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Door de in de afgelopen jaren enorm toegenomen connectiviteit, vrijwel elk appa- 
raat heeft tegenwoordig (de mogelijkheid tot) een verbinding met het internet, 
de miniaturisering, waardoor elektronica en opslagcapaciteit ingebouwd kunnen 
worden in apparaten en de toename van de snelheid in communicatie (voor 
mobiele communicatie van 3G, via 4G naar 5G), wordt er meer en meer data 
geproduceerd. Zelfs mijn afwasmachine en oven hebben tegenwoordig de moge- 
lijkheid om via een app bediend te worden. Het nut daarvan moet ik overigens  
nog ontdekken.

Data driven smart society, dat is de naam van mijn lectoraat. Afgekort DDSS. 
We leven, al enige tijd, in een maatschappij waarin door allerlei apparaten en de 
mens, data wordt gegenereerd. Die data kan gebruikt worden om onze omgeving 
slimmer te maken. Met slimmer bedoel ik hier efficienter, adaptief of veerkrachtig.

Efficiënt wil zeggen dat de mens ondersteund wordt in het werk, waardoor 
deze zijn of haar werk eenvoudiger, sneller of beter kan uitvoeren. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan een verpleegkundige die automatisch bericht krijgt als er bij 
een patient afwijkende sensorgegevens worden gemeten. Adaptief houdt in dat 
apparaten zich kunnen aanpassen aan de omstandigheden waarin ze opereren. 
Bijvoorbeeld machine die, afhankelijk van de aanvoer van producten sneller of  
langzamer gaat werken. Veerkrachtig, tenslotte, houdt in dat apparaten zich 
aanpassen als er plotseling wijzigende omstandigheden zijn waardoor de 
standaard werkwijze niet meer voldoet.

Praktijkgericht onderzoek
Lectoraten en dus ook DDSS, voeren praktijkgericht onderzoek uit. Dat is onder- 
zoek dat is ingegeven door de beroepspraktijk en waarvan de kennis direct 
bijdraagt aan die beroepspraktijk [1]. Bij al het onderzoek werken we dan ook 
samen met de beroepspraktijk. Binnen het lectoraat werken onderzoekers en 
docent-onderzoekers, samen met studenten van verschillende opleidingen.  
Deze studenten doen dat veelal in het kader van een stage, of afstudeeropdracht, 
maar ook voor opdrachten binnen vakken of minoren. Op deze wijze komt (een 
deel) van het onderzoek direct bij het onderwijs terecht.

Binnen het lectoraat werken we dan ook aan praktijkgerichte oplossingen die door  
gebruik te maken van de beschikbare data, onderdelen in de maatschappij kunnen 
verbeteren of vereenvoudigen.

Om data ook daadwerkelijk te kunnen gebruiken, moet deze data echter eerst 
worden omgevormd tot informatie. Ik zal het verschil tussen data en informatie 
aan de hand van een eenvoudig voorbeeld uitleggen. Ik gebruik hiervoor een 
voorbeeld uit de keuken, niet alleen omdat veel mensen dit waarschijnlijk wel eens 
tegen zijn gekomen, maar ook omdat ik in mijn vrije tijd graag in de keuken sta. 

Inleiding
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Neem de recepten uit figuur 1. Beide recepten gaan over hetzelfde eindproduct, 
maar waar links slecht de ingredienten worden genoemd, is rechts ook aange- 
geven in welke hoeveelheden die ingredienten moeten worden gebruikt. 

Het linker recept bevat dus niet voldoende data om het eindproduct correct te 
maken. Rechts daarentegen is wel informatief genoeg om dat te doen. Als we  
dus uitgaan van het bereiden van het product, bevat links wel data, maar is het  
niet voldoende bruikbaar; niet informatief genoeg. Rechts heeft voldoende 
informatie om het product te maken, tenminste voor wat betreft de ingrediënten.  
Overigens is de context waarin de data gebruikt wordt van belang om te  
bepalen of het ook (voldoende) informatie bevat. Hadden we het recept alleen 
willen bekijken vanwege allergieën, dan was het linker recept voldoende 
(informatief) geweest.

