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Workshop

In deze werkvorm krijgen deelnemers de tijd om samen 
pertinente vragen te formuleren waarbij AI een rol kan 
spelen, vervolgens bedenken ze een oplossing voor 
deze vragen. Hiervoor wordt visueel samengewerkt 
via Miro.

Duur: 90min

Groepsgrootte: vanaf 10 deelnemers

Begeleiding: 1 persoon volstaat. Het is handig om een extra, technische, begeleider 

te hebben.

Verslag: gebeurt tijdens de werkvorm door de deelnemers zelf, het werk wordt simpel 

geëxporteerd vanuit Miro, de visuele samenwerkingstool.

Benodigdheden: 

 Een online vergaderruimte waarin je mensen in breakout rooms kan plaatsen.

 De presentatie die je kan gebruiken om stappen toe te lichten.

 Je persoonlijke link naar Bpart Live.

  Je persoonlijke link naar Miro. Gebruik je liever geen Miro? We geven ook 

instructies om het zonder Miro te doen.

Heb je vragen bij de voorbereiding? Wil je graag dat iemand het voor jou 

komt begeleiden? Heb je geen online vergaderruimte met breakout rooms? 

Iets anders? Vraag het aan info@amai.vlaanderen

mailto:info%40amai.vlaanderen?subject=
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Verloop in vogelvlucht

1. Voorbereiding

Alles klaar voor een goede start

2. Introductie - 15’

Doel en verloop van de werkvorm

3. Verkennen - 20’

Het thema verkennen en vragen 

formuleren

4. Vragen kiezen – 15’

Vragen overlopen en de beste 

stemmen

5. Oplossingen ontwerpen  - 20’

Oplossingen ontwerpen voor vragen

6. Nabespreken – 15’

Je gaat samen door de oplossingen

7. Verslag exporteren  - 10’

Verslag uit Miro exporteren en 

versturen
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1. Voorbereiding

Voorzie 90 minuten tijd met je groep. 

Bekijk de presentatie die je zal gebruiken tijdens de werkvorm zodat je weet wat je zal 

toelichten. 

Pas het Miro bord aan naar het aantal deelnemers, en dus breakout rooms, dat je 

verwacht.

Zorg dat alles helder is voor jezelf.

Heb je graag hulp nodig om voor te bereiden? Of wil je graag dat iemand 

anders voor jou komt begeleiden? Heb je geen online vergaderruimte met 

breakout rooms? Iets anders? Vraag het aan info@amai.vlaanderen

Werk je zonder Miro?

   Zorg dat er op het Bpart Live platform https://live.amai.vlaanderen/ 

ook oplossingen geüpload kunnen worden. 

2. Introductie - 15 minuten

Schets de reden waarvoor je deze oefening doet. Je kan je daarvoor baseren op 

de doelstellingen van amai!, maar geef hier gerust een eigen betekenis aan.

Licht de verschillende stappen toe die je zal doorlopen in deze werkvorm.

Geef enkele voorbeelden van toepassingen van AI die relevant zijn.

mailto:info@amai.vlaanderen
https://live.amai.vlaanderen/


4

Doe een korte kennismaking met het stellingenspel:

   Laat iedereen een rood en een groen voorwerp bij zich nemen en hun camera 

aanzetten.

   Geef een 5tal stellingen, als mensen akkoord zijn tonen ze hun groen 

voorwerp, anders het rode voorwerp.

   Voorbeelden van stellingen:

• Ik ben optimistisch als het gaat over technologische vooruitgang en 

de impact ervan op de mensheid

• Ik ben een ochtendmens

• Ik weet niets van artificiële intelligentie

• Ik keek heel erg uit naar deze workshop

• Ik ben actief in sector X

• Ik ben een vrijwilliger/werknemer/partner/…

• Ik ben een echte dromer / doener

• Ik ben wandelen nog niet beu

• …

3. Verkennen - 20 minuten

In de eerste helft van de workshop gaan we toewerken naar enkele vragen bij het 

thema waar AI mogelijks een rol kan spelen. Daarvoor zullen we eerst in kleine groepjes 

vragen bedenken. En later in de hele groep stemmen over de beste vragen.

Geef aan dat we zo meteen beginnen met de brainstorm in kleine groepjes. 

De deelnemers worden zo meteen per 3 gezet om na te denken over vragen bij 

het thema waar AI mogelijks een rol bij kan spelen. Hiervoor zullen ze in Miro, een online 

visualisatietool, werken.
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Introduceer Miro:

   Toon kort hoe het Miro bord eruit ziet via screen sharing.

   Deel de link naar je Miro bord via chat, en laat hen de link volgen.

   Geef hen de tijd om te verkennen en rond te bewegen. Ondertussen kan je de 

belangrijkste navigatie- en schrijfinstructies meegeven. Zie Miro handleiding.

Vraag de deelnemers om naar het onderdeel “Verkennen” te navigeren op Miro. Geef aan 

dat ze hier de instructies zien die ze zullen moeten volgen wanneer ze in groepjes zitten.

   Zo meteen ga je naar het relevante vak op Miro (als je break-out room 1 bent, 

ga dan naar het vak voor break-out room 1).

   Doe een kort namenrondje, en laat iedereen delen wat hun betrokkenheid is bij 

het thema.

   Bespreek wat je vond van het filmpje en de inspiratie. Hoe denken ze dat AI 

relevant kan zijn voor het thema?

   Denk na over “Welke concrete vragen hebben jullie voor het thema waarbij AI 

mogelijk een rol kan spelen?“ en schrijf ze op de post-its op Miro.

   Ieder kiest diens favoriete vraag om straks te delen met de groep. Kiezen 2 of 

3 personen dezelfde vraag? Spreek verder af zodat je drie verschillende vragen 

upload.

   Ze hebben hiervoor 15 minuten.

Verdeel de deelnemers willekeurig over break-out rooms, zodat ze met 3-4 deelnemers 

samen zitten. Dan volgen ze hun stappen binnen hun break-out room. 

Werk je zonder Miro?

   Alles verloopt zoals met Miro. Enkel hun antwoorden op “Welke concrete 

vragen hebben jullie voor het thema waarbij AI mogelijk een rol kan spelen?“ 

schrijven ze in de chat van hun online meetingruimte. Zo houden ze overzicht 

van de vragen die ze bedenken.
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4. Vragen kiezen - 15 minuten

Sluit de break-out rooms.

Deel de link naar jouw persoonlijk Bpart Live platform met je deelnemers in de chat:

https://live.amai.vlaanderen/

Laat de deelnemers de juiste vergadering kiezen. Vraag hen om hun vraag in te geven 

als reactie op Bpart Live. Hiervoor krijgen ze drie minuten, daarna sluit je de reacties af. 

Let op: hou het beknopt! Je hebt max 240 tekens. Deelnemers kunnen 

meerdere reacties ingeven.

 

Verander de instelling van Bpart Live van “reacties verzamelen” naar “poll starten”. 

Zie bijlage voor technische instructies.

Vraag de deelnemers om opnieuw de link te volgen. Nu kunnen ze iedereen’s vragen 

lezen. Laat hen stemmen op hun favoriete vraag (1 stem).

  Niet op je eigen vraag.

  Stem op basis van welke vraag je het relevantst vindt voor a) het thema, en om 

b) op te lossen met AI.

  Hiervoor krijgen ze 5 minuten.

Toon de reacties van de stemming en geef aan wat de populairste vragen zijn. 

  Voor elke vraag dat hier geselecteerd wordt, wordt zo meteen een oplossing 

ontwikkeld in groepjes. Neem 1 vraag per, ongeveer, 4 deelnemers. Dus als er 

20 zijn, pak je 5 vragen. Zie bijlage voor technische instructies.

https://live.amai.vlaanderen/
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5. Oplossingen ontwerpen - 20 minuten

Geef aan aan de deelnemers dat ze zo meteen zelf mogen kiezen rond welke vraag ze 

verder een oplossing willen ontwikkelen. Toon via screen sharing op Miro waar ze zullen 

werken, dat elke vraag een template heeft om een oplossing uit te werken, en dat daar 

een break-out room bij hoort. Straks kunnen ze dan de juiste break-out room kiezen. 

De bedoeling is dat ze deze template invullen om hun oplossing uit te werken.

  Brainstorm eerst over mogelijke oplossingen.

  Kies er daarna de beste uit. Houd daarbij rekening met de relevantie van 

AI voor de oplossing, en de maatschappelijke impact dat die oplossing kan 

hebben.

  Vervolgens maak je een tekening bij je oplossing. Visualiseer verschillende 

elementen: de gebruiker, de omgeving, de fysieke vorm van de oplossing, etc.

Terwijl je je scherm deelt, schrijf je de vragen bij een template. Dan kan je ook herhalen 

dat als ze op die vraag willen werken dat ze dan ook naar de break-outroom van die 

template moeten gaan.

Geef aan dat je even nodig hebt om break-out rooms te maken. 

Maak een break-out room voor elke vraag. Zie bijlage voor technische instructies. 

Vraag hen om de juiste break-out room te kiezen. Eens in de break-out room, kunnen 

ze starten met het uitwerken van hun template. 

Daarvoor krijgen ze 15 minuten.

Werk je zonder Miro?

   Laat hen hun oplossingen die ze bedenken noteren in de chat van hun 

break-out room. Zo hebben ze een overzicht van alle ideeën, en kunnen ze 

makkelijker er samen eentje uitkiezen.

   Vraag dat in elke groep iemand een schets op papier maakt van hun gekozen 

oplossing, dat kunnen ze tijdens de nabespreking aan de groep tonen.

   Laat iemand van elke groep hun oplossing uploaden naar https://live.amai.
vlaanderen/ 

https://live.amai.vlaanderen/
https://live.amai.vlaanderen/
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6. Nabespreking – 15 minuten

Sluit de break-out rooms af, ga naar Miro en overloop de oplossingen. Zeg luidop wat 

je leest en begrijpt bij elke oplossing en vraag eventueel verduidelijking.

Bedank iedereen voor hun tijd. Duid nog kort wat er met de output zal gebeuren, 

en deel mee dat je nog een visueel verslag zal rondsturen.

Werk je zonder Miro?

●  Overloop de oplossingen op Bpart Live. Laat elk groepje hun schets tonen.

7. Verslag – 10 minuten

Maak een PDF export van elke oplossing op Miro, en stuur deze door naar 

de deelnemers.

Zie bijlage voor technische instructies

Werk je zonder Miro?

●  Dan moet je geen verslag maken.

Veel denkplezier!


