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The Art of Artificial Intelligence

‘In één dag alles over de aard, toepassingsmogelijkheden en 
impact van Artificial Intelligence'



In 1956 tekende de Dartmouth Conferentie 
het begin van het vakgebied van de Artficial 
Intelligence (AI). Doel was om alle aspecten 
van menselijke intelligentie (leren, taal, 
redeneren, kijken, luisteren en bewegen) 
door computers te simuleren.

Het duurde evenwel nog 50 jaar voordat 
het grote publiek met AI in aanraking kwam. 
Dat gebeurde in 2011 toen IBM's 
intelligente supercomputer Watson een 
spelletje Jeopardy van menselijke 
tegenspelers won.

De ‘intelligentie’ van Watson is gebaseerd 
op leren door middel van slimme 
algorithmen. Het vakgebied en de huidige 
toepassingen van AI omvatten echter veel 
meer dan alleen leeralgorithmen zoals die 
voor Deep Learning.

Computers kunnen tegenwoordig 
problemen oplossen en redeneren met 
regels. ‘Gewone mensen’ taal interpreteren 
en produceren. Beelden bekijken en 
luisteren door geluiden te herkennen. 
Robots kunnen bewegen en daardoor de 
meest complexe fysieke taken van de mens 
overnemen.

Naast de wetenschappelijke wereld, maken 
ook het bedrijfsleven en de overheid steeds 
meer gebruik van toepassingen gebaseerd 
op AI.

 Bijvoorbeeld om concurrentievoordeel 
te behalen door bepaalde kennistaken te 
automatiseren en klanten nog slimmer te 
bedienen.

In deze ééndaagse Masterclass maken 
wij u vertrouwd met de bestaande  AI 
technologieën en hun toepassingen.

We behandelen kort hun principes en 
demonstreren ze aan de hand van 
praktische voorbeelden:

In een workshop onderzoeken we de 
toepassingsmogelijkheden binnen uw 
eigen werkomgeving.

Tot slot schetsen we enkele 
toekomstbeelden die inmiddels door 
economen, sociologen en filosofen zijn 
opgesteld. Dit als uitgangspunt voor een 
discussie over de impact van AI op ons 
werk en ons dagelijks leven.

Artificial Intelligence: Principes, Toepassingen en Impact

• Leren: AI in de Financiële 
Dienstverlening

• Redeneren met Regels: AI voor 
Fraude-detectie

• Taal Gebruiken: AI voor Bots

• Kijken en Luisteren: AI voor Thuis

• Bewegen: AI voor Robots 
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Leren: AI in de Financiele Dienstverlening

Neurale Netwerken, Deep Learning,  Relatie met Big Data, KYC 
toepassingen, Robo-Advisory

Redeneren met Regels: AI voor Fraudedetectie 

Regels, Data en Doelgedreven Redeneren, Fraudedetectie: (RealTime) 
beoordelen van Transacties

Taal Gebruiken: AI voor Bots

Bots voor Burgers, Siri, Cortina, Alexis, Bots voor Facebook Messenger, 
Bots voor Business: Salesforce Bots, 

Kijken en Luisteren: AI voor Thuis

Gezichtsherkenning, Stemherkenning, Zoeken op afbeeldingen, Objecten 
herkennen, Automatische Classificatie, Signaal Integratie, Sturing

Bewegen: AI voor Robots

Robots in de Industrie Robots in de Zorg, Robots in het leger 

Principes en Toepasingen van Artificial Intelligence



Doelgroep:
Deze eendaagse Masterclass richt zich met name op COO's, CIO’s, CTO's en 
Informatie Managers. In overleg kan de Masterclass ook in-company gegeven 
worden, eventueel gericht op een specifiek toepassingsgebied.

Locatie en tijden:
Landgoed Rhederoord,
Parkweg 19, 99 CM de Steeg.
De lestijden zijn van 9.30 tot 17.00 uur, met aansluitend een borrel.

Kosten:
De kosten voor deze eendaagse Masterclass bedragen € 795,- inclusief BTW, 
lesmateriaal en catering. U kunt profiteren van een vroegboekkorting van € 150,-. 

Meer informatie en aanmelden:
Voor de data en meer informatie gaat u naar onze website:
http://rosaertacademy.nl. U kunt zich daar voor deze eendaagse Masterclass 
aanmelden.

Mailen of bellen kan ook:
@   info@rosaertacademy.nl 
M   06 20 39 19 66

D  DOCENTEN
Cor Baars (Drs. ing.) heeft als docent/coach en Entreprise Architect 
bij uiteenlopende organisaties Arrtificial Intelligence geïntroduceerd. 
Zijn specialiteiten zijn natuurlijke taal toepassingen (Computationele 
Linguistiek) en Multi Agent Systems voor transport- en logistiek, 
financiële- en overheidsorganisaties.

Jan Veldsink (MSc) is hoofddocent bij Nyenrode Universiteit en 
adviseert met name financiele dienstverleners op het gebied van de 
mogelijkheden en impact van Artificial Intelligence. Daarnaast 
ontwikkelt hij Fraudedetectiesystemen voor grote financiele 
instellingen

Art is onze onderwijsassistent en zal in die rol zowel demonstraties 
geven als ook zelf een aantal  principes uitleggen!