Ingredienten Ingredienten 

Bloem 1kg Bloem 
Boter 250gram Boter
Melk 250ml Melk
Eieren 4 Eieren
Gist 14gram Gist
Suiker 150gram Suiker
Rozijnen 300gram Rozijnen 
Zout 15gram Zout

Focus van het lectoraat
De focus van het lectoraat DDSS ligt bij de analyse van data en het omvormen van 
die data tot informatie. Daarvoor is het ook nodig om de data te verzamelen en 
op te slaan. Na het verwerken van de data, moet de geproduceerde informatie 
ook worden gepresenteerd aan de gebruiker. Dat kan een apparaat zijn, maar ook 
een persoon die de informatie gebruikt voor besluitvorming. Hoewel alle drie de 
onderdelen data, informatie en communicatie, van belang zijn voor effectief data 
driven werken, richt ik me vandaag voornamelijk op het tweede deel, namelijk het 
verwerken van data tot informatie.

Het lectoraat is onderdeel van het Research and Innovation Centre Techniek, 
Ontwerken en Informatica (RIC-TOI) van Hogeschool Inholland. Hierin zijn alle 
technisch georienteerde lectoraten verenigd. Samen met de overige lectoraten 
van het RIC-TOI werken we aan vraagstukken om een duurzame, gezonde en 
creatieve samenleving te bevorderen.

Het lectoraat DDSS is bij uitstek een lectoraat dat participeert in multidisciplinaire 
projecten. Praktijkgerichte innovaties op het gebied van data zijn hierbij het onder- 
werp van onderzoek, maar de data zelf komt (vrijwel) altijd van andere disciplines.

Data gedreven
Techniek, en daarmee ook de informatica en data science kunnen bijdragen aan  
oplossingen in veel verschillende vakgebieden. Vanuit een puur theoretisch oog- 
punt, kan de ontwikkeling van data science ook een doel op zich zijn. In praktijk- 
gericht onderzoek is data science en informatica echter altijd een middel.  
Dat betekent niet dat er geen innovaties in de data science plaatsvinden, in tegen- 
deel. Om de praktijkgerichte onderzoeksvragen op te kunnen lossen, is ook 
innovatie in de data science nodig. Deze innovatie wordt vanuit het lectoraat  
DDSS verzorgd. De toepassing van deze innovatie vindt vervolgens echter plaats  
in de beroepspraktijk.

Er is op het moment al heel veel mogelijk met data en er wordt ook op grote  
schaal al gebruik van gemaakt. We zijn echter nog lang niet klaar.

https://www.inholland.nl/onderzoek/onderzoeksgroepen/research-and-innovation-centre-techniek-ontwerpen-en-informatica/
https://www.inholland.nl/onderzoek/onderzoeksgroepen/research-and-innovation-centre-techniek-ontwerpen-en-informatica/
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In de begintijd van de computer werd data vooral gebruikt om administratieve 
zaken bij te houden zoals bijvoorbeeld inventaris of financiele gegevens en die 
data kan eenvoudig in een tabel worden opgeslagen. Elke regel in de tabel heeft 
dezelfde vorm en dus is zo’n tabel uitermate geschikt om deze data gestructureerd 
op te slaan. Aan het eind van de jaren 60 ontwikkelde Edgar Codd een methode 
om die gestructureerde data op een efficiënte manier op te slaan op de computer 
met daarbij een eenvoudige en efficiënte taal om de data te bevragen [2,3].  
Dit relationele model met de querytaal SQL is tot op de dag van vandaag  
een belangrijk middel om data op te slaan en te verwerken.

Data

Van Dale: data (mv) [Lat. (gegeven dingen) mv. van datum] 1 gegevens, feiten 2 
voorstellingen van feiten die in de informatietechniek verwerkt kunnen worden.

