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Samenvatting 
Artificiële intelligentie 
Artificiële intelligentie (AI) is een technologie voor algemene doeleinden (general purpose 
technology). AI heeft het potentieel om in tal van sociaaleconomische sectoren en domeinen en 
ten behoeve van diverse maatschappelijke actoren de manier van leren, denken, werken en leven 
te vergemakkelijken en te verbeteren. AI is de laatste jaren dan ook een hot item, waarover tal 
van boeken, studies en artikels zijn verschenen.  

Met dit informatierapport wil de SERV een algemeen beeld schetsen van het fenomeen AI en een 
vervolg breien aan het SERV-traject dat in 2017 werd opgestart in het kader van de digitale 
transformatie. Vanuit een internationaal perspectief wordt de impact van AI op het 
sociaaleconomisch weefsel en actoren in kaart gebracht: de economie en de bedrijfswereld, de 
arbeidsmarkt en de werkenden, de arbeidsorganisatie en Human Resources, het onderwijs en 
de studenten en leerkrachten, de competenties en tenslotte de overheid. Dit rapport houdt, waar 
relevant, rekening met de impact van de COVID-19 crisis enerzijds als aanjager en versterker 
van potentiële AI-opportuniteiten en anderzijds als bron van toenemende bekommernissen. 

AI heeft (potentiële) voordelen. Dit blijkt uit de hevige concurrentiestrijd die een toenemend aantal 
landen en regio’s aanzet tot het ontwikkelen van nationale/regionale strategieën om het potentieel 
te ontginnen en op het terrein te realiseren. Ook Vlaanderen blijft niet achter en zet met het 
Beleidsplan Artificiële Intelligentie actief in op de ontwikkeling (praktische toepassingen) en 
omkadering (ethische en juridische vraagstukken) van AI. Er zijn immers ook gevaren aan AI 
verbonden. Zo wordt erop gewezen dat AI nieuwe uitdagingen met zich meebrengt onder meer 
voor de toekomst van werk, en juridische en ethische vragen doet rijzen. Om de keerzijden van 
de AI-medaille met elkaar te verzoenen zet de Europese Commissie in op een mensgerichte 
benadering van AI. In 2021 zal de Commissie meer duidelijkheid verschaffen over het gewenste 
Europese regelgevingskader. UNESCO streeft momenteel een mondiale consensus na over de 
ontwikkeling en de toepassing van AI. Een belangrijke vraag zal zijn welke toezichts- of 
handhavingsmechanismen gekoppeld zullen worden aan het Europese en/of mondiale ethische 
kader. 

Dat AI een controversiële technologische ontwikkeling is, blijkt tevens uit de moeilijkheid om het 
begrip te omschrijven. Gemeenschappelijk aan de talrijke definities en omschrijvingen is de 
nadruk op het lerend vermogen van een computer of systeem, met data als brandstof. Een AI-
systeem zelf kan op een abstracte manier beschreven worden op basis van drie belangrijke 
eigenschappen: perceptie, redenering/besluitvorming en handeling. Bekende technieken zijn 
rule-based systemen, machine learning, deep learning, supervised learning, reinforcement 
learning, recommendersystemen, enz. Er zijn tal disciplines waarin innovatieve AI-toepassingen 
worden ontwikkeld, gaande van AR, chatbots, computational creativity, exoskeleton over 
humanoids, speak recognition, holograms tot xenorobots (biorobots). Praktisch alle AI-systemen 
zijn op dit ogenblik ’narrow’ (Artificial Narrow Intelligence of ANI). Het gaat eerder om 
computertools waarmee de output van menselijke intelligentie wordt geïmiteerd (en steeds vaker 
overtroffen). Bij ANI is het werkingsdomein beperkt en dus makkelijker behapbaar voor de huidige 
generatie AI-algoritmes. Intussen zijn er ook meer gesofisticeerde ANI-algoritmes beschikbaar 
bv. voor medische diagnose van tumoren. Van artificieel gecreëerde menselijke intelligentie 
(Artificial General Intelligence of AGI) is in de praktijk echter nog geen sprake. 
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AI is reeds in een waaier van sociaaleconomische sectoren doorgedrongen (cf. ‘general purpose 
technology’), zoals mobiliteit en logistiek, toerisme, gezondheidszorg en medische sector, 
telecom, de maakindustrie (Industrie 4.0), detailhandel, bouw, de financiële sector, landbouw, 
energie en milieu, de creatieve sector, veiligheid, de wetenschappelijke sector, de juridische 
sector en sociaal welzijn. Als general purpose technology wordt AI ook ingezet voor de realisatie 
van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). 

AI wordt vaak in één adem genoemd met Internet of Things (IoT) en 5G. Het bindend cement 
wordt gevormd door data. 5G is een nieuwe techniek waarmee in kortere tijd veel meer data 
kunnen worden verstuurd omdat het gebruik maakt van hogere frequenties. Daardoor is er meer 
bandbreedte beschikbaar, is de latentie lager en kan er sneller gedownload worden. Dat is erg 
belangrijk voor AI en IoT. Er moeten nog drempels overwonnen worden alvorens 5G haar 
potentieel ten volle kan uitspelen. De (additionele) politieke struikelblokken die de ontwikkeling 
van 5G in België lange tijd lam legden, lijken thans grotendeels geparkeerd. Niettemin zal het nog 
een jaar duren vooraleer België effectief tot de implementatie van 5G kan overgaan.  

Hierna wordt achtereenvolgens een blik geworpen op de impact van AI op de economie met 
bijzondere aandacht voor het Europese AI-ecosysteem, de arbeidsmarkt (inclusief competenties 
en HR), het onderwijs en de overheid (inclusief de rol van de overheid kan opnemen in het AI-
verhaal). 

Economie 
AI heeft een enorm economisch toekomstpotentieel. AI kan de productiviteit in een brede waaier 
van sectoren substantieel te verhogen. Het behoeft daarvoor wel de aanwezigheid van een aantal 
bepalende factoren die de AI-ontwikkeling en uitrol kunnen voortstuwen. Onderzoek toont aan 
dat digitaal mature landen, regio’s, bedrijven en werknemers gemakkelijker AI-ontwikkelingen 
absorberen zodat een toenemende kloof dreigt tussen voorlopers en achterblijvers. Bovendien 
zijn niet alle ondernemingen klaar om ten volle de vruchten van AI te plukken. Daarvoor is er nood 
aan een strategisch plan dat de hele bedrijfshuishouding herdenkt, complementaire investeringen 
in infrastructuur, technische expertise en gespecialiseerd personeel, data en cultuur voorziet en 
uitgaat van een interdisciplinaire aanpak. Momenteel vertaalt de vooruitgang in AI zich dan ook 
nog niet in evenredige productiviteitswinsten. Pas wanneer golven van complementaire materiële 
(data- en IT-infrastructuur) en immateriële (zoals datasets, menselijke kennis, bedrijfsprocessen) 
investeringen  en innovaties zijn ontwikkeld en geïmplementeerd, zullen de volledige effecten van 
AI pas goed aan de oppervlakte komen. Hierna worden enkele aspecten van de impact van AI 
op de economie nader besproken. 

