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Introductie
Steljevoordatjeineenboswoontendatbessenhetenigeetenbeschikbaaris:zwartebessen,rodebessen,
blauwebessen,grotebessen,kleinebessen,etc.Misschienhoujevankorreligerodebessenmaarnietvangrote
blauwe,diezijntebitter.Misschienmakendekleinegroenebessenjeziek.Jegebruiktdeeigenschappen
vandebessen(dekleur,degrootte,etc)gebruiktomtekiezenwelkejegaateten.Jeclassifiseertdebessen
metbetrekkingtothunrelevantie:jebentvoornamelijkgeinteresseerdinderodebessenenkijktdaarnaof
zekorreligofgladzijn,rondofovaal.

Maarverschillendemensenmetverschillendevoorkeuren,verschillendeervaringenofuitanderegebieden
kunnenverschillendeclassificatiesgebruiken.Hoeweetjewelkebessenjemoetplukkenalscadeauvoor
anderen,ofomzeteruilenvoordeberrieswaarjijvanhoudt?

Hetcentralethemais:hoebegrijpenweelkaar?Doorsimpelesamenwerkingishetmogelijkomeenidee
tekrijgenvandekennisvananderen.Ditisookhoeweeenanderetaalleren:wehebbenonzeeigentaalen
weproberenovereenkomstentevindentussentewoordenendecategorien.

WijhebbenhetkaartspelClass?ontwikkeldomdatteillustreren.

Kaarten
Hetspelbestaatuit81kaarten,allemaalverschillend,dieobjectenweergeven.Deobjectenwordengekarak-
teriseerddoorviereigenschappen:
–hetnummer:1,2of3,
–dekleur:rood,groenofblauw,
–devorm:vierkant,driehoekigofrond,
–devulling:leeg,gestreeptofgevuld.

Bijvoorbeeldééngestreeptgroenvierkant,driegevulderodedriehoeken,oftweelegeblauwe

cirkels.

Classificaties
Deobjectenopdekaartenwordengegroepeerdinklassenopbasisvanhuneigenschappen.Bijvoorbeeld,

representeertdeklasvanallekaartenmettweeblauweelementen.Neutralevormen(ster)enpatronen

(gestipt)wordengebruiktomduidelijktemakendatdevormenvullingnietgespecificeerdzijnvoordeze
klas.Dezewordennietgebruiktvoordeobjectenenkunnenwordenvervangendoorelkvandewaardes
hierboven(vierkant,driehoekigofrond;enleeg,gestreeptofgevuld).

Classificatiesorganiserendeklassen:eenboomvanklassen(diegroeitvandetopnaardebodem).Elke
vertakkingverdeeltdekaartenindeklasindriesub-klassennaaréénvandeeigenschappen:hetnummer,de
kleur,devormofdevulling.Letop:bijverschillendebomen(classificaties),kunnendecriteriaanderszijn.
Deklasaandetopbevatallekaarten.Enelkeklasbevatminderkaartendandeklaserbovenenallekaarten
eronder.

Wespelenhetspelmetdebladerenvandeboom(deklassendiegeensubklashebben),debladklassen.
Voorelkvande81objecten,ongeachtdeclassificatie,isereenuniekbladwaarhetbijhoort.

Hieronderziejehoejeobjectenmoettoevoegenaandeclassificatie:

1

Vragen
–Watisdemaximalehoogtevaneenclassificatie?
–Watishetkleinsteaantalbladenindeclassificatiemetmaximalehoogte?
–Hoeveelklassenzijnerindegrootsteklassificatie?Enhoeveelbladeren(bladklassen)?
–Alsweallekaartengebruiken,wetenwedanzekerwatdeclassificatieis?
–Watgebeurteralsweeencatergorieverwijderen(bijvoorbeeldallerodekaarten)?Enwatgebeurterals

weerééntoevoegen?
–Werkthetspelookalsinplaatsvandevraag“Welkekleurheefthetobject?”weonszelfvragen“Ishet

objectgroen?".

Varianten
–Dekennerkanaangevenhoeveelbladklassenerzijnaanhetbeginvanhetspel.
–Hetspelkangespeeldwordenmetmeerderegissers.
–Hetismogelijkomdekaartenteverdelenintweestapelsentweespelleninparalleltespelen,omdat

normaalgesprokennietallekaartengebruiktworden.
–Hetismogelijkomtweekeermetdezelfdeclassificatietespelentegenverschillendegissers.Daarnakunnen

degissersvergelijkenwatzedenkendatdeclassificatieis.

Dewetenschap
Dekaartencorresponderenmetobjectenindewereld(dieerveelmeerzijndan81)endeclassificatieszijn
onzemanierenomdieteorganiseren;dekennisdiewehebbenopgedaan.