Aan het begin van deze eeuw, toen het internet in opkomst was, werd ook wat 
minder gestructureerde data van belang. Websites zelf werden bijvoorbeeld 
beschreven in HTML, waarbij tekst, opmaak en links in één document, door elkaar, 
staan. Deze tekstbestanden zijn semigestructu-reerd. Data (tekst) en structuur 
(HTML-opmaak) worden door elkaar gebruikt. Ook voor andere databronnen 
werden deze en soortgelijke datamodellen gebruikt om gegevens op te slaan en  
te versturen. Het relationele model was hier minder geschikt voor en dus ontston- 
den nieuwe systemen om semigestructureerde data op te slaan. Al zijn er ook 
(succesvolle) pogingen gedaan om de semigestructureerde data op te slaan in 
een relationele database. Zo’n databasemanagement systeem moest daarvoor  
wel worden uitgebreid met kennis over het semigestructureerde datamodel [4].

De vorm van data is ook van belang bij het opslaan en verwerken. Allereerst is het 
type van de data van belang. Gaat het bijvoorbeeld om gehele getallen en zo ja, 
kunnen die dan negatief zijn? Kunnen de getallen ook breuken bevatten? Of gaat  
het om datums (ik gebruik hier expres het meervoud datums om verwarring met 
data zoals in de titel van de rede te voorkomen) of tekstuele data en zo zijn er nog 
heel wat mogelijkheden. Elk van die mogelijkheden vraagt om een eigen manier  
van opslaan en verwerken. Dat kan, behalve van de data zelf, ook nog eens 
afhangen van de wijze waarop de data later verwerkt wordt. 

Zelfs als we het type van de data weten, kan het nog belangrijk zijn hoe die data 
geïnterpreteerd moet worden. Als we, bijvoorbeeld, het aantal medewerkers van 
hogeschool Inholland willen opslaan, dan is het type een geheel getal, er zijn immers 
geen halve mensen, maar willen we het aantal fte hebben, dan kan dit weldegelijk 
een breuk zijn. Een ander voorbeeld heeft te maken met het gebruik van de data.  
Als we een bijeenkomst willen organiseren voor de medewerkers, dan is het precieze 
aantal nodig, zodat we voldoende ruimte (en wellicht lunchpakketten) kunnen 
regelen. Wordt de data echter gebruikt statistische doeleinden, zoals bij het CBS, 
dan is het precieze aantal medewerkers vandaag waarschijnlijk niet heel nuttig.  
Dit getal klopt vandaag dan wel, maar was gisteren, of is morgen, alweer anders. 

Data
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Figuur 2a: gestructureerde data

Hoeveelheid Eenheid Product
1 kg bloem
250 gram boter
250 ml melk
4  eieren
14 gram gist
150 gram suiker
300 gram rozijnen
15 gram zout