 Economische potentieel. AI zou op basis van voorspellingen van PwC het wereldwijde bnp 
tegen 2030 met 14% doen toenemen, het equivalent van $15,7 biljoen. De grootste winsten 
worden verwacht in China met een aangroei van het bnp met 26%. Noord-Amerika, Noord- 
en Zuid-Europa zien het bnp aangroeien met respectievelijk 14,5%, 9,9% en 11,5%. De 
vooruitzichten van McKinsey & Company liggen in dezelfde lijn: AI zou  tegen 2030 een 
additionele economische output genereren van $13 biljoen, wat neerkomt op een jaarlijkse 
toename van het wereld-bnp met 1,2%. In Europa zou de additionele economische output 
€2,7 biljoen (20% meer) bedragen, te danken aan een jaarlijkse groeivoet van 1,4%. 
Onderzoek van Accenture naar de impact van AI in 12 ontwikkelde economieën voorspelt 
dat AI de jaarlijkse economische groeivoet (uitgedrukt in BTW) in 2035 zou kunnen 
verdubbelen. De impact van AI-technologieën zou de arbeidsproductiviteit van bedrijven met 
40% verhogen. 
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 De sectorale verspreiding van AI. AI zou binnen 5 jaar een toenemende impact in een 
brede waaier van sectoren hebben. Niettemin domineren enkele sectoren de AI-markt: 
tweederde (77%) van de AI-talenten (individuen met vaardigheden om AI te ontwikkelen en 
toe te passen) is actief in de ICT-sector (‘software&IT services’, meer dan 40%), de 
academische (onderzoeks)wereld (‘education’, rond de 25%) en de productiesectoren 
(‘manufacturing sectors’). Daarnaast is een significant aandeel van AI-talent terug te vinden 
in de financiële, hardware&networking en gezondheidssector. De sectoren met de sterkste 
AI-adoptiegraad (sectoren die minstens één AI-systeem kennen en toepassen) zijn de 
hightech (78%), de automotive en assemblagesector (76%) en de telecomsector (72%). 

 Actoren op het vlak van AI. Het gaat om actoren/spelers die focussen op AI als een hoofd- 
of nevenactiviteit. Het betreft disciplines als Machine Learning, neurale netwerken, 
gezichtsherkenning, computer vision, autonome voertuigen, robotica, natuurlijke 
spraakverwerking, spraakherkenning, Deep Learning, reinforcement learning, chatbot, 
virtuele assistenten, knowledge representation en zwermintelligentie. Het gaat om 
onderzoekscentra, academische instellingen en ondernemingen die aan één of meer van de 
volgende economische activiteiten hebben deelgenomen: R&D-processen, industriële 
productie en marketing en specifieke AI-gerelateerde diensten (Joint Research Centre 
Europese Commissie). In de periode 2009-2018 waren wereldwijd 35.000 kennis- en 
academische instellingen alsook bedrijven actief in het domein van AI. De EU bezet met een 
aandeel van 25% de tweede plaats na de VS (28%) maar voor China ( 23%). Samen staan 
deze drie regio’s in voor meer dan driekwart van het wereldwijde aantal spelers actief in AI 
(als hoofd- of nevenactiviteit). Binnen de EU tellen de grootste economieën het meest aantal 
AI-spelers, met het VK met stip op nummer 1, gevolgd door Duitsland en Frankrijk. België 
nestelt zich op de achtste plaats. Relateert men het wereldwijde aandeel AI-actoren tot het 
bnp, dan blijkt dat relatief kleinere economieën ook over een florerende AI-sector 
beschikken. Voorbeelden zijn Israël en Singapore en in de EU  Malta, Estland, Cyprus, 
Bulgarije en Finland. België behoort binnen de EU tot de middengroep. In de EU is er een 
evenwichtige verdeling van het aantal R&D- en industriële actoren (25% van het wereldwijde 
aantal per groep) actief in AI. De VS tellen 3 keer zoveel industriële spelers (41% van het 
wereldtotaal) dan R&D-spelers (13% van het wereldtotaal). China telt dan weer 6 keer zo 
veel R&D-spelers (42% van het R&D-wereldtotaal) dan industriële spelers (7% van het 
wereldtotaal).  

 De concurrentieverhoudingen. De mate en de snelheid waarin landen, regio’s en bedrijven 
investeren in de ontwikkeling, introductie, absorptie en toepassing van AI kan leiden tot een 
(toenemende) kloof tussen bedrijven en landen en regio’s, in het bijzonder indien deze 
bedrijven en landen reeds een voorsprong namen op het vlak van digitalisering (digitaal 
mature ondernemingen en landen/regio’s). AI kan tot een barbell-vormige economie leiden 
waarin de middelgrote ondernemingen als verliezer uitkomen. Andere waarschijnlijke 
effecten zijn verhoogde concurrentie, bedrijven die zich manifesteren in domeinen die buiten 
hun traditionele kernactiviteiten liggen en een diepere kloof in elke sector tussen 
technologische leiders en achterblijvers. ‘Early adopters’ krijgen de mogelijkheid om 
substantiële marktaandelen in te palmen en zich te ontpoppen tot koplopers met een 
‘superster’-status. Hieruit kan een 'winner takes it all'-fenomeen voortspruiten, vergelijkbaar 
met wat momenteel wordt waargenomen op technologiemarkten. De overconcentratie van 
grote ondernemingen in de AI-markt zal kmo’s voor bijzondere uitdagingen plaatsen. De 
kloof zou zich overigens ook doorzetten op nationaal/regionaal niveau. Landen, in het 
bijzonder digitaal mature landen, die voorop lopen in AI-ontwikkeling en -toepassingen en 
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hierin de volgende jaren stevig investeren, veelal de ontwikkelde economieën, zouden 20 tot 
25% extra economische voordelen kunnen capteren in vergelijking met vandaag, terwijl dit 
voor de opkomende en ontwikkelingseconomieën slechts de helft (5 tot 15%) zou bedragen. 
Ontwikkelde economieën zien investeringen in AI als een middel om een hogere 
productiviteitsgroei te realiseren, nu zij zich geplaatst zien voor de uitdaging van de 
vergrijzing die een impact zal hebben op de bbp-groei. Bovendien zijn de lonen in deze 
economieën hoog, waardoor er meer prikkels zijn om arbeid door machines te vervangen 
dan in ontwikkelingslanden met lage lonen.  

 Bedrijfsstrategische implicaties. AI raakt aan alle bedrijfsonderdelen en noopt een 
onderneming tot het opmaken van een strategisch plan dat de impact van AI op de diverse 
bedrijfsprocessen in kaart brengt. De invloed van AI is het grootst wanneer het de 
kernprocessen automatiseert. Bedrijven raken echter niet graag aan hun corebusiness want 
dat impliceert dat ze zich anders moeten organiseren. 54% van de Europese CO’s van grote 
ondernemingen (omzet van > $1 miljard) geeft aan dat de omschakeling van 
bedrijfsprocessen de grootste uitdaging vormt voor een succesvolle AI-adoptie. Bovendien 
is AI inherent interdisciplinair, zodat ondernemingen de klassieke silo’s moeten verlaten en 
moeten leren werken in transversale teams. In die context worden gedragsvaardigheden of 
soft skills heel belangrijk (zie verder competenties). 

 Complementaire investeringen. Naast een reorganisatie van de bedrijfsprocessen vereist 
AI ook complementaire investeringen in infrastructuur, technische expertise en 
gespecialiseerd personeel, data en cultuur om de productiviteit te versterken en waarde te 
creëren in een nieuwe context. Zo zal de IT-afdeling binnen een onderneming sterk aan 
belang winnen en zullen data-analysten en -wetenschappers er in de toekomst meer en meer 
deel van gaan uitmaken.  

 Nog geen echte economische doorbraak. De effecten van AI zijn nog niet in de economie 
doorgedrongen omdat algemene technologieën gebruik maken van de vooruitgang in andere 
technologieën. Pas wanneer golven van complementaire innovaties zijn ontwikkeld en 
geïmplementeerd, zullen de volledige effecten van AI pas goed aan de oppervlakte komen.  
Het gaat daarbij zowel om materiële (data- en IT-infrastructuur) als immateriële (zoals 
datasets, menselijke kennis, bedrijfsprocessen) innovaties en investeringen. Precies de 
noodzaak om deze immateriële activa in de hele economie te accumuleren zou mede 
verklaren waarom de vooruitgang in AI zich niet meteen vertaalt in productiviteitsgroei of in 
drastische veranderingen in de arbeidsvraag. 

Eén en ander heeft tot gevolg dat er nog geen sprake is van een algemene economische 
doorbraak en dat het aandeel bedrijven dat daadwerkelijke waarde genereert uit AI zich 
beperkt tot een exclusieve groep: de AI-leiders die AI op grote schaal toepassen (15% van 
de bedrijven). Early adopters (20% van de bedrijven) spelen hierbij een grote rol. 

