
Team Chargii 

Team Chargii bestond uit een UI/UX freelancer, een senior software engineer, een change coach en een 
app developer. 

Ze kozen de vrije challenge en bedachten de volgende uitdaging: Hoe kunnen we bijdragen aan 
persoonlijke coaching binnen het huidige budget. Ze zagen een probleem in het ongebreidelde gebrek aan 
persoonlijke aandacht dat in het huidige onderwijs zo overheersend aanwezig is en de daarmee gepaarde  
overweldigende werkdruk die leerkrachten voelen. Beiden problemen zijn sterk van toepassing op het MBO 
onderwijs. 

 Het 
idee: de virtuele student coach ‘LinkAi’. Link Ai is een persoonlijk virtueel ondersteuningsprogramma. Het 
programma leert, door middel van gebruiker invoer, van alles van de gebruiker. LinkAi helpt school nuttig, 
leuk en aantrekkelijk te maken voor de student, a.d.h.v. de vergaarde informatie. Ze zetten het programma 
neer als een luisterend oor, een virtuele schouder. Een middel voor de student om zijn ikigai te vinden.1 
LinkAi kan zelfs leren om de leidende toon aan te nemen in een mogelijk zorgplan van de student. Ze 
verwachten de informatie die ze vergaren uiteindelijk te kunnen combineren om voorspellende uitspraken 
te kunnen doen over kansen van schooluitval. Aan de hand daarvan verwachten ze via mentoren te kunnen 
interveniëren waar nodig. 
Het programma bestaat al en is te vinden op https://linkai.herokuapp.com/.  

Ze baseren hun redenering op onderzoek in de positieve psychologie voornamelijk van S. Achor en S. 
Lyubomirsky. Dat onderzoek zegt dat jezelf ontwikkelen op basis van waar je gelukkig van wordt, leidt tot 
wel twee keer meer succes, dan jezelf ontwikkelen buiten een basis van geluk om.  

                                                           
1 Ikigai is a Japanese concept that means "a reason for being." The word "ikigai" is usually used to indicate the 
source of value in one's life or the things that make one's life worthwhile. The word translated to English roughly 
means "thing that you live for" or "the reason for which you wake up in the morning." Wikipedia 

https://linkai.herokuapp.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Ikigai


Technisch maken ze LinkAi zo persoonlijk mogelijk op basis van gezichtsherkenning, inclusief emotie, en 
tekst naar spraak en spraak naar tekst conversie. Om het programma te laten leren maakt het gebruik van 
bestaande data, nieuwe data op basis van de vragen die het programma aan de gebruiker stelt, en een 
doorlopende feedback-loop op het gegeven advies.  

 

In de toekomst hopen ze de applicatie nog aantrekkelijker te maken via een beloningssysteem. Je kan 
jezelf dan belonen met prijzen die op de individuele student van toepassing zijn. Ook verwachten ze de 
data die ze vergaren zo in te kunnen zetten dat ze VSV kunnen voorspellen en aan de hand van die 
voorspellingen de nodige actie ondernemen. 

Daarbij verwachten ze via de API data te kunnen gaan delen. 


