
Voorspel op basis van het gedrag van een ander welk product zij kiezen. 

Leerlingen laten ervaren hoe een computer op basis van oogbewegingen kan inschatten wat een klant 

interessant vindt. 

Als voorbereiding op een bedrijfsbezoek aan een ict bedrijf die met ‘Vision based’ activiteiten werkt. 

De Volkbank is een bank, maar werkt ook aan verschillende ICT projecten. Eén van deze projecten is ‘vision 

based product detection’: 

Er bestaan diverse prijsvergelijkingssites zoals kieskeurig.nl en Google Shopping. Ook al zijn deze sites erop 

gericht het voor klanten makkelijk te maken de beste prijs voor een product of dienst te vinden, de klant moet 

deze site eerst openen, het producten opzoeken en vervolgens bepalen waar de klant dit product aanschaft. 

Om deze drempel te verlagen doet de Volksbank onderzoek naar de inzet van ‘vision based’ methodes voor het 

herkennen van producten. Doordat bijna iedereen tegenwoordig een mobiele telefoon heeft is het mogelijk om 

een app(-integratie) te maken waar de camera van het toestel gebruikt kan worden.  

• Deel de leerlingen in tweetallen in 

• Geef steeds één van de twee de leerlingen in het groepje dicht drie verschillende plaatjes producten in 

dezelfde categorie (zie bijlage). 

• Instructie: 

o Jullie mogen niet praten tijdens deze opdracht. 

o Op mijn teken (laat zien) mag de leerling met de plaatjes deze omdraaien: 

Maak een keuze – welke heeft jouw voorkeur? 

o De ander (zonder plaatjes) schrijft (ongezien) op welke voorkeur hij/zij denkt dat zijn/haar 

partner heeft op basis van het gedrag van de andere leerling. 

o Degene met de plaatjes maakt zijn/haar keuze bekend.  

Is het dezelfde keuze als de ander had gedacht? 

o Wat is nodig om dit met een computer te doen? 

• Doe deze oefening nog eens, maar draai de rollen om. 

 

 

 

Download meer werkvormen op  
https://bedrijfindeklas.nl/lesmateriaal/verbreding/ 
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