Figuur 2b: semigestructureerde data

<ingredienten>

  <ingredient>

    <hoeveelheid>1</hoeveelheid><eenheid>kg</eenheid><product>bloem</product>

    <hoeveelheid>250</hoeveelheid><eenheid>gram</eenheid><product>bloem</product>

    <hoeveelheid>250</hoeveelheid><eenheid>ml</eenheid><product>bloem</product>

    <hoeveelheid>4</hoeveelheid><product>bloem</product>

    <hoeveelheid>14</hoeveelheid><eenheid>gram</eenheid><product>bloem</product>

    <hoeveelheid>150</hoeveelheid><eenheid>gram</eenheid><product>bloem</product>

    <hoeveelheid>300</hoeveelheid><eenheid>gram</eenheid><product>bloem</product>

    <hoeveelheid>15</hoeveelheid><eenheid>gram</eenheid><product>bloem</product>

 </ingredient>

</ingredienten>

Op dit moment is er, naast de gestructureerde en semigestructureerde data, ook 
erg veel ongestructureerde data. Denk daarbij bijvoorbeeld aan afbeeldingen of 
video’s. Bovendien is de hoeveelheid data in de loop der jaren enorm toegenomen, 
zodat database systemen die op één computer draaien de hoeveelheid data,  
of de verwerking daarvan, niet meer aankunnen. In figuur 2 staan voorbeelden 
van gestructureerde, semi-gestructureerde en ongestructureerde data. Het zal 
inmiddels wellicht opgevallen zijn dat mijn voorbeelden tot nu toe uit de culinaire 
hoek komen. Dat heeft drie redenen. Allereerst sta ik, in mijn vrije tijd, graag in  
de keuken en ik vind het dan ook altijd leuk om mijn hobby met mijn werk te combi-
neren. De tweede reden is dat data science altijd data gebruikt uit een ander 
vakgebied en het is wel zo prettig om dat vakgebied dan te kennen. Nu beweer ik 
niet dat ik alles weet van koken en bakken, maar in ieder geval is dit een vakgebied 
waar ik meer van weet dan veel andere gebieden. De derde reden om vooral 
culinaire voorbeelden te gebruiken heeft te maken met de AVG. Heel veel data is 
op de een of andere manier privacy gevoelig. Met culinaire data, zeker als het van 
mezelf afkomstig is, loop ik dat risico niet.

Om zo efficiënt mogelijk data te verzamelen, op te slaan en te verwerken, is kennis 
van de data, het model en de soort bewerkingen die gedaan moeten worden, nodig. 
De combinatie van deze elementen bepaalt welk database management systeem 
het best aansluit bij toepassing, maar ook wat de beste manier is om die data te 
verzamelen, of het wellicht centraal moet worden opgeslagen of op de locatie waar 
het geproduceerd is moet worden verwerkt.

Voordat data effectief gebruikt kan worden, moeten eventuele fouten eerst worden 
hersteld. Ook ontbreekt er soms data. Dit moet dan eerst worden aangevuld, of er 
moet in ieder geval worden besloten hoe om te gaan met ontbrekende data.  
Ook gebeurt het regelmatig dat data verspreid staat over verschillende databronnen.  
In dat geval moet de data mogelijk gecombineerd worden tot één bron.

Figuur 2c: ongestructureerde data
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Correctheid
Het lastige van databases is dat alle informatie die in de database staat, ook 
verondersteld wordt correct te zijn. Dat klinkt natuurlijk als een goed uitgangspunt, 
maar wat als we data hebben en niet weten of dit correct is? De enige optie met 
een database is dan om de data niet op te nemen. Mocht op een later moment 
blijken dat de data wel correct was, dan zijn we die data kwijt, aangezien het niet 
opgeslagen kon worden. Een ander probleem met databases is dat als we data 
eenmaal hebben toegevoegd, we niet meer weten waar die data vandaan komt.

Bijna 15 jaar geleden heb ik, samen met enkele anderen, gewerkt aan een oplossing 
voor dit probleem. Dit onderzoek vond plaats aan enkele universiteiten. We hebben 
toen een databasemanagement systeem ontwikkeld waarin data opgeslagen kon 
worden en ook kon worden aangegeven of die data zeker was, of niet. Op die 
manier kon data worden opgeslagen ongeacht of de correctheid aangetoond was. 
Bijkomend voordeel was dat als software berekeningen uitvoerde op de data, maar 
de berekeningen onzekere uitkomsten gaven, zoals bijvoorbeeld bij voorspellingen 
door A.I. (waarover later meer), dan kon die onzekerheid ook worden vastgelegd. 
Het simpele feit dat data in de database stond, was dus niet langer reden om aan te 
nemen dat data ook correct was.

