IK BEN
NEEG
ROBOT

DENK- EN DOEBOEK OVER KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE
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IK BEN GEEN ROBOT
Kruis alle vierkanten aan die te maken hebben met

kunstmatige intelligentie

BIG

SMARTWATCH

SPRAAKHERKENNING

ZELFRIJDENDE
AUTO

ALGORITME

DEEP
LEARNING

INTERNET
OF THINGS

ZORGROBOT

VIRTUELE
ASSISTENT

DATA

Dit boekje is een pilot en in een kleine oplage uitgebracht in het
kader van de Den Bosch Dataweek 2019.
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DIT BOEK IS VAN:
(Je mag i.v.m. je privacy natuurlijk
ook een nickname gebruiken)

WELKOM MENS!
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KRIJGEN WE

LES STRAKS
VAN ROBOTS?
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JIJ WORDT STEEDS SLIMMER
De apparaten om ons heen worden steeds slimmer. En veel dingen
worden digitaal. Je telefoon is allang geen telefoon meer. Het is veel meer.
Je kunt er mee navigeren, streamen, betalen, appen, sporten, online
shoppen, lezen, naar luisteren, kortom de mogelijkheden lijken eindeloos.
Deze mogelijkheden zijn ontstaan mede door het toepassen van
kunstmatige intelligentie (of KI of artificial intelligence of AI). Doordat we
deze apparaten veel gebruiken en vaak bij ons hebben, weten ze steeds
meer van ons. Wat we leuk vinden, wat we niet leuk vinden, enzovoort.
Maar hoe slim apparaten ook worden, zij kunnen niet alles voor jou doen
of bepalen. En dat wil je ook niet. Je beslist zelf, want jij gaat over jezelf. Jij
gaat over wat je wel wilt en wat je niet wilt.

Gelukkig worden niet alleen apparaten slimmer. Maar wij ook. Jij ook.
Wij leren namelijk ook steeds meer over wat we wel en wat we niet willen.
En hierbij spelen onze grondrechten een belangrijke rol. Je weet misschien
niet precies wat grondrechten zijn en wat je eraan hebt, daarom laten we
hier zien waarom ze zo belangrijk zijn. Juist nu apparaten zo slim worden.
In dit doe- en denkboekje leer je meer over kunstmatige intelligentie en
grondrechten. En over hoe deze twee elkaar kunnen beïnvloeden. Er staan
stellingen in waar je mee aan de slag kunt tijdens een debatles in de klas.
Of je kunt een dialoog voeren, dat is een open gesprek waarin je luistert
naar elkaars mening. Je mag in het boekje schrijven, tekenen, kleuren, en
aantekeningen maken.
Dit boekje is speciaal voor jongeren opgesteld door het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

WIST JE DAT:
Het woord robot komt van het Tsjechische
woord robota, dat werk of verplichte
arbeid betekent. Het woord robot werd
voor het eerst gebruikt in een
toneelstuk in 1921.
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HOEZO?
BLIJF ALTIJD
KRITISCHE
VRAGEN
STELLEN!
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KUNSTMATIGE
INTELLIGENTIE
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EEN WISKUNDIG RECEPT

LEUKE DINGEN

Veel mensen denken dat kunstmatige intelligentie iets van de toekomst is,
maar de meeste mensen hebben er al regelmatig mee te maken.
Met KI bedoelen we systemen die intelligent gedrag vertonen.
Door hun omgeving te analyseren kunnen ze min of meer zelf actie
ondernemen om bepaalde doelen te bereiken. KI-systemen bevatten
algoritmen. Eigenlijk een soort instructies, een wiskundig recept. Het
systeem voert een aantal stappen uit en komt dan tot een uitkomst.

Kunstmatige intelligentie kan natuurlijk fantastische dingen doen. Het
biedt dus ook veel kansen. Het kan waarden en rechten versterken. Het
kan het leven leuker maken en makkelijker. Saai en eentonig werk kan
worden overgenomen. Je kunt je gezondheid checken met je smartwatch.
Snel navigeren of iets opzoeken. Snel dingen vertalen. Allemaal handig.

