
  
 
  

Tegenlicht in de klas 
Technologie als levensvorm 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Samengevat 
De overtuiging dat alles, dus ook het leven, niets meer is 
dan data lijkt op een nieuwe godsdienst en er zijn 
mensen die erin geloven. 
 
Vakgebied 
Techniek en exact / Mens en Maatschappij  
 
Kernbegrippen 
Technologie, toekomst, computer, kunstmatige 
intelligentie 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij kerndoel 29 - De leerling leert 
kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in 
sleutelbegrippen uit het gebied van de levende en niet-
levende natuur, en leert deze sleutelbegrippen te 
verbinden met situaties in het dagelijks leven. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Tegenlicht in de 
klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s die aansluiten 
bij dit onderwerp, bijvoorbeeld: 
AI: Hoe zal de relatie tussen ons en intelligente 
machines zijn? 
AI: Worden we verliefd op machines? 
AI: Maken slimme machines werken overbodig? 
AI: Maken zelfdenkende wapens de wereld veiliger? 
AI: Gaan slimme machines de gezondheidszorg 
veranderen? 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
Antwoorden 
1 Artificiële Intelligentie 
2 Deep learning 
3 Alle drie werden ze door mensen gecreeerd en ‘tot 
leven gewekt’.  
4 Dat het slimmer wordt dan de mens en een eigen leven 
gaat leiden.  
5 Intelligentie / krachtiger /uploaden / technologie / 
voor eeuwig / mensen / veArgankelijke. 
6 A en B. Het implantaat kan geen gevoel en bewustzijn 
uitlezen.  
 

Kijkvragen 
1 Waarvoor staat de afkorting AI? 
 
2 Hoe noem je de methodes van machinaal leren, 
gebaseerd op kunstmatige neurale netwerken? 
 
3 Wat is de overeenkomst tussen Golem, Frankenstein 
en een moderne robot? 
 
4 Wat is de angst van sommige mensen als het aankomt 
op AI? 
 

 
 
5 Vul in: 
Ray Curtsweil van Google gelooft dat machines een 
explosie van ………………….. zullen doormaken. Ze worden 
gigantisch veel …………………. en intelligenter dan mensen.  
Volgens hem moeten we onze geest in computers 
…………………….. en zo onsterfelijk worden. Ook zouden 
daarmee doden met …………………….. weer tot leven 
kunnen worden gewekt.  Hij kwam met idee dat 
informatie ………… …………. leeft en dat we informatie 
daarom voorrang moeten geven boven …………….. . Want 
wij zijn maar ………………………… stukjes materie die 
uiteindelijk doodgaan. 
 
6 Elon Musk test in een varken een implantaat dat 
hersendata kan uitlezen. Wat kan het implantaat niet 
aflezen? (meerdere antwoorden mogelijk) 
A. Bewustzijn 
B. Gevoel 
C. Pijn 
D. Gezichtsvermogen 
 
Verdiepingsvraag 
Ga ik kleine groepjes in gesprek over de vraag: denk je 
dat AI op den duur de mens over zal nemen? Waarom 
wel/niet? 
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Tegenlicht in de klas 
Technologie als levensvorm 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Samengevat 
De overtuiging dat alles, dus ook het leven, niets meer is 
dan data lijkt op een nieuwe godsdienst en er zijn mensen 
die erin geloven. 
 
Vakgebied 
Techniek en exact / Mens en Maatschappij  
 
Kernbegrippen 
Technologie, toekomst, kunstmatige intelligentie 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Tegenlicht in de 
klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s die aansluiten 
bij dit onderwerp, bijvoorbeeld: 
AI: Hoe zal de relatie tussen ons en intelligente 
machines zijn? AI: Worden we verliefd op machines? 
AI: Maken slimme machines werken overbodig? 
AI: Maken zelfdenkende wapens de wereld veiliger? 
AI: Gaan slimme machines de gezondheidszorg 
veranderen? 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘kunstmatige intelligentie’ is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk bij de vakken 
maatschappijleer en techniek. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de beroepen uit 
de video? Je zou bijvoorbeeld het volgende kunnen 
studeren: 
 
MBO: 
Technicus data  
Informatica 
 
HBO: 
Kunstmatige intelligentie 
Informatica 
 
WO: 
Kunstmatige Intelligentie 
Beta en Beleid studies 
 

Kijkvragen 
1 Waarvoor staat de afkorting AI? 
 
2 Hoe noem je de methodes van machinaal leren, 
gebaseerd op kunstmatige neurale netwerken? 
 
3 Wat is de overeenkomst tussen Golem, Frankenstein en 
een moderne robot? 
 
4 Wat is de angst van sommige mensen als het aankomt 
op AI? 
 

 
 
5 Vul in: 
Ray Curtsweil van Google gelooft dat machines een 
explosie van ………………….. zullen doormaken. Ze worden 
gigantisch veel …………………. en intelligenter dan mensen.  
Volgens hem moeten we onze geest in computers 
…………………….. en zo onsterfelijk worden. Ook zouden 
daarmee doden met …………………….. weer tot leven 
kunnen worden gewekt.  Hij kwam met idee dat 
informatie ………… …………. leeft en dat we informatie 
daarom voorrang moeten geven boven …………….. . Want 
wij zijn maar ………………………… stukjes materie die 
uiteindelijk doodgaan. 
 
6 Elon Musk test in een varken een implantaat dat 
hersendata kan uitlezen. Wat kan het implantaat niet 
aflezen? (meerdere antwoorden mogelijk) 
A. Bewustzijn 
B. Gevoel 
C. Pijn 
D. Gezichtsvermogen 
 
Verdiepingsvraag 
Ga ik kleine groepjes in gesprek over de vraag: denk je 
dat AI op den duur de mens over zal nemen? Waarom 
wel/niet? 
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