Het bovenstaande voorbeeld van het onderzoek naar onzekere data gaf niet alleen 
een theoretisch model voor het vastleggen van data, maar we hebben in die tijd 
ook een prototype van het databasemanagement systeem gebouwd, Trio [5, 6]. 
Het systeem werkte, maar was behalve door onderzoekers, eigenlijk niet goed 
bruikbaar. Ook anderen hebben aan dit onderwerp gewerkt [6, 8], maar ook daar 
bleef het bij een onderzoeksprototype. Nog altijd zijn de praktische obstakels 
om dit, of soortgelijke, systemen in de praktijk te gebruiken naar mijn weten niet 
opgelost. Het in de praktijk toepassen van dit systeem zou een typisch voorbeeld 
van praktijkgericht onderzoek zijn. Ik ben er overigens geen voorstander van  
om als lectoraat software te ontwikkelen en te onderhouden, maar als lectoraat 
kunnen we wel het praktijkgerichte onderzoek uitvoeren, een prototype maken  
dat aantoont dat de gevonden oplossing werkt en bedrijven helpen om deze 
oplossing in hun producten in te bouwen of te gebruiken.
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Voor het analyseren van de data, kan gekozen worden uit een verscheidenheid 
aan methoden. Afhankelijk van de vorm van de data, de soort informatie die uit 
de data verkregen dient te worden en ook de hoeveelheid aan data die verwerkt 
moet worden, zijn verschillende methoden en technieken beschikbaar om de data 
te analyseren. Van statistische analyses, die meestal iets zeggen over de kans op 
een bepaalde uitkomst, tot neurale netwerken die getraind kunnen worden om 
voorspellingen te doen.

Informatie 

Van Dale: informatie (de (v); vlg. -atie) 1 het vragen, resp. Zich verschaffen van  
kennis of inzicht.

Algoritme
Aan de basis van al deze methoden staan algoritmes. De Van Dale geeft de 
volgende omschrijving voor het woord algoritme:
systematisch stelsel voor het uitvoeren van rekenkundige bewerkingen en de 
volgorde daarvan: logisch algoritme, strikt technische redeneermethode die  
geen menselijke intuïtie vereist.

Een algoritme is dus niets anders dan een aantal regels code die, indien achter 
elkaar uitgevoerd, een probleem oplossen. Een voorbeeld van zo’n algoritme is 
bijvoorbeeld bubble-sort. Dit algoritme sorteert op een specifieke manier een 
lijst van elementen. Er zijn echter veel meer manieren (algoritmen) om een lijst te 
sorteren, zoals bijvoorbeeld quick sort en merge sort, 

Een veel aangehaald voorbeeld over het gebruik van algoritmes is dat van het 
koopgedrag van klanten bij de Amerikaanse winkel Target. Aan de hand van de 
aankopen van een tienermeisje bepaalde het systeem van deze winkel dat de 
betreffende tiener zeer waarschijnlijk zwanger zou zijn. Het verhaal gaat dat de 
winkel vervolgens kortingsbonnen naar het adres van de tiener stuurde (die nog 
bij haar ouders thuis woonde) voor aankopen tijdens de zwangerschap. Dit bericht 
heeft op vele nieuwssites gestaan en werd/wordt veelvuldig aangehaald als het  
over artificial intelligence gaat. Overigens blijkt dit verhaal slechts ten dele op waar- 
heid gebaseerd te zijn. Tijdens een conferentie waar medewerkers van Target 
aanwezig waren, werd gespeculeerd over de mogelijkheden van data mining en 
artificial intelligence. Eén van de scenario’s die besproken werd, is het ontdekken van  
bepaalde eigenschappen van klanten, zoals bijvoorbeeld een zwangerschap. Dit denk- 
beeldige scenario werd gedeeld met een journalist die het verhaal vervolgens 
publiceerde. Eenmaal op internet werd het gedeeld als een waargebeurd verhaal.

Informatie
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Het classificeren van klanten, in dit geval door target, wordt gedaan door een 
algoritme. Dit algoritme is een „stap voor stap“-methode om te komen tot een 
uitspraak over eigenschappen van de klant. Hoewel het Target-voorbeeld niet 
expliciet ingaat op de methode die gebruikt is om klanten te classificeren, dat  
will zeggen, welk algoritme gebruikt is, is dat zeer waarschijnlijk met behulp van  
een neuraal netwerk gedaan.

