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2 Begripsomschrijving 
Voor AI bestaat geen alomvattende definitie. Dat komt onder meer omdat intelligentie zelf al een 
wat onduidelijk en rekbaar begrip is. Het vreemde aan de term artificiële intelligentie is dat de 
definitie lijkt op te schuiven. Dingen waar een computer twintig jaar geleden nauwelijks in slaagde, 
zoals beeldherkenning, noemde men toen artificiële intelligentie, terwijl de meeste toepassingen 
die er vandaag bestaan nauwelijks nog als AI beschouwd worden. Dat zou er min of meer op 
neer komen dat de term AI vooral gereserveerd wordt voor dingen die men (nog) niet kan 
realiseren. 

Een momenteel gangbare poging tot definitie is dat een systeem artificieel intelligent genoemd 
mag worden als het autonoom en adaptief is. Autonomie houdt in dat het systeem in staat moet 
zijn om in complexe omgevingen zelfstandig te opereren zonder menselijke tussenkomst. Een 
klassieke AGV (automated guided vehicle) zal bijvoorbeeld stoppen wanneer zijn laser scanner 
op zijn weg een hindernis opmerkt. Een artificieel intelligente AGV zal in dat geval zelfstandig een 
alternatieve route zoeken. De kwalificatie adaptief wijst in het kader van AI op het vermogen van 
een systeem om steeds beter en performanter te worden door te leren. De AGV van daarnet zal 
er misschien lang over doen om een alternatieve route te vinden, maar eens dat gelukt is, kan 
het die opslaan in zijn geheugen om er een volgende keer direct op terug te vallen. In de meeste 
gevallen komt de term adaptief erop neer dat de systemen performanter worden naarmate er 
meer data beschikbaar wordt. 

Gemeenschappelijk aan de definities en omschrijvingen van AI is alleszins de nadruk op het 
lerend vermogen van een computer of systeem. AI-systemen leren op dezelfde wijze als mensen 
dat doen, nl. door ervaring. Alleen bestaat de ervaring voor een AI-systeem uit data. Door de 
beschikbaarheid van steeds meer data, kan er vooruitgang worden geboekt bij de ontwikkeling 
van AI-systemen. Vooralsnog ligt de progressie vooral in het aanleren van afgebakende (‘narrow’) 
taken zoals het spelen van een spel, het herkennen van een afbeelding of het voorspellen van 
verkeersstromen. Algemene AI is nog veraf. AI-systemen kunnen momenteel niet concurreren 
met het vermogen van een kind om om te gaan met en te interageren met de omgeving op basis 
van zintuigen zoals tast, zicht en geur. Tevens beschikken zij slechts over de meest rudimentaire 
eigenschappen om menselijke uitdrukkingen, intonaties en emoties te verstaan en de subtiliteiten 
van menselijke interactie te capteren. M.a.w. AI is vandaag de dag sterk in ‘IQ’ maar zwak in ‘EQ’. 

De essentie van het lerend vermogen doet sommige auteurs concluderen dat automatisering 
buiten de scope van AI valt, aangezien automatisering slaat op geprogrammeerde systemen voor 
het uitvoeren van specifieke repetitieve taken. AI daarentegen wordt ontworpen om patronen te 
herkennen, te leren uit ervaringen en doelmatige beslissingen te nemen en behoeft geen 
voorgeprogrammeerd pad om te bepalen hoe zal worden gereageerd op bepaalde situaties. AI 
heeft het vermogen om automatisering te complementeren en te versnellen. 

Onder meer volgende omschrijvingen vindt men terug: 

 “Kunstmatige intelligentie is het principe dat machines taken kunnen uitvoeren op een manier 
die wij mensen als ‘slim’ zouden beoordelen omdat wij vinden dat ze toebehoren aan 
menselijke intelligentie.”3 Deze definitie zegt iets over de manier waarop we naar 
kunstmatige intelligentie kijken vanuit het perspectief van de menselijke intelligentie. 

