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Voorbeeld air quality map

https://waqi.info



Voorbeeld nieuwe data-visualisatie

http://www.datasketch.es/december/code/nadieh/

http://www.datasketch.es/december/code/nadieh/


Aardbevingsdata (en kaggle competities)

Forecasting earthquakes is one of the most important problems in Earth science because of their 
devastating consequences. Current scientific studies related to earthquake forecasting focus on 
three key points: when the event will occur, where it will occur, and how large it will be.

In this competition, you will address when the earthquake will take place. Specifically, you’ll 
predict the time remaining before laboratory earthquakes occur from real-time seismic data.

https://www.kaggle.com/c/LANL-Earthquake-Prediction/overview/description



Agenda

• Wat verandert er voor organisaties door data-science?

• Gevolgen van AI: hoe werkt het en hoe is dit anders dan ‘gewone’ 
software

• Conclusies en bespreking vragen



Wat is datascience?

Bron: https://www.slideshare.net/continuumio/the-five-dysfunctions-of-a-data-science-team



Datascience is een combinatie van klassieke en 
moderne techniek

Klassieke statistiek: 
• Vraag naar antwoord in 

maanden
• Handmatig rekenwerk 

en denkwerk

Software engineering:
• Vraag naar antwoord in 

seconden
• Alles geautomatiseerd

Datascience:
• Vragen naar antwoord 

de eerste keer dagen, 
maar vervolgvragen in 
minuten

• Handmatig denkwerk, 
automatisch rekenwerk



Voorbeeld 2: retail



Datascience vervangt het klassieke
ontwikkelproces …

Klassiek ontwikkelproces

Research Development Deployment

Idee Algoritme Code Systeem



… met nieuwe stappen

Datascience gebaseerd ontwikkelproces

Research
Developm

ent

Data 
collection

Training Testing Deployme
nt

Idee Algoritme Ongetraind 
systeem

Working
code

System



Impact op bedrijfsleven

‘Data is the new oil’: 
• Verzamel data, bewaak data en maak

afspraken over eigendom en gebruik
• Gebruik data: Maak bedrijfsprocessen

zoals strategie, design, ontwikkeling, 
marketing, sales datagedreven

• Introduceer nieuwe rollen en voeg
nieuwe functie-eisen toe aan
bestaande rollen

• Stel je in op meer persoonlijke en
meer gedetailleerde rapportages.

• Automatiseer veel taken op basis van 
nieuwe data en eventueel nieuwe
algoritmes (AI)



Agenda
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AI geschiedenis

• AI is old: The term AI came into use in the 1950’s 

(the 1956 Dartmouth)

• Traditional areas

– General problem solving

– Machine vision

– Speech recognition

– Chess and other logical domains

• Progress was slow: after some initial progress. AI 

was ‘stuck’ in the 1990s:

– Many algorithms discovered

– Application difficult due to lack of data and

computational resources

http://www.dartmouth.edu/%7Evox/0607/0724/ai50.html



AI doorbraak: deep learning en GPU’s

• Deep learning is a new set of algorithms
that allow simple structures (Neural
networks) to learn complicated concepts. 
Deep learning algorithms can discover
difficult patterns without supervision.

• Invented in 1986, the learning was 
initially slow. In 2009, deep-learning
neural networks were trained with Nvidia
graphics processing units (GPUs). This
gave a 100x performance boost to several
algorithms

• As a result, practical applications became
possible: E.g. Fraud detection and speech 
recognition. 

• The initial success led to an upward cycle:
More applications

More data collection

Better performance

More applications



Twee hoofdtechnieken

Er zijn twee hoofdtechnieken
1. Artificial Neural networks, in combinatie met deep learning
2. Randomized search and evolutionary algorithms

De hoofdtechnieken kunnen en worden vaak ook gecombineerd.



Artificial neural networks: uitleg

• Input-neuronen krijgen een 
waarden [-1,1] of [0,1]. 

• Verbindingen hebben een 
positieve of negatieve 
sterkte. Op basis van de som 
van de inputsterktes krijgen 
hidden neuronen een waarde

• De output-neuronen krijgen 
een waarde gebaseerd op de 
input



Artificial neural networks: voorbeeld

https://www.youtube.com/watch?v=qv6UVOQ0F44&t=191s

http://nn.cs.utexas.edu/dow
nloads/papers/stanley.ec02.
pdf

Dit neurale netwerk speelt super 
mario world

https://www.youtube.com/watch?v=qv6UVOQ0F44&t=191s
http://nn.cs.utexas.edu/downloads/papers/stanley.ec02.pdf


Randomized search and evolutionary algorithms (1)

• Verdeel jezelf in  teams
• Pak zes dobbelstenen en een schudbeker
• Gooi 10 keer de dobbelstenen, noteer telkens de 

score (som van de ogen)
• Meld na afloop de hoogste score. 
• Het team met de hoogste score wint.
• Schat in hoe vaak je gemiddeld moet gooien om 

30 punten of meer te score. 

Yahtzee!



Randomized search and evolutionary algorithms (1)

• Team 1 mag 40x gooien. Hoogste score telt

• Team 2 mag 11x gooien, met de volgende regel
– Je laat elke 6 laten liggen, en gooit alleen de 

andere dobbelstenen opnieuw

• Team 3 mag 10x gooien, met de volgende regel
– Je laat elke 5 of 6 laten liggen, en gooit 

alleen de andere dobbelstenen opnieuw

• Team 4 mag de dobbelstenen verdelen in twee 
groepen van 3. Gooi elk groepje 4x. Tel de 
hoogste scores van elk groepje bij elkaar op

Yahtzee!