 Drempels. Naast een gebrekkige AI-bedrijfscultuur (een institutioneel probleem), vormen de 
moeizame identificatie van geschikte business use cases en het gebrek aan AI-specifieke 
vaardigheden belangrijke drempels voor de verdere integratie van AI in het bedrijfsleven. 
Bovendien is datagovernance slechts bij iets meer dan één vijfde van de ondernemingen 
een prioriteit. Toegespitst op Belgische industriële kmo’s is van een echte AI-bedrijfscultuur 
nog geen sprake. Agoria-onderzoek wijst uit dat slechts 1 op de 10 van de bedrijven 
experimenteert met artificiële intelligentie of nieuwe (digitale) verdienmodellen. Meer dan 
80% van de bedrijven heeft geen plannen om er op korte termijn aan te werken. Artificiële 
intelligentie staat vaak helemaal niet op de agenda. 
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Het Europese AI-ecosysteem 
De EU beschikt over een waaier van troeven en stevige fundamenten om een leidinggevende rol 
op te nemen (sterke industriële basis, digitale tech hubs, meer en meer AI start-ups, venture-
capital-backed ondernemingen die investeren in AI-gebaseerde ecosystemen, wetenschappelijke 
instellingen op het vlak van AI en computerwetenschappen, nationale AI-beleidsplannen, de 
grootste interne markt). De inspanningen en initiatieven verlopen te gefragmenteerd waardoor 
Europa nog steeds tegen een achterstand aankijkt. Voeg daarbij nog de uittrede van het VK als 
belangrijkste Europese AI-speler, en het moge duidelijk zijn dat Europa zich voor een heuse 
inhaalrace geplaatst ziet. Hierna worden de voornaamste handicaps van het Europese AI-
ecosysteem blootgelegd.  

 Marktfragmentatie. Als economisch blok wordt de AI-slagkracht van de EU ondergraven 
door de uiteenlopende performantie en maturiteit van de lidstaten. 
• De VS en China hebben de meest performante AI-ecosystemen. Het zijn veruit de 

kampioenen zowel op het vlak van de capaciteit om AI-systemen te ontwikkelen (onder 
meer door de lokale beschikbaarheid van AI-talent en de toegankelijkheid van startup-
financiering) als van het vermogen om ontwikkelde AI-toepassingen te 
commercialiseren en te schalen (door de aanwezigheid van een AI-rijpe markt, de 
beschikbaarheid van voldoende data om algoritmen te trainen en een afdoende 
infrastructuur (bv. supercomputers)). De EU-lidstaten vormen een allegaartje van 
aspirant-leiders (VK, Duitsland en Frankrijk, naast Japan en Zuid-Korea), laboratoria 
(Denemarken, Finland, Ierland, Nederland en België, naast Canada en Israël) en 
onderpresteerders (de meeste zuidelijke en oostelijke lidstaten van de EU, naast 
Turkije). 

• Op het vlak van AI-readiness (de mate waarin landen het potentieel van AI kunnen 
benutten door de aanwezigheid van een aantal enablers/facilitators voor economische 
groei) moeten de Europese toplanden (VK, Zweden, Finland en Ierland) de VS laten 
voorgaan. België positioneert zich in middengroep. Er is een grote spreiding binnen de 
EU, ook op het niveau van de toplanden: Ierland is bijvoorbeeld een topper op het vlak 
van connectiviteit, Finland inzake menselijk kapitaal en het VK inzake 
innovatievermogen. België behoort tot de top op het vlak van het 
automatiseringspotentieel. 

• Europa treedt ook op het vlak van AI-talenten (individuen met vaardigheden om AI te 
ontwikkelen en toe te passen) in gespreide slagorde aan. In absolute aantallen zijn het 
VK (23,9%), Duitsland (14,1%), Frankrijk (12,3%) en Nederland (6,7%) de koplopers in 
de EU. België (10 de positie) beschikt over 2,43% van alle AI-talent van de EU. De 
verhouding van het aandeel AI-talenten met de beroepsbevolking geeft een ander 
beeld: een score van meer dan 1 impliceert dat een lidstaat meer AI-talenten telt dan 
wat haar aandeel in de Europese beroepsbevolking doet verwachten. Koploper voor 
deze ratio is Ierland (score van 3,5) dat de Europese hoofdzetels herbergt van grote 
Amerikaanse technologiebedrijven zoals Facebook, Google en Apple. Finland (score 
2,2) volgt op de tweede plaats. België bezet met een score van 1,17 de 13de positie 
hetgeen duidt op een middelmatige penetratiegraad. Nederland behoort zowel naar 
aandeel AI-talent in de EU als naar verhouding AI-talent in de EU/aandeel 
beroepsbevolking (6de positie) bij de koplopers. Europa zelf hinkt ver achterop tegenover 
de VS, dat tweemaal zoveel AI-talenten telt, ook al bedraagt de beroepsbevolking maar 
de helft van de Europese. 
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• Robotica kan de ontwikkeling en inzet van AI ondersteunen. Vanuit het perspectief van 
de robotica-waardenketen zijn Japan en Korea de early first movers en de huidige 
wereldleiders: ze zijn stevig aanwezig in elk onderdeel van de keten (ontwikkeling, 
productie en inzet). Europa is erg sterk in robotproductie en robotinzet, maar loopt 
achter op de VS in robotica-ontwikkeling, terwijl laatkomer China een serieuze 
concurrent is in de industriële inzet van robots. In de EU is de specialisatie in de 
waardenketen verspreid. Aldus presteren Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Frankrijk, 
Nederland en Zweden goed op het gebied van robotica-ontwikkeling. België, Italië en 
Spanje maken intensief gebruik van industriële robots voor productieactiviteiten en de 
Midden- en Oost-Europese landen zijn enkel op het vlak van robotinzet betrokken bij de 
roboticaketen. 

• Er zijn grote verschillen tussen de EU-lidstaten op het vlak van sleuteltechnologieën die 
de overstap naar en de introductie van AI vergemakkelijken zoals ERP (Enterprise 
Resource Planning), cloudcomputing van midden- en hoogtechnologisch niveau 
(hosting van de database van de onderneming, boekhoudsoftwaretoepassingen, CRM 
software en rekenkracht) en big data. De integratie-index van AI-ondersteunende 
technologieën  in het bedrijfsleven wijst op een kloof tussen de Scandinavische, 
Angelsaksische en Noord-Europese lidstaten en de Oostelijke (Bulgarije, Roemenië, 
Hongarije, Polen, Letland) en Zuidelijke lidstaten (met uitzondering van Malta). België 
bevindt zich samen met Ierland en Finland in de top 3 binnen de EU, en wordt gevolgd 
door Nederland, Denemarken en Zweden. 

• Verder ingaand op de drie sleuteltechnologieën voor AI-adoptie tekent er zich binnen 
de EU een kloof af tussen grote ondernemingen en kmo’s, die varieert in de lidstaten. 
78% van de grote ondernemingen maakt gebruik van elektronische 
gegevensuitwisseling tegenover 33% van de kmo’s, 39% van de grote ondernemingen 
heeft een midden- of hoogtechnologische cloudtechnologie aangekocht tegenover 17% 
van de kmo’s en 33% van de grote ondernemingen heeft big datatoepassingen 
geïmplementeerd tegenover 12% van de kmo’s. Wanneer de positionering van 
Belgische kmo’s wordt vergeleken met het Europese gemiddelde blijkt dat de kloof 
tussen grote en kleine ondernemingen (veel) groter is. Dit geldt ook voor Denemarken, 
Nederland en Slovenië.  

