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Abstract

AI ofwel Kunstmatige intelligentie is al aanwezig in ons dagelijks leven, denk aan robots, drones 
maar ook aan gezichtsherkenning, zoekmachines en de suggesties van Spotify of Netflix. 

Moeten we blij zijn met het feit dat machines /computers data ontvangen, verwerken en erop
reageren? Of schuilen er ook nadelen of gevaren aan Kunstmatige intelligentie? Hoe zit het met 
onze privacy? 

En met ethische dilemma's met bijvoorbeeld zelfrijdende auto's: wie beslist er wanneer een auto 
moet uitwijken? Wie is er aansprakelijk bij eventuele schade? Bestaat er discriminatie door 
computers: hoe voorkom je dat computers vrouwen minder kansen geven? 

Van Otterloo geeft in zijn lezing voorbeelden van nieuwe toepassingen van AI en er zal er met het 
publiek gestemd en gediscussieerd worden over hoe om te gaan met de risico's. Na de pauze is er
zoals gebruikelijk gelegenheid tot het stellen van vragen. 
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Wie ben ik?
MSc. Cognitieve Kunstmatige Intelligentie aan Universiteit Utrecht

MSc. Wiskunde

Phd. University of Liverpool ‘Multi Agent systems’

Management consultant McKinsey & Company

IT-auditor bij Software Improvement Group

Docent/onderzoeker VU/HU

IT expert / adviseur bij www.ictinstitute.nl

Onderwijs:
• HU: Summerschool

machine learning
• VU:  Introduction to AI

Opleiding

Ervaring

Onderzoek:
• Privacy 

• Uitlegbare AI
• Innovatie / startups

Advies:
• IT onderzoek bij IT-

geschillen
• Onderzoek bedrijven

• Advies security en privacy

Huidige functies

http://www.ictinstitute.nl/


Soorten adviesvragen

• Wat is dit IT-systeem waard? (incl. waarde 
AI en data)
• Hoe goed is dit systeem onderhoudbaar? 

(inclusief onderhoud AI)
• Hoe kunnen we deze data beveiligen?
• Hoe voldoen we aan de AVG? 



Waarom onderzoeken we nu Kunstmatige Intelligentie?

Veel risico’s en problemen (filosofisch, technisch, 
juridisch, praktisch)

Veel bedrijven die extra veel data verzamelen omdat data veel
waard aan het worden is (Tesla, Amazon, Netflix, Microsoft)

Veel nieuwe mogelijkheden door verbeteringen in 
technologie en algoritmes
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Hoe oud is AI?
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AI als science fiction

Uitvinding computer 
en theorieën 

AI experimenten

Klassieke AI

Moderne AI / 
Datagedreven AI



De ‘Mechanical Turk’ – eerste schaakcomputer 
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De ‘mechanische Turk’ was een automaat die van 1770 
tot 1854 rondreisde door Europa en de VS. Deze 
automaat heeft veel beroemdheden en schaakspelers 
verslagen (Benjamin Franklin, Napoleon Bonaparte)

In 1854 is de machine verloren gegaan door brand. 

Waarschijnlijk zat er in de automaat een klein persoon 
verborgen (die heel goed kon schaken).



Alan Turing and the Turing test
• Alan turing (1912 – 1954) was een belangrijke ontwerper van codebrekende

machines in de tweede wereldoorlog. Dit waren machines die een vaste

berekening heel snel konden uitvoeren. 

• Tijdens en na de oorlog ontworp hij (op papier) een universele machine, waarbij

input, output en instructies op papier staan. Dit was de eerste universele

computer.

• Voor wiskundigen zeer interessant. Geen praktische toepassingen (nog)

Alan Turing dacht ook na hoe je kunt bepalen of een computer intelligent is….

Lego Turingmachine door Jeroen van den Bos and 
Davy Landman at Centrum Wiskunde & Informatica 
(CWI), Amsterdam 
https://www.youtube.com/watch?v=FTSAiF9AHN4

https://www.youtube.com/watch?v=FTSAiF9AHN4


De Turing test?

• AI is een praktische wetenshap, 
waarbij experimenten gedaan 
worden om zaken vast te stellen. 

• De Turing test is een wedstrijd, 
waarbij een computer A en een 
mens B een derde persoon C (ook 
mens) moeten overtuigen wie er 
echt is. 

