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Kunstmatige Intelligentie (KI)

Artificiële Intelligentie (Al)



Simpel gezegd heeft AI (kunstmatige intelligentie KI) 
betrekking op systemen of machines die onze eigen 
intelligentie nabootsen om taken uit te voeren en die 
zichzelf tijdens dat proces kunnen verbeteren op basis 
van de vergaarde informatie. 



We spreken van kunstmatige intelligentie als 
computers complexe cognitieve taken van mensen 
kunnen overnemen. Cognitieve taken zijn taken 
waarbij informatie binnenkomt en verwerkt moet 
worden om tot een conclusie of actie te komen



Van deepfakes, streamingdiensten en dating apps tot 
gezichtsherkenning, zelfrijdende auto’s en medische 
toepassingen: we kunnen niet meer om kunstmatige 
intelligentie heen. Het verandert onze levens, zoals 
ooit stoommachines ten tijde van de industriële 
revolutie dit deden.



KI
Kunstmatige intelligentie is waarschijnlijk de belangrijkste 
ontwikkeling waar de mensheid ooit aan heeft gewerkt.

Waarschijnlijk belangrijker dan elektriciteit alhoewel dat wel 
nodig is.





Tegenwoordig ziet niemand 
een simpele rekenmachine 
meer als voorbeeld van 
kunstmatige intelligentie, 
maar het was wel één van de 
eerste keren dat een machine 
denkwerk overnam van 
mensen.



Waarschijnlijk heb je er al dagelijks mee te maken
● Als we de weg zoeken.
● Online een reisboeken
● Boeken bestellen
● Netflix
● Google 
● Facebook



Definitie automatiseren

Automatisering is het 
vervangen van menselijke 
arbeid door machines of 
computers en 
computerprogramma's.

Het werk dat mensen eerst 
deden, wordt na automatisering 
door machines en computers 
gedaan.



Vormen Van Kunstmatige Intelligentie
In grote lijnen zijn er drie vormen:

● Zwakke kunstmatige intelligentie: 
gespecialiseerd in één ding. Zoals de 
schaakcomputers. …

● Sterke kunstmatige intelligentie: goed in 
meerdere dingen. Dit wordt ook wel strong AI 
genoemd. …

● Superintelligentie.



Vormen Van Kunstmatige Intelligentie
beperkt (zwak)

Komt vaak voor; makkelijkste AI-systeem ter 
realisatie

Is beperkt op één taak/gebied; heeft een grote 
potentie onder bijv. zorgverleners doordat het 
tijdsefficiënt werkt en het niveau van de zorg 
omhooghaalt, tevens van toepassing op 
vergelijkbare gebieden



Vormen Van Kunstmatige Intelligentie
Sterke kunstmatige intelligentie

Kunnen abstract denken en omgaan met 
onverwachte situaties (improviseren); ANI is niet 
in het laatstgenoemde toe in staat. Wordt ook 
gezien als 'human-level machine intelligence', 
ofwel intelligentie gelijkend aan die van de mens.

Maar werkt niet als die van de mens



De stappen naar KI



Waar willen we het voor gebruiken.

● Artsen die met behulp van Al sneller en beter diagnoses kunnen 
stellen.

● Tuinders die op basis van weermodellen hun kassen automatisch 
laten managen.

● Dienstverlening past men slimme algoritmen toe voor optimale 
prijsstrategieën

● Maakindustrie met Al autonome systemen bouwen om de 
productielijnen aan te sturen.

Het ontwikkelen van medicijnen, 
het opsporen van fraude en andere 
misdrijven en het reguleren van 
goederen en vervoersstromen.



Smartphones zitten vol KI

● Spraakherkenning
● Gezichtsherkenning
● Objectherkenning 
● Routeplanning
● Tekst / Schrift herkenning
● Vertalen en taalcorrecties





Op bezoek bij oma



Kunstmatige Intelligentie in verschillende 
vormen.
AI heeft hardware en software nodig, maar is niet 
altijd een computer. Kunstmatige intelligentie kan 
uiteenlopende vormen aannemen zoals een auto, 
smartphone, wasmachine, robot, 
CRM-programma of game. Als het maar beschikt 
over data en zelflerend vermogen.



Bouwstenen KI

Model neuraal netwerk Data set



Model

Afhankelijk van de toepassing kan een model bijvoorbeeld ook 
inzicht geven in de verbanden tussen variabelen en in de 
kansverdelingen van (combinaties van) de inputs en outputs, of 
nog andere doelen dienen.

Je hoort in het weerpraatje nog 
al eens, dit weten we nog niet 
zeker, de weermodellen zijn het 
nog niet met elkaar eens.



Wat is een algoritme?

Het woord algoritme roept al snel het beeld op van een computer 
die een moeilijk wiskundig probleem oplost. Maar in essentie is 
een algoritme niets anders dan een eindige set instructies voor 
het bereiken van een doel.

Dragende technologie van de vierde fase van de 
industriële revolutie.

● auto's te besturen
● aan de hand van foto's vast te stellen of iemand een bepaald 

ziektebeeld heeft.



Wat is een algoritme?

Kunstmatige intelligentie is wezenlijk anders dan 
‘gewone’ analysesoftware. Een AI-algoritme is geen 
berekening, maar het antwoord van een neuraal 
netwerk op een bepaalde input.

Zelflerende software 
helpt radiologen hun 
werk sneller, preciezer 
en effectiever te doen. 



Hoe werken algoritmes?