 
3  Duursma J., Kansen en bedreigingen van kunstmatige intelligentie, Uitgeverij Haystack, oktober 2017. 
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Kunstmatige intelligentie als concept begint eigenlijk met de vraag wanneer een systeem 
intelligent is. Computerpionier Alan Turing zocht naar dit antwoord en ontwikkelde in 1950 
de naar hem genoemde Turingtest. Hiermee wilde hij op eenvoudige wijze laten zien wat 
intelligentie is, als alternatief voor een ellenlange lijst met waarschijnlijk elkaar 
tegensprekende kwalificaties voor intelligentie. Een computer zou volgens hem intelligent 
zijn als deze niet van een mens te onderscheiden was. 

 “Kunstmatige intelligentie omvat alle manieren om computers of robots slim te maken. Dat 
kan door handmatig programmeren van regels of door het laten leren van ervaringen (data).”4 

 “Intelligentie is het vermogen om complexe doelstellingen te verwezenlijken, ongeacht of 
deze doelstellingen als goed of slecht worden beschouwd. Kunstmatige intelligentie is niet-
biologische intelligentie. De heilige graal van het KI-onderzoek is het realiseren van een zo 
algemeen mogelijk kunstmatige intelligentie of AKI: een machine die in staat is vrijwel elke 
doelstelling te verwezenlijken en die daarbij over een lerend zelfvermogen beschikt. AKI is 
dus mensgelijke algemene kunstmatige intelligentie: het vermogen om alle taken uit te 
voeren waartoe ook mensen in staat zijn, en wel op een niveau dat minstens gelijk is aan dat 
van de mens.”5 

 “Kunstmatige intelligentie is het vakgebied dat probeert om computers slim te maken, en 
staat dus aan de basis van het maken van slimme robots.”6 

 “Kunstmatige intelligentie (KI), of artificiële intelligentie (AI), zijn apparaten die reageren op 
data of impulsen uit hun omgeving, en op basis daarvan zelfstandig beslissingen nemen. Het 
gaat bij KI dus niet om de rekenkracht, maar om de mogelijkheid (zelfstandig) te leren en 
beslissingen te nemen. De apparaten zijn zich echter niet bewust van de taken die ze 
uitvoeren. Ze volgen algoritmes en herkennen patronen.”7 

 “Artificiële intelligentie is het vermogen van een systeem om externe gegevens correct te 
interpreteren, om te leren van deze gegevens, en om deze lessen te gebruiken om specifieke 
doelen en taken te verwezenlijken via flexibele aanpassing.”8 

 “AI, de afkorting van de Engelse term artificial intelligence, is een verzamelnaam voor 
technieken zoals machine learning, deep learning en neurale netwerken die tot doel hebben 
om computers te laten leren uit hun ervaringen.”9 

 “Artificiële of kunstmatige intelligentie is het gebruik van digitale technologieën om bruikbare 
kennis te puren uit dataverzamelingen die voor mensen nauwelijks te doorgronden zijn.”10 

 “The ability of a digital computer or computer-controlled robot to perform tasks commonly 
associated with intelligent beings. Intelligent beings are those that can adapt to changing 
circumstances.” 11 

 
4  Welling, M. (2018). Over leven met kunstmatige intelligentie. 
5  Tegmark, M. (2017). Life 3.0. 
6  Mols,B., Vergunst, M. (2017). Hallo robot. De machine als medemens. 
7  https://www.mediawijsheid.nl/kunstmatigeintelligentie/  
8  Kaplan, A., Haenlein, M. Siri, Siri, in my hand: Who’s the fairest in the land? On the interpretations, illustrations, 

and implications of artificial intelligence, Business Horizons, Volume 62, Issue 1, January–February 2019, 
Pages 15-25 

9  Jacobs, A., Tytgat, L., Maus, M., Meeusen, R., Vanderborght, B. (2019). Homo Roboticus, VUBPress. 
10  https://www.imec-int.com/nl/artificial-intelligence/what-is-artificial-intelligence 
11  https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence 

https://www.mediawijsheid.nl/kunstmatigeintelligentie/
https://www.imec-int.com/nl/artificial-intelligence/what-is-artificial-intelligence
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 “Artificial intelligence refers to the simulation of human intelligence in machines that are 
programmed to think like humans and mimic their actions. The term may also be applied to 
any machine that exhibits traits associated with a human mind such as learning and problem-
solving.”12 