Neurale netwerken
Een neuraal netwerk is één van de methoden om data te analyseren en voor- 
spellingen te doen. Neurale netwerken danken hun naam aan de analogie met 
het menselijk brein. Ons brein bestaat uit neuronen die informatie ontvangen, 
verwerken en doorgeven. De kunstmatige variant die gebruikt wordt in computers 
is op een soortgelijke manier opgebouwd. Als ik het vanaf nu heb over neurale 
netwerken, bedoel ik steeds de kunstmatige neurale netwerken en niet die van 
het brein. Neuronen krijgen input en leveren een output, mogelijk aan andere 
neuronen. Elk neuron bepaalt aan de hand van de combinatie van inputs welke 
output wordt gegeven.

Eén neuron op zich kan niet zoveel. Een neuraal netwerk is, zoals de naam al 
aangeeft, een netwerk van neuronen. Deze neuronen zijn geordend in lagen, 
waarbij een laag neuronen steeds signalen doorgeeft aan een volgende laag, zie 
ook de schematische weergave in figuur 3. Lagen zijn verticaal weergegeven in dit 
figuur. De linkerlaag is de invoer in het neurale netwerk. Vervolgens is er een aantal 
(verborgen) lagen en helemaal aan de rechterkant is de output-laag. Het aantal 
neuronen in deze rechter laag is afhankelijk van de functie van het netwerk. Als het 
netwerk bedoeld is om onderscheid te kunnen maken tussen bijvoorbeeld vier 
verschillende diersoorten, hebben we vier neuronen in deze laag; één voor elk van 
de te onderscheiden diersoorten.

Trainen
Voordat een neuraal netwerk kan worden gebruikt, moet het eerst worden getraind. 
Ook dit lijkt op het menselijk brein. Voordat we als mens een bepaalde vaardigheid 
hebben, moeten we eerst oefenen. Is het neuraal netwerk eenmaal (voldoende) 
getraind, dan wordt getest of het de gewenste handeling correct kan uitvoeren. 
Na een succesvolle test, kan het netwerk worden ingezet. Natuurlijk kan een 
neuraal netwerk verkeerd worden geprogrammeerd, dat geldt immers voor alle 
computerprogramma’s. Veelal worden neurale netwerken echter vanuit frameworks 
gemaakt. Dit zijn generiek bruikbare, meestal goed geteste, software bibliotheken. 
Door gebruik te maken van zo’n framework hoeft de programmeur niet steeds 
opnieuw het wiel opnieuw uit te vinden. In geval van een neuraal netwerk hoeft de  
programmeur enkel nog de eigenschappen van het netwerk op te geven, het 
netwerk te trainen en testen en kan het vervolgens gebruikt worden. Levert het 
neurale netwerk onjuiste resultaten, dan is de kans dus groot dat niet zozeer het 
algoritme (het framework) incorrect is, maar dat de dataset die gebruikt werd om 
te trainen niet representatief is.

De computer heeft altijd gelijk
Het verbaast mij altijd te horen dat mensen, meestal overigens als onderdeel van 
een overkoepelende instantie zoals een bedrijf, zoveel vertrouwen hebben in alle 
data die in een computer staat. Die data is daar mogelijk door mensen ingevoerd  
en van mensen nemen we direct aan dat ze fouten kunnen maken. De data die  
die mensen in de computer zetten, is dan logischerwijs ook mogelijk incorrect.  
Al is het alleen maar omdat er misschien een typefout is gemaakt. Een tweede 
mogelijkheid is dat de data door sensoren is gegenereerd. Ook dan, kan er zeker 
een fout in de data zijn geslopen. Sensoren moeten worden afgesteld (door 
mensen!), ze kunnen een afwijking hebben in de meting of kapot zijn. Een derde 
mogelijkheid is dat de data afkomstig is van een analyse door software, bijvoorbeeld 
een neuraal netwerk, maar ook al is dat neurale netwerk nog zo goed, er kunnen 
altijd fouten worden gemaakt.

