRA
Jouw voordeel  

 € 4,99

DE STANDAARD
VRIJDAG 2 MEI 2014 BINNENLAND 7

MOBILITEIT

Leuven opent
buggypunt in
stadscentrum

Vanaf 1 mei kunnen ouders
met jonge kinderen in de fiet
senstalling onder het Rector De
Somerplein in het centrum van
Leuven gratis een buggy lenen
voor een uitstap in de stad.
Leuven wil hiermee gezinnen
aanmoedigen met de fiets naar
de stad te komen.
‘Ouders met jonge kinderen ko
men vaak met de auto omdat ze
de buggy niet kunnen meene
men met de fiets of op het
openbaar vervoer. Daar willen
wij aan tegemoetkomen, zegt
Bieke Verlinden, schepen van
Sociale Zaken.
Tijdens de zomer komen er op
verschillende plekken in de stad
nog dergelijke buggypunten bij.
Leuven is daarmee de eerste
Vlaamse centrumstad die een
dergelijk initiatief neemt. (belga)

BRUSSEL | In het uitgaansleven
worden ze domino’s genoemd om
dat ze lijken op de steentjes van het
gezelschapsspel. Maar deze xtcpil
len zijn levensgevaarlijk omdat ze
vaak een erg hoge concentratie aan
actieve stoffen bevatten. Bjärn D.,
de 16jarige jongen uit Waregem
die onwel werd in een Oostendse
discotheek en later in het zieken
huis aan een dubbele hartaanval
bezweek, is gestorven aan een over
dosis MDMA, de grondstof van xtc.
‘Ik weet niets van drugs af ’, reageert
Fabian D., de vader van Bjärn. ‘Ik
heb er nooit gebruikt. Ik weet niet
welk effect ze hebben. Maar met de
dood van mijn zoon is bewezen hoe
gevaarlijk het is pillen te slikken
waarvan je de herkomst en de sa
menstelling niet kent. Je weet niet
wat in die pillen verwerkt werd. Ac
tieve stoffen, maar ook smurrie. In
welke verhoudingen? Hoeveel van
die pillen mag je slikken zonder ge
vaar te lopen? Niemand die het

weet. Vandaar mijn oproep tot de
jongeren: blijf van die pillen af.
Drink liever een pintje meer.’
Met de aanhouding van twee ver
dachten hoopt Fabian D. antwoor
den te krijgen op de vele vragen
rond de dood van zijn zoon. ‘Ik wil
weten wie mijn zoon die pillen
heeft toegestopt’, zegt hij. ‘In zijn
zakken werden er nog een paar van
teruggevonden. Bjärn had niet vol
doende geld om zich die pillen te
veroorloven. Hij was vertrokken
met 20 euro op zak. Daar moest hij
nog een treinticket mee betalen. En
de toegang tot de discotheek. Hij
kan die xtcpillen onmogelijk zelf

gekocht hebben.’
Hoe Bjärn de drugs in zijn bezit ge
kregen heeft, is voor zijn papa een
raadsel. ‘Ik ga uit van twee moge
lijkheden’, zegt hij. ‘Ofwel heeft ie
mand Bjärn zo’n pil geschonken om
te zien welke uitwerking ze op hem
had alvorens er zelf een te gebrui
ken. Ofwel heeft iemand mijn zoon
kunnen overhalen om pillen door
te verkopen. En kreeg hij in ruil zelf
van het spul. Bjärn was makkelijk
beïnvloedbaar. Je moest hem maar
iets vragen, en hij deed het.’

Discreet testen

Zoals elke vader vreesde ook Fabian
D. dat zijn kind ooit in de val van
drugsdealers zou trappen. ‘Het is
een illusie te denken dat drugs uit
de discotheken kunnen worden ge
bannen. Mochten de discotheekba
zen dat werkelijk willen, dan moe
ten zij uit hun winst maar wat geld
vrijmaken om een drugshond aan
de ingang te zetten. Maar dan zou
de kassa natuurlijk niet rinkelen.’
‘Soms hadden wij het vermoeden
dat Bjärn iets gebruikt had. Als hij
zich anders gedroeg. We lieten hem
dan bij de dokter discreet op drugs
testen. Het resultaat was altijd ne
gatief. Als ouder ben je dan opge
lucht. Maar het is geen garantie dat
je kind de volgende keer niet de ver
keerde vrienden zal ontmoeten.’
(yb, cel, kt)

ZESTIENJARIGE BEZWEKEN NA INNAME PILLEN

Twee dealers aangehouden
in zaak xtcdode
Het gerecht heeft twee
Bruggelingen van 26 en 19 jaar
aangehouden voor de dood
van de 16jarige Bjärn D.
Volgens de politie hebben zij
de jongeman de gevaarlijke
xtcpillen verkocht.

OOK DAT NOG

Om 14 uur stapte gisteren
Sam Clauw na 50 uur uit de
piratenboot in Bellewaerde.
Hij vestigde daarmee een
nieuw wereldrecord voor de
langste rit op een pretpark
attractie. ‘De nachten waren
het zwaarst, maar met de hulp
van heel wat vrienden, kennis
sen en het Bellewaerdeperso
neel gingen ze gelukkig snel
voorbij’, zei hij. Met de record
poging zamelde de 28jarige
man 2.561 euro in voor de or
ganisatie Amur Leopard and
Tiger Alliance, een organisatie
die zich inzet voor de conser
vatie van Amoerluipaarden.
Van de met uitsterven bedreig

de diersoort leven nog minder
dan 40 exemplaren in het ui
terste oosten van Rusland en
het noordoosten van China.
Vanaf half juni neemt Belle
waerde deel aan een internati
onaal kweekprogramma voor
Amoerluipaarden. (ig)

Sam Clauw: succesvol piraat. © blg

50 uur op een
piratenboot voor
Amoerluipaarden

Aan het station van Brugge werd woensdagmiddag een eerbetoon gehouden voor Bjärn. Enkele honderden
jongeren en de familie van de overleden jongen waren daarbij aanwezig. © mvn

De xtc lijkt op dominosteentjes. © rr

‘Drink een pintje
meer, maar asje
blieft, blijf van die
pillen af’
FABIAN D., vader van het
slachtoffer