Meer algoritmes



Voorbeeld complex algoritme: random forest

Splits dataset

Bouwjaar
Woonopp

Postcode
Woonopp.
Kavelgr
Woonopp
Woonopp
Postcode

Maak set 
beslisbomen*

Gemiddelde 
/

voting

Combineer

Voorspellend 
model

ForestData

https://en.wikipedia.org/wiki/Random_forest
https://towardsdatascience.com/the-random-forest-algorithm-d457d499ffcd

* Elke beslisboom is gebaseerd op een random subset features om te zorgen dat bomen verschillend zijn

https://en.wikipedia.org/wiki/Random_forest
https://towardsdatascience.com/the-random-forest-algorithm-d457d499ffcd


Training en validatie

Research
Development

Data collection

Training Testing Deployment

Input-foto’s

y/n
y/n

y/n
y/n

y/n
y/n

y/n
y/n

Input-foto’s

y/n
y/n

y/n
y/n

y/n
y/n

y/n
y/n

• Veel algoritmes hebben trainingsdata nodig. Dit moet diverse data zijn waar alle typische 
gevallen in voorkomen. Bijv 10.000 foto’s

• Om te valideren of het algoritme werkt, moet je testen op data die het algoritme nooit gezien 
heeft: Dit vraag om nog eens duizenden foto’s

• Vervolgens heb je data nodig om het algoritme te gebruiken.

y/n



Mogelijke toepassing: foto-tagging

• Sorteren van foto’s naar ‘kamer’, 
ontdubbelen

• Schatten van omvang
• Herkennen van features (zwembad, 

douche, vloer)
• Schatten waarde?



Programmeertalen

Python:Meest populaire taal voor alles, 
dus ook datascience. 

R:Speciale data-analyse-taal



R

Moderne, open-source implementatie van de statistische
programmeer taal S dat door Bell Labs was ontwikkeld.

De twee oprichters, R. Gentleman and R. Ihaka, waren in 1992 met het 
R project gestart om hun studenten statistiek hierin te kunnen
onderwijzen aan de universiteit van Auckland.

+ (Academische) gebruikersgemeenschap
+ Beschikbaarheid van pakketten
+ Grafieken die je kan maken

- invoegen in webpagina's
- veiligheid als backend
- syntax wordt door programmeurs als apart ervaren



Python

Generieke programmeertaal die is ontwikkeld door
Guido van Rossum,  vanaf 1989.

Ontwikkeld met als doel een open-source, intuitieve en krachtige 
taal te verkrijgen die alledaagse programmeertaken kan verrichten.

+ Interactie met command-line / web
+ (Programmeur) gemeenschap
+ Intuitieve syntax

- dynamic typed ( type van een variabele kan veranderen)
- minder specifieke data analyse pakketten
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Risico 1: Data-kwaliteit

? Drie opties:

Een waarde schatten:

Datapunt weglaten:

Dataveld niet gebruiken:

• Redelijke defaultwaarde
gebruiken

• Waarde schatten op basis 
van andere input 
(unsupervised learning)

• Is een goede optie als de reden 
van ontbreken niet samenhangt 
met hetgeen je wilt voorspellen 

• Is de beste optie als veel waardes 
ontbreken

Wanneer toepasbaar



Risico 1: Garantie op resultaat?

Veel gehoord risico: “Algoritmes werken in de praktijk vaak minder nauwkeurig dan in het lab, 
bijvoorbeeld omdat de datasets niet representatief zijn.”

Is de ontwikkelaar aansprakelijk voor resultaten in de praktijk, of de inzettende organisatie?

Is een praktijktest verplicht?

https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=CqSDWoAhvLU



Risico 2: Bias

Algoritmes werken soms discriminerend: ze wijzen mensen met bijzondere namen of een opvallend uiterlijk
direct af. Uit recent onderzoek (https://ictinstitute.nl/algorithmic-bias-project-management/) blijkt
bijvoorbeeld dat gezichtsherkenning beter werkt op blanke hetero mannen dan op andere groepen.

Vraag: Is een toets op bias verplicht? Zo ja: op welke bias-aspecten?

Is een bepaalde hoeveelheid bias acceptabel? Bijvoorbeeld bij trajectcontrole die goed werkt behalve voor gele 
auto’s?

https://ictinstitute.nl/algorithmic-bias-project-management/


Risico 3: onderbouwing

Observatie: Niet alle algoritmes geven herleidbare uitslagen, waardoor men niet kan
onderbouwen waar besluiten op zijn gebaseerd

• Hebben partijen recht op uitleg van AI-beslissingen?
• Hebben inzettende partijen behoefte aan het altijd kunnen herleiden van 

beslissingen?



Conclusie

• Datascience is een volwassen vakgebied dat al door heel veel organisaties wordt 
toegepast.

• Het goed toepassen van datascience vereist een andere inrichting van de 
organisatie, en anders omgaan met data. 

• Er zijn risico’s om Datascience verkeerd in te zetten. Het is dus van belang dat 
iedereen (management, service, marketing) weet heeft waar datascience wordt 
gebruikt.



Aanbevolen materiaal

Voor beginners: 
R for Data Science
Digitaal gratis: http://r4ds.had.co.nz

Voor gevorderden: 
https://www.kaggle.com
Oefen-datasets en challenges

http://r4ds.had.co.nz/
https://www.kaggle.com/