WIST JE DAT:
Het eerste voor een computer geschreven
algoritme is te vinden in de notities van de
Britse wiskundige Ada Byron uit 1842. Zij wordt
daarom ook wel beschouwd als de allereerste
computerprogrammeur.
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Wist je bijvoorbeeld dat: er in de Verenigde Staten computers zijn
ontwikkeld die een specifieke kankersoort kunnen ontdekken uit stukjes
weefsel, en dit met veel meer succes dan wanneer onderzoekers dat doen?
En dat kunstmatige intelligentie de politie in Amsterdam helpt bij het
voorspellen van de kans op woninginbraken op basis van informatie van
eerdere inbraken? Je wist al dat KI nep-gezichten kan maken, maar wist je
ook dat KI nep-gezichten van echte gezichten kan onderscheiden?
Maar zoals met bijna alle leuke dingen, zitten er ook keerzijdes aan:
•

Algoritmes lijken objectief, maar zijn dit niet. Ook een algoritme maakt
keuzes en selecteert voor jou. Welk nieuwsberichten krijg jij te zien op
jouw tijdlijn, en welke niet? En wordt er bijvoorbeeld met advertenties
ingespeeld op jouw verleidingen?

•

Gezichtsherkenning is handig, maar wat gebeurt er met de opname
van je gezicht? Maar denk ook aan de Russische Face-app waarin je
ouder gemaakt kon worden. Wat gebeurt er met deze opnames?

•

Wie luistert en kijkt er mee met jouw virtuele assistent?

•

Vaak betaal je voor ‘gratis’ diensten met jouw data (dus met jouw
privacy).
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THINGS TO DO
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JOUW
GRONDRECHTEN
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HET RECHT OM JEZELF TE ZIJN

Wat zijn onze grondrechten eigenlijk?
Iedere Nederlander wordt beschermd door onze grondrechten.
Grondrechten zijn onze basisrechten, ze kunnen niet van je afgenomen
worden. Ze zorgen voor onze persoonlijke vrijheid en een menswaardig
bestaan. Deze rechten beschermen ieder individu. Juist door de
razendsnelle technologische ontwikkelingen, het gebruik van big data,
Internet of Things, zelfrijdende auto’s en robotisering is het belangrijk
goed bij deze grondrechten stil te staan.
Hierna volgen een aantal grondrechten die de laatste tijd veel aandacht
krijgen.
Vrijheid van meningsuiting
Je hebt in ons land de vrijheid om je eigen mening te geven. Jouw
overtuigingen, gevoelens en meningen mag je onder woorden brengen en
delen met anderen. Vrije toegang tot informatie en nieuws is daarvoor van
groot belang.

Privacy
Iedereen heeft recht op privacy. Iemand mag bijvoorbeeld niet zomaar
jouw post openen. Hetzelfde geldt voor jouw e-mail. Bescherming
van jouw persoonsgegevens (denk aan je naam, bankgegevens,
WhatsAppberichten, locatie, enzovoort) is belangrijk zodat anderen niet
allerlei dingen over je te weten komen, die je eigenlijk niet wilt delen.
Daarnaast zouden ze deze informatie ook kunnen misbruiken, door het
bijvoorbeeld als chantagemiddel te gebruiken of jouw identiteit te stelen.
Jij hebt immers het recht om jezelf te zijn, en jij beslist zelf welke
informatie je deelt.
Je privacy kan worden geschonden door kunstmatige intelligentie. Het kan
zonder jouw toestemming gegevens van jou combineren, bijvoorbeeld
jouw locatie en leeftijd. Het kan daarmee nauwkeurig jouw behoeften en
gedrag in kaart brengen.

