
A
I O

p School

Dw
engo vzw

 en de UG
ent ontw

ikkelen een leerlijn A
I O

p School over kunstm
atige 

intelligentie voor het secundair onderw
ijs. AI O

p School is een project dat ontstaan is 
uit de bekom

m
ernis dat leerlingen kunstm

atige of artificiële intelligentie  
m

oeten kunnen begrijpen. 
H

et lesm
ateriaal w

ordt aangeboden in de vorm
 van m

aatschappelijk relevante  
STEM

-projecten en is gelinkt aan de eindterm
en en de leerplandoelen. 

Binnen het kader van AI O
p School is er ook lesm

ateriaal beschikbaar over 
com

putationeel denken. N
aast de leerlijn AI O

p School is er ook lesm
ateriaal om

 
leerlingen te leren program

m
eren, van grafisch tot tekstueel.

Je kan het reeds ontw
ikkelde m

ateriaal vinden op de w
ebsites  

https://w
w

w
.aiopschool.be/ en https://scholen.dw

engo.org/. N
ascholing voor 

leerkrachten en lerarenopleiders vind je op https://w
w

w
.aiopschool.be/agenda/. 



AI O
p School om

vat m
om

enteel de volgende projecten:
Sociale Robot 
‘Sociale robot’ is een vakoverschrijdend STEM

-project voor de eerste graad secundair 
onderw

ijs. In een aantal m
odules gaan leerlingen aan de slag om

 zelf een sociale robot 
te ontw

erpen, grafisch te program
m

eren en te bouw
en.

KIKS: Kunstm
atige Intelligentie, Klim

aatverandering, Stom
ata

‘KIKS’ is een project voor de derde graad binnen een context van biologie en 
klim

aatverandering. Er w
ordt onderzocht hoe planten zich via hun huidm

ondjes 
aanpassen aan de klim

aatverandering. De huidm
ondjes w

orden geteld m
et een neuraal 

netw
erk voor beeldherkenning, geprogram

m
eerd in Python.

A
I in de Zorg

‘AI in de Zorg’ is een project voor de tw
eede en de derde graad, en gaat bv. in op w

elke 
AI-system

en er al gebruikt w
orden in de ziekenhuizen. De leerlingen m

aken daarbij 
kennis m

et een beslissingsboom
, een veelgebruikte techniek uit de m

achine learning.

A
I in de Kunst

‘AI in de kunst’ is een project voor de tw
eede en de derde graad. H

oe kan m
en kunst 

m
aken m

et een AI-systeem
? Is dat dan w

el kunst? H
oe w

ordt AI ingezet om
 het 

kunstpatrim
onium

 te bescherm
en?

Chatbot
Leerlingen van de tw

eede en de derde graad van het secundair onderw
ijs krijgen inzicht 

in het dom
ein van N

atural Language Processing. Ze program
m

eren m
et Python en 

gaan aan de slag m
et chatbots en sentim

entanalyse. 



AI In de Z
org

AI In de Z
org



Patiënt

Zorgverlener

Kritische burger

Technologische 
vernieuw

ing

Sociale interactie

Data en privacy

W
elke perspectieven 

bekijken w
e?

W
elke categorieën 
kom

en aan bod?





Als patiënt ben ik er een voorstander van 
dat m

ijn m
edische gegevens 

via het elektronisch patiëntendossier 
m

et zorgverleners w
orden gedeeld.

01





Als patiënt vind ik het goed  
dat een AI-systeem

 m
ijn m

edische gegevens 
in het elektronisch patiëntendossier  

m
et elkaar in verband brengt,  

w
aardoor m

en ziektes kan opsporen.
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Als zorgverlener vind ik het een goed idee  
dat patiënten thuis w

orden opgevolgd  
m

et behulp van w
earables.
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Als patiënt vind ik het een goed idee  
dat ik thuis w

ord opgevolgd  
m

et behulp van w
earables.

04





Intelligente poetsrobots
verm

inderen de w
erkdruk 

in het ziekenhuis.

05





Robots in de zorgsector 
lijken het best zoveel m

ogelijk
op een m

ens.

06





G
elukkig zijn er knuffelrobots 

om
 m

ensen m
et dem

entie en bejaarden
gezelschap te houden.

07





Ik zou later als zorgverlener graag 
een robot als collega hebben.

08





Als patiënt verkies ik  
dat een robot m

e een inspuiting geeft  
in plaats van een m

ens.

09





Als patiënt verkies ik  
dat een robot m

e w
ast  

in plaats van een m
ens.

