
Bijlage activiteit 3, Menselijke machines, Boek 10 Wetenschappelijke doorbraken de klas in! 

WKRU. Gebruik van dit materiaal: Creative Commons ‘Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen’ (CC BY-NC-SA 4.0). Zie: 
www.wkru.nl/materialen/licentievoorwaarden/ 
Bron afbeelding: door Denise van Baalen, publiek domein 

Hoe werkt een computerbrein?  
Reken uit of je extra schermtijd krijgt! 

Deel 1: Heb je je taken gedaan? 
 
Of je extra schermtijd krijgt, hangt af van of je je taken hebt gedaan. 
 
Reken uit wat er gebeurt: 

A. Je hebt beide taken niet gedaan. 

 
B. Je hebt wel je kamer opgeruimd, maar geen huiswerk gemaakt. 

 
C. Je hebt niet je kamer opgeruimd, maar wel huiswerk gemaakt. 

 
D. Je hebt beide taken gedaan.

  

Overzicht afspraken 
 
Je hebt je taak: 
• Niet gedaan = 0 
• Wel gedaan = 1 
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Deel 2: Hoe streng zijn je ouders? 
 
Sommige ouders zijn strenger dan andere ouders. Dat 
maakt uit voor de uitkomst. Vanaf wanneer het wel of niet 
mag, noemen we de drempelwaarde. Die kun je bij een 
robot zelf instellen. 
 
1. Vul bij A, B en C in dat je niet je kamer hebt 

opgeruimd, maar wel je huiswerk hebt gedaan.  
 
2. Reken uit wat er gebeurt: 

A. Ouders zijn helemaal niet streng. 

 
B. Ouders zijn ‘gewoon’ streng.  

 

 
 

C. Ouders zijn erg streng.  
 

  

Overzicht afspraken 
 
Je hebt je taak: 
• Niet gedaan = 0 
• Wel gedaan = 1 

Drempelwaarde: 
• Als ouders helemaal niet streng zijn = 1  
• Als ouders ‘gewoon’ streng zijn = 2 
• Als ouders erg streng zijn = 3 
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Deel 3: Welke taak is belangrijker? 
 
Soms vinden ouders de ene taak belangrijker dan de 
andere taak. Dat maakt uit voor de uitkomst. Hoe 
belangrijk ze de taak vinden, noemen we het gewicht. Die 
gewichten kun je bij een robot zelf instellen. 
 
1. Vul bij A, B en C in dat je niet je kamer hebt 

opgeruimd, maar wel je huiswerk hebt gedaan. 
 
2. Vul bij A, B en C bij de drempelwaarde in dat de 

ouders ‘gewoon’ streng zijn.  
 
3. Reken uit wat er gebeurt: 

A. Ouders vinden beide taken even belangrijk.  

 
B. Ouders vinden kamer opruimen belangrijker dan huiswerk maken. 

 
C. Ouders vinden huiswerk maken belangrijker dan kamer opruimen. 

Overzicht afspraken 
 
Je hebt je taak: 
• Niet gedaan = 0 
• Wel gedaan = 1 

Drempelwaarde: 
• Als ouders helemaal niet streng zijn = 1  
• Als ouders ‘gewoon’ streng zijn = 2 
• Als ouders erg streng zijn = 3 
 
Gewicht: 
• Als beide taken even belangrijk zijn = 2 
• Als de taak het belangrijkste is = 3  
• Als de taak het minst belangrijk is = 1 