Op Facebook wordt kunstmatige intelligentie gebruikt om berichten te
kiezen die passen bij wat jij eerder hebt aangeklikt of geliket. Daarmee
worden de nieuwsberichten die jij ziet voorgeselecteerd. Dit kan als gevolg
hebben dat jij niet meer zelf kiest wat je ziet of leest en jouw vrije toegang
tot informatie beperkt wordt. Aan de andere kant kan KI het recht op
informatie juist versterken door het feit dat de informatie die je te zien
krijgt aangepast is op jou en daarom relevant is.
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GA JIJ VOOR
GEMAK OF PRIVACY
OF ALLEBEI?
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Verbod op discriminatie
Dit grondrecht zorgt ervoor dat alle mensen op dezelfde manier
behandeld moeten worden, ongeacht leeftijd, geslacht, levensovertuiging,
seksuele geaardheid, ras, nationaliteit, politieke overtuiging, handicap of
chronische ziekte, burgerlijke staat, soort arbeidscontract of arbeidsduur,
enzovoort.
Wanneer er door een bedrijf een kunstmatige intelligentie-systeem wordt
gebruikt om geschikte kandidaten te selecteren uit grote hoeveelheden
sollicitatiebrieven, moet het systeem wel gevoed zijn met data van goede
kwaliteit. Anders worden er bijvoorbeeld alleen maar mannen gekozen.
Dit is per ongeluk echt een keer gebeurd bij een groot bedrijf. Aan de
andere kant kan KI discriminatie ook helpen tegengaan door te laten zien
dat het systeem dat een bedrijf gebruikt juist discrimineert.

Het recht op een eerlijk proces
Als jij het bijvoorbeeld niet eens bent met een beslissing van de overheid
of een andere partij, kun je bij de rechter bezwaar en beroep aantekenen.
Het is belangrijk dat er op een eerlijke manier een oplossing komt.
Zowel jijzelf als de tegenpartij moeten dan bewijzen kunnen geven en
kunnen bestuderen. Als een algoritme het besluit heeft genomen waar jij
het niet mee eens bent, moet je voor een eerlijk proces kunnen beschikken
over informatie hoe dit algoritme tot het besluit is gekomen.
Menselijke waardigheid en persoonlijke autonomie
Menselijke waardigheid en persoonlijke autonomie zijn geen
grondrechten, maar het zijn wel de waarden die aan de basis liggen
van vele grondrechten. Naast de grondrechten zijn ook de menselijke
waardigheid en persoonlijke autonomie (zelfbeschikking) erg belangrijk.
Het ‘zijn’ van de mens gaat samen met menselijke waardigheid.
Menselijke waardigheid kan geschonden worden door bijvoorbeeld
belediging of bedreiging. Persoonlijke autonomie houdt in dat een mens
eigen keuzes kan maken.
Zo kunnen zorgrobots bijvoorbeeld heel handig zijn om ouderen te helpen
tegen eenzaamheid en bij het op tijd nemen van hun medicijnen. Maar als
deze ouderen daardoor nog amper andere mensen zien, kan dit ten koste
gaan van hun menselijke waardigheid.
Of wat te denken van een app die jou verleidt om zolang mogelijk te
blijven hangen bij deze app. Is er dan nog sprake dat jij zelf je eigen keuzes
maakt (autonomie)? Of word jij zonder het te weten gemanipuleerd?
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WAT ZIJN
GRONDRECHTEN?
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VOOR MIJ IS HET
BELANGRIJKSTE
GRONDRECHT:
DAT ZIJN DE
RECHTEN VAN
PLANEET AARDE
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THINGS NOT TO DO
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DEBATTEER MEE
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HET DEBAT

Doel:

Je leert (nog beter) debatteren en luisteren.
Je krijgt meer inzicht in de voor- en nadelen van
kunstmatige intelligentie.

Tijd:

Circa 50 minuten of 100 minuten.

Benodigdheden:

Groot lokaal of lokaal waar stoelen en tafels aan
de kant staan
Schilderstape
Leeg papier
Pennen

Voorbereiding:

Trek met schilderstape een streep door de ruimte.
Hang aan de ene kant een papier op met daarop
VOOR en aan de andere kant TEGEN.

X

X

VOOR

TEGEN

Tape een kruis op de grond in beide vakken (daar
kan straks degene die debatteert gaan staan).
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OPZET VAN HET DEBAT

DEBATTEREN MAAR!

•

Beslis met elkaar over welke stellingen jullie het willen gaan hebben
(zie stellingen op pagina 37).

•

Openingswoord door vertegenwoordiger van eerste groep die voor de
stelling is, ongeveer 3 minuten.

•

Leerkracht bewaakt de tijd en begeleidt het debat
(dit mag natuurlijk ook een leerling zijn).

•

Openingswoord door vertegenwoordiger van de tweede groep die
tegen de stelling is, ongeveer 3 minuten.