10





M
et behulp van dokter G

oogle 
kunnen patiënten in de toekom

st 
zelf een diagnose stellen.

11





Als arts vind ik het w
aardevol

om
 inzage te krijgen 

in de gegevens van de fitness tracker 
van de patiënt.

12





Als patiënt zou ik robotjes 
in m

ijn lichaam
 laten plaatsen 

als dat m
ijn gezondheid kan helpen.

13





H
et is een goed idee  

dat een robot de koffi
e rondbrengt 

in het ziekenhuis.

14





Als zorgverlener vind ik een robot 
als bew

egingstherapeut
een goed idee.

15





Ik zou als patiënt  
liever een chatbot raadplegen 

dan een psycholoog.
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Als arts vind ik het goed 
dat het anam

nesegesprek 
gebeurt via een chatbot.

17





Als zorgverlener vind ik  
het autom

atisch aanvullen van m
ateriaal 

zoals verband, luiers …
 een pluspunt.

18





Als verpleegkundige vind ik het goed 
dat een robot de m

edicatie rondbrengt 
in het ziekenhuis in plaats van een m

ens.

19





M
ensen in en uit bed tillen, 

gebeurt het best door een robot.

20





O
m

 m
edische foto’s te beoordelen

zijn geen radiologen m
eer nodig.

21





Kinderen in het ziekenhuis 
kunnen geanim

eerd w
orden

door robot-cliniclow
ns.

22





Chem
opatiënten in isolatie 

m
oeten kunnen kaarten m

et een robot.

23





Een robot  
die op een van de kleinkinderen lijkt,  

is goed gezelschap 
voor een bejaarde.
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Als zorgverlener vind ik het goed  
dat robots m

e controleren  
op het goed uitvoeren van m

ijn taken.
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Als patiënt vertrouw
 ik een diagnose 

gesteld door een chatbot als dokter.
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Als zorgverlener zou ik  
een elektronisch patiëntendossier 

het liefst aanvullen 
m

et behulp van spraaktechnologie.

27





Als patiënt zou ik zeker een app gebruiken 
om

 de oorzaak van m
igraine te achterhalen 

of een aanval te voorspellen.

28





Als patiënt heb ik geen probleem
 

m
et een robot 

aan het onthaal in het ziekenhuis 
in plaats van een m

ens.
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Bedden opm
aken in het ziekenhuis 

gebeurt het best door robots.
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Als poetshulp vind ik  
dat er bij besm

ettelijke ziektes  
enkel door robots gepoetst m

ag w
orden.
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Bij overbevraagde dokters  
m

ag een robotdokter  
de eenvoudige gevallen behandelen.

32



Voor een m
eer uitgebreide handleiding verw

ijzen w
e naar  

https://w
w

w
.aiopschool.be/zorg/.

‘AI in de Zorg’ is een project voor de tw
eede en de derde graad  

van het secundair onderw
ijs, en gaat bv. in op  

w
elke AI-system

en er al gebruikt w
orden in de ziekenhuizen. 

Aan de hand van deze kaartenset kan je de leerlingen laten stilstaan  
bij de ethische aspecten van nieuw

e technologieën. H
oe zit het m

et privacy? 
Kom

en de sociale contacten niet in het gedrang?  
W

elke technologieën w
orden m

et open arm
en ontvangen?  

W
at is niet w

enselijk? Zijn de nieuw
e technologieën voor iedereen betaalbaar?    

De kaartenset kan ook ingezet w
orden in een les filosofie.  

Je vertrekt vanuit een actuele context. Je kan ingaan op plichtethiek, 
gevolgenethiek en utilitarism

e.



• 
De leerlingen debatteren over de stellingen op de kaarten. Ze leren luisteren 
naar elkaar, een (eigen) m

ening verw
oorden en die staven m

et argum
enten. 

• 
Ter voorbereiding van de les m

oet elke leerling a.d.h.v. 1 kaart een m
ening 

form
uleren en staven. Later in de les gaan leerlingen in groepjes van 4 in 

gesprek over hun 4 kaarten. 
 

• 
De leerlingen passen een van de stellingen licht aan zodat ze er w

el akkoord 
m

ee kunnen gaan. 

• 
De leerlingen bedenken bij een afbeelding zelf tw

ee stellingen of tw
ee filo-

sofische vragen. 

• 
Bekijk de stelling over de gezelschapsrobot (kaart nr. 7) vanuit het utilita-
rism

e. 

• 
De leerlingen stem

m
en klassikaal of ze akkoord gaan m

et een stelling.  

M
ogelijke w

erkvorm
en:


