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Kunstmatige intelligentie of AI is 

tegenwoordig overal. Al sinds de 

jaren vijftig wordt er onderzoek naar 

gedaan, maar de laatste jaren verlaat 

AI het lab en gaat het de samenleving 

in. Eerst werd het gebruikt door grote 

technologiebedrijven, sinds 2017 

presenteren nationale overheden 

AI-strategieën en op dit moment 

raken burgers en maatschappelijke 

organisaties betrokken.

In het rapport Opgave AI noemt de 

WRR AI een ‘systeemtechnologie’. 

Dat zijn technologieën die potentieel 

overal gebruikt kunnen worden, 

continue verbeteren en in combinatie 

met andere technologieën tot nieuwe 

innovatie leiden. Zo veranderen zij 

de samenleving op systematische 

wijze. Denk hierbij aan de eerdere 

opkomst van elektriciteit en de 

verbrandingsmotor. De impact van 

systeemtechnologieën is groot, 

duurt decennia en verloopt vaak 

op onverwachte wijze. Dat maakt 

het noodzakelijk om deze nieuwe 

technologieën in de samenleving in 

te bedden. Zo’n proces van inbedding 

bestaat uit verschillende opgaven die 

te maken hebben met beeldvorming, 

functionaliteit, maatschappelijke 

betrokkenheid, regulering en 

positionering van de technologie. 

Twee opgaven licht ik hier graag uit. 

De eerste is demystificatie en gaat 

over beeldvorming. De opkomst 

van AI gaat gepaard met te 

hooggespannen verwachtingen, maar 

ook met onrealistische doembeelden. 

Demystificatie is nodig om een meer 

realistisch beeld van de technologie 

te hebben, ‘AI-wijsheid’ te stimuleren, 

zodat we er niet blind op vertrouwen 

of uit angst de kansen ervan missen. 

Een tweede opgave is engagement 

en gaat over het betrekken van het 

maatschappelijk middenveld. Grote 

bedrijven en overheden hebben de 

middelen om AI voor hun doeleinden 

te gebruiken. Partijen in het 

maatschappelijk middenveld komen 

op voor allerlei belangen en waarden 

van burgers die zij ook bij het gebruik 

van AI moeten kunnen beschermen. 

Het is daarbij noodzakelijk dat zij door 

engagement leren om de juiste vragen 

over AI te stellen.

Inzicht in AI is een zeer mooie en 

toegankelijke manier om vorm 

te geven aan demystificatie en 

engagement rondom AI. Veel 

leesplezier!

Voorwoord 
door Haroon Sheikh
Senior wetenschapper bij de WRR en bijzonder 

hoogleraar Strategic Governance of Global Technologies 

aan de Vrije Universiteit (VU), Amsterdam



4

Wat zijn algoritmes 
en AI?
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Algoritmes en artificiële 

intelligentie (AI) worden 

steeds meer gebruikt. Ken 

jij onderstaande termen? 

Je komt ze veel tegen, 

dat maakt het belangrijk 

om inzicht te hebben 

in wat ze betekenen.  

Datawetenschap
Tegenwoordig verzamelen de 

meeste wetenschapsgebieden grote 

datasets om te analyseren. Het 

onderzoek gebruikt algoritmes om 

betekenisvolle relaties en patronen uit 

data te halen. Deze analyses kunnen 

helpen om beslissingen te maken in 

verschillende toepassingen binnen 

onze samenleving. Met data bedoelen 

we hier dus: digitale informatie of 

gegevens. Het valt je misschien op 

dat data de ene keer als enkelvoud en 

de andere keer als meervoud wordt 

gebruikt. Wat vind jij het best passen?

Big data
Vaak wordt gesproken over big data. 

Dit type data is groot in volume, 

varieert in inhoud en type en kan 

snel veranderen. Een voorbeeld uit 

de gezondheidszorg zijn gegevens 

over leeftijd, geslacht, lengte, 

gewicht, gemiddeld wekelijks 

alcoholgebruik, rookgewoontes, 

chronische aandoeningen, medische 

behandelingen, testresultaten en 

röntgenfoto’s. Deze gegevens kunnen 

op verschillende manieren opgeslagen 

zijn. Denk aan geluidsfragmenten, 

video’s, geschreven verslagen, 

afbeeldingen, grafieken en 

diagrammen.

Variabelen
Data kunnen informatie bevatten 

over veel uiteenlopende variabelen. 

Deze variabelen hebben hun eigen 

kenmerken die relevant zijn voor 

het beantwoorden van een vraag. 

Kenmerken kunnen getallen zijn zoals 

leeftijd, gewicht, lengte, temperatuur 

of inkomen. We spreken dan van 

numerieke data. Of kenmerken kunnen 

in categorieën vallen zoals oog- of 

haarkleur, etniciteit, werkterrein 

of hobby’s. We spreken dan van 

categorische data. Algoritmes kunnen 

zowel numerieke als categorische  

data gebruiken. 
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Data in de praktijk
Wereldwijd hebben onderzoekers, 

uitgevers en financierders van 

onderzoek afgesproken dat 

onderzoeksdata zo veel mogelijk 

beschikbaar moeten zijn voor 

iedereen. Op die manier worden 

data optimaal gebruikt en 

kunnen onderzoekers ook elkaars 

experimenten controleren. De opslag 

van data gaat via de zogenaamde 

FAIR-principes: Findable, Accessible, 

Interoperable and Reusable. In het 

Nederlands: Vindbaar, Toegankelijk, 

Compatibel en Herbruikbaar. Daarbij 

wordt ook rekening gehouden met 

privacy, gevoeligheid en intellectuele 

eigendomsrechten. Lees hier meer 

over op de website van het Nationaal 

platform open Science (NPOS).

Algoritme
Een algoritme is een serie wiskundige 

instructies om patronen te vinden 

of berekeningen te maken. Je kunt 

een algoritme vergelijken met een 

recept voor een taart. Hierbij heb je 

verschillende ingrediënten die je op 

een bepaalde manier moet mengen 

voor het juiste resultaat. Algoritmes 

worden gebruikt bij artificiële 

intelligentie (AI) om relaties tussen 

verschillende data te vinden.

Artificiële intelligentie (AI)
AI staat voor artificiële intelligentie, 

oftewel kunstmatige intelligentie. 

AI is een verzameling algoritmes 

in een systeem dat gegevens en 

regels gebruikt om beoordelingen of 

voorspellingen te doen. In de praktijk 

wordt de term AI vaak gebruikt voor 

zelflerende computerprogramma’s.  

Dit zijn programma’s die gebruikmaken 

van algoritmes. Op basis van resultaten 

en door middel van training kunnen de 

programma’s zich aanpassen om zo 

dicht mogelijk bij het beste resultaat 

te komen. De term zelflerend betekent 

dat de algoritmes de instructies die het 

van de mens heeft meegekregen kan 

uitvoeren, maar daar zelf niets aan toe 

kan voegen.

Op dit moment worden er in de 

praktijk alleen systemen gebruikt 

van zogenaamde ‘narrow’ AI. Daarbij 

imiteert AI intelligentie, maar kan nog 

niet zelf nadenken. De zogenaamde 

‘general’ AI, zoals we in films vaak 

tegenkomen, zijn echt nog science 

fiction. 
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Model
Een model is een vorm van AI, waarbij 

verschillende data en algoritmes 

gebruikt worden om tot een 

ingewikkelde uitkomst te komen. 

Classificatiemodellen voorspellen 

tot welke categorieën de gegevens 

behoren. Zoals bij het analyseren 

van e-mails en het voorspellen of 

ze het label ‘spam’ of ‘geen spam’ 

moeten hebben. Regressiemodellen 

doen numerieke voorspellingen. 

Bijvoorbeeld het schatten hoeveel 

mensen zullen overlijden aan griep 

door te kijken hoe het virus zich de 

afgelopen maanden heeft verspreid.

Kwaliteit?
De uitkomst van rekenmodellen en AI 

hangt af van de kwaliteit van de data.

Voorwaarden voor kwalitatief goede 

data zijn:

1. De data zijn representatief en de 

steekproef is groot genoeg;

2. De data zijn systematisch en 

standaard verzameld;

3. De data zijn valide en betrouwbaar: 

meet je wat je denkt dat je meet?

Dat leggen we verder uit.

Representatief
De hoeveelheid beschikbare data 

is bijna eindeloos. Hoe kies je uit al 

die data wat je nodig hebt voor een 

algoritme? Het stellen van de juiste 

vraag helpt daarbij. Als je bijvoorbeeld 

wilt weten hoe files ontstaan in de 

vakantie, dan wil je dat je verkeersdata 

representatief zijn. Dat je kiest voor 

data over snelwegen en niet over 

stoplichten ligt voor de hand. Maar  

ga je kijken naar alle snelwegen of 

maak je een bepaalde selectie? Hoe  

die selectie wordt gemaakt, heeft 

invloed op hoe representatief het is 

voor jouw algoritme.

Bias
Bias betekent officieel vooroordeel. In 

de praktijk krijg je bias op het moment 

dat er aannames gedaan worden. Voor 

het maken van een algoritme zijn altijd 

aannames nodig. En welke aannames 

je maakt is een keuze. Het is vrijwel 

onmogelijk dat keuzes altijd objectief 

zijn. Wel kunnen keuzes toetsbaar en 

inzichtelijk gemaakt worden. Hiermee 

wordt bias zichtbaar en kan het 

algoritme aangepast worden.
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Generaliseerbaar
AI is generaliseerbaar wanneer de 

conclusies van die reeks algoritmes 

waar en toepasbaar zijn voor de 

groep mensen die voldoen aan de 

voorwaarden van de algoritmes. Bij 

AI die niet generaliseerbaar is, kan 

de conclusie slechts voor sommige 

groepen helpen, maar niet voor 

iedereen. Dit hoeft geen probleem 

te zijn, zolang duidelijk is voor welke 

groepen de conclusie wel en niet 

geldig is.

Gestandaardiseerd
Het verzamelen van de data moet op 

een standaard manier gebeuren, zodat 

de data goed met elkaar vergeleken 

kunnen worden. Bijvoorbeeld: 

temperatuurmetingen van satellieten 

onderling met elkaar vergelijken 

in plaats van data van satellieten 

vergelijken met metingen van een 

thermometer.

Proxy
Soms is het niet mogelijk of niet 

realistisch om bepaalde metingen 

te doen, maar kunnen onderzoekers 

in plaats daarvan kiezen voor een 

proxy. Letterlijk betekent dit een 

‘benadering’ of ‘vertegenwoordiging’. 

Een proxy kan gebruikt worden 

als hij wetenschappelijk bewezen 

en aantoonbaar overeenkomt met 

directe metingen. Zodat je dus kunt 

vertrouwen dat proxy-metingen 

kloppen met wat je wil meten. Een 

voorbeeld is de groeiring in een 

boomstam. Deze zeggen veel over de 

situatie waarin de boom groeide. Dikke 

groeiringen corresponderen met jaren 

van veel groei en dunne ringen zijn 

juist jaren met weinig groei. Bomen 

groeien sneller bij warme en natte 

omstandigheden. Op deze manier 

kunnen groeiringen gebruikt worden 

om te benaderen wat de temperatuur 

in het verleden was, tot vele decennia 

terug. Een ander voorbeeld van een 

proxy is BMI (body mass index). Dit is 

een verhouding tussen lichaamslengte 

en lichaamsgewicht en meet dus niet 

direct hoeveel vet iemand heeft. De 

ratio correspondeert erg goed met 

lichaamsvet. Hoe hoger de BMI, hoe 

meer vet. Daarom wordt BMI veel 

gebruikt als proxy voor overgewicht.
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Waarom moet ik er 
iets mee?
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Algoritmes en AI worden 

volop toegepast om te 

helpen bij het maken 

van beslissingen. Dit 

zie je terug in de meest 

uiteenlopende gebieden. 

Bij maatschappelijke 

vraagstukken, in 

klimaatonderzoek, bij 

de energietransitie en 

in de gezondheidszorg. 

De kans is dan ook groot dat jij met AI 

te maken krijgt, in je werk, opleiding, 

het nieuws of in je persoonlijke leven. 

Je moet misschien beslissingen maken 

over het gebruik van algoritmes, of 

meedenken over de kansen en risico’s 

ervan. Om dit op een verantwoorde 

manier te doen, is het belangrijk 

om inzicht te hebben in hoe deze 

algoritmes en AI werken.

Inzicht begint met vragen stellen. Maar 

welke vragen kun jij stellen over AI om 

het inzicht te krijgen dat je nodig hebt? 

Wij helpen je hierbij door een breed 

onderwerp als ‘datawetenschap’ op 

drie niveaus te bekijken, aan de hand 

van onze hoofdvragen. 

Vraag 1 

Bron: waar komt 
de data vandaan? 

Vraag 2 

Analyse: wat wordt er 
met de data gedaan? 

Vraag 3 

Uitkomst: hoe 
worden bron en 
analyse gebruikt? 
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Welke vragen kan 
ik stellen?
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Inzicht begint met vragen 

stellen. Maar welke 

vragen kan je stellen 

over gebruik van AI? 

Inzicht-in-ai.nl helpt je 

om vragen te stellen die 

voor jou relevant zijn. 

Bovendien laten we zien 

waarom het belangrijk is 

om die vragen te stellen.

Aan de hand van voorbeelden uit 

verschillende thema’s knippen we 

complexe onderwerpen op in kleine 

stappen. We doen dit aan de hand 

van drie hoofdvragen: bron, analyse, 

uitkomst.

Vraag 1 

Bron: waar komt 
de data vandaan?

Voor betrouwbare AI is het cruciaal dat 

de gebruikte data van goede kwaliteit 

zijn. Als de data niet goed zijn, kan een 

algoritme ook geen goede analyse 

doen. We zeggen vaak: ‘garbage in, 

garbage out’.

 

Hoe weet je of de data ‘goed’ zijn? 

Dit hangt af van het doel van het 

algoritme. Data die voor de ene 

toepassing geweldig zijn, zijn 

misschien voor een andere toepassing 

nutteloos. Vandaar de vraag: waar 

komt de data vandaan? Meer 

informatie over de manier waarop 

de data verzameld is en waar deze 

representatief voor is, helpt je bepalen 

of het algoritme van betekenis kan zijn 

voor jouw doel. Je kunt een algoritme 

zien als een recept en de data als de 

ingrediënten. Als je cake wilt maken 

heb je eieren nodig. Waar komen de 

eieren vandaan? De kleur van de eieren 

maakt voor het recept niet uit, of ze 

nou wit zijn of bruin. Maar of het gaat 

om kippeneieren, kwarteleieren of 

struisvogeleieren is wel relevant. Zou 

je doel zijn om geschikte eieren te 

vinden om te verven, dan is kleur juist 

wel relevant en maakt de grootte juist 

minder uit.

 

Vraag 2

Analyse: wat wordt er 
met de data gedaan?
 

Het algoritme voert eigenlijk alleen een 

serie instructies uit. Als de instructies 
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niet kloppen, klopt de uitkomst ook 

niet. Vandaar de vraag: wat wordt er 

met de data gedaan? Of met andere 

woorden: welke instructies heeft het 

algoritme meegekregen?

Instructies zijn gebaseerd op 

menselijke keuzes en aannames. De 

makers van het algoritme moeten de 

gemaakte keuzes kunnen uitleggen. 

Bij een simpel algoritme met een 

beperkt aantal variabelen is dat relatief 

eenvoudig. De makers geven regels 

en instructies mee die het algoritme 

gebruikt. Bij een zelflerend algoritme 

is het al een stuk lastiger. In dit geval 

geven de makers niet de instructies 

zelf mee, maar laten ze het algoritme 

zelf uitzoeken welke variabelen samen 

de uitkomst geven. Toch maken ook 

hier de makers bepaalde keuzes. Ze 

trainen namelijk het algoritme met 

verschillende datasets en kiezen 

daarmee wat het algoritme wel en 

niet kan ‘leren’. Ze kunnen niet zien 

hoe het algoritme leert, maar bepalen 

wel de kwaliteit, robuustheid en 

representativiteit van de data. 

Vraag 3

Uitkomst: hoe 
worden bron en 
analyse gebruikt? 

Met AI is het mogelijk om zeer grote 

hoeveelheden data te analyseren en 

patronen te herkennen. De volgende 

stap is om te bepalen wat er met de 

uitkomst gedaan kan worden. Welke 

keuzes kun je maken op basis van de 

gebruikte bron en analyse?  

 

Vandaar de vraag: hoe worden bron en 

analyse gebruikt? 

Als je op het punt staat om op 

de fiets te stappen, dan is een 

weersvoorspelling die zegt dat er 

vandaag 10 mm regen zal vallen niet 

erg nuttig. Jij wilt een voorspelling 

van de exacte tijd en locatie van een 

bui. Maar voor een tuinder is juist die 

hoeveelheid regen veel belangrijker en 

is de tijd van de bui minder relevant. 