• De AI-penetratiegraad (ondernemingen in de Crunchbase met AI als hoofd- of 
nevenactiviteit). Algemeen beschouwd waren er in 2017 ongeveer 490 AI-
ondernemingen actief die onevenredig verspreid liggen binnen de EU. Het VK is de 
absolute koploper met 245 ondernemingen en wordt gevolgd door Frankrijk (109) en 
Duitsland (106). Zweden en Finland vervolledigen de top 5. België telt slechts 6 AI-
ondernemingen, beduidend minder dan Nederland (26). Per miljoen inwoners tellen de 
Scandinavische landen, met Finland als koploper, het meest aantal AI-ondernemingen. 
Daarna komen de Baltische Staten, in de eerste plaats Estland, en vervolgens pas de 
Centraal-Europese lidstaten met Frankrijk als aanvoerder. De Balkanstaten en de Zuid-
Europese lidstaten hebben een beperkt aantal AI-ondernemingen per miljoen inwoners. 
De AI-penetratiegraad in de industrie, gemeten in het aantal AI-ondernemingen per 
10.000 ondernemingen, wordt ingedeeld in 4 categorieën: hoog, bovenmatig (medium-
high), matig (medium-low) en laag. De industriële AI-penetratiegraad is het hoogst in 
Malta, het VK, Denemarken, Ierland, Finland, Luxemburg en Zweden. België kent een 
matige industriële AI-penetratiegraad. 
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 Lagere investeringsniveaus. Amerikaanse bedrijven investeerden in 2018 $18,7 miljard in 
AI. In China bedroeg dat investeringsbedrag $14,35 miljard. De 5 grootste EU-lidstaten 
waren niet eens in staat om samen het uit de EU gestapte niveau van de Britse investeringen 
te bereiken ($1,255 miljard versus $1,27 miljard), en investeerden daarmee nauwelijks meer 
dan het veel minder bevolkte Israël ($1,044 miljard). Ook in de publieke AI-investeringen 
gaapt een kloof. De Amerikaanse regering budgetteerde een AI-investeringsbedrag van €4,5 
miljard voor 2020, nadat een gelijkaardig bedrag in de begroting van 2019 was voorzien. Om 
een idee te krijgen van de Chinese overheidsinspanningen, moet men terugvallen op 
aangekondigde initiatieven. Zo meldden de steden Shangai en Tianjin dat zij van plan zijn in 
de komende 10 jaar zo’n €13,5 miljard te investeren in AI. Ter vergelijking, de EU investeerde 
van 2014 tot 2017 jaarlijks ongeveer €275 miljoen binnen het Horizon 2020-programma. 

Een goede vergelijkingsbasis wordt geboden door de verhouding AI-investeringen per capita 
of AI-investeringen/bbp. De Europese Commissie nam de AI-investeringen in de EU28 van 
2018 onder de loep. AI-investeringen omvatten niet alleen investeringen in de technologie 
zelf, maar ook in complementaire activa en faciliteiten zoals vaardigheden, datavermogen, 
productdesign en organisatiekapitaal. Onderscheid wordt dan ook gemaakt in drie 
doelcategorieën: “talent, vaardigheden en levenslang leren”, “van lab naar de markt” (R&D 
en immateriële activa zoals merk, productdesign en organisatiekapitaal) en “data, 
technologie en infrastructuur”. De Europese Commissie schat de AI-investeringen door de 
private en de publiek sector in 2018 op €7 tot 8,4 miljard. De investeringen bedragen 
ongeveer €16,3 per capita of 0,04% van het EU bbp. Ter vergelijking, de R&D-uitgaven 
bedroegen in 2018 2,11% van het EU bbp. 58% van de investeringen gaat naar “talent, 
vaardigheden en levenslang leren”, iets meer dan 29% naar “data, technologie en 
infrastructuur” en bijna 13% naar de doelcategorie “van lab naar de markt”. De overheid nam 
42% van de totale AI-investeringen voor haar rekening (inclusief uitgaven voor onderwijs in 
het domein van AI en uitgaven voor de adoptie van AI in de publieke sector). De hoogste 
absolute investeringsvolumes vindt men terug in de grootste EU-lidstaten. Frankrijk, 
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk vormen de top drie met bijna 50% van de totale AI-
investeringen in de EU. Spanje, Italië en Nederland volgen. België positioneert zich binnen 
de EU28 precies in het midden. Worden de AI-investeringen per capita beschouwd, dan 
treden de Scandinavische landen, Ierland en Nederland op de voorgrond. België bekleedt 
de 12de positie met een investeringsbedrag van €14,1 per capita, maar presteert onder het 
EU-gemiddelde. 

 Kloof in risicokapitaalinvesteringen in AI-startups. Volgens de OESO trokken de 
Chinese ondernemingen in 2017 36% ($13,5 miljard) van de wereldwijde AI 
risicokapitaalinvesteringen aan.  De EU ($2,8 miljard) legde beslag op 8% en de VS op 45% 
($16,9 miljard). Startups in de VS waren in 2017 goed voor ongeveer 800 deals, de EU trok 
350 deals aan, China slechts 60. Aan deze vaststellingen worden drie patronen gekoppeld: 
• Chinese startups trekken een beperkt aantal maar zeer omvangrijke investeringen aan 
• EU startups trekken een stijgend aantal kleinere investeringsbedragen aan (van 

gemiddeld $3,2 miljoen per investering in 2016 naar $5,5 miljoen in 2017 en $8,5 miljoen 
in de eerste helft van 2018) 

• Startups in de VS trekken een stijgend aantal grotere investeringen (van gemiddeld $9,5 
miljoen in 2016 naar $13,2 miljoen in 2017 en $32 miljoen in de eerste helft van 2018).  

Binnen de EU steekt het VK er met er met kop en schouders bovenuit. België bevindt 
zich met een 7de positie stevig in de middenmoot. 
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Indien het geïnvesteerde AI-risicokapitaal wordt berekend per werknemer, is het verschil 
tussen de VS ($102,4) enerzijds en China ($17,2) en de EU ($11,2) anderzijds 
gigantisch. Europa ligt ook achter op China, zij het dat verschil per werknemer minder 
drastisch is. Hoewel 25% van de AI startups zich in de EU bevinden (tegenover 13% in 
China en 48% in de VS), is slechts 1 van de 41 wereldwijde AI-unicorns er ook gevestigd 
(tegenover 18 in de VS en 17 in China). 

 Minder toptechnologieclusters. Technologieclusters, vaak gecentreerd in stedelijke 
omgeving, zijn de belangrijkste drivers van AI-innovatie, ondernemersactiviteit en 
economische groei, en het effect is zelfversterkend: de aanwezigheid van meer talent en 
kapitaal boost onderzoeksresultaten met een groot potentieel aan commercialisering, 
hetgeen op zijn beurt investeringen bevordert en nieuw talenten aantrekt. De VS huisvesten 
18 van de top 25 AI-technologieclusters, tegenover drie in Europa en vier in Azië. De 
belangrijkste topcluster in Europa, nl. London (vijfde positie wereldwijd), maakt na de Brexit 
bovendien niet langer deel uit van de EU. 

 Tekort aan AI-vaardigheden ondanks grote pool aan AI-onderzoekers. Gegevens over 
de toekenning van diploma's in computerwetenschappen geven een indicatie van het 
opleidingsniveau in AI-relevante graden. Computerwetenschappen is een breed domein dat 
datawetenschappen, informatietechnologie, software engineering, robotica en andere AI-
specialisaties omvat. Het VK is de koploper in het aantal toegekende bachelordiploma’s in 
computerwetenschappen vóór de VS en de EU. Voor de toekenning van master- en 
doctoraatsgraden in computerwetenschappen loopt de VS voorop, vóór China, het VK en  
de EU. Bovendien slaagt de EU er maar moeilijk om internationaal AI-talent (doctorandi in 
de computerwetenschappen) aan te trekken (3% uit de VS, 3% uit het VK, 1% uit China en 
3% uit de rest van de wereld). Daarentegen verliest Europa veel van haar eigen AI-talent 
aan het buitenland: 15% trekt naar de VS, 3% naar het VK, 1% naar China en 7% naar de 
rest van de wereld (Australië, Canada, India, Israël, Japan, Singapore, Zuid-Korea, 
Zwitserland en Taiwan).  

Evenwel blijkt de EU in absolute termen over de grootste pool aan AI-onderzoekers (43.064 
onderzoekers) te beschikken, meer dan de VS (28.536) en China. Spitst men zich toe op de 
toponderzoekers dan wisselen de EU en de VS elkaar af als leider, naargelang de 
gehanteerde maatstaf (h-index en academische conferenties). Het beeld kantelt echter 
volledig in het voordeel van de VS als het aantal AI-onderzoekers en -toponderzoekers wordt 
gerelateerd per miljoen werknemers.  