Simpel gezegd: een algoritme is serie stap-voor-stap 
instructies om een probleem op te lossen. Computeralgoritmes 
werken via input en output. Ze pakken de input en passen elke 
stap op die informatie toe om output te genereren. 
AI-algoritmes zijn ontworpen om beslissingen te nemen die 
veelal zijn gebaseerd op real-time gegevens.



KI 

De overgang naar zelfrijdende auto's zal niet gemakkelijk zijn, maar 
onvermijdelijk. De uitdaging zal zijn om de technologie te 
perfectioneren en beschikbaar te maken voor het publiek. Daarnaast 
moet de infrastructuur aanwezig zijn om zelfrijdende auto's te 
ondersteunen.



Big Data

Big data in modellen koppelen aan AI-systemen

Grote hoeveelheid gestructureerde, ongestructureerde of 
semigestructureerde gegevens.



● Groothoeklens: grote gebouwen en weidse 
landschappen

● Telelens: inzoomen zonder kwaliteitsverlies
● Nachtmodus: ook details in het donker
● Portretmodus: scherptediepte-effect

KI
Lens en KI-software zorgen voor zeer goede resultaten







C4i 



Beschrijf met tekst hoe een foto eruit moet zien.

Gemaakt met Dreamstudio 
(https://beta.dreamstudio.ai/dream)



Kunstenaars, ontwerpers en illustratoren protesteren op 
social media tegen de hype rond digitale kunst die met 
kunstmatige intelligentie (AI) wordt gemaakt.

#ArtByHumans



Lensa AI is de populairste iPhone-app van het moment. De app 
maakt met kunstmatige intelligentie kunstzinnige profielfoto's.



Nog een voorbeeld met NewProfilePic.com



Beschrijf met steekwoorden je essay. 

Schrijf Essays met slechts 4 woorden met behulp van onze 
AI-aangedreven tool.

https://smodin.io/nl/auteur

Broodje Aap, nepnieuws, media bubble, surfgedrag 

Het nieuws op je tijdlijn lijkt heel echt... maar het slaat nergens op. 
Haaien op ondergelopen straten. Angela Merkel was de dochter van 
Adolf Hitler. Heel nep. Of verhalen in Snapchat van zogenaamde 
nieuwsorganisaties. De aarde heeft nieuwe naburige planeten.

https://smodin.io/nl/auteur


ANGST



Kunstmatige 
intelligentie zal de 
menselijke beschaving 
fundamenteel 
veranderen.

De digitale revolutie (ook wel de Derde Industriële Revolutie) heeft 
het werk en sociale leven van de mens ingrijpend veranderd 

KI is de Vierde Industriële Revolutie. De impact daarvan gaat verder 
dan een enkele verandering in hoe wij werken en leven.



Robots kennen geen angst, liefde of mededogen

De menselijke samenleving staat voor 
het eerst in haar evolutie voor de vraag 
hoe zij omgaan met de door haarzelf 
ontwikkelde nieuwe intelligentievormen.



Mythen over KI

● Machines worden slimmer dan de mens.
● Kunstmatige intelligentie overstijgt menselijke intelligentie.
● De mens of de machine: wie beslist?
● Heb je controle over systemen die je niet begrijpt.
● Zal de machine zich tegen ons keren?
● AI zal nooit out of the box zal kunnen denken.
● Elon Musk -> KI gevaarlijker dan atoombom
● Geheimdiensten zuigen het Internet leeg.
● We kunnen de impact op mensen, organisaties en 

maatschappij nog nauwelijks overzien.
● De kwaliteit van een AI systeem wordt bepaald door de 

informatie waarmee we hem voeden.
●  Menselijke interventie blijft nodig om de werking van het 

algoritme te testen en uitkomsten te verifiëren.



● Automatiseren = verlies van eenvoudig 
werk.

● kunstmatige intelligentie neemt ook 
intelligent werk weg.

● Door robots zijn we in de toekomst gelukkiger, gezonder en ontdekken 
we nieuwe werelden

● Door de steeds geavanceerdere KI die ons leven binnendruppelt 
socializen we straks met machines

● Kunstmatige intelligentie biedt ons binnenkort gepersonaliseerde 
geneeskunde

● KI gaat de manier waarop we werken revolutioneren. Maar worden 
onze banen volledig overgenomen?

● Robots en machines zijn over honderd jaar slimmer dan wij
● Niet alleen socializen we in de toekomst steeds meer met robots, we 

veranderen zelf in cyborgs



Voorlopige conclusie: laat AI voor ons werken

Artificiële intelligentie kan ons leven verrijken en 
vergemakkelijken, maar ook beheersen en overnemen. Dezelfde 
technologie die ons welvaart brengt, kan ons ook vernietigen. De 
consequenties van zelflerende systemen zijn nog nauwelijks 
voorstelbaar en leiden tot existentiële vragen.

Van alle technologische ontwikkelingen van dit moment is 
kunstmatige intelligentie het meest ingrijpend en het minst 
begrepen. 



Turing-test in 2014 gepasseerd

Eerste computer ooit was die de 
beroemde Turing-test doorstond en 
met succes meer dan 
één derde van de jury overtuigde 
van zijn menselijkheid. 
Tegenwoordig staat Eugene 
Goostman als een van de vijf 
supercomputers die de beroemde 
test hebben doorstaan.
Acceptatie van selfservice en chatbots neemt sterk toe



ChatGPT
ChatGPT is een prototype 
van een chatbot met 
kunstmatige intelligentie, 
ontwikkeld door OpenAI en 
gespecialiseerd in het voeren 
van dialogen met een 
gebruiker. De chatbot is een 
groot taalmodel dat is verfijnd 
met zowel "supervised" als 
"reinforcement" 
leertechnieken voor 
kunstmatige intelligentie.