 “Artificial Intelligence (AI) is the theory and development of computer systems able to perform 
tasks normally requiring human intelligence, such as visual perception, speech recognition, 
decision-making, and translation between languages. Artificial intelligence (AI) is a branch of 
computer engineering, designed to create machines that behave like humans. Although AI 
has come so far in recent years, it is still missing essential pieces of human behavior such 
as emotional behavior, identifying objects and handling them smoothly like a human.”13 

 “As explained by the OECD’s AI Experts Group (AIGO) an AI system is a machine-based 
system that can, for a given set of human-defined objectives, make predictions, 
recommendations, or decisions influencing real or virtual environments. It uses machine 
and/or human-based inputs to perceive real and/or virtual environments; abstract such 
perceptions into models (in an automated manner e.g. with ML or manually); and use model 
inference to formulate options for information or action. AI systems are designed to operate 
with varying levels of autonomy.”14 

 Kunstmatige intelligentie (KI) verwijst naar systemen die intelligent gedrag vertonen door hun 
omgeving te analyseren en – in zekere mate zelfstandig – actie te ondernemen om specifieke 
doelstellingen te verwezenlijken. Op KI gebaseerde systemen kunnen uitsluitend uit software 
bestaan en actief zijn in de virtuele wereld (bijvoorbeeld stemgestuurde assistenten, software 
voor beeldanalyse, zoekmachines en systemen voor spraak- en gezichtsherkenning), maar 
KI kan ook in hardwareapparaten worden geïntegreerd (bijvoorbeeld geavanceerde robots, 
zelfrijdende auto’s, drones of toepassingen van het internet der dingen).15 

 “Systemen op basis van kunstmatige intelligentie (KI) zijn door mensen ontworpen 
softwaresystemen (en mogelijk ook hardwaresystemen) die, met een complex doel, in de 
fysieke of digitale dimensie in actie komen op basis van gegevens die zij in hun omgeving 
waarnemen, waarbij ze de verzamelde gestructureerde of ongestructureerde gegevens 
interpreteren, redeneren op basis van de uit deze gegevens verkregen kennis of de 
verkregen informatie verwerken en beslissen met welke handeling(en) het gestelde doel het 
best kan worden bereikt. KI-systemen kunnen gebruikmaken van symbolische regels of een 
numeriek model leren en kunnen hun gedrag ook aanpassen door te analyseren welke 
invloed hun eerdere handelingen op de omgeving hebben. Als wetenschappelijke discipline 
omvat KI verschillende benaderingen en technieken, zoals automatisch leren (waarvan deep 
learning en reinforcement-leren specifieke voorbeelden zijn), automatisch redeneren 
(waaronder plannen, inroosteren, kennisrepresentatie en redeneren, zoeken en 

 
12  https://www.investopedia.com/terms/a/artificial-intelligence-ai.asp 
13  The Oxford Dictionary. 
14  OECD. (2019).Artificial Intelligence in society, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/eedfee77-en  
15  Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's. Kunstmatige intelligentie voor Europa. 
COM(2018) 237 final, 25 april 2018. Zie ook Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de 
Europese Raad, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's. 
Gecoördineerd plan inzake kunstmatige intelligentie. COM(2018) 795 final, 7 december 2018. 

https://www.investopedia.com/terms/a/artificial-intelligence-ai.asp
https://doi.org/10.1787/eedfee77-en


  

 Artificiële intelligentie: sociaal-economische verkenning  

 
 

 
34 

 

 

 

 

optimaliseren) en robotica (waaronder controle, waarneming, sensoren en actuatoren, 
alsook de integratie van alle andere technieken in cyber-fysieke systemen).” 16  

  

 
16  Independent High-Level Expert group on Artificial Intelligence, set up by the European Commission. A definition 

of AI: Main capabilities and disciplines. Definition developed fort he purpose of the AI HLEG’s deliverables. 
European Commission, 8 april 2019. 