 Een zwakkere ICT-basis. Alhoewel Europa’s bnp van vergelijkbare grootteorde is als dat 
van de VS en iets hoger dan dat van China, bedraagt het aandeel van de Europese ICT-
sector in het bnp (1,66%), slechts de helft van het aandeel in de VS (3,33%) en beduidend 
minder dan het aandeel in China (2,16%). Het aandeel van de ICT R&D-bedrijfsuitgaven 
(BERD) in de totale R&D-bedrijfsuitgaven, het aandeel van de publieke ICT-
onderzoeksuitgaven (ICT GBARD in de hele economie) in de totale R&D-overheidsuitgaven 
en het aandeel R&D-personeel1 van de ICT-sector in het totale R&D-personeelsbestand ligt 
in de EU lager dan in concurrerende economieën (afhankelijk van de indicator Taiwan, Zuid-

 
1  Alle personen die rechtstreeks in R&D worden tewerkgesteld door de bedrijfssector evenals de personen die 

directe diensten verlenen, zoals R&D-managers, directeurs en administratief personeel. Personen die indirecte 
diensten verlenen, zoals kantine- en beveiligingspersoneel, zijn niet inegrepen (Frascati-handboek). 
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Korea, de VS, Japan, China, Canada). Dit geldt eveneens voor het R&D-
onderzoekersbestand. 

 Een tragere AI-diffusie en -adoptie. De adoptiegraad van AI bij ondernemingen loopt in de 
EU (18%) achter op China (32%) en de VS (22%). Ook het aantal ondernemingen dat AI-
proefprojecten draait ligt in China (53%) en de VS (29%) hoger dan in de EU (26%). Op het 
vlak van big data architectuur en geavanceerde machine learning technologieën is de 
penetratiegraad in Europa 12% lager dan in de VS. Inzake het gebruik van AI-tools zoals 
smart workflows, cognitieve agenten en language processing, wordt een achterstand 
genoteerd van 16%. Enkel op het vlak van slimme robotica heeft Europa momenteel een 
lichte voorsprong. Oorzaken voor de tragere diffusie zijn onder meer het gebrek aan de 
aanwezigheid van techgiganten zoals Google, Facebook, Apple,… die AI-ontwikkelingen op 
wereldschaal kunnen boosten, de lagere digitale maturiteit van de ondernemingen het lagere 
aandeel digitale ondernemingen en het gebrek aan een ondernemingsbrede toepassing van 
AI. 

 Minder toegang tot data en kleinere productie van AI-hardware en -componenten. De 
EU heeft een duidelijke achterstand op zijn naaste concurrenten op het vlak van de toegang 
tot big data. Zo bedraagt bijvoorbeeld het aantal nieuwe IoT gegenereerde data in China 152 
miljoen terrabytes, in de VS 69 miljoen en in de EU 53 miljoen. De EU heeft een sterke positie 
op het vlak van sensoren, in het bijzonder in nichemarkten zoals de elektrische voertuigen 
in de automobielsector, maar loopt achter in andere domeinen zoals de productie van 
semiconductoren die verlegd zijn naar Azië (bv. China, Taiwan, Singapore) en de VS. 
Semiconductoren worden in China en de VS beschouwd als een strategische sector waarin 
veel R&D-overheidsmiddelen worden gepompt. Er zijn ook tekenen die erop wijzen dat 
Europa dreigt achterop te raken in de productie van geavanceerde chips voor AI, die veelal 
ontwikkeld worden in China en de VS (bv. Alphabet, Baidu, Facebook). Geen enkel 
Europees halfgeleiderbedrijf bevindt zich in de top 10 van ondernemingen op het vlak van 
R&D-uitgaven. De VS is momenteel de leider zowel in de productie van traditionele 
halfgeleiders als van AI-computerchips. 

 AI-bedrijfspatentering wordt gedomineerd door Japan, de VS en China, de 
wetenschappelijke patentering en publicaties door China. Bedrijven vertegenwoordigen 
26 van de 30  top AI-patentaanvragers, slechts vier universiteiten of publieke 
onderzoeksinstellingen maken deel uit van de top 30. Van de top 20 bedrijven die AI-
patenten aanvragen, zijn er 12 gevestigd in Japan, drie in de VS en twee in China. Chinese 
onderzoeksinstellingen zijn goed voor 17 van de top 20 wetenschappelijke spelers op het 
vlak van AI-patentering en voor 10 van de top 20 instellingen op het vlak van AI-gerelateerde 
wetenschappelijke publicaties. Wereldwijd was 28% van alle AI-gerelateerde publicaties in 
de periode 2016-2018 afkomstig van Chinese auteurs. In Europa, de VS en Japan is het 
aandeel AI-publicaties de afgelopen 10 jaar afgenomen. Er zijn 167 universiteiten en 
publieke onderzoeksorganisaties die tot de top 500 van AI-octrooiaanvragers behoren. 
Hiervan zijn er 110 Chinees, 20 komen uit de V.S., 19 uit Zuid- Korea en 4 uit Japan. Er 
figureren ook vier Europese publieke onderzoeksorganisaties in de top 500 lijst. De hoogst 
geplaatste Europese instelling is het Duitse Fraunhofer Instituut, dat de 159ste rang bezet, 
terwijl het Franse Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) op 
plaats 185 staat. 



  

 Artificiële intelligentie: sociaal-economische verkenning  

 
 

 
16 

 

 

 

 

Arbeidsmarkt 
Zoals vele technologische ontwikkelingen die AI vooraf zijn gegaan, hebben ze gemeen dat ze 
een belangrijke impact hebben op werk: jobs worden gecreëerd, andere verdwijnen of wijzigen 
qua taakinhoud, een nieuwe mix van competenties is nodig, nieuwe arbeidsvormen en -relaties 
ontstaan en ook de arbeidsorganisatie blijft niet onberoerd. COVID-19 bracht dit in een 
stroomversnelling.  

 Impact op de werkgelegenheid. Volgens het WEF zullen er tegen 2025 ongeveer 85 
miljoen jobs verloren gaan en 97 miljoen jobs gecreëerd worden door een 
arbeidsherverdeling tussen mensen, machines en AI. Dat betekent een nettowinst van 12 
miljoen jobs. De netto-aangroei aan jobs zal volgens het WEF uiteindelijk dus veel lager 
liggen dan de oorspronkelijk ingeschatte netto toename van 58 miljoen jobs. Het WEF 
spreekt van een dubbele ‘on going’ disruptie: enerzijds de economische gevolgen van de 
coronapandemie die het groeipad van ‘jobs of tomorrow’ vertraagt en anderzijds de 
technologische evolutie die taken, jobs en skills verandert tegen 2025. Volgens 
McKinsey&Company zullen tegen 2030 75 tot 375 miljoen werknemers – zo’n 3 tot 14% van 
de wereldwijde beroepsbevolking – naar andere beroepen moeten overstappen omwille van 
de disruptieve impact van de digitalisering, automatisering en de vooruitgang van AI. De 
beroepen van de toekomst staan in het licht van de adoptie van nieuwe technologieën en de 
toenemende vraag naar nieuwe producten en diensten. Het gaat dan meer concreet over (i) 
jobs in de groene economie en de data & AI economie, over (ii) beroepen waar menselijke 
interactie een grote rol speelt zoals de zorgeconomie, marketing, verkoop en contentcreatie, 
over (iii) nieuwe functies in engineering, cloudcomputing en productontwikkeling of over (iv) 
functies die gericht zijn op omgaan en werken met mensen met diverse sociaaleconomische 
en culturele achtergronden. 

 Impact op de arbeidsmarktstructuur. Recent onderzoek toont aan dat AI en Machine 
Learning andere effecten zullen hebben dan computer- en robottechnologieën die 
jobpolarisatie tot gevolg hebben. AI zal naar grote waarschijnlijkheid niet alleen 
middengeschoolde jobs diepgaand beïnvloeden maar ook de laaggeschoolde 
werkgelegenheid en, zij het in mindere mate, ook het hooggeschoolde segment van de 
werkgelegenheid.  

Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen automatisering enerzijds dat menselijke 
arbeid vervangt bij zowel fysieke als cognitieve taken - vooral taken die voorspelbaar en 
routineus zijn - en AI anderzijds waar de relevantie van de technologie voor de werkplek 
minder over ‘taken’ en meer over ‘intelligentie’ gaat. Beroepen die bij automatisering minder 
in het vizier komen zoals managementfuncties, lopen wel een risico bij de introductie van AI. 
En daarmee liggen de parallellen tussen wat automatisering waarschijnlijk niet zal 
beïnvloeden en wat AI waarschijnlijk wel zal beïnvloeden, vrijwel perfect in lijn. 

 Carrièreverwachtingen van jongeren matchen onvoldoende met toekomstige 
arbeidsmarktvraag. Vanuit de invalshoek ‘mismatch tussen vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt’ is er de opmerkelijke en belangrijke vaststelling dat, ondanks de 
digitaliseringstrend, de opkomst van 3D-printing en de snelle ontwikkeling van artificiële 
intelligentie, de professionele voorkeuren van 15-jarigen de voorbije twintig jaar amper 
veranderd zijn. Integendeel, er is sprake van een grotere carrièreconcentratie, hetgeen 
betekent dat het aandeel 15-jarigen dat kiest voor één van de top 10 klassieke 
carrièrepreferenties, is toegenomen. Bovendien blijkt dat gemiddeld binnen de OESO 39% 
van de door de jongeren geciteerde jobs binnen de 10 tot 15 jaar het risico loopt op 
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automatisering (idem voor België). Dit vraagt om een goede studie- en 
beroepskeuzebegeleiding. 

 Het versterkend effect van COVID-19. Uit onderzoek blijkt dat de beroepsgroepen die het 
hardst getroffen worden door de coronacrisis in sterke mate overeenkomen met de 
beroepsgroepen die gevoelig zijn voor automatisering en AI, in het bijzonder de categorie 
van lager opgeleide werknemers. De dubbele impact van technologische ontwikkelingen 
zoals AI en de pandemische recessie zal de ongelijkheid op de arbeidsmarkt verdiepen. In 
vergelijking met de wereldwijde financiële crisis van 2008 is de impact van COVID-19 veel 
indringender en zal de ongelijkheid vooral in het nadeel spelen van mensen met lagere 
opleidingsniveaus. Geschat wordt dat 88 tot 115 miljoen mensen in 2020 in extreme 
armoede (met minder dan $1,90 per dag rondkomen) kunnen vervallen. In 2021 zal dat 
aantal aandikken tot 150 miljoen mensen. 

 Nieuwe arbeidsvormen. Met de smartphones, wereldwijde videoconferencing en 
cloudcomputing is werk niet langer plaats- en tijdsgebonden. Werknemers hebben een 
grotere vrijheid en flexibiliteit om waar en wanneer dan ook te werken, wat gunstige gevolgen 
kan hebben op het evenwicht tussen hun werk- en privéleven, maar ook op de tewerkstelling 
van personen die aangepaste werkregelingen wensen. Met de term ‘virtueel werk’ wordt 
verwezen naar alle vormen van arbeid uitgevoerd hetzij thuis, in openbare ruimtes of in een 
niet-klassieke werkomgeving waarbij gebruik gemaakt wordt van Internet, computers of 
andere ict-tools. Deze nieuwe vormen van werkgelegenheid worden gekenmerkt door de 
combinatie van onconventionele werkplaatsen, nieuwe technologieën en contractuele 
arrangementen.  Tewerkstelling als fulltime, vaste loontrekkende zal niet langer meer de 
standaardwijze van arbeid zijn en een one-size-fits-all benadering niet langer toepasbaar. Er 
is immers een toegenomen variëteit aan tewerkstellingscontracten en –voorwaarden die een 
ruime waaier aan situaties dekken zoals on-demand, on-call, casueel of intermitterend, 
projectcontracten, job-sharing en voucher-based werk. Dit fenomeen doet zich prominent 
voor in de platformeconomie.  

 Impact op de arbeidsrelaties in de platformeconomie. AI en andere digitale 
technologieën hebben een impact op de arbeidsrelaties aangezien zij mede aan de wieg 
staan van de platformeconomie. AI speelt een belangrijke rol voor het functioneren en het 
succes van digitale platforms, in het bijzonder online werkplatformen die vraag en aanbod 
van arbeid bij elkaar brengen. De mondiale platformeconomie heeft een geschatte waarde 
van $7,18 biljoen. Online platforms die vraag en aanbod van arbeid bij elkaar brengen 
worden werkplatforms genoemd. De werkplatformeconomie is momenteel een nog relatief 
jonge en kleine maar niettemin snelgroeiende economie. Gemiddeld werkte 8,6% van de 
EU-bevolking (16-74 jarigen) in 2018 ten minste een keer per maand via een digitaal 
platform. De meesten doen dit eerder sporadisch of in bijberoep. De ontwikkeling van de 
platformeconomie versterkt de niet-standaardisering van de arbeid. Nieuw is dat er een 
tripartiete relatie tot stand wordt gebracht tussen een platform, de dienstvrager en de 
dienstaanbieder waarbij het niet altijd duidelijk is in welke hoedanigheid elk van de deze drie 
partijen optreedt. De traditionele arbeidswetgeving wordt zo op diverse vlakken uitgedaagd, 
aangezien vele nieuwe arbeidsvormen buiten de gevestigde arbeidsmarktstructuren liggen. 
Vele platformwerkers (ook wel flexwerkers genoemd) zijn aan de slag als zelfstandige werker 
maar bevinden zich in een situatie die vergelijkbaar is met die van een werknemer in termen 
van economische afhankelijkheid en autonomie. De onduidelijke positionering van non-
standard workers en freelancers (self-employment) heeft ook arbeidsrechtelijke en 
sociaaleconomische repercussies. Geschat wordt dat nu reeds tot ongeveer de helft van de 
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mensen in om het even welke vorm van ‘non-standard work’ en ‘self-employment’ het risico 
lopen van onvoldoende toegang tot sociale bescherming. Tevens wordt gewag gemaakt van 
een (verhoogd) armoederisico. 

 Impact op de arbeidsorganisatie.  
• Teamgecentreerde arbeidsorganisatie. Digitale transformatie heeft een impact op de 

organisatiestructuur waarbij sprake is van een tendens naar meer zelfsturing en een 
evolutie naar een vlakke organisatiestructuur met kortere communicatie- en 
beslissingslijnen, meer inspraak en verantwoordelijkheden dieper in de organisatie. 
Toonaangevende ondernemingen evolueren steeds meer van functionele hiërarchische  
naar teamgecentreerde en netwerkgebaseerde arbeidsorganisaties en zoeken naar 
strategieën om AI in teams te integreren teneinde transformatieve bedrijfsresultaten te 
realiseren. 

• Complementariteit. Zogenaamde “superteams” – combinaties van mensen en machines 
die hun complementariteit benutten om problemen op te lossen, inzichten te verwerven 
en waarde te creëren - bieden organisaties het potentieel zichzelf opnieuw uit te vinden 
en nieuwe waarde en betekenis te creëren, terwijl ze werknemers de mogelijkheid 
bieden om hun loopbaan een nieuwe wending te geven waardoor hun waarde voor de 
organisatie en hun inzetbaarheid wordt vergroot. Complementariteit wordt voor het 
behoud van jobs een belangrijke invalshoek: niet zoveel mogelijk mensen vervangen 
door geavanceerde machines en robots, maar kiezen voor een model waarbij 
automatisering en digitalisering ten dienste staan van werkenden zodat mensen samen 
mét robotica productiever worden.  

• Werknemersbetrokkenheid. Belangrijk bij de introductie van AI in een onderneming en 
op de werkvloer is dat de juiste stakeholders, in het bijzonder de werknemers, op het 
juiste moment worden betrokken. Het risico bestaat dat, indien een AI-project top-down 
wordt opgelegd zonder voorafgaande informatieverstrekking of consultatie, AI zal 
gezien worden als een bedreiging met foute processen en veronderstellingen tot gevolg.  
Indien een AI-project van bij de start bottom-up ondersteund wordt, krijgen de 
werknemers een goed inzicht in de mogelijkheden en beperkingen. 