• De computer wint als persoon C het 
niet meer weet. 
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1990 : Expert systemen

Expertsystemen zijn regelgebaseerde systemen. De 
regels zijn vaak opgesteld door ’domein’-experts, zoals 
dokters, rechercheurs, taxateurs, kunstkenners, ….

Goed om te weten
• Het maken van expertsystemen vraag veel 

betrokkenheid van experts. 
• Expertsystemen zijn consistenter en 

voorspelbaarder dan mensen. En goedkoper.
• Expertsystemen kunnen niet omgaan met 

onverwachte situaties en zijn niet creatief. 
• Expertsystemen hebben dezelfde beperkingen en 

vooroordelen als de geïnterviewde experts
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Als A en B dan C
Als A en D dan E
Als C en E dan G
Als ….



1997: computers halen mensen in

• Rond 1980 werden normale computers krachtig genoeg 
om schaakprogramma’s te draaien. De 
computerprogramma’s waren echter nog niet genoeg om 
grootmeesters te verslaan.

• In de Jaren ‘90 werden computers steeds beter, vanwege 
drie zaken:

• Meer onderzoek, betere algoritmes

• Sneller rekenen, de computer kan verder vooruit 
kijken

• Meer opslag, de computer krijgt de eerste 2-10 
zetten cadeau

• In 1997 won de computer officieel van de mens (IBM 
Deep Blue tegen Gary Kasparov)

• De huidige schaak-engines zijn heel gespecialiseerd en 
dragen weinig bij aan andere AI-uitdagingen.

12https://www.flickr.com/photos/mightyohm/4637916596/in/photostream/
https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_Blue_versus_Garry_Kasparov

https://www.flickr.com/photos/mightyohm/4637916596/in/photostream/
https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_Blue_versus_Garry_Kasparov


2000 … 2022:  datagedreven AI

Klassieke AI  
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Mens
programmeert

Mens
configureert

Computer 
voert regels 

uit

Datagedreven AI

Developers 
programmeren

Computer 
configureert

Computer 
voert regels 

uit

• Heeft veel contact met domein-experts nodig
• Doet gedrag van de experts zo goed mogelijk 

na
• Fouten zijn tot mensen terug te leiden

• Heeft heel veel data nodig (heel veel)
• Ontdekt zelf patronen die experts 

misschien niet kennen
• Kan leiden tot onverwachte fouten: 

niemand weet welke regels worden 
gebruikt



Stappenplan

• Mensen (met computer) verzamelen 
foto’s

• Mensen voegen de juiste antwoorden 
toe aan elke foto (binnen/buiten, 
keuken/badkamer, bad/douche, 
kleur/stijl)
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tuin trap

modern



Resultaten - keuken
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✕✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

8 vd 9 foto’s zijn inderdaad 
keukens.
1 foto is een woonkamer, 
geen keuken.

De precisie van dit algoritme 
is 89%. Dat is een normaal 
resultaat.



Artificial Intelligence

Machine learning

2022: AI is een groot en divers onderzoeksgebied

Neural 
networks

Evolutionary 
algorithms

Search

Reinforcement 
learning

Knowledge 
modelling

Symbolic 
reasoning

Modal 
logics

Data science

Statistics

Linear 
regression
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Vraag: Is computerschaak kunstmatige intelligentie?

Ja, want..

… alleen intelligente 
mensen kunnen schaken
…Schaken is moeilijk
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Nee, want …

… Schaken is niet nuttig
…. Schaken is vooral onthouden
… Schaakalgoritmes gebruiken 
geen AI



Sterke AI: mensen begrijpen door na te bouwen

• Sterke AI:“Kunstmatige
intelligentie bestudeert het 
denken van mensen door het te 
simuleren met computers”
• Eind-doel: Een menselijke robot

19
https://global.honda/newsroom/news/2000/c001120b-eng.html



Zwakke kunstmatige intelligence: oplossen problemen

“Kunstmatige intelligentie is de 
kunst om computers dingen te laten 
doen waar mensen kunstmatige 
intelligentie voor gebruiken”

Verzameling slimme algoritmes, 
voor elk probleem

20
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deep_Blue#/media/Bestand:Deep_Blue.jpg



What is Artificial Intelligence?