Hetspelillustreertverschillendeaspecten:
–Iedereenkanzijnkennisopeenanderemanierorganizeren,opdemanierdiehetmeestnuttigisvoorhun.

Erisgeen“goede”classificatie.
–Hetismogelijkomtelerenhoeiemandandersdeobjectenclassificeerddoorsimpeleinteractiemetja/nee

antwoorden.
Kunnencomputersditook?

mOeX
Hebjeweleensgehoordvankunstmatigeintelligentie?Eenvandeonderwerpenishetrepresenterenvan
kennis:hetismogelijkomeen“wereldbeeld”uittedrukkenwaareencomputermeekanredeneren.Het
mOeXwetenschapteamstudeertderegelswaarmeedezekennis,zoalsdeclassificatiesgebruiktinditspel,
wordengecreëerd,ontwikkeldengeëvolueerd.

Dithangtsamenmedevragendiejejezelfkuntstellen:
–Kunjeradenhoeanderemensendewereldzien?
–Kunjewetenhoeanderenorganizerenwatzezien?
–Isereenuniekemanieromdeobjectenofdekennisteorganizeren?
–Kunjejevoorstellenhoejebuurmandewereldziet?
–Kunjejevoorstellenhoejeleraardewereldziet?
–Kunjejevoorstellenhoeeeneskimodewereldziet?
–Kunjejevoorstellenhoeeencomputerdewereldziet?
Maartochkunjemetzeoverweg...Inprincipehebjehetgeprobeerd,hebjefoutengemaakt,jezelfgecorri-
geerd,engeleerddatanderendewereldmisschienanderszien.Onsdoelisomtebepalenhoecomputersdit
kunnendoen.Hoekunkennis/wereldbeeldevolueerddoorhunervaringen.
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Regels
Begin

Elke speler krijgt 10 kaarten (objecten), de andere kaarten vormen de stapel (naar beneden).
Daarnaast krijgt één van de spelers, de kenner, een bord met de classificatie die hij niet toont aan de

andere speler(s), de gisser(s), en die hij moet respecteren tijdens het spel.
Eén kaart van de stapel wordt omgedraaid, dit is de eerste klas. De kenner begint.

Spelbeurt

Spelers spelen om de beurt door één of meerdere kaarten op de tafel te plaatsen die tot dezelfde klas (hetzelfde
blad) behoren:
– door ze toe te voegen aan een bestaande klas op tafel,
– of door een nieuwe klas te creëren. De kenner kan alleen een nieuwe klas creëren als hij geen kaarten heeft

die hij kan toevoegen aan een bestaande klas. Als spelers een nieuwe klas creëren, moeten ze een extra
kaart trekken van de stapel.

Als de gisser speelt geeft de kenner aan of de gespeelde kaarten correct zijn. Dat zijn ze als:
– ze allemaal tot dezelfde klas behoren volgens de classificatie,
– en, als ze een nieuwe klas vormen, deze klas nog niet gespeeld was op de tafel.
De kenner geeft dit aan door middel van een ja/nee antwoord. Als een fout wordt gemaakt door de gisser,
dan neemt hij de gespeelde kaarten terug in zijn hand en neemt een extra kaart van de stapel.

Einde

Het spel eindigt als één van de spelers geen kaarten meer heeft. De gisser kan dan proberen om de classificatie
te raden.

Punten en winnaar

Aan het einde van het spel scoort elke speler een punt voor elke kaart die hij nog in zijn hand heeft (hoe
minder punten je hebt, hoe beter). Na een aantal rondes, waarin spelers van rol en classificatie wisselen, wint
de speler met de minste punten. Als de spelers evenveel punten hebben (gelijkspel), wint de speler die het
vaakst de classificatie goed geraden heeft.

Let op
– Alle kaarten die gespeeld worden moeten bij dezelfde (blad) klas horen,
– En spelers hoeven niet al tegelijkertijd hun kaarten te spelen die bij dezelfde klas horen.
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Voorbeeld
Begin situatie (de gisser links, de kenner rechts, die de classificatie heeft op pagina 2). De eerste klas is een
kaart van de stapel:

De kenner (rechts) moet de kaart in zijn hand spelen die bij de klas op tafel hoort:

De gisser (links) voegt een kaart toe aan de klas, het is correct:

De kenner (rechts) creëert een nieuwe klas met drie kaarten en pakt een kaart van de stapel:

De gisser (links) speelt vijf kaarten:

Dit is niet correct (een aantal zijn fout): hij neemt alle kaarten terug en neemt een kaart van de stapel.
Enzovoorts, totdat een speler geen kaarten meer heeft.
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