•

Maak groepjes van 5 à 7 personen, zorg voor een even aantal groepjes.

•

Hierna kiezen de andere groepjes of ze voor of tegen de stelling zijn.
Ze lopen naar de VOOR of TEGEN-kant.

•

Verdeel de stellingen over de groepjes. Loot daarbij of ze voor of tegen
de stelling zijn. Per stelling is er dus een groepje voor en eentje tegen.

•

Ieder groepje krijgt 5 minuten de tijd om zich voor te bereiden op het
debat. Verzin en verzamel zoveel mogelijk voor- of tegenargumenten
voor de stelling. Afhankelijk of je voor of tegen bent.

Hierna is het debat open. En mogen de andere leden van de groep
reageren op het openingswoord van de andere groep. Per keer staat
per groep iemand op het kruis.

•

Je mag elkaar aftikken als jij het debat namens jouw groep wilt
overnemen. Of degene op het kruis kan een ander groepslid vragen
het over te nemen.

•

•
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Iedere groep kiest een vertegenwoordiger die namens zijn groep het
openingswoord doet op het kruis.
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DEBAT TIPS

• BEGIN MET EEN PERSOONLIJK VERHAAL
• GEBRUIK GERUST EEN SPIEKBRIEFJE MET
STEEKWOORDEN
• LAAT JE NIET GEK MAKEN DOOR DE TIJDSDRUK
• ZORG VOOR EEN ONELINER VOOR JE SLOT
• ALS JE ZELF EIGENLIJK TEGEN DE STELLING BENT,
MAAR NU VOOR MOET VERDEDIGEN: KIJK OF JE
JE EIGEN ARGUMENTEN KAN OMDRAAIEN
• VERGEET AL DEZE TIPS
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VOORBEELDSTELLINGEN
DAN BEN IK
DAAR TEGEN
VOLGENS MIJN
ALGORITME BEN
IK VÓÓR DE STELLING

1.

Aan het einde van deze eeuw bestaan er geen scholen meer, robots
leren ons dan alles gewoon thuis

2. Kunstmatige intelligentie gaat veel van onze wereldproblemen
oplossen
3. Algoritmen maken straks mooiere schilderijen dan Rembrandt
4. Het is goed dat in de toekomst de mens uitsterft, doordat we steeds
meer versmelten met robots
5. Onze grondrechten moeten ook gelden voor robots
6. Gemak is belangrijker dan privacy
7. Het is belangrijk dat een algoritme kan voorspellen of je zult blijven
zitten, ook al kunnen we niet uitleggen hóe dat algoritme werkt
8. Verzin zelf een prikkelende stelling …
Combineer, verander en geef gerust je eigen draai aan deze werkvorm.
Veel debatplezier!
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PRAAT MEE
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DIALOOG

Naast het debat is de dialoog ook een bruikbare werkvorm.
Ga met elkaar in gesprek over de kansen en gevaren van kunstmatige
intelligentie. Hoe zorgen we dat onze grondrechten ook beschermd zijn en
beschermd blijven bij al die nieuwe technologische ontwikkelingen.
Anders dan bij een debat waarbij je duidelijk voor of tegen de stelling bent,
gaat het bij de dialoog om het uitwisselen en onderzoeken van elkaars
standpunten. In een open gesprek. Wees nieuwsgierig. Stel open vragen.
Luister.

ALS JE ECHT
LUISTERT KUN JE
NIEUWE DINGEN
HOREN
HUH...
WAT?

Maak er een ronde-tafel-gesprek van. Of een tafellakensessie, met
beschrijfbare tafellakens. Zorg voor een gespreksleider.