“De vraag of een computer kan denken is net zo 
interessant als de vraag of duikboten kunnen

zwemmen.”
Edsger W Dijkstra (computer scientist, 1930- 2002)
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Wat is het moeilijkste voor computers?
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Hogere vaardigheden

Basisvaardigheden

Wiskunde
Logica
Schaken 
Vertalen
opereren

Fietsen
Lopen 
Bewegen
Lachen

Spraakherkenning
Beeldherkenning

Peuter

basisschool

Poezie
Humor
Lezen
Sprekenvolwassene

expert

opgelost

opgelost

niet opgelost

niet opgelost



AI / datascience

Makelaars gebruiken al jaren 
rekenregels om prijzen te 
schatten.
“€ 5000 per vierkante meter”

Met computers kunnen we veel 
meer gedetailleerde regels 
maken. 

Ook kunnen we de regels 
fijnslijpen met veel data



Voorbeeldanalyse - bouwjaar

24

Input

Uit de data-analyse blijkt dat bepaalde bouwjaren 
tot een hogere prijs per m2 leiden

Dit kunnen we verwerken in een model. Hierdoor 
ontstaat een iets groter, iets beter model



Het model
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Uiteindelijk model Een AI-model is een reeks getallen die door 
een computer zijn berekend (‘trainen’) en die 
ook door een computer wordt gebruikt. 

Het trainen gebeurt 1x per dag / week / 
maand als er nieuwe data is

Het gebruiken kan duizenden keren per 
seconde, als iemand een webpagina bekijkt

Modellen zijn vaak zeer groot, met duizenden 
of miljoenen getallen. 



Resultaat

• Het model is nooit precies goed, 
maar zit vaak in de buurt

• Het model helpt mensen bij 
waardebepaling van woning

• Dit model, met 9 inputs is goed te 
begrijpen en dus ‘data science’

• Modellen met 10.000 of meer 
variabelen bestaan ook. Dat is ‘AI’
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AI en nieuwsmedia
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Welk nieuwsbericht is het 
belangrijkste voor lezers, en komt 
dus op de voorpagina van de 
krant of website? Dit was een 
belangrijke keuze die gemaakt 
werd door een hoofdredacteur. 

Kan een computer dit ook?

Heeft dit invloed op debatten?

Kan een computer dit eerlijk?

Waarom krijgt iedereen dezelfde 
voorpagina?

Trouw, 26 mei 2022 



Deepfakes
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Computers kunnen realistische beelden maken, 
zogenaamde ’deepfakes’. Het wordt steeds 
moeilijker deze beelden van echt te 
onderscheiden. 
De foto hiernaast is gegenereerd met een 
‘neuraal netwerk’



Deepfake test
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Wat denken jullie?

https://thispersondoesnotexist.com
Onderzoek door Sebastiaan Spanjer

A B

C D

A en D zijn echt
B,C zijn deepfakes

B en C zijn echt
A,D zijn deepfakes

https://thispersondoesnotexist.com/


• Residue of glasses (general odd occurrence)

• Unevenly sized ears (symmetry)

• Asymmetrical earring(s) (symmetry)

• Weird shape in background (background)

• Asymmetrical/ strangely colored clothes 
(symmetry)

How to recognize a generated photo? (1/2)

Sebastiaan Spanjer



• Weird shapes in background (background)

• Asymmetrical earrings (symmetry)

• Weird blurred artefact in background 
(general odd occurrence)

• Uneven shoulder height (symmetry)

FAKEHow to recognize a 
generated photo? (2/2)

Sebastiaan Spanjer



Morele dilemma’s
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De makers van zelfrijdende auto’s 
moeten kiezen hoe een auto 
reageert. In dit scenario moet de 
auto kiezen om op voetgangers in 
te rijden, of tegen een betonblok.

Wat vinden jullie dat de auto moet 
doen? 

https://www.moralmachine.net

https://www.moralmachine.net/
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Waar wordt AI toegepast?

• Veiligheidssystemen in auto’s
• Aanbevelingen
• Voorspellen vraag en aanbod, 

en bepalen prijzen
• Filteren van CV’s
• Opsporen van fraude
• ….

34

Wat als het niet 
werkt?

Maar werkt het 
ook?



