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Welkom bij de Seminar ‘Impact ChatGPT op Onderwijs’ 
door de SIG AIED. We starten om 10:00.

Tijdens de seminar kunt uw vragen stellen via de chat, onze moderators selecteren de meest gestelde vragen en 
geven ze door aan de sprekers. We proberen alle vragen te beantwoorden, eventueel ook achteraf via een blogpost.

Na afloop van de seminar (11:00-11:30) zullen we nog beschikbaar zijn voor vragen.

Save the date: Vervolgevent over de impact van ChatGPT in Utrecht op vrijdag 3 maart 15:00-17:00.

Word lid van de Special Interest Group AI in onderwijs via https://communities.surf.nl/ai-in-education, daar kunt u het 
gesprek voeren over de kansen en risico’s die AI met zich meebrengt in het onderwijs. Een verslag van deze 
bijeenkomst zal hier ook worden gepubliceerd, net als meer info over het vervolgevent.

Meer vragen rondom AI in het onderwijs? Neem gerust contact op met bertine.vandeyzen@surf.nl
Vragen omtrent responsible AI? Neem contact op met duuk.baten@surf.nl
Ander vragen over AI? Mail dan naar ai@surf.nl of mail naar thomas.vanosch@surf.nl
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Wat is ChatGPT?

Op 30 november gelanceerd
door OpenAI

Gebaseerd op InstructGPT
(ook wel GPT-3.5 genoemd)

Goed in het genereren van 
context-relevante tekst

Momenteel publiekelijk
toegankelijk

ChatGPT

Getraind op een enorme
hoeveelheid data

Interactieve language model 
dat met natural language 
processing tekst genereert
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Timeline

Vaswani et al. 
verandert het AI-

landschap met een
nieuwe architectuur

Juni

2017

Transformer paper 
gepubliceerd

GPT-1 gelanceerd

OpenAI combineert
de Transformer en

trainen op 
ongelabelde data

Juni

2018

Feb

2019

GPT-3 paper 
gepubliceerd

GPT-3 is weer 100 
keer groter dan GPT-

2 en krachtiger

Mei

2020

Jan

2022

GPT-2 is 10 keer
groter dan GPT-1 en
het complete model 

is gepubliceerd

GPT-2 gelanceerd

GPT-3.5 is verder
getraind met humans-
in-the-loop voor een

interactieve interactie

InstructGPT/GPT-3.5 
gelanceerd

Nov

2022

ChatGPT
gelanceerd

GPT-3.5 is op zijn
beurt verder getraind
voor een verbeterde

dialoog

Op 30 november gelanceerd
door OpenAI
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Wat is ChatGPT?

Getraind op een enorme
hoeveelheid data
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Wat is ChatGPT
Gebaseerd op InstructGPT
(ook wel GPT-3.5 genoemd)

• ChatGPT is een chatbot-achtige large language model

De basis van language modeling is het voorspellen van een nieuw woord in 
een gegeven zin of woordgroep.
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Wat is ChatGPT
Gebaseerd op InstructGPT
(ook wel GPT-3.5 genoemd)

• ChatGPT is een chatbot-achtige large language model

• Variant van GPT-3

o Transformer-architectuur

o Gigantische hoeveelheid (internet) data
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Wat is ChatGPT
Gebaseerd op InstructGPT
(ook wel GPT-3.5 genoemd)

• ChatGPT is een chatbot-achtige large language model

• Variant van GPT-3

o Transformer-architectuur

o Gigantische hoeveelheid (internet) data

• Geoptimalizeerd voor conversatie

o Training met feedback van mensen
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Wat kun je met ChatGPT?

• Antwoorden genereren op (complexe) vragen

• Brainstormen/pointers laten geven over trefwoorden of een onderwerp

• Automatisch samenvatten

• Korte essays laten schrijven

• Taalfouten corrigeren

En dit in verschillende talen. 

Ook programmeertalen!
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ChatGPT kanttekeningen

• Geen begrip van semantische of epistemische kennis

• Feitelijke correctheid

• Geen vervangende gesprekspartner

• Ethische kwesties

o Vooringenomendheid (bias)

o Intransparant

• Frauduleus gebruik
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Misvattingen

• "Plagiaatdetectiesoftware ziet het verschil wel"

o GPTZero, huggingface

• "Mensen kunnen zelf wel gegenereerde tekst onderscheiden"

• "Watermerk zal gegenereerde content identificeren"

• "ChatGPT heeft geen weet van iets na September 2021"

• "ChatGPT produceert geen bronnen of citaten"

o Galactica



REAGEREN

Eerste reactie is het gebruik 
van dergelijke modellen 

verminderen en/of 
verbieden. Maar hoe? En 

voor hoe lang?

ADAPTEREN

Hoe accepteren we dergelijke 
modellen en zetten we ze in 
als hulpmiddelen in plaats 

van ze te bestrijden.
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Hoe verder?

• OpenAI & co blijven betere language models ontwikkelen (GPT-4, Google)

o Maar ook onderzoek naar detectie

• Stof van toetsing aanpassen (specifiek, persoonlijk, recent)

• Type toetsing aanpassen (mondeling, op locatie, proctoring)

• ChatGPT opnemen in het curriculum
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Wat is de rol van SURF?

Platform voor discussies

SURF biedt een platform aan voor
onderlinge kennisuitwisseling

Technische support

SURF levert technische expertise 
over AI en ChatGPT aan haar leden

Leren van de experts

SURF leert graag van haar leden
om zelf ook up-to-date te blijven
met de ontwikkelingen op het 
gebied van AI

Informatiedagen

SURF host informatiedagen voor
specifieke onderwerpen om 
experts te verbinden en te
informeren
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Advies

- Korte termijn: inzetten op kennisdeling, beeldvorming van impact, actie waar nodig (bijv. definitie fraude 
controleren/aanpassen, enkele toetsvormen aanpassen, …)

- Langere termijn: Opleidingsbeleid evalueren, zo nodig aanpassen inclusief toetsbeleid.

Call to action:

- Neem contact op met het onderwijsmanagement van je instelling.

- Stellingname en communicatie naar personeel.

- Verhoog de digitale geletterdheid onder docenten en studenten voor gebruik van AI.

- Start de interne discussie over de impact van deze technologie en pedagogische strategie.

- Docenten: Verhoog bewustzijn en reflecteer op geschiktheid huidige beoordelingssysteem.

- Examencommissie: Pro-actieve rol pakken voor advies geven over geschiktheid huidige 
beoordelingssysteem voor vak/opleiding.

- Studenten: Verhoging bewustzijn; waar mag/kan AI wel en niet worden ingezet tijdens de studie.



Closing slide

Com

AI@surf.nl

Voor meer
informatie:

www.surf.nl