WIST JE DAT:
Een cyborg een samensmelting is van mens
en machine. Dus eigenlijk is iemand met een
pacemaker of gehoorapparaat ook een cyborg.
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HOE ZIET DE WERELD ER UIT IN

2050
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TEKEN, SCHETS, DOODLE OF BESCHRIJF
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MOETEN WIJ ONS AANPASSEN

AAN DE SYSTEMEN?
MOETEN SYSTEMEN

ZICH AANPASSEN AAN ONS?
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BRONNEN
Donald Duck duikt in de digitale wereld, speciale uitgave in samenwerking met het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2019
Folder ‘Grondrechten en Artifciële Intelligentie’, Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, juni 2019
Grondrechten en Artifciële Intelligentie, NL DIGIbeter, Agenda Digitale Overheid
Hallo robot, de machine als medemens, Bennie Mols, Nieske Vergunst, Nieuw Amsterdam,
november, 2017
Kennis en Houding KI onder burgers en bedrijven, Kantar TNS, oktober 2018
Kunstmatige Intelligentie, New Scientist, november 2018
Platform Tech, URL: www.platformtech.nl
Zorgen OM over deepfakes: ‘Risico op oplichting en afpersing’, NOS.nl, 7 september 2019
Met dank aan het Amadeus Lyceum uit Utrecht voor het meedenken en het uitwerken van het
debat.
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GAAN WE MORGEN
DE WERELD
OVERNEMEN?
SHHHT, JE WEET
NOOIT WIE ER
MEELUISTERT!
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SPIEKBRIEFJE
Algoritme

Een computer gebruikt algoritmes om een grote hoeveelheid
data te ordenen. Het is zeg maar een soort wiskundig recept.

Big Data

Dit is de enorme berg van allerlei soorten informatie
(gestructureerd en ongestructureerd) die wij dagelijks met
elkaar genereren en gegenereerd hebben. Voor veel bedrijven
en overheden bevat deze berg een schat aan bruikbare
informatie. Maar niet alle informatie mag zomaar zonder
toestemming worden gebruikt en gecombineerd.

Deepfakes

Filmpjes die met behulp van algoritmes worden
gemanipuleerd. Je kunt dan bijvoorbeeld iemand hele andere
dingen laten zeggen in het flmpje of jouw hoofd kan worden
vervangen door dat van iemand anders.

Deep Learning

Deep Learning is gebaseerd op kunstmatige neurale netwerken
(zie ook neuraal netwerk). Beeld- en spraakherkenning gebeurt
door deep learning.

Neuraal netwerk

Het menselijk brein is een voorbeeld van een biologisch
neuraal netwerk, of te wel een groep van verbonden
zenuwcellen (neuronen). Er zijn ook kunstmatige neurale
netwerken. Hierbij bootsen kunstmatige eenheden
(‘neuronen’) door middel van een computerprogramma
de eigenschappen van echte biologische netwerken na.
Handschrifherkenning gebeurt door zo’n kunstmatig neuraal
netwerk.

Grondrechten
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Internet of Things (IoT)

Niet alleen mensen maken gebruik van internet maar ook
steeds meer alledaagse voorwerpen (slimme apparaten)
zijn verbonden met het internet. Denk aan koelkasten,
wasmachines, kopieerapparaten, camera’s, horloges, auto’s en
nog veel meer.

Kunstmatige Intelligentie

Is het vermogen van computers (machines) om data te
verwerken en daarvan te leren.

Machine Learning

Dit is het onderzoeksveld dat zich bezig houdt met de
ontwikkeling van algoritmes en technieken waarmee
computers / machines kunnen leren. Deep learning is een
vorm van machine learning.

Menselijke waardigheid

Samen met persoonlijke autonomie zijn dit de waarden die de
basis vormen van vele grondrechten. Menselijke waardigheid is
de waardigheid die hoort bij het mens-zijn.

Persoonlijke autonomie

Net als menselijke waardigheid een waarde die de basis vormt
van vele grondrechten. Ieder mens moet vrij zijn om eigen
keuzes te kunnen maken. Jij mag uiteindelijk (grotendeels) zelf
bepalen hoe jij je leven inricht.

Robot

Jospeph Engelberger (de ontwikkelaar van de eerste industriële
robot in de jaren vijfig van de vorige eeuw) verwoordde het
heel goed: ‘Ik heb geen goede defnitie van wat een robot is, maar ik weet
wel wanneer ik er eentje zie.’

Dit zijn de rechten die zorgen voor je persoonlijke vrijheid en
een menswaardig bestaan. Ze gelden voor alle inwoners van
Nederland.
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NOTITIES
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NOTITIES
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Dit is een uitgave van:
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Postbus 20011
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www.rijksoverheid.nl |
https://www.digitaleoverheid.nl/dossiers/
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