Risico 1 - veiligheid

In Nederland vielen in 2021 582 
verkeersdoden en is autonoom rijden 
niet toegestaan. 
Hoe goed moeten zelfrijdende auto’s 
zijn voordat wij ze toelaten?
a) Als ze even goed zijn als mensen?
b) Als ze twee keer zo goed zijn als 

mensen?
c) Als ze geen ongelukken 

veroorzaken?
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Risico 2: bias
Veel AI-systemen hebben ‘bias’. 
Bijvoorbeeld:
• De diagnoses voor jongeren en  mannen 

zijn beter dan voor ouderen en vrouwen
• AI-systemen herkennen gezichten van 

donkere mensen minder goed

Hoeveel bias is toegestaan?
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Mag een AI-systeem voor recruitment meer mannen 
dan vrouwen selecteren?

Ja, want / als…
• Er meer mannen solliciteren
• Als er meer mannen geschikt zijn
• Als dat uit de data blijkt?

37

NeeJa

Nee, want 
• Dat is niet eerlijk
• Dat leidt niet tot meer diversiteit



Transparantie
Banken gebruiken AI om risico’s in te schatten, en 
uiteindelijk besluiten te nemen. 
De modellen hiervoor zijn complex. De bank weet 
zelf vaak niet of en hoe de modellen werken. 

Je weet vaak niet hoe een model werkt. 

Het is vaak ook niet duidelijk hoe je bezwaar kan 
maken. Vaak kan dat ook niet. 

38



De bank mag mijn data gebruiken om AI-modellen mee 
te ontwikkelen?

Ja geen probleem

39

NeeJa

Nee, want daar heb ik geen 
toestemming voor gegeven



Recht op uitleg
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SHAP is een algoritme dat laat 

zien welke input een algoritme 

gebruikt om een conclusie te 

trekken. 

In dit voorbeeld zie je welk deel 

van de foto’s is gebruikt. 

Er wordt veel onderzoek gedaan 

naar betere uitlegmethodes, 

zowel voor onderzoekers als 

voor de eindgebruikers

De meeste algoritmes zijn helaas 

niet uitlegbaar

https://shap.readthedocs.io/en/stable/example_notebooks/image_examples/image_classification/Explain%20ResNet50%20using%20the%20Partition%20explainer.html



Een beslissing, AI of niet, moet altijd uitlegbaar zijn

Ja, want..

… wilt controleren
… moet bezwaar kunnen maken
… je moet opnieuw kunnen proberen
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NeeJa

Nee, want ….

… menselijke besluiten zijn ook moeilijk 
uitlegbaar
… het gaat om de kwaliteit, niet om de uitleg



AI en investeringen: loopt de EU achter?
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Total estimated VC equity investment in AI and BC SMEs by geography, 2010–2019

https://www.eib.org/en/products/advising/innovfin-advisory/ai-blockchain-and-future-of-europe-report



Stelling: Moet de EU meer investeren in Kunstmatige 
Intelligentie?

Ja, we moeten bijblijven 
met US en China
We moeten talent 
behouden voor Nederland

43

Nee, want AI laat zich niet 
sturen  
Nee, andere zaken zijn 
belangrijker



Conclusies

• AI heeft veel mooie en nuttige 
toepassingen
• AI is niet alleen techniek, maar 

ook kunst, media, … , …
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• Blijf nieuwsgierig, vraag 
hoe het werkt 
• Wees kritisch: AI-

besluiten kunnen fout zijn



Meer weten? Aanbevolen boeken

Remy Gielen :  Sprout Groeigids - Ontdek de 
groeikansen van AI

Stefan Buijsman : AI: Alsmaar Intelligenter
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Introductie in AI

Zelf aan de slag
Leren programmeren in Python

http://openbookproject.net/thinkcs/python/english3e/index.html

Zelf datascience doen in R:  https://r4ds.had.co.nz

Onderzoek en 
onderwijs

AI-onderzoek: https://ictinstitute.nl/category/artificial-intelligence/

Hogeschool Utrecht, Master Human Centered AI: https://www.hu.nl/voltijd-
opleidingen/master-human-centered-artificial-intelligence

http://openbookproject.net/thinkcs/python/english3e/index.html
https://r4ds.had.co.nz/
https://ictinstitute.nl/category/artificial-intelligence/
https://www.hu.nl/voltijd-opleidingen/master-human-centered-artificial-intelligence

