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Face ID, een feestje?

opdracht 1 
Kijk goed naar het gezicht van je klasgenoot, terwijl die naar het filmpje kijkt. Zet kruisjes op de plekken waar je 
het gezicht van je klasgenoot ziet veranderen. Let op kleine veranderingen! 

DIY-OPDRACHT
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 ÌTip!
Maak je deze DIY-opdracht thuis? Vraag dan een ouder of verzorger de opdracht op te zoeken in 
de docentenhandleiding van deze les en het samen met je te doen.

Opdracht 2
In dit filmpje (tot 04:00) wordt meer verteld over gezichtsherkenning. Er worden verschillende voorbeelden 
genoemd waar gezichtsherkenning voor gebruikt wordt. Schrijf maar eens op welke voorbeelden je voorbij ziet 
komen.

                             

                             

                             

                             

                             

Opdracht 3

Bij gezichtsherkenning wordt gekeken naar bepaalde markers, dat zijn herkenningspunten in het gezicht die bij 
iedereen net weer anders zijn. Je gaat nu een profiel maken van je eigen gezicht. Dat doe je aan de hand van de 
volgende stappen. 

Je hebt nodig:
• Een foto van jezelf, recht van voren genomen. Zorg dat je hele gezicht goed zichtbaar is.
• Een vel doorzichtig plastic, dat kan bijvoorbeeld ook een glad plastic insteekhoesje zijn.
• Een dunne whiteboardstift of een permanente stift.
• Een stukje plakband of een paperclip.

https://www.youtube.com/watch?v=q1hfjc3ivQA
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 ÌTip!
Kijk goed naar de foto bij deze opdracht! Daar kun je goed zien waar je de stippen moet zetten 
voor jouw eigen profiel.

Stap 1
Leg het transparante vel op je foto. Zorg dat het niet kan verschuiven. Gebruik bijvoorbeeld een stukje plakband 
of een paperclip.

Stap 2
Zet stippen op vier plaatsen rond je ogen: links, rechts, aan de bovenkant en de onderkant van het oog.

Stap 3
Zet stippen op het puntje van je neus, links en rechts bij je neusvleugels en bovenaan waar je neus overgaat in je 
voorhoofd.

Stap 4
Zet één of twee stippen op het hoogste punt van je wenkbrauwen.

Stap 5
Zet stippen links en rechts op je mondhoeken. Op je bovenlip zet je drie stippen bij het kuiltje. Op je onderlip 
zet je één of twee stippen aan de onderrand.

Stap 6
Veel mensen hebbenn een soort van deukje in hun wangen in de buurt van de mondhoeken. Zet daar ook een 
stip en zet een stip op het meest uitstekende punt van je wangen. Dat zijn je jukbeenderen.

Stap 7
Zet een stip op het laagste puntje van je kin. Heb je niet echt een puntje maar meer een vlakke kin, dan kun je 
daar ook twee stippen zetten.

Stap 8
Volg nu de omtrek van je gezicht en zet op een aantal duidelijke plaatsen een stip. Let erop dat je links en rechts 
evenveel stippen zet. Kijk ook naar het voorbeeld bovenaan deze lesbrief of op het bord.

Stap 9
Laat het doorzichtige vel nog op je foto liggen. Trek nu lijnen tussen de punten. Gebruik eventueel een liniaal 
voor de langere lijnen. Let op! Niet overal zet je lijnen. Kijk goed naar het voorbeeld om te zien welke punten je 
met elkaar moet verbinden.

Opdracht 4
Haal het getekende profiel van je foto af. Wat valt je op? 

Mijn gezicht is helemaal symmetrisch, links en rechts zijn precies hetzelfde: 

   ja

   nee
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De vorm van mijn gezicht is: 

   rond

   langwerpig

   hoekig

   breed

   smal

Opdracht 5
Vergelijk nu jouw profiel met het profiel van een klasgenoot. Doe je deze opdracht thuis, maak dan ook een 
profiel van je broertje, zusje, ouders of verzorgers. 

Wat zijn de verschillen tussen jullie profielen? 

                             

                             

                             

Wat zijn de overeenkomsten tussen jullie profielen?

                             

                             

                             

Kijk naar elkaar. Welke verschillen tussen jullie gezichten zie je wel op het profiel?

                             

                             

                             

Welke verschillen tussen jullie zijn niet zichtbaar in het profiel?

                             

                             

                             

WEETJE

De eerste computer die 

gezichten kon herkennen, 

werd rond 1965 bedacht. 

Deze computer kon uit enkele 

tientallen gezichten een persoon 

herkennen. Pas in 1987 kwam er 

een systeem dat ook meerdere 

gezichten op één foto kon 

herkennen. Dat is nog 

helemaal niet zo lang 

geleden!
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Extra opdracht
Leg het profiel dat je net hebt gemaakt onder een wit blaadje. Zie je de punten en de lijnen goed? Werk an-
ders op een stukje raam, waardoor je de punten en de lijnen wel goed kan zien. Teken nu een gezicht waarbij 
de punten van jouw profiel kloppen. Maak het zo gedetailleerd mogelijk. Klaar? Lijkt dit gezicht op jouw eigen 
gezicht? Waarom wel of niet?

Extra opdracht - Is jouw gezicht symmetrisch?
Er zijn mensen die denken dat je knapper bent als je een volledig symmetrisch gezicht hebt. De linkerhelft van 
het gezicht is dan precies hetzelfde als de rechter helft. Niets is minder waar! Uit onderzoek is gebleken dat 
perfecte symmetrie in het gezicht juist saai wordt gevonden. Symmetrische gezichten komen maar heel zelden 
voor en zelfs als je denkt dat een gezicht symmetrisch is, blijkt dat helemaal niet te kloppen. 

Wil je dit bij jezelf controleren?
• Maak een foto van jezelf: een selfie.
• Open een app of programma om foto’s te bewerken. Het lukt ook goed met PowerPoint.
• Knip de foto verticaal in twee delen.
• Spiegel een van de twee delen.
• Plak dit deel naast het originele, niet-gespiegelde deel.

Hieronder zie je een voorbeeld waar dat mee gedaan is. De middelste foto is de originele foto. 
Wat zie je? Drie verschillende gezichten! Probeer het maar eens.

 

WEETJE

Stel je eens voor dat je je 

vrienden en familie niet kunt 

herkennen tussen alle andere gezichten 

in een mensenmassa. Of dat je zelfs jezelf 

niet herkent als je in de spiegel kijkt! 

Naar schatting heeft ongeveer 2% van de 

mensen dit probleem, dat bekend staat als 

prosopagnosie of gezichtsblindheid. (Bron: 

www.herseninstituut.nl) Er zijn ongeveer 

evenveel mensen die juist heel erg goed 

gezichten kunnen onthouden. Dat zijn 

zogenaamde ‘superherkenners’. Scotland 

Yard maakt daar dankbaar gebruik van: deze 

mensen kunnen namelijk getraind worden 

in het opsporen van misdadigers. 

Superhandig, die 

superherkenners!

https://herseninstituut.nl/