• Werkbaar werk. Digitalisering en niet-werkplekgebonden werk gaan hand in hand. 
Telewerken en een meer flexibele indeling van de werktijden kunnen bijdragen aan een 
betere werk-privé balans. Door de verstrengeling van de mix van werk en privéleven 
verandert echter ook de notie van ‘arbeidstijd’. Het huis is de werkplek geworden en 
medewerkers zijn vaak of altijd verbonden, waardoor het zeer moeilijk wordt om werk 
en huis te compartimenteren. Een diffuse scheiding van werk en privé kan leiden tot 
toename van stress en vergroot de kans op een burn out en andere 
gezondheidsproblemen. 

Competenties 
Over één ding zijn de onderzoeken het alleszins eens: zowel nieuwe als bestaande jobs zullen 
nieuwe skills vereisen. Nu reeds is er een stijgende vraag naar digitale en andere technische 
vaardigheden waaraan moeilijk kan worden voldaan. Het antwoord ligt niet alleen in het motiveren 
van mensen om nieuwe skills aan te leren, maar ook in het aanreiken van nieuwe wegen om deze 
skills te verwerven. De transitie naar een AI-geassisteerde samenleving behoeft niet alleen een 
upgrade van wetenschappelijke en technologische vaardigheden. Naarmate AI-systemen zich 
‘menselijker’ gaan gedragen, zullen ook sociale en humane wetenschappen meer en meer op de 
voorgrond treden. Richtingen als Talen, Kunst, Geschiedenis, Economie, Ethiek en Filosofie, 
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Psychologie en aanverwante wetenschappen dragen bij aan de ontwikkeling en upgrade van 
kritische, filosofische en ethische vaardigheden die een belangrijke rol spelen bij de verdere 
ontwikkeling en kadering van AI. 

 Digitale en AI-vaardigheden. De transformatie van bestaande jobs en het ontstaan van 
nieuwe banen vereisen aangepaste vaardigheden die, zeker op korte termijn, kunnen leiden 
tot een toenemende vaardigheidskloof en/of mismatch van arbeidsvraag en -aanbod. Deze 
vaardighedenkloof houdt een risico in voor de toekomstige groei van Europa. 
Ondernemingen in Europa worstelen met de zoektocht naar de vereiste talenten, in het 
bijzonder op het vlak van cybersecurity (48%), AI&robotica (48%) en big data (47% van de 
ondernemingen). Functies die erg gegeerd zijn maar moeilijk ingevuld raken zijn data-
analisten en -wetenschappers, AI- en Machine Learning-specialisten en software- en 
applicatie-ontwikkelaars. Werknemers die de laatste vijf jaar de overgang hebben gemaakt 
naar een ‘nieuwe job’ binnen de Data en AI cluster, vertonen een zeer groot tekort aan 
vaardigheden voor data-wetenschappen, AI, natuurlijke spraakverwerking, cloud computing 
en signaalverwerking. 

 Nood aan een nieuwe mix van vaardigheden. Om de inzetbaarheid van individuen te 
verhogen is het steeds belangrijker om - naast vaktechnische vaardigheden - de meer 
generieke (beroeps)vaardigheden op peil te houden (“double-deep skills). Generieke 
vaardigheden vergemakkelijken namelijk de overgang naar andere functies binnen de 
onderneming of naar een nieuwe baan elders, zijn bijzonder belangrijk voor de uitvoering 
van taken waarin de menselijke inbreng nodig is en zijn cruciaal voor het effectief gebruik 
van digitale technologieën in het dagelijks leven. Vaardighedengroepen zoals kritisch denken 
en analyseren, probleemoplossend vermogen, kunnen samenwerken, management van en 
communicatie over activiteiten, technologie design en programmatie worden tegen 2025 
steeds belangrijker. Ook persoonlijke ontwikkeling (self-employment: actief leren, 
weerbaarheid, stressbestendigheid en flexibiliteit) wordt door ondernemingen tot de top van 
vaardighedengroepen gerekend. Belangrijke concrete vaardigheden zijn onder meer 
analytisch denken en innoveren, active learning en learning strategies, complexe 
probleemoplossing, kritisch denken en analyseren, creativiteit, originaliteit en initiatief, 
leiderschap en sociale invloed, technologiegebruik, design en programmering, 
weerbaarheid, stressbestendigheid en flexibiliteit. 

 COVID-19 versterkt nood aan vaardigheden. Door de COVID-19 pandemie worden 
ondernemingen versneld geconfronteerd met een nieuwe manier van werken, gekenmerkt 
door fysieke afstand tot de werkplaats, en grote veranderingen in het gedrag en voorkeuren 
van klanten. De relance dwingt bedrijven en organisaties om hun activiteiten strategisch te 
herbekijken in functie van het nieuwe ‘normaal’. Productiebedrijven herconfigureren hun 
toeleveringsketens en productielijnen. Dienstenbedrijven leggen de nadruk op digitale 
klanttrajecten en contactloze operaties. Deze veranderingen zullen aanzienlijke gevolgen 
hebben voor de vereiste vaardigheden en capaciteiten van het personeel die met nieuwe 
tools moeten leren omgaan om het thuis- en afstandswerken alsook het veranderende werk 
op de werkvloer met gewijzigde gezondheids- en veiligheidsvereisten onder de knie te 
krijgen. 

 Nood aan bijscholing en omscholing. Vanwege de snelle veroudering van kennis en 
vaardigheden zijn investeringen in scholing cruciaal. Het gaat om bijscholing (upskilling) 
waarbij het personeel nieuwe vaardigheden opdoet om de huidige functies te kunnen blijven 
vervullen en omscholing (reskilling) waarbij het personeel moet beschikken over 
vaardigheden om andere of compleet nieuwe functies te kunnen uitoefenen. Volgens het 
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WEF zou de helft van de werknemers zich tegen 2025 moeten omscholen om de 
technologische vooruitgang bij te benen. 94% van de grote ondernemingen wereldwijd geeft 
aan te verwachten dat werknemers nieuwe vaardigheden op de werkvloer zullen opdoen. 
Van minstens net zo groot belang als bijscholen en omscholen is het versterken van 
effectieve vormen van leren op de werkplek. Dat kan zijn door vormen van informele 
scholing, learning-by-doing, maar ook taakroulatie en bewuste aandacht voor 
talentontwikkeling. 

 Levenslang leren is een must. Het vermogen om nieuwe vaardigheden te leren alsook om 
samen te werken, te communiceren en zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden 
worden des te belangrijker voor loopbanen in een lange termijnperspectief. Vlaanderen 
kampt met een achterstand inzake de participatie aan levenslang leren. In de Europese Unie 
(EU27) volgden in 2019 gemiddeld 10,8% van de inwoners een opleiding. Vlaanderen scoort 
met een participatiegraad van 8,6% onder het EU-gemiddelde. Tegenover de 
Scandinavische landen (Zweden 34,3%, Finland 29% en Denemarken 25,3%), Estland 
(20,2%), Nederland (19,5%), Frankrijk (19,5%) en Luxemburg (19,1%) is de achterstand 
groot. Een van de oorzaken van de lage participatiegraad is het relatief grote aandeel van 
de bevolking dat niet geïnteresseerd is om deel te nemen aan levenslang leren: 82% in 
Vlaanderen tegenover gemiddeld 76% voor alle OESO-/PIAAC-landen. Vlaanderen hangt 
samen met Tsjechië, Italië, Griekenland, Polen, Slovakije en Turkije onderaan de ranglijst in 
termen van “leerbereidheid” van werknemers.  

Een opvallende vaststelling is ook dat een kwart van de Vlaamse volwassenen niet wil 
deelnemen omdat ze denken er geen nood aan te hebben. Bij sommige groepen – zoals 
kortgeschoolden, 55-plussers en niet-beroepsactieven – loopt dit aandeel op tot bijna 40%. 
Ook het loopbaanperspectief scoort laag: slechts 7% geeft aan opleiding te volgen om de 
kansen te verhogen bij het vinden van een andere job, 4% om een bedrijf op te starten en 
3% om het risico op jobverlies te minimaliseren. Leren op de werkvloer staat dus vooral in 
het teken van de huidige job (om het werk beter te kunnen doen) of om kennis in brede zin 
te verruimen. Leren om de job niet te verliezen of om van job te veranderen, komt veel minder 
voor. 

