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ChatGPT*

en onze school: wat nu?

ChatGPT heeft de nodige stof doen opwaaien. In de (social) media en in menig

lerarenkamer wordt volop gediscussieerd over ChatGPT en de mogelijkheden,

risico’s en dilemma’s voor het onderwijs. Onze partner Hans Burgmans schreef

een veel gedownload opiniestuk: ChatGPT vloek of zegen?

Wil je het potentieel van chatbots als ChatGPT verkennen? Of wil je juist ChatGPT 
zo goed mogelijk blokkeren of detecteren? Of wil je misbruik of fraude met 
ChatGPT zo goed mogelijk aanpakken? Vanuit deze invalshoeken reiken we scholen
en leraren inspiratie aan en verzorgen we praktische demonstraties van ChatGPT en
anti-ChatGPT software.

In samenwerking met Hans Burgmans en de ICT-specialisten van Secure Testing biedt 
KPC Groep scholen workshops over ChatGPT.  Op maat én op jouw schoollocatie.

https://www.kpcgroep.nl/nieuws/chatgpt-vloek-of-zegen/
https://www.secure-testing.nl/
https://www.kpcgroep.nl


Workshop werken met ChatGPT (2 uur)

- demonstratie van ChatGPT
- samen aan de slag met ChatGPT (“hoe kan ik het inzetten in mijn lessen”)
- hoe kan ChatGPT mij helpen in mijn werk als leraar?
(inclusief oefenen met zelf genereren van teksten in het Engels of Nederlands)

Workshop Voorkomen van fraude met ChatGPT (2 uur)

- hoe kan ik AI-teksten herkennen?
- hoe tegengaan (blokkeren of detecteren? Of handgeschreven essays vragen)  
- hoe gebruiken leerlingen ChatGPT? 
- demonstratie van anti-ChatGPT software (met gebruik van de meest geavanceerde
Nederlandstalige ChatGPT detectie die op dit moment beschikbaar is)

ChatGPT: vloek en zegen

Het is mogelijk de inhoud van beide hiervoor genoemde workshops te combineren tot een
totaalprogramma waarin alle kanten van de medaille van chatbots als ChatGPT belicht
worden. Deze workshop duurt circa 4 uur. 

Interesse?

Neem contact op met Hans Burgmans, h.burgmans@kpcgroep.nl; 06 – 430 23 546. 

Meer weten

Hans Burgmans
www.kpcgroep.nl/hansburgmans
h.burgmans@kpcgroep.nl 

* Daar waar ChatGPT staat mag je ook lezen "alle andere transformator gebaseerde taalmodellen". ChatGPT is een
merknaam. Chatbots bestaan al een aantal jaren.
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