Figuur 3: ongestructureerde data
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In juli van dit jaar verscheen een nieuwsartikel over een Tesla [7] die ‘s nachts op de 
snelweg een volle maan aanzag voor een oranje stoplicht. De auto remde daardoor 
automatisch af, terwijl dat – zeker op de snelweg – allesbehalve de bedoeling was. 
Gelukkig heeft dit voorval niet geleid tot ongelukken, maar het geeft wel aan dat het 
automatisch laten bepalen door computers niet altijd goed gaat.

Behalve het trainen van een netwerk, zou een structurelere manier van feedback 
geven van de gebruiker aan de software, een waardevolle toevoeging zijn.  
Op die manier ontstaat er een langduriger interactie tussen het systeem en de  
mens en zou, in ieder geval in theorie, de werking van voorspellingssystemen  
beter moeten worden [9].

Toelichten bij voorspellingen
Een ander voorbeeld van automatiseren met onbedoelde effecten is het selectie- 
proces van Amazon. Deze webwinkel had een aantal jaren geleden het selecteren 
van CV’s van kandidaten geautomatiseerd. De CV’s werden bekeken en het top 
talent, in ieder geval volgens de software, werd gepresenteerd als kandidaten die 
de meeste potentie hadden. Ik heb de software zelf uiteraard niet gezien, maar  
hoe goed de software ook was, als er verkeerde data wordt gebruikt, levert het 
systeem ongewenste resultaten. In dit geval werd de software getraind met CV’s 
van werknemers van Amazon die in de tien jaar daarvoor waren aangenomen.  
Waar geen rekening mee was gehouden, is dat het merendeel van die werknemers 
man was. Onbedoeld werd het systeem dus geleerd om mannen voorrang te geven  
boven vrouwen. Ongetwijfeld was dit nooit de bedoeling geweest van de ontwik- 
kelaars, maar door het systeem te leren dat de huidige groep van werknemers de 
ideale groep was en dat die groep voornamelijk uit mannen bestond, was dat wel 
het resultaat.

Het heeft een tijd geduurd voordat achterhaald was waarom vrouwen bij dit systeem 
als minder geschikt werden geclassificeerd. Het lastige is dat neurale netwerken, 
maar ook andere classificatiesystemen, geen uitleg geven over de totstandkoming 
van het resultaat.
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Een lector is in eerste instantie bezig met onderzoek. Dit onderzoek moet wel 
altijd een link hebben met het onderwijs, maar ik geef daardoor geen vakken.  
Gelukkig zie ik nog wel regelmatig studenten bij het begeleiden van afstudeer-
ders, stagiairs en projectgroepen en het geven van gastlessen. De verbinding 
tussen het onderzoek en onderwijs hoort wat mij betreft ook stevig te zijn. Ik kan 
me geen onderzoek zonder onderwijs voorstellen. Andersom trouwens ook niet.

Zoals ik eerder gezegd heb, data science is een zeer multidisciplinair vakgebied. 
Niet alleen vanwege de combinatie van informatica, wiskunde en communicatie, 
maar ook aangezien de data (vrijwel) altijd afkomstig zal zijn uit een bepaald 
vakgebied anders dan de informatica zelf, zoals bijvoorbeeld de agrifood sector  
of gezondheidszorg. Bij de implementatie van data science oplossingen wordt 
vaak direct gekeken naar de opleidingen

• Business IT & management
• Informatica
• Mathematical engineering
• Technische informatica

Afstudeerders en stagiairs van deze opleidingen weten hun weg regelmatig te 
vinden naar het lectoraat. Ook wordt er, vanuit het samenwerkingsverband IT-hub 
een multidisciplinaire minor opgezet, gericht op data-gedreven innovaties en de 
projecten voor deze minor beginnen inmiddels ook al binnen te komen.