Voor verschillende doelen zullen dus 

verschillende algoritmes bruikbaar 

zijn. Het is daarom belangrijk om na 

te gaan of de uitkomst past bij het 

doel waarvoor het algoritme gebruikt 

wordt. Door te vragen naar hoe data en 

analyse passen bij de uitkomst, krijg je 

meer inzicht in hoe goed het algoritme 

werkt in het bereiken van je doel. 
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Aan wie stel ik de vraag?
Het bedenken van de vragen die je 

nodig hebt om iets te begrijpen is 

de eerste stap. De vragen stellen en 

de antwoorden vinden is de cruciale 

tweede. Maar waar kun je terecht met 

je vraag?

Vuistregel: zoek zo dicht mogelijk bij 

de bron. Dus als je een artikel vindt 

waarin onderzoek van een bepaald 

instituut beschreven wordt, neem 

dan een kijkje op de website van dat 

instituut als je onbeantwoorde vragen 

hebt.

Kun je op de website de antwoorden 

niet vinden? Wetenschappers vinden 

het vaak erg leuk om te praten over 

hun werk en zijn via een email aan hun 

instituut goed te bereiken. Vind je dit 

lastig? Wij van inzicht-in-ai.nl helpen 

je graag op weg om het gesprek 

tussen wetenschap en samenleving 

makkelijker te maken.

Heb jij een vraag of wil je in gesprek 

met een AI-onderzoeker? 

Mail dan naar info@inzicht-in-ai.nl.
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In onze samenleving worden algoritmes en AI vaak 
gebruikt. Denk aan de dienstregeling van het openbaar 
vervoer of de selectie van je favoriete muziek. Lees verder 
voor meer voorbeelden.

DATAWIJSHEID - THEMA 1

Maatschappij
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vraag 1

Toeslag fraude
MAATSCHAPPIJ - VOORBEELD 1

vraag 2 vraag 3

Algoritmes zijn een 

krachtig hulpmiddel om 

grote hoeveelheden 

data te analyseren. De 

uitkomsten moeten echter 

wel gecontroleerd kunnen 

worden. Door het stellen 

van de juiste vragen 

kunnen eventuele fouten 

voorkomen worden. 

Het zelflerend algoritme werd getraind 

op data uit 30.000 voorbeelddossiers. 

Een deel daarvan waren door 

ambtenaren behandelde dossiers 

waarvan was vastgesteld of ze ‘goed’ 

of ‘fout’ waren. Een ander deel van de 

dossiers kwam van een ‘zwarte lijst’ 

van potentiële fraudeurs, waarvan 

onbekend was of ze ‘goed’ of 

‘fout’ waren. Dit veroorzaakte niet-

representatieve risico-inschatting 

en maakte het algoritme minder 

betrouwbaar.  

Pieter werkt bij de Belastingdienst. Hij moet beslissen wie recht heeft op 

kinderopvangtoeslag en wie niet. Hij laat zich daarbij leiden door een 

zelflerend algoritme. Welke vragen kan Pieter stellen om te controleren of 

de keuzes van het algoritme kloppen?

Het algoritme gebruikte criteria 

op basis van een lijst indicatoren, 

gekozen door werknemers van de 

afdeling. Helaas kunnen op die manier 

menselijke vooroordelen doorgezet 

worden in het algoritme. Zo werden 

de kenmerken Nederlander/niet-

Nederlander en inkomen gezien als 

indicatoren voor fraude. Om dit soort 

vooringenomenheid tegen te gaan, 

moeten criteria voor selectie toetsbaar 

en openbaar zijn. Dit maakt ze niet 

automatisch perfect of objectief, maar 

biedt de mogelijkheid tot aanpassing 

en verbetering.

Bij de Toeslagenaffaire was er geen 

mechanisme om te controleren of 

de risico-inschatting voor fraude 

ook daadwerkelijk klopte. Daardoor 

werden jaar-in-jaar-uit duizenden 

mensen gedupeerd, zonder dat het 

systeem werd aangepast. Bij gebruik 

van zelflerende algoritmes dient de 

uitkomst altijd steekproefsgewijs 

getoetst te worden. Zodat de methode 

gecorrigeerd kan worden wanneer dat 

nodig is.

Welk inzicht 
levert dit op?

Bron: waar komt de 
data vandaan?

Analyse: wat wordt er 
met de data gedaan?

Uitkomst: hoe worden 
bron en analyse gebruikt?
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vraag 1

MAATSCHAPPIJ - VOORBEELD 2

vraag 2 vraag 3

Apps van taxibedrijven 

maken op indrukwekkende 

manier gebruik van data 

om efficiënt taxivervoer 

te plannen. Het algoritme 

kan ingesteld worden om 

chauffeurs zo veel mogelijk 

ritten te laten maken. 

Het kan ook aangepast 

worden om voldoende 

pauzes te waarborgen en 

overwerking tegen te gaan.

Taxi apps verzamelen dagelijks 

duizenden gegevens. Zowel 

chauffeurs als klanten delen 

via de app hun locatie- en 

verplaatsingsgegevens. Het systeem 

weet waar een chauffeur is. Maar 

ook wat de afstand van de laatste 

klant naar een potentiële nieuwe 

klant is. Alles wordt gebruikt om 

vraag en aanbod zo snel mogelijk 

aan te laten sluiten.

Taxichauffeur Mike vindt het soms best een gek idee. Zijn werkdag wordt 

niet ingedeeld door zijn werkgever, maar door een algoritme dat hem zo 

efficiënt mogelijk van klant naar klant stuurt. Welke criteria gebruikt het 

algoritme in de taxi app eigenlijk om zijn ritten te plannen? En wat kan hij 

doen als hij daar verandering in wil brengen?

Taxi app

De taxi app gebruikt een algoritme 

waarbij chauffeurs zo snel mogelijk 

van de ene naar andere rit overgaan. 

De verwachte tijd voor de huidige 

rit wordt berekend en de verwachte 

aankomst voor de volgende wordt 

alvast doorgegeven. Er worden dus 

keuzes gemaakt door het algoritme 

bij het selecteren van de ritten. Met 

voldoende tijd om de volgende 

te halen, maar niet zo veel dat de 

chauffeur staat te ‘niksen’. De aanname 

is hierbij dat zowel klant als chauffeur 

zo kort mogelijk willen wachten.

Het algoritme is zo ingesteld dat het 

optimaliseert op het inplannen van 

zo veel mogelijk ritten. Chauffeurs 

hoeven op deze manier zelf geen 

tijd te besteden aan het vinden van 

nieuwe ritten. In theorie kunnen zij 

zoveel mogelijk geld verdienen en 

onafgebroken en lang doorwerken. 

In de praktijk kunnen chauffeurs een 

grote druk ervaren, doordat ze continu 

opgeroepen worden. Het algoritme 

zou ook zo ingesteld kunnen worden 

dat de chauffeurs meer pauzes 

nemen. Hierdoor hebben zij betere 

arbeidsomstandigheden. 

Welk inzicht 
levert dit op?

Bron: waar komt de 
data vandaan?

Analyse: wat wordt er 
met de data gedaan?

Uitkomst: hoe worden 
bron en analyse gebruikt?
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vraag 1

Haattaal
MAATSCHAPPIJ - VOORBEELD 3 

vraag 2 vraag 3

Het is moeilijk voor AI 

om nuances in taal te 

identificeren en de context 

en intonatie van woorden 

te herkennen. De scheidslijn 

tussen censuur van haattaal 

en bescherming van 

onderdrukte groepen is 

heel smal. 

Alles dat je post, deelt of schrijft op 

sociale media wordt opgeslagen als 

data. Recent hebben onderzoekers 

van Oxford en het Alan Turing 

Institute een database van 4000 

voorbeelden gemaakt. De database 

is wereldwijd voor iedereen 

beschikbaar: Hatecheck. Deze 

dataset is ontwikkeld met 29 

verschillende tests in combinatie 

met handmatig vaststellen wat 

geclassificeerd wordt als haattaal 

of niet.

Andor volgt verschillende sociale media en merkt dat opmerkingen soms 

gefilterd worden op basis van het taalgebruik. Hij is blij dat er aandacht 

is voor gedragsregels online, maar vraagt zich af hoe dit werkt. AI werkt 

goed voor taalherkenning, maar hoe beslist Facebook welk commentaar 

als haattaal wordt bestempeld en welke niet?

De onderzoekers hebben werknemers 

van 16 verschillende non-profit 

organisaties die werken aan online 

haattaal geïnterviewd. Op basis van 

deze interviews zijn 18 verschillende 

typen geschreven Engelse haattaal 

gedefinieerd, inclusief denigrerende 

en bedreigende taal. Daarnaast 

werden 11 scenario’s gedefinieerd 

die AI kunnen misleiden. Denk aan 

vulgaire woorden in onschuldige 

uitspraken of gebruik van beledigende 

taal in protestberichten, zogenaamde 

‘counter-speech’.

De criteria werden getest op drie 

commerciële diensten die ‘content-

moderation’ gebruiken en reacties 

van hun lezerspubliek verzamelen. 

Een van de conclusies was dat 

haatspraakdetectie door AI nog veel 

uitdagingen kent. Als je te weinig 

modereert los je het probleem van 

online discriminatie en intimidatie 

niet op. Als je te veel modereert zou 

je het soort taal kunnen censureren 

dat gemarginaliseerde groepen 

gebruiken om zichzelf te versterken 

en te verdedigen.

Welk inzicht 
levert dit op?

Bron: waar komt de 
data vandaan?

Analyse: wat wordt er 
met de data gedaan?

Uitkomst: hoe worden 
bron en analyse gebruikt?
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MAATSCHAPPIJ - OVERIGE VOORBEELDEN

De dienstregeling van de NS is een goed voorbeeld van de meerwaarde van AI bij 

complexe problemen. Algoritmes kunnen vele malen beter een efficiënt spoorboekje 

maken dan wij als mensen.

1 Dienstregeling trein

Anno 2022 werken zelfrijdende auto’s als combinatie van allerlei verschillende AI’s. Een 

grote uitdaging zit hem in de ethische dilemma’s die je tegenkomt: hoe bepalen we of 

het algoritme kiest voor de veiligheid van een voetganger of van de bijrijder?

2 Zelfrijdende auto

Spotify gebruikt data van gebruikers om hun algoritme te leren welke muziek mensen 

willen horen. Het herkennen en classificeren van muziek is voor een algoritme veel 

lastiger dan voor een mens. Door data zoals gebruikersvoorkeuren te gebruiken, 

verbetert het algoritme. 

3 Muziekherkenning

Train je een algoritme op data waarin voornamelijk mannelijke werknemers zitten, dan 

zal het bij werving ook vooral mannelijke sollicitanten selecteren. Het algoritme maakt 

dit sociale vooroordeel zichtbaar, maar introduceert het niet zelf. 

4 Sollicitatie

Velen waren verbijsterd toen een schaakcomputer in 1996 won van wereldkampioen 

Kasparov. AI getraind als schaakcomputer kan supersnel alle mogelijke 

schaakscenario’s doordenken, maar kan niet dammen.

5 Schaakcomputer
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‘AI is overal en wordt 
veel gebruikt’

‘AI staat in de 
kinderschoenen en 
kan nog haast niks’

AI onderzoeker Antal van den Bosch is een 

wetenschapper die gefascineerd is door dit onderwerp; 

wat is intelligentie en hoe ‘maak’ je het? “Ik zie vaak 

dat AI wordt toegekend aan algoritmes die op z’n best 

zelflerend zijn. Dit heeft in mijn ogen meer te maken met 

marketing dan dat het daadwerkelijk iets zegt over de 

intelligentie van het algoritme. Echte intelligentie zoals 

we die herkennen in mensen, die kunnen we nog lang 

niet namaken. Hoe lang dat nog duurt? Tja, we staan echt 

nog aan het begin dus als het ooit lukt duurt dat nog 

zeker tientallen jaren.”

Herken je dat? Terwijl het gebruik van complexe technologie als AI 

toeneemt, lijkt onze moderne communicatie juist steeds korter te worden. 

Hoeveel kun je nog uitleggen in een tweet van twee regels of een 

filmpje van een paar seconden? Zo lijken uitspraken over de technische 

mogelijkheden van AI soms complete tegenstellingen. Hoe denk jij over AI? 

AI-algoritmes zoals zelflerende algoritmes (machine learning) worden op veel 

verschillende manieren gebruikt en breed toegepast. Maar zelflerend is niet hetzelfde 

als intelligent. Een werkelijk intelligent algoritme bestaat nog niet.

Hoe denk jij over 
algoritmes en AI?
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Rondom onze gezondheid en zorg worden algoritmes en 
AI vaak gebruikt. Denk aan fitness apps op je smartwatch 
of onderzoek naar betere diagnoses. Lees verder voor 
meer voorbeelden.

DATAWIJSHEID - THEMA 2

Gezondheid
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vraag 1

Röntgenfoto
GEZONDHEID - VOORBEELD 1

Welk inzicht 
levert dit op?

Bron: waar komt de 
data vandaan?

vraag 2

Analyse: wat wordt er 
met de data gedaan?

vraag 3

Uitkomst: hoe worden 
bron en analyse gebruikt?

Om de toegevoegde 

waarde van een zelflerend 

algoritme in te schatten, 

is het nuttig om te vragen 

naar hoe het getraind 

is. Explainable AI kan 

extra inzicht geven in het 

trainingsproces, waardoor 

de uitkomst van het 

algoritme betrouwbaarder 

wordt.

Bij het trainen van het algoritme 

gebruikte Jin zoveel mogelijk 

röntgenfoto’s van verschillende 

afdelingen uit het ziekenhuis. Een 

algoritme ‘ziet’ een foto niet zoals 

wij als een geheel, maar als een 

verzameling pixels van verschillende 

intensiteit. De data bestaat voor het 

algoritme dus niet uit een stapel foto’s, 

maar uit lange series getallen waar het 

algoritme de relevante informatie uit 

moet leren halen.

Arts-onderzoeker Jin werkt aan een zelflerend algoritme dat botbreuken herkent 

op röntgenfoto’s. Het algoritme werkt enorm goed en haalt 90% van de foto’s 

met breuken eruit. Voor sommige afdelingen ligt dat percentage zelfs nog hoger. 

Voordat Jin het succes van de daken schreeuwt, is hij benieuwd hoe het algoritme 

dit geleerd heeft. Wat herkent het precies?

Bij ‘black box’ AI leert een algoritme 

zichzelf welke informatie in de data 

relevant is. Het wordt getraind met 

uiteenlopende foto’s gemarkeerd als 

‘botbreuk’ of ‘geen botbreuk’. Het 

algoritme leert zo patronen herkennen. 

Na de trainingsfase komt de testfase. 

Bij een serie nieuwe foto’s kiest het 

algoritme zelf de categorie. Het is 

onbekend welk patroon precies 

geleerd is. Kiest Jin voor ‘explainable’ 

of ‘verklaarbare’ AI, dan is het 

leerproces in stappen opgedeeld en 

laat het algoritme bij elke stap zien 

welk patroon het herkent. 

Het ‘black box’ algoritme van Jin blijkt 

erg goed in het herkennen van foto’s 

met botbreuken. Echter kwam Jin er 

door explainable AI achter dat het 

herkende patroon weinig te maken 

heeft met de medische gegevens op 

de foto. Op de eerste hulp komen 

botbreuken relatief vaak voor, en 

worden foto’s op net andere manier 

genomen. Dit patroon herkent het 

algoritme; andere achtergrond, positie 

etc. Om nuttig te zijn in het vinden van 

botbreuken, moet het algoritme leren 

om het afdeling-specifieke patroon 

over te slaan.
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De data verzameld door 

apps kan waardevolle 

informatie bevatten en 

aanwijzingen geven over de 

gezondheid van mensen. 

Zorgverzekeraars met 

goede bedoelingen moeten 

zich blijven afvragen: maakt 

zijn smartwatch Jamai echt 

gezonder?

Data uit smartwatch apps kan op 

verschillende manieren verzameld 

worden. Door observatie: de data van 

alle gebruikers die toestemming hebben 

gegeven wordt opgeslagen. Deze data 

is dus passief verkregen en kan achteraf 

geanalyseerd worden. Of door selectie 

via een ontworpen experiment. Daarbij 

selecteren de onderzoekers van tevoren 

het type deelnemers gebaseerd op hun 

onderzoeksvraag en benaderen hen 

actief om deel te nemen. Op de eerste 

manier kan zeer veel data met weinig 

moeite worden verzameld. De tweede 

manier kost meer tijd en inspanning.

vraag 1

Een sportieve gewoonte; Jamai gaat een paar keer per week hardlopen en 

houdt met een app op zijn smartwatch zijn hartslag en loopafstand bij. Hij 

krijgt bovendien korting op zijn zorgverzekering dankzij de app. Jamai is 

blij met de korting, maar vraagt zich af wat de verzekeraar met al die  

data doet. 

Smartwatch
GEZONDHEID - VOORBEELD 2

Als een zorgverzekeraar data analyseert 

die door observatie zijn verzameld, 

dan moet hij er rekening mee houden 

dat deze geen volledige afspiegeling 

van de samenleving geven. De data 

komt immers van een bepaalde 

groep. Namelijk; mensen die om 

uiteenlopende redenen een smartwatch 

app gebruiken. De actieve manier van 

data verzamelen door selectie kost 

meer tijd en moeite, maar geeft meer 

kans op een objectief antwoord op de 

onderzoeksvraag. Want ook mensen 

die uit zichzelf geen smartwatch app 

gebruiken, worden onderzocht.

vraag 2

De zorgverzekeraar concludeert dat 

mensen die een smartwatch app 

gebruiken gezonder zijn en dus korting 

op hun zorgverzekering krijgen. Dit 

kan kloppen. Echter het is op basis van 

alleen observatiedata niet mogelijk om 

te weten of het gebruik van smartwatch 

apps mensen gezonder maakt. Om 

een oorzaak-gevolg verband vast 

te stellen is data afkomstig van een 

representatieve groep mensen nodig.

vraag 3

Welk inzicht 
levert dit op?

Bron: waar komt de 
data vandaan?

Analyse: wat wordt er 
met de data gedaan?

Uitkomst: hoe worden 
bron en analyse gebruikt?
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vraag 1

IC-alarm
GEZONDHEID - VOORBEELD 3 

vraag 2 vraag 3

Een algoritme is door 

mensen gemaakt en biedt 

steun bij het maken van 

keuzes. Het blijft belangrijk 

om regelmatig na te gaan 

hoe betrouwbaar de 

instellingen zijn en of er 

factoren zijn die aangepast 

kunnen worden. Dit is waar 

mens en computer elkaar 

aanvullen.

Het algoritme maakt gebruik van 

data om keuzes te maken in de 

checklist. Hier zijn twee soorten data; 

de gegevens van de patiënt (zoals 

gewicht, leeftijd, onderliggende 

aandoeningen) en de data die gebruikt 

zijn om het algoritme te maken 

(zoals wetenschappelijk onderzoek, 

beschikbare medicijnen). Voor beide 

soorten zijn keuzes gemaakt over welke 

data wel en niet gebruikt worden. 

Bijvoorbeeld of sociaaleconomische 

status zoals inkomen of afkomst 

van de patiënt relevant is. Of hoe 

recent de data uit wetenschappelijke 

onderzoeken moet zijn.

Op de IC-afdeling waar Joyce werkt, wordt een ‘Checklist app’ gebruikt. De app ondersteunt 

artsen en verpleegkundigen. Het algoritme in de app geeft aan en houdt bij hoeveel en 

welke medicatie een patiënt krijgt. Bijvoorbeeld wanneer een patiënt extra pijnmedicatie 

nodig heeft. Het algoritme geeft dan op basis van gepersonaliseerde gegevens advies over 

het type en de dosis. De app geeft Joyce aan de ene kant duidelijkheid en aan de andere 

kant twijfelt ze aan de betrouwbaarheid van het algoritme.

Een algoritme is een serie 

berekeningen, waarbij de volgende 

stap afhangt van aanpasbare 

instellingen. Deze instellingen 

worden gemaakt door mensen en zijn 

gebaseerd op aannames of keuzes. 

Samen met artsen moet bijvoorbeeld 

besloten worden welke leverfunctie 

past bij welke dosis pijnmedicatie. Door 

deze stappen zo volledig mogelijk in te 

stellen, ontstaat een algoritme dat met 

veel verschillende medische aspecten 

rekening houdt. Een algoritme met de 

juiste instellingen en relevante data is 

een ondersteuning voor de artsen en 

verpleegkundigen op de IC-afdeling. 

De Checklist-app biedt Joyce en haar 

collega’s steun bij het maken van 

beslissingen over IC-patiënten. Op 

basis van vooraf gemaakte keuzes 

en instellingen geeft het algoritme 

gepersonaliseerde informatie. Dit 

verkleint de kans op menselijke fouten 

of vergissingen. Het is daarbij belangrijk 

om inzicht te kunnen krijgen in de 

data die wel of juist niet gebruikt is, 

en de aannames die gedaan zijn. 

Het aanpassen van instellingen naar 

aanleiding van nieuwe inzichten is 

cruciaal bij het verantwoord gebruik van 

deze app.

Welk inzicht 
levert dit op?

Bron: waar komt de 
data vandaan?

Analyse: wat wordt er 
met de data gedaan?

Uitkomst: hoe worden 
bron en analyse gebruikt?
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4 Intake

De analyse van patiëntendata, zoals DNA of medische geschiedenis, helpt bij het 

ontwikkelen van nieuwe therapieën of medicijnen. De uitdaging is om dataverzameling 

te standaardiseren. Bijvoorbeeld bij een intake moment. Zo worden kwaliteit en 

betrouwbaarheid gegarandeerd en is data goed vergelijkbaar.

5 Chemotherapie

Chemotherapie lijkt zeer gevaarlijk bij data-analyse over de risico’s van borstkanker 

behandelingen. Deze patiënten leven korter dan na bestraling. Chemotherapie 

afschaffen? Toch maar niet. Juist deze behandelmethode werkt bij agressieve vormen 

van kanker, waar patiënten anders nóg korter zouden leven.

GEZONDHEID - OVERIGE VOORBEELDEN

1 CoronaMelder

De CoronaMelder app waarschuwt je als je in de buurt van een besmet persoon bent 

geweest.  Alléén wanneer de andere persoon ook gebruik maakt van de app. Een 

lastige situatie. De app werkt pas goed als genoeg mensen hem gebruiken, maar 

mensen gaan hem pas gebruiken als ze weten dat de app werkt.

2 Diagnose

Een diagnostisch algoritme werd ontwikkeld om huidkanker op te sporen in foto’s van 

huidsamples. Het algoritme bleek daar beter in te zijn dan artsen. Geweldig, al werd 

het algoritme getraind op foto’s van voornamelijk lichte huid. Daardoor werkte het 

slecht in het detecteren van huidkanker in gekleurde huid.

3 Smoothie

Uit data-analyses blijkt dat mensen die vaak groene smoothies drinken, gezonder 

zijn. Zijn de smoothies de oorzaak van betere gezondheid (causatie) of is het een 

voorspellende factor (correlatie)? Kiezen mensen die bezig zijn met gezonde leefstijl 

vaker voor groene smoothies?
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Bij de transitie van fossiele naar duurzame energie 
worden algoritmes en AI vaak gebruikt. Denk aan de 
slimme meter in je woning of de aansturing van een 
windmolen. Lees verder voor meer voorbeelden.

DATAWIJSHEID - THEMA 3

Energie
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vraag 1

Kernenergie
ENERGIE - VOORBEELD 1

vraag 2 vraag 3

Meer kennis van de 

selectiecriteria van een 

rekenmodel, in dit geval 

kosten optimaliseren. Dit 

geeft Wim inzicht over 

hoe de uitkomst van 

het model gebruikt kan 

worden. Daarmee kan hij 

de afweging maken en zijn 

besluit onderbouwen. 

TNO maakt gebruik van rekenmodellen 

met kostenoptimalisatie. Daarmee zijn 

de kosten en technische kenmerken 

van verschillende scenario’s van 

energietransitie te beoordelen. De 

algoritmes in het model gebruiken 

gegevens (data) over de kosten en 

technische kenmerken van heel 

veel verschillende technologieën. 

Kernenergie is een van de 

technologieën waar data van wordt 

gebruikt.

Politicus Wim verdiept zich in de energietransitie. Hoe kan Nederland het 

beste elektriciteit opwekken zonder gebruik van fossiele brandstoffen? 

Hij vraagt zich af waarom kernenergie geen haalbare optie is volgens de 

rekenmodellen van TNO, de Nederlandse organisatie die onafhankelijk 

toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek doet naar onder andere  

de energietransitie.

Het kostenoptimalisatie model wordt 

gebruikt om te kijken hoe je een doel 

als klimaatneutraliteit haalt tegen 

de laagst mogelijke kosten. In alle 

scenario’s van dit model blijkt dat 

elektriciteit uit zon en wind een grote 

rol speelt. Een scenario aangevuld met 

kernenergie blijkt minder optimaal. 

De opdracht van het algoritme is om 

te selecteren op betaalbaarheid. Om 

die reden kiest het model niet voor 

duurdere opties met kernenergie. 

Dit model kijkt op basis van kosten 

hoe Nederland het beste elektriciteit 

kan opwekken in een klimaatneutrale 

toekomst. Betekent dit dat kernenergie 

bij voorbaat is uitgesloten om 

(ideologische) redenen? Nee, juist 

niet. Het is aan politici als Wim om te 

besluiten wat er met de uitkomst van 

de TNO-modellen wordt gedaan. Het 

financiële aspect is maar één van de 

afwegingen in het keuzeproces bij 

energietransitie. 

Welk inzicht 
levert dit op?

Bron: waar komt de 
data vandaan?

Analyse: wat wordt er 
met de data gedaan?

