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MASTERCLASSES:

“First we shape our tools, thereafter our tools shape us!”
Hoe verhoud jij je tot een wereld vol technologie? Als mens? Als professional? Als ouder? Als vriend? Welke nieuwe 
vragen komen op je af? Welke nieuwe ethische overwegingen? Hoe leer je beter nadenken over je relatie met 
technologie en hoe inspireer je anderen om dat ook te doen? 

In 6 intensieve, gave, confronterende, inspirerende én vooral leuke, actieve masterclasses leren we je om daar 
beter over na te denken en geven we je de ‘tools’ om in jouw vakgebied anderen daarover na te laten denken.

Wat is technologie? Welke ontwikkelingen staan ons 
te wachten? Tot welke nieuwe ethische overwegingen 
leiden nieuwe technologieën? Hoe beoordeel ik 
nieuwe technologie? Hoe zorg ik dat menselijke 
waarden centraal blijven staan?

Technofilosofie – De impact van technologie!

Wat zijn handelaren in aandacht? Hoe proberen ze je 
aandacht te grijpen? Hoe werken verslavende 
technologieën? Wat betekent dat voor jou en voor 
ons? Hoe kun je daar weerstand aanbieden? Hoe 
vind je een balans?

Aandacht – Je aandacht wordt gekaapt!

Wat is eigenlijk Big Data? Waarom schrijven we het 
met hoofdletters. Waarom is het zo geweldig? En 
waarom juist niet? Waarom moeten we juist niet 
datadriven willen zijn? En hoe zit het met privacy en 
de wet gegevensbescherming?

Big Data – Big Opportunities – Big Problems

Wat als computers besluiten voor je nemen? Zijn 
algoritmes nu goed of slecht? Hoe ga je zelf om met 
algoritmes? Als gebruiker? Als aanbieder? Hoe ziet de 
toekomst eruit? En wat betekent dat voor ons als mensen?

Kunstmatige intelligentie – Wat gebeurt er nu en straks?

Wat is nu eigenlijk Fake News? Wat betekent Virtual 
Reality en Augmented Reality voor onze beleving van de 
werkelijkheid? Hoe beïnvloedt technologie onze 
werkelijkheid? Is dat erg of geeft het juist geheel nieuwe 
mogelijkheden? 

Werkelijkheid – Is het einde van de werkelijkheid nabij?

Hoe is het om te werken voor software? Wat betekent het 
als je baas, je klanten, je opdrachtgevers allemaal 
software-gedreven is? Wat is de impact van blockchain? 
Waar liggen de mogelijkheden en waar de bedreigingen? 

De platform-economie – Werken voor software!

Masterclass   Datum

TECHNOFILOSOFIE  30 OKTOBER 8.30 – 12.00
AANDACHT   30 OKTOBER 13.00 – 16.30 
BIG DATA   31 OKTOBER 8.30 – 12.00
KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE 31 OKTOBER 13.00 – 16.30 
WERKELIJKHEID   01 NOVEMBER 8.30 – 12.00
PLATFORM ECONOMIE  01 NOVEMBER 13.00 – 16.30 
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LEEROPBRENGSTEN VOOR JOU ALS PROFESSIONAL

Je krijgt inzicht en gereedschappen om te 
onderzoeken hoe jij je verhoudt tot de (ontwikkelingen 
in de) technologie;
Je krijgt alle materiaal en veel achtergrondmateriaal 
dat ontworpen is om je én verder te verdiepen én het 
verhaal door te kunnen vertellen;
Je krijgt vele praktische toepassingen en hulpmiddelen 
om mee aan de slag te gaan. Dat kan een technologie 
impact toolkit zijn, of manieren om je anders te 
verhouden tot je telefoon, of een besluitboom rondom 
data, of een privacy-checklist, en ga zo maar door; 
Je hebt de kracht van ontdekkend leren ervaren en je 
hebt je professionele netwerk uitgebreid:
Je hebt geleerd dat dingen belangrijk én leuk kunnen 
zijn. 

WIE KOM IK TEGEN?

Rens van der Vorst is Hoofd IT Innovatie bij Fontys 
Hogescholen en Technofilosoof. Hij geeft lezingen en 
workshops over de impact van technologie op mens 
en maatschappij. Daarnaast is hij op diverse plaatsen 
columnist en auteur van het boek Appen is het Nieuwe 
Roken. Daarnaast worden sommige onderdelen 
(gedeeltelijk) verzorgd door lectoren van Fontys (op 
het gebied van IT en Recht / Journalistiek, etc…).

IDEE ACHTER DE MASTERCLASS

We geloven in leren door doen. De masterclass is zo 
ontworpen dat er steeds korte sprints zijn met 
informatie waarmee vervolgens aan de slag gegaan 
wordt in korte opdrachten. Daarbij is ruimte om echte 
problemen en uitdagingen uit de praktijk door de 
deelnemers ingebracht en behandeld.

IS DEZE WORKSHOP GESCHIKT VOOR MIJ

Iedereen heeft te maken met technologie. 
Werknemers, werkgevers, docenten, leerlingen, 
ouders, kinderen, vrienden. Afhankelijk van de 
deelnemers en de ingebrachte problemen en 
uitdagingen zoeken we naar de beste voorbeelden. 
Voorkennis of affiniteit met technologie (anders dan, 
een smartphone hebben) is niet nodig.

DELIVERABLES WAAR JE MEE THUIS KOMT

Praktische gereedschappen;
Uitgewerkte oefeningen of besproken vraagstukken;
Toegang tot heel veel achtergrondinformatie, slides en 
verhalen;
Uitbreiding van je professionele netwerk;

INSCHRIJVEN

- Datums: zie boven
- Locatie: Eindhoven, Seat2Meet (Strijp-S);
- Je kunt je inschrijven op maximaal 2 modules,        
  waarbij je een eerste en tweede voorkeur aangeeft;
- We streven naar medewerkers van Fontys die zich    
  inschrijven samen met iemand uit zijn/haar werkveld;
- Maximaal 16 deelnemers:
- Inschrijving wordt bepaald door voorkeur module én  
  wel of geen werkveldpartner;
- Modules zijn gratis, uitgebreide evaluatie is wel     
  verplicht. 
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