Ook blijkt dat net de werknemers met jobs die in aanmerking komen voor automatisering, 
minder participeren aan opleidingen en dit geldt zowel voor in-house opleidingen als 
opleidingen buiten het werk (zowel formele opleidingen als afstandsleren).  

Human Resources 
AI is ook voor Human Resources (HR) een belangrijk onderwerp omdat HR draait om het 
managen van personeel en hun job in organisaties. HR-Management (HRM) moet medewerkers 
in een organisatie klaarstomen voor de grote veranderingen die op hen afkomen en hen wapenen 
om met die transformaties om te gaan. 

 Opportuniteiten van AI. Met de introductie van AI beoogt HR vraagstukken beter te 
begrijpen betreffende onder meer het opsporen en begeleiden van nieuw talent, het 
aanpassen van de opleidingsmethoden, het mogelijk maken van samenwerking tussen 
generaties (de overdracht van vaardigheden van de ene generatie naar de volgende), het 
optimaliseren van rekruteringsprocessen en het bevorderen van interne mobiliteit. AI laat toe 
dat HR-management en -taken op een efficiëntere wijze kunnen worden uitgevoerd. De 
huidige AI-toepassingen in de HR-cyclus zijn gebaseerd op Narrow Intelligence en worden  
ingezet voor specifieke taken zoals prescreening, werving en selectie, employee experience, 
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teamwerk, communicatie, training en carrièreplanning, analyse van prestaties en behoeften 
van werknemers. 

 De menselijke HR-component blijft doorslaggevend. AI kan specifieke en repetitieve 
taken in HR perfect overnemen zodat er meer tijd vrij komt voor complexe strategische 
vraagstukken, waardoor die opdrachten net meer een menselijke invulling krijgen door 
creativiteit, innovativiteit, vindingrijkheid en out of the box denken, maar ook het leggen van 
contacten, het voeren van gesprekken en luisteren naar mensen, zich kunnen inleven en 
empathie tonen… Chatbots en andere AI-tools kunnen niet omgaan met zeer delicate 
problemen. Mensen werken immers niet altijd op de voorspelde manier en kunnen zich 
aanpassen aan en veranderen in functie van een gewijzigde context of omgeving. 

 Uitdagingen bij de introductie van AI. Er komen heel wat uitdagingen kijken bij de 
introductie van AI in de HR-afdeling. AI-technologieën vereisen uitgebreide financiële en 
personeelsinvesteringen alsook de nodige digitale vaardigheden. HR-managers moeten een 
robuuste business case hebben waarom ze met technologie willen experimenteren en hoe 
ze het willen inzetten voor hun mensen en de organisatie. Deze uitdagingen maken dat 
wereldwijd nog maar weinig bedrijven AI binnen hun HR-afdeling gebruiken. In Vlaanderen 
geeft slechts 1 op de 4 HR-verantwoordelijken aan met AI bezig te zijn, in het bijzonder op 
het vlak van automatische CV-screening en het personaliseren van nieuws en content. 
Vooral grote bedrijven (1 op de 2) hebben plannen rond AI. 3 op 4 bedrijven met minder dan 
500 werknemers geven aan geen plannen te hebben. Daarnaast moet bij de introductie van 
een AI-systeem gewaakt worden over issues op het vlak van kwalitatieve data, privacy, 
vooroordelen, transparantie en verklaarbaarheid (black box) en rechten van de werknemer. 

 De impact van COVID-19. De snelheid en de omvang van de crisis dwong tot een 
wendbaarder en responsiever people management in ondernemingen. COVID-19 zette 
ondernemingen ertoe aan hun HR-afdelingen te ondersteunen door het versneld inzetten en 
aanpassen van technologie. Dit heeft geresulteerd in nieuwe ontwikkelingen op het gebied 
van HR, samenwerking en e-learning.  

 VDAB en AI. VDAB gaat als arbeidsbemiddelaar in zijn contacten met klanten voortaan uit 
van een ‘digital first’-benadering. Door deze benadering krijgen de bemiddelaars en 
instructeurs meer tijd om te investeren in  persoonlijke dienstverlening (face-to-face 
bemiddeling en opleiding) voor klanten die minder digitaal vaardig zijn of minder kans op 
werk hebben. Werkzoekenden worden binnen de vernieuwde dienstverlening van VDAB 
sneller opgevolgd met het vernieuwde digitaal dossier ‘Mijn Loopbaan’ die hen moeten 
helpen een job te vinden. VDAB zet hierbij nieuwe technieken zoals AI in om meer 
interessante vacatures aan te bieden aan werkzoekenden en omgekeerd meer geschikte 
profielen voor te stellen aan bedrijven. Zo kan een werkzoekende bijvoorbeeld ook 
jobsuggesties krijgen op basis van wat anderen met een gelijkaardig profiel interessant 
vinden. Naast matching, kan VDAB aan de hand van AI tevens inschatten hoe groot de kans 
op werk is bij werkzoekenden. VDAB wil AI en data in de toekomst nog beter inzetten in 
functie van de klant, nl. als persoonlijke assistent (‘trusted advisor’) die de werkzoekende, 
werknemer of werkgever rechtstreeks met tips en tricks begeleidt. Aan de opdracht van 
VDAB werden recent 3 regisseursrollen    toegevoegd,    met    name    de    rol    van 
activerings-,    loopbaan-  en  dataregisseur, waarbij AI zal ingeschakeld worden om invulling 
te geven aan de respectieve nieuwe opdrachten. 
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Onderwijs 
Onderwijs heeft als kerntaak de samenleving voor te bereiden op die toekomst. Scholen zelf zijn 
ook onderhevig aan technologische ontwikkelingen. In de context van onderwijs gaat het om 
Educatieve Technologieën (EdTech), het gebruik van technologie om lesgeven en leren te 
ondersteunen. Daarbij draait het vaak om artificiële intelligentie. EdTech heeft tot gevolg dat 
scholen niet alleen lesgeven over technologie, maar zelf ook meer met technologie gaan 
experimenteren en technologie gaan gebruiken. 

 Opportuniteiten en uitdagingen van EdTech. Volgens schattingen zal de globale markt 
van Educatieve Technologieën (EdTech) in  2020 $252 miljard waard zijn en tegen 2025 
aangroeien tot $341 miljard. De groei tekent zich voornamelijk af in landen als China en 
India, niet toevallig landen met een enorm klantenpotentieel. In 2018 vertegenwoordigden 
ze samen 70% van het globaal geïnvesteerde durfkapitaal in EdTech. Omwille van de 
opportuniteiten van EdTech heeft de Europese Commissie een nieuwe actieplan digitaal 
onderwijs gelanceerd. Eén van de cruciale aspecten, naast digitale vaardigheden, die het 
actieplan wil aanpakken is de toepassing van een breed en groeiend scala aan digitale 
technologieën (apps, platforms, software) om onderwijs en opleiding te verbeteren en uit te 
breiden. EdTech en AI bieden leerkrachten tal van mogelijkheden om hun onderwijs anders 
te organiseren en op een meer gepersonaliseerde basis in interactie te treden met studenten, 
met bijzondere aandacht voor hun specifieke behoeften. Niettemin zijn er aandachtspunten 
en bekommernissen: 
• De inzet van EdTech en AI vergt een toekomstvisie over de plaats en de rol van AI bij 

‘leren’. De huidige AI-leersystemen staan nog in hun kinderschoenen en ondervinden 
doorgaans grote moeilijkheden wanneer zij te maken krijgen met innovatieve, creatieve 
‘betekenisvolle’ activiteiten die geavanceerde vormen van menselijke intelligentie en 
leren veronderstellen. Daarom is er nood aan een continue reflectie over de doelmatige 
en verantwoorde toepassing van AI met als doel inzicht te verschaffen waarom en 
waartoe AI