
Dinsdag 16 mei 2023
Webinar ChatGPT

Miljoenen mensen in de ban van slimste tekstrobot ooit: ‘Ongelooflijk verbaasd over wat kan’. Zo

kopte het AD in januari 2023. De recente lancering van OpenAI's AI-chatbot ChatGPT heeft impact

op o.a. onderwijs, bedrijfsleven en maatschappij. Google kondigde zelfs aan alle pijlen te richten op

AI-technologie. Kortom, hoogste tijd om te luisteren naar een update over de (on)mogelijkheden

van ChatGPT en andere taalmodellen.

Meld je direct aan

Spreker
Barend Last. Voormalig leraar en schoolleider in het basisonderwijs, nu werkzaam als docent,

ontwikkelaar, trainer en onderwijskundig specialist binnen het mbo, hbo en wo. Barend is

gespecialiseerd in onderwijsontwerp en -innovatie in combinatie met ICT en werkt(e) o.a. als

onderwijsadviseur bij SURF en als blended learning specialist bij de Universiteit van Maastricht.

Daarnaast is Barend auteur van diverse (kinder)boeken, waaronder 'Blended learning in

onderwijsontwerp'.

Programma

09.00 - 09.30 uur - Er zijn eindeloos veel toepassingen met ChatGPT te bedenken die het leven van

marketeers, contentmakers, auteurs en docenten makkelijker kunnen maken. Met in potentie

minder werkdruk, hogere productiviteit en zo meer tijd voor andere dingen. Tegelijkertijd raakt het

voor sommigen ook een pijnpunt. Barend Last vertelt over de mogelijkheden en risico’s van

ChatGPT.

09.30 - 10.00 - (Optioneel) Q&A. Je kunt vragen aan Barend stellen. Je ontvangt achteraf toegang tot

de filmopname en Barend’s selectie van beste artikelen, video’s of podcasts over het onderwerp.

https://www.ad.nl/tech/miljoenen-mensen-in-de-ban-van-slimste-tekstrobot-ooit-ongelooflijk-verbaasd-over-wat-kan~adde864e/?cb=79e7caacd8a5f53c6f5eb66e26f179d3&auth_rd=1
https://www.ad.nl/tech/miljoenen-mensen-in-de-ban-van-slimste-tekstrobot-ooit-ongelooflijk-verbaasd-over-wat-kan~adde864e/?cb=79e7caacd8a5f53c6f5eb66e26f179d3&auth_rd=1
https://www.theverge.com/2023/1/20/23563851/google-search-ai-chatbot-demo-chatgpt
https://www.theverge.com/2023/1/20/23563851/google-search-ai-chatbot-demo-chatgpt
https://www.formdesk.com/nuv/trendupdate_ChatGPT
https://www.barendlast.com/
https://www.surf.nl/


Praktische informatie

Voor iedereen die bij wil blijven op het gebied van trends en technologische ontwikkelingen in

media- en uitgeefland. Geen voorkennis nodig.

Wanneer?

Dinsdag 16 mei 2023, 09.00 - 10.00 uur.

Waar?

Online webinar. Link naar deze bijeenkomst volgt.

Kosten (ex btw)?*

Los ticket voor leden van GAU, MMA en MEVW: € 49,-

Los ticket voor niet-leden: € 79,-

Of neem meteen een voordelig abonnement voor tien Trend Updates. Leden van GAU, MMA en

MEVW) betalen voor een abonnement met tien updates € 199,- p.p.. Tot 30 april met 25% Early Bird

korting: je betaalt slechts € 149,25 p.p.

Abonnement voor niet-leden: € 399,- p.p.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met projectmedewerker Floor Gerrits via

academy@mediafederatie.nl

*Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Na inschrijving ontvang je van ons een factuur. Tarieven zijn excl. btw.

Het abonnement is op persoonsnaam en geeft recht op 10 Trend Updates. De afname van een los

ticket is op persoonsnaam en geeft recht op 1 Trend Update.

We hanteren een No Refund beleid: de afname van het abonnement of los ticket wordt als definitief

beschouwd. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn om deel te nemen, dan kun je altijd een collega

jouw plaats in laten nemen. Bij afmeldingen of No Shows kunnen we helaas geen (deel van) het

abonnementsgeld of de losse ticket-gelden retourneren, want we bieden een filmopname op een

besloten Vimeo-kanaal. Bij uitdiensttreding mag het abonnement of het ticket worden doorgegeven

aan een collega. Door je aan te melden, accepteer je deze annuleringsvoorwaarden.

Freelancers en zzp'ers komen niet in aanmerking voor kortingen en subsidies die wij (een deel van)

onze leden bieden.

https://www.mediafederatie.nl/agenda/trendupdates
mailto:academy@mediafederatie.nl
https://www.formdesk.com/nuv/trendupdate_ChatGPT


Voor werkgevers zijn deze zakelijke scholingskosten fiscaal aftrekbaar. Voor particulieren zijn

scholingskosten aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Daarbij geldt een drempelbedrag van €
250,-.


