
  
 
  

Home Smart Home 
ALEX - smart devices in de seventies 
 

Leeftijd:  16 – 18 jaar 
Niveau:  VO-bovenbouw 
 
Tijd 
7 min. (video), 20 min. (opdracht en dialoog) 
 
Inleiding 
In drie korte afleveringen laat ‘ home smart home’ 
zien wat de invloed van smart devices kan hebben 
op ons persoonlijke leven, relaties en identiteit. 
Wat zijn de morele en ethische dilemma’s rondom 
de opkomst van smart devices? 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer / Mediawijsheid 
 
Kernbegrippen 
Technologie / smart devices / identiteit / ethiek 
 
Kerndoelen 
Leerlingen kunnen zich inleven in een toekomst 
met smart devices en hebben nagedacht over de 
voor- en nadelen die deze op sociaal vlak met zich 
meebrengen.  
  
Antwoorden kijkvragen 
1 In de jaren 70 
2 Hoeveel sigaretten Peter rookt  
3 Door reclames voor filtersigaretten af te spelen 
en hem op tijd te laten eten (kwart voor 12, bijna 
tijd om te lunchen) 
4 Hij geeft informatie / hij probeert het gedrag 
van de gebruiker te beïnvloeden / eigen 
antwoord. / Hij wordt door een mens bestuurd 
5 Of Alex wel of niet gaat ingrijpen.  
6 Omdat hij sympathie heeft voor Peter / omdat 
hij een persoonlijke band heeft opgebouwd/ eigen 
antwoord 
7 Omdat hij hem dankbaar is dat hij hem gered 
heeft / omdat hij het nut van Alex inziet / eigen 
antwoord 
 
 

 
Samengevat 
Peter ontvangt de eerste primitieve uitgave van de 
home-assistent: ALEX. Deze houdt zijn baas 
nauwlettend in de gaten. Op het moment dat Peter 
iets overkomt, staat ALEX voor een moreel 
dilemma: kijkt hij toe of grijpt hij in en onthult hij 
zijn ware identiteit? 
 
Kijkvragen 
1 In welke tijd speelt het verhaal zich af? 
2 Welke informatie houdt Alex bij?  
3 Hoe probeert Alex het leven van Peter te 
beïnvloeden? 
 
4 In welke zin lijkt Alex op een modern smart 
device? Op welke manier niet? 
5 Welk dilemma doet zich voor wanneer Peter 
dreigt te stikken?  
6 Waarom besluit Alex in te grijpen?  
7 Waarom sluit Peter uiteindelijk de stekker van 
Alex toch weer aan?  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Verdiepingsvragen:  
Gespreksopdracht 
 
1 Denk je dat een mens uiteindelijk een device kan 
vervangen? Waarom wel / niet? 
 
2 Zou jij het prettig vinden als een device je 
probeert te helpen je leven te beteren (stoppen 
met roken e.d.)? Waarom wel / niet? 
 
3 Hoe denk jij dat het leven met een smart device er 
in de toekomst zal uitzien? Welke toepassingen kun 
je zelf bedenken, en welke risico’s? 
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Docentenversie 

 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/home-smart-home-rita-inburgering-en-smart-devices/#q=home%20smart%20home


  
 
 

Home Smart Home 
ALEX - smart devices in de seventies 
 

Leeftijd:  16 - 18 jaar 
Niveau:  VO-bovenbouw 
 
Inleiding 
In drie korte afleveringen laat ‘ home smart home’ 
zien wat de invloed van smart devices kan hebben 
op ons persoonlijke leven, relaties en identiteit. 
Wat zijn de morele en ethische dilemma’s rondom 
de opkomst van smart devices? 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer / Mediawijsheid 
 
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 
voor het vak Maatschappijleer. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij het 
onderwerp uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO 
Technische innovatie 
Applicatie-ontwikkelaar 
 
HBO 
Media en Creatieve Industrie 
Communication and Multimedia design 
 
WO 
Kunstmatige intelligentie 
Informatie, Multimedia en Management 
 

 
Samengevat 
Peter ontvangt de eerste primitieve uitgave van de 
home-assistent: ALEX. Deze houdt zijn baas 
nauwlettend in de gaten. Op het moment dat Peter 
iets overkomt, staat ALEX voor een moreel 
dilemma: kijkt hij toe of grijpt hij in en onthult hij 
zijn ware identiteit? 
 
Kijkvragen 
1 In welke tijd speelt het verhaal zich af? 
2 Welke informatie houdt Alex bij?  
3 Hoe probeert Alex het leven van Peter te 
beïnvloeden? 
 
4 In welke zin lijkt Alex op een modern smart 
device? Op welke manier niet? 
5 Welk dilemma doet zich voor wanneer Peter 
dreigt te stikken?  
6 Waarom besluit Alex in te grijpen?  
7 Waarom sluit Peter uiteindelijk de stekker van 
Alex toch weer aan?  
 

 

 
 
Verdiepingsvragen:  
Gespreksopdracht 
 
1 Denk je dat een mens uiteindelijk een device kan 
vervangen? Waarom wel / niet? 
 
2 Zou jij het prettig vinden als een device je 
probeert te helpen je leven te beteren (stoppen 
met roken e.d.)? Waarom wel / niet? 
 
3 Hoe denk jij dat het leven met een smart device er 
in de toekomst zal uitzien? Welke toepassingen kun 
je zelf bedenken, en welke risico’s? 
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Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/home-smart-home-rita-inburgering-en-smart-devices/#q=home%20smart%20home