Data gerelateerd onderwijs zou, wat mij betreft niet beperkt moeten blijven tot deze 
vier informatica-gerelateerde opleidingen. Aangezien de data veelal afkomstig is  
van andere vakgebieden, zouden de bijbehorende opleidingen ook het e.e.a. van  
data science moeten weten. Al is het alleen maar om data science goed toe te kun-
nen passen binnen het eigen vakgebied. Om tot goede data gedreven oplossingen 
te komen is samenwerking nodig tussen de disciplines die weten wat de data 
betekent en die disciplines die de data kunnen verwerken. Uiteraard zal de inhoud 
van data science-onderwijs van studie tot studie wel anders zijn. De ontwikkeling 
van software, en dus ook data gedreven applicaties, vindt vooral bij de informatica-
gerelateerde opleidingen plaats. Veelal wordt daarvoor gebruik gemaakt van de 
eerder genoemde frameworks. Op die manier kan de aandacht worden gericht op 
de werking van het systeem als geheel en hoeven niet steeds dezelfde details te 
worden uitgewerkt. Overigens raad ik iedereen die zich intensief bezighoudt met 
data science aan om dan toch, al is het maar met een heel klein voorbeeld, een 
keer een neuraal netwerk vanaf het begin zelf te programmeren. Daar zijn, behalve 
gedetailleerde uitleg ook bijbehorende youtube filmpjes voor te vinden [10]. 

Gelukkig worden ook al stappen gezet om data science buiten de informatica 
onder de aandacht te brengen. Naast de betrokkenheid bij de data gerelateerde 
minoren, wordt er vanuit het lectoraat ook bijgedragen aan de multidisciplinaire 
minor Samen Werken aan een toekomstbestendige stad. Ik hoop dat de data 
science steeds meer en ook bij verschillende opleidingen een plaats krijgt. 

Onderwijs

https://www.inholland.nl/opleidingen/business-it-management-voltijd/
https://www.inholland.nl/opleidingen/informatica-voltijd/
https://www.inholland.nl/opleidingen/mathematical-engineering-en-fulltime/
https://www.inholland.nl/opleidingen/technische-informatica-voltijd/


23

22 Data en informatie in de praktijk

Ik kom aan het einde van mijn rede. Door de coronacrisis geef ik deze rede  
later dan ik had verwacht. Een lectorale rede moet wat mij betreft vooral een  
leuke, feestelijke aangelegenheid zijn en dan vind ik het toch vooral belangrijk  
om bij elkaar te kunnen komen. Ik ben dan ook erg blij dat ik deze rede op  
locatie, en belangrijker nog, met publiek kan geven.

Ik kijk ernaar uit om de komende jaren samen te werken met iedereen die  
betrokken is bij het lectoraat. Ik hoop dat we de data science praktischer  
toepasbaar en ook begrijpelijker kunnen maken. Zowel in het bedrijfsleven,  
als voor studenten.

Ik wil iedereen die vandaag aanwezig is, of dat nu hier in de zaal, of online, is, 
bedanken voor de aandacht. Ik hoop op een mooie, succesvolle samenwerking!

Tot slot
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Dr.ir. Ander de Keijzer is lector van het lectoraat Data Driven Smart Society (DDSS) van  
Hogeschool Inholland. Daarnaast is hij lector Data Science & ICT aan Avans Hogeschool.

Na de middelbare school verhuisde Ander van Rotterdam naar Enschede en studeerde  
daar Technische Informatica met als afstudeerrichting Embedded Systems. Ook vol- 
tooide hij aan dezelfde universiteit de eerstegraads lerarenopleiding wiskunde. 

Tijdens zijn promotie werkte hij enige tijd aan Stanford University in Californië aan  
een nieuw soort database systeem dat om kan gaan met onzekerheid. Na zijn promotie  
werkte hij eerst als universitair docent aan de Universiteit Twente om vervolgens  
in 2012 de overstap naar het HBO te maken. Zijn onderzoek richt zich op het efficiënt 
omgaan met grote hoeveelheden data en daar informatie van maken. Naast de  
techniek wordt daarbij ook altijd rekening gehouden met de mens, zowel als producent 
van de data als de uiteindelijke gebruiker van data.

Over Ander de Keijzer

https://www.inholland.nl/onderzoek/personen/onderzoek-ander-de-keijzer
https://www.inholland.nl/onderzoek/onderzoekslijnen/data-driven-smart-society/
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