Uitkomst: hoe worden 
bron en analyse gebruikt?
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vraag 1

Slimme meter
ENERGIE - VOORBEELD 2

vraag 2 vraag 3

Ravi heeft voordelen 

van het inzien van zijn 

verbruiksdata. Om privacy 

te beschermen, moet 

duidelijk zijn wie welke data 

kan inzien. Ook inzicht in of 

en hoe persoonsgegevens 

gekoppeld zijn aan 

verbruiksgegevens is 

belangrijk.

Slimme energiemeters verzamelen dag 

in dag uit grote hoeveelheden data. 

De energiemeter meet de hoeveelheid 

elektriciteit- en gasverbruik op elk 

moment van de dag. In de app zie je 

precies hoeveel energie je wanneer 

gebruikt hebt; jouw verbruiksdata. 

Data over jouw type woning, je adres, 

en persoonsgegevens worden ook 

verzameld, zodat de data die jij ziet in 

de app bij jou hoort.

Ravi woont met zijn kinderen in een huis met een slimme energiemeter. 

De meter houdt bij hoeveel stroom zijn apparaten verbruiken en wanneer. 

Ravi kan dat zien via een app. Hij vraagt zich wel eens af; wie heeft er nog 

meer toegang tot die data en wat wordt daarmee gedaan?

De app die inzicht geeft in jouw 

energieverbruik laat alleen data zien 

zonder daar analyse op toe te passen. 

Wel maakt het digitaal verzamelen van 

data het mogelijk om grote analyses 

te doen en patronen te herkennen. 

Het analyseren van de verbruiksdata 

van alle energiemeters geeft inzicht 

in hoe bepaalde wijken, of misschien 

zelfs mensen, hun leven hebben 

ingericht. Hoe laat sta je op en hoe laat 

ga je slapen? Je energieverbruik geeft 

inzicht. 

Het is handig om naar je eigen 

verbruik te kijken, maar het is niet 

vanzelfsprekend dat deze data voor 

anderen toegankelijk is. Met dit 

soort privacygevoelige data moet 

zorgvuldig worden omgegaan. 

Bijvoorbeeld door strenge regels voor 

het verzamelen en opslaan van data, 

zodat persoonsgegevens niet gelinkt 

zijn aan verbruiksgegevens. De data van 

energieverbruik gaan dan op een grote 

hoop en zijn niet te koppelen aan jouw 

eigen huis. Op die manier zorg je ervoor 

dat privacy-gevoelige data, ofwel de 

bron, verantwoord gebruikt worden. 

Welk inzicht 
levert dit op?

Bron: waar komt de 
data vandaan?

Analyse: wat wordt er 
met de data gedaan?

Uitkomst: hoe worden 
bron en analyse gebruikt?
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vraag 1

Aardgasvrij
ENERGIE - VOORBEELD 3 

vraag 2 vraag 3

Een rekenmodel kan 

Brechtje goed op weg 

helpen, maar is slechts een 

van de nodige onderzoeken 

om tot een oplossing te 

komen. 

Een model dat berekent hoe een 

wijk aardgasvrij kan worden, gebruikt 

veel data. Denk aan data over type 

woningen, huur of koop, mate van 

isolatie, ligging voor zonnepanelen 

en opties voor bijvoorbeeld 

warmtenetten. Bovendien moet 

Brechtje kiezen welke data ze 

exact gebruikt. Neem bouwjaar 

of energielabel; informatie over 

het bouwjaar van een woning is 

betrouwbaar, maar zegt weinig over 

het energielabel. Energielabels geven 

meer betekenisvolle informatie over 

een woning, maar zijn vaak verouderd. 

Brechtje is gemeenteambtenaar op de afdeling Duurzaamheid. Ze werkt 

aan een plan om wijken van aardgas af te krijgen. Om aardgasvrij te 

worden, zijn er een aantal uitdagingen. Denk aan de mate van isolatie, 

betaalbaarheid en alternatieve warmtebronnen. Deze uitdagingen zijn 

anders voor iedere wijk. Modellen helpen Brechtje, maar welke informatie 

gebruiken die en hoe?

Het maken van keuzes en het doen 

van aannames is belangrijk bij een 

rekenmodel om de meest efficiënte 

manier te vinden om aardgasvrij 

te worden. Bij een keuze om te 

kijken naar bouwjaar is de aanname 

bijvoorbeeld dat moderne woningen 

beter geïsoleerd zijn dan oude. Als je 

kiest voor energielabel is de aanname 

dat deze informatie voldoende beeld 

geeft van de huidige situatie. Het 

is belangrijk om deze aannames 

zorgvuldig te overwegen en goed vast 

te leggen. 

Welke aanname Brechtje kiest, heeft 

invloed op de uitkomst van het model. 

Bij het gebruiken van energielabels 

weet ze bijvoorbeeld al dat de data 

verouderd kan zijn. De huidige 

situatie is in veel gevallen verbeterd. 

Hoeveel isolatie nog nodig is kan dus 

overschat worden. Daardoor lijken 

aardgas alternatieven misschien 

minder haalbaar dan ze zijn. Ditzelfde 

probleem speelt in grotere mate bij een 

keuze voor bouwjaar. 

Welk inzicht 
levert dit op?

Bron: waar komt de 
data vandaan?

Analyse: wat wordt er 
met de data gedaan?

Uitkomst: hoe worden 
bron en analyse gebruikt?
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ENERGIE - OVERIGE VOORBEELDEN

Op een zonnige zomermiddag produceren zonnevelden maximaal. Voor het 

elektriciteitsnet is piekbelasting een probleem, want het kan dan overbelast raken. 

Algoritmes die weersvoorspellingen en elektriciteitsverbruik met elkaar combineren, 

helpen overbelasting voorkomen.

1 Zonnepanelen

Energielabels zijn 10 jaar geldig en tussendoor bijwerken is niet verplicht. Hierdoor 

loopt data over energiezuinige woningen vaak achter de feiten aan. Hoe gaat 

onderzoek naar energiearmoede daarmee om?

2 Energielabel

Er komt veel kijken bij het opwekken van windenergie. Algoritmes sturen windmolens 

aan om rekening te houden met windkracht, bewolking en zetten zichzelf stil bij 

slagschaduw of als er vleermuizen of trekvogels langs vliegen. 

3 Windmolens

Slimme meters zijn aardig ingeburgerd, maar hoeveel slimme apparaten heb jij? 

Met algoritmes en AI kan gebruik op elkaar afgestemd worden. Zodat bijvoorbeeld 

je slimme wasmachine aangaat als je zonnepanelen veel stroom produceren, en je 

elektrische auto stopt met laden als het bewolkt is.

4 Smart-grids
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‘Algoritmes zijn 
objectief’

‘Algoritmes zitten 
vol vooroordelen’

Professor Sennay Ghebreab is neuro-informaticus aan de Universiteit 

van Amsterdam en richt zich in zijn werk op het ontwikkelen van 

AI op een manier dat het gelijkheid in de samenleving bevordert: 

“Hoe zorgen we ervoor dat AI niet dezelfde fouten maakt als wij? 

Dit is de vraag die centraal staat in mijn werk. De mens leeft en leert 

in een wereld vol aannames, die bewust en onbewust bepaalde 

vooroordelen bevatten. Juist een technologie als AI maakt het 

mogelijk om onze maatschappij een spiegel voor te houden en die 

vooroordelen bloot te leggen. Pas als we ze zichtbaar maken, kunnen 

we gaan werken aan het oplossen ervan. Zodat we er uiteindelijk 

voor kunnen zorgen dat AI niet dezelfde fouten maakt als wij.”

Herken je dat? Terwijl het gebruik van complexe technologie als 

algoritmes toeneemt, lijkt onze moderne communicatie juist steeds korter 

te worden. Hoeveel kun je nog uitleggen in een tweet van twee regels of 

een filmpje van een paar seconden? Zo lijken uitspraken over de gevolgen 

die het gebruik van algoritmes hebben op onze samenleving soms 

complete tegenstellingen. Hoe denk jij over algoritmes? 

Door een algoritme gebruiken om een keuze te maken, weet je zeker dat de beslissing 

niet op basis van menselijke emotie is gemaakt. Het algoritme kent geen emotie. Het 

algoritme zal de keuze elke keer op dezelfde manier maken. Het is reproduceerbaar en 

traceerbaar, eigenschappen die we associëren met objectief. 

Maar welke cijfers het algoritme gebruikt en welke keuzes er aan de hand van bepaalde 

cijfers worden gemaakt zijn instellingen afkomstig van mensen. Aan de hand van die 

instellingen worden door het algoritme aannames gedaan. Het inzichtelijk maken van 

die aannames en inschatten hoe (on)wenselijk ze zijn, is wederom een taak voor mensen. 

Juist doordat een algoritme reproduceerbare en traceerbare keuzes maakt, is het mogelijk 

om vooroordelen aan het licht te brengen en - nog belangrijker - te verwijderen.

Hoe denk jij over 
algoritmes en AI?
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Om inzicht te krijgen in ons veranderende klimaat 
worden algoritmes en rekenmodellen gebruikt. Denk 
aan het ontstaan van wolken of voorspellen hoeveel de 
zeespiegel stijgt. Lees verder voor meer voorbeelden.

Klimaat

DATAWIJSHEID - THEMA 4
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vraag 1

Zeespiegelstijging
KLIMAAT - VOORBEELD 1

vraag 2 vraag 3

Rekenmodellen geven een 

spreiding aan mogelijke 

uitkomsten. Dat de 

zeespiegel en de kans 

op overstromingen stijgt 

is zeker, maar hoeveel 

precies is onzeker. Ook 

het toekomstige huis van 

Mounir krijgt hiermee te 

maken. 

Data voor klimaatmodellen zijn 

een combinatie van natuurkundige 

‘zekerheden’ en van variabelen die 

afhankelijk zijn van ‘onzekerheden’. 

Zekerheden zijn bijvoorbeeld hoe 

moleculen reageren op temperaturen 

(water bevriest altijd bij 0°C). Een 

onzekerheid is bijvoorbeeld hoeveel 

CO2 er over 50 jaar uitgestoten wordt. 

In een rekenmodel worden deze data 

gecombineerd. Zo ontstaat een beeld 

van het effect van de ‘onzekerheden’ 

op het klimaat en de uiteindelijke 

zeespiegelstijging.

Mounir is op zoek naar een koophuis. Zijn droomhuis staat in een regio 

die onder de zeespiegel ligt. Met een hypotheek van 30 jaar in gedachten, 

vraagt Mounir zich af of het wel verstandig is om dit huis te kopen.  

Als de zeespiegel blijft stijgen, staat de hele regio over een paar jaar toch 

onder water?

Wat er morgen gaat gebeuren is 

onbekend, maar dat de zon opkomt is 

zeker. Bepaalde natuurkundige wetten 

gelden ook over 100 jaar nog. Een 

rekenmodel combineert ‘zekerheden’ 

met factoren waarvan bekend is dat ze 

onzeker zijn. Hoe meer factoren, hoe 

groter het aantal mogelijke uitkomsten. 

Door modellen al die verschillende 

scenario’s te laten uitrekenen, krijgen 

de onderzoekers meer inzicht in de 

meest waarschijnlijke scenario’s. Op 

die manier worden de voorspellingen 

steeds betrouwbaarder.

Uit de rekenmodellen komt een 

spreiding aan mogelijke uitkomsten. 

Zo is er grote zekerheid dat de 

zeespiegel zal stijgen, maar is de 

mate van stijging meer onzeker. Dit is 

immers mede afhankelijk van factoren 

die in de toekomst gaan spelen en 

nu nog onbekend zijn. In Nederland 

houden we nu rekening met een 

zeespiegelstijging van 30-80cm in het 

jaar 2100 in het meest optimistische 

scenario. En tot 1.2m in het minst 

gunstige geval. In beide gevallen 

neemt de kans op overstromingen 

sterk toe.

Welk inzicht 
levert dit op?

Bron: waar komt de 
data vandaan?

Analyse: wat wordt er 
met de data gedaan?

Uitkomst: hoe worden 
bron en analyse gebruikt?
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vraag 1

Weersvoorspelling
KLIMAAT - VOORBEELD 2

vraag 2 vraag 3

Rekenmodellen die het 

weer berekenen gebruiken 

andere soorten data dan 

rekenmodellen die het 

klimaat berekenen. Voor 

beide modellen wordt 

gekozen voor een aanpak 

die past bij de vraag en 

waarbij de betrouwbaarheid 

van de uitkomst zo hoog 

mogelijk is.

Weerdata en klimaatdata hebben 

veel overeenkomsten. In beide wordt 

gekeken naar temperatuur, vochtigheid 

en oceaan- en luchtstromen. Het 

grote verschil zit hem in tijdschaal. Een 

klimaatmodel gebruikt data over hoe 

het weer eeuwen geleden was, zoals 

boomringen en koolstofdateringen. 

Een weermodel kijkt op zeer korte 

termijn. Het richt zich bijvoorbeeld 

op wolken en temperatuurverschillen 

tussen luchtlagen. Voor klimaat gaat 

het om het gemiddelde effect van 

bewolking op langere termijn.

Ella werkt bij het KNMI waar ze zo nauwkeurig mogelijke 

weersvoorspellingen maakt. Dat lukt heel aardig, maar is nooit 100% 

accuraat. Ze krijgt vaak vragen van mensen. Het weer van morgen is al 

niet zeker. Hoe kunnen we dan weten dat het klimaat verandert en de 

temperatuur over de hele wereld stijgt?

Weer- en klimaatmodellen zijn 

complex. Ze rekenen met veel 

verschillende invloeden. De dagelijkse 

gang van de zon heeft grote invloed 

op het weer. Een winterse dag krijgt 

minder zonuren dan een zomerdag. 

Is het dan kouder? Niet per se. Een 

weermodel kijkt naar een specifieke 

plaats en tijd. Voor klimaat tellen 

lokale, dagelijkse of seizoensgebonden 

veranderingen minder. 

Klimaatmodellen voorspellen niet het 

weer, maar het effect van dit weer op 

de situatie op aarde, zoals gemiddelde 

temperatuur en zeespiegelniveau. 

Een weermodel moet omgaan 

met zekerheden en onzekerheden. 

Luchtstromen en windrichtingen zijn 

bijvoorbeeld vrij goed te voorspellen, 

maar het ontstaan van wolken is veel 

onvoorspelbaarder. Daarom is de 

weersvoorspelling van morgen in jouw 

stad niet altijd juist. Dit weer heeft 

weinig invloed op het klimaat over 

100 jaar. Hiervoor gebruiken modellen 

meer stabiele factoren en spelen er 

andere soorten onzekerheden. Zo kan 

het dat het weer van morgen lastiger 

te voorspellen is dan een wereldwijde 

temperatuurstijging van 1.5°C. 

Welk inzicht 
levert dit op?

Bron: waar komt de 
data vandaan?

Analyse: wat wordt er 
met de data gedaan?

Uitkomst: hoe worden 
bron en analyse gebruikt?
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vraag 1

Vulkaanuitbarsting
KLIMAAT - VOORBEELD 3

vraag 2 vraag 3

Voor Asha is het belangrijk 

om te begrijpen welk 

effect vulkaanuitbarstingen 

hebben. Zo kunnen 

deze verwerkt worden 

in haar rekenmodellen. 

De uitkomst van haar 

rekenmodellen wordt 

betrouwbaarder door 

haar criteria zorgvuldig te 

kiezen.

Klimaatmodellen gebruiken 

verschillende soorten data over 

bijvoorbeeld de samenstelling van de 

atmosfeer en temperatuur van oceaan 

en land. Ook na vulkaanuitbarstingen 

wordt veel data verzameld. Zoals 

hoeveel as er vrijkomt, hoe dit zich 

verspreidt en welke andere stoffen in 

de lucht en op land terechtkomen.

Klimaatwetenschapper Asha werkt aan rekenmodellen die veel factoren 

combineren om het klimaat te voorspellen. Vulkaanuitbarstingen worden 

niet als factor meegenomen in de modellen die ze gebruikt. Toch weet 

Asha dat vulkanen bijdragen aan klimaatverandering door het vrijkomen 

van CO2, as en andere stoffen. 

De verandering van atmosfeer en de 

effecten daarvan op het klimaat, zijn 

voor vulkaanuitbarstingen goed te 

voorspellen door klimaatmodellen. 

Bijvoorbeeld aan de hand van de 

grootte van de uitbarsting en de 

samenstelling van de as. De modellen 

nemen immers dit soort factoren 

al mee. De modellen hebben 

echter onvoldoende data om te 

voorspellen wanneer en waar een 

vulkaanuitbarsting plaatsvindt. 

Klimaatmodellen kunnen de gevolgen 

van een vulkaanuitbarsting nabootsen, 

maar voorspellen niet wanneer die in 

de toekomst plaatsvinden. Dit brengt 

dus een grote onzekerheid met zich 

mee. Daarom kiest Asha ervoor om ze 

niet mee te nemen in voorspellende 

modellen. Ze betrekt dit soort 

afgebakende gebeurtenissen pas op 

het moment dat ze zich voordoen of 

hebben gedaan. Op die manier wordt 

een scenario bijgewerkt aan de hand 

van actuele gebeurtenissen, en wordt 

het rekenmodel zelf krachtiger. 

Welk inzicht 
levert dit op?

Bron: waar komt de 
data vandaan?

Analyse: wat wordt er 
met de data gedaan?

Uitkomst: hoe worden 
bron en analyse gebruikt?
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KLIMAAT - OVERIGE VOORBEELDEN

Wist je dat rekenmodellen eenvoudiger de temperatuur kunnen voorspellen voor een 

groot gebied? Hoe kleiner het gebied, hoe moeilijker dit wordt. Zo is 1 graden stijging 

globaal beter te modelleren dan de lokale temperatuur van volgende week. 

1 Temperatuur

Wolken hebben een gigantische invloed op het weer, maar zijn nog steeds een van 

de grootste uitdagingen om te voorspellen en modelleren. Wolken weerspiegelen 

modelleerbare weerseffecten en worden daarom zelf niet in klimaatmodellen 

meegenomen.

2 Wolken

Wat klinkt meer nauwkeurig: temperatuur meten met een satelliet of met een 

thermometer? In beide gevallen is het een indirecte meting met voordelen, nadelen 

en gevoeligheden. Met deze bekende (on)nauwkeurigheden houden rekenmodellen 

rekening.

3 Satellietmetingen

Hoe weten onderzoekers hoe veel het 200 jaar geleden regende? Ze gebruiken 

proxy’s. Dit zijn uitvoerig onderzochte en geteste methoden, zoals het meten van 

jaarringen van bomen. Elk jaar komt er een ring bij. In natte jaren is de ring dikker 

omdat de boom meer groeit. 

4 Boomringen

Een indrukwekkende wetenschappelijke samenwerking. Het IPCC-rapport wordt 

gemaakt door wetenschappers over de hele wereld. Daarbij staan data uitwisseling, 

kritische openheid en ontzettend veel complexe rekenmodellen centraal.

5 IPCC-rapport
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‘Rekenmodellen 
voorspellen de 

toekomst’

‘Rekenmodellen 
zijn speculatief en 

onbetrouwbaar’

Een rekenmodel probeert op basis van veel verschillende grote datasets door 

algoritmes uit te rekenen hoe deze data elkaar beïnvloeden. De precieze waardes in 

de berekeningen – gewichten of parameters genoemd – worden aangepast zodat 

de uitkomsten van het model zo goed mogelijk overeenkomen met de uitkomsten 

die in de dataset geregistreerd staan. Het algoritme leert om patronen in de data 

te herkennen, op basis waarvan het steeds nauwkeuriger kan voorspellen wat de 

juiste uitkomst is. Het model maakt dus gebruik van data uit het verleden om achter 

bepaalde ‘regels’ of verbanden te komen. Vervolgens kan het deze regels toepassen 

om voorspellingen te doen over toekomstige scenario’s. 

De kracht zit erin dat het rekenmodel complexe verbanden kan ontdekken en 

gebruiken. Natuurlijk is ook een zeer complex rekenmodel nooit zo volledig dat het 

alle variabelen bevat. Met zekerheid de gehele toekomst voorspellen is onmogelijk. 

Zelflerende algoritmes bieden geen garantie dat ze volledige en juiste patronen leren. 

Zo verwarden zelfrijdende auto’s een tijd lang de volle maan met een oranje stoplicht 

en kunnen volledig nieuwe situaties ook problematisch zijn voor algoritmes. Diverse 

en betrouwbare datasets zijn dus belangrijk en maken het waarschijnlijker dat ook het 

algoritme en daarmee rekenmodel betrouwbaarder is.

Herken je dat? Terwijl het gebruik van complexe technologie als 

rekenmodellen toeneemt, lijkt onze moderne communicatie juist steeds 

korter te worden. Hoeveel kun je nog uitleggen in een tweet van twee 

regels of een filmpje van een paar seconden? Zo lijken uitspraken over de 

betrouwbaarheid van modellen soms complete tegenstellingen. Hoe denk 

jij over rekenmodellen?

Hoe denk jij over 
algoritmes en AI?
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Onderzoeker Stefan Buijsman werkt aan het inzichtelijk maken van AI. “Bij zelflerende 

algoritmes, die van grote hoeveelheden data leren, is het vaak onduidelijk waarom 

ze een bepaalde uitkomst geven. Waarom markeert het model de ene persoon wel 

aan als fraudeur, en de andere niet? Door de vele berekeningen die eraan voorafgaan, 

geleerd uit de data, kunnen we daar geen goed antwoord op geven. Dus ontwikkelen 

wij nieuwe technieken, binnen ‘explainable AI’, waarmee we proberen toch te kunnen 

zeggen waarom het algoritme dat antwoord geeft. Dat brengt verantwoorde AI een 

stapje dichterbij. Met meer transparantie over algoritmes krijgen we meer inzicht in de 

keuzes en hoe acceptabel die zijn. Zo hopen we dat met meer informatie er ook meer 

grip komt op het gebruik van algoritmes.”

Onderzoeker Cynthia Liem werkt aan het inzichtelijk maken van AI. “Voor verantwoord 

gebruik van AI en rekenmodellen, is het belangrijk dat we inzicht hebben in hoe 

bepaalde keuzes gemaakt worden. Veel zelflerende algoritmes werken nu via ‘black 

box’ principe. De makers geven een opdracht aan het algoritme en een set data om 

het te trainen, maar hebben geen inzicht hoe het algoritme deze opdracht uiteindelijk 

uitvoert. Dat kan anders, namelijk via ‘explainable’ AI. Hierbij worden de keuzes en 

aannames van het algoritme stap voor stap zichtbaar gemaakt. Uiteindelijk hopen wij 

dat dit gaat leiden tot dezelfde betrouwbaarheid, maar veel betere transparantie.”

Ook Cynthia Liem werkt als onderzoeker aan technieken die ons vertrouwen in AI 

kunnen versterken. “AI-systemen zijn gebaseerd op wiskunde en informatica. De 

‘taal’ van wiskunde en informatica is veel meer rigide dan taal zoals mensen die 

gebruiken. We moeten dus goed opletten of problemen die mensen uitdrukken wel 

met voldoende nuance in data, algoritmes en AI terechtkomen. In diensten als Spotify 

en Netflix zijn aanbevelingsalgoritmes, die automatisch proberen te suggereren wat 

jij als gebruiker leuk zou vinden, cruciaal. Vaak wordt dit gebaseerd op ‘engagement’, 

hoe vaak mensen een item bekijken. Maar dat kan ook tot onvoorziene prikkels leiden, 

waarbij clickbait het ultieme soort content zou zijn. Ik denk dat we toch wel meer 

willen zien dan dat, jij ook?”

Heb jij een vraag of wil je in gesprek met een AI-onderzoeker? 

Mail dan naar info@inzicht-in-ai.nl.
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Over ons
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Inzicht-in-ai.nl leert beleidsmakers, 

onderzoekers, maatschappelijke 

groepen en individuele burgers welke 

vragen je kunt stellen om AI beter te 

begrijpen. Want als je meer inzicht 

hebt in het gebruik van AI kun je betere 

keuzes maken.

Tegelijkertijd stimuleert  

Inzicht-in-ai.nl onderzoekers die 

werken met AI om de samenleving 

meer te betrekken bij hun werk en 

te anticiperen op maatschappelijke 

vragen over het gebruik van grote 

datasets en algoritmes.

We geven wetenschappers en 

andere groepen uit de samenleving 

concrete handvatten voor een open 

communicatie over AI. Daarmee 

hopen we meer wederzijds vertrouwen 

te creëren tussen wetenschap en 

samenleving en het maatschappelijk 

inzicht in gebruik van AI te vergroten.

Inzicht-in-ai.nl wordt uitgevoerd 

door Susan van Erp en Mariëtte 

Oosterwegel en is gestart onder de 

werktitel Datawijsheid. Het project 

is mede mogelijk gemaakt door de 

KNAW, als gastorganisatie van het 

voormalige Samenweten. Inzicht-in-

ai.nl bouwt inhoudelijk voort op de 

Data Science: a guide for society van 

Sense about Science en wordt tijdelijk 

gefinancierd door Elsevier. Elsevier 

wil wetenschappelijke informatie 

wereldwijd beschikbaar maken en zo 

gebruikers helpen inzicht te krijgen en 

kritische beslissingen te nemen.

Deze website is tot stand gekomen 

met behulp van talloze AI-experts 

en andere geïnteresseerden. Zij 

hebben ons voorzien van geschikte 

voorbeelden en kritische vragen. 

Deze manier van co-creatie heeft 

zowel wetenschappers als niet-

wetenschappers veel opgeleverd. 

Design 
Schwandt Information Design,  

Leon de Korte,  

Kristiaan der Nederlanden. 

Development 
Burg, Burg.

Wil je graag meedoen 

of wil je meer weten? 

Neem contact met 

ons op of volg ons op 

LinkedIn, Twitter of 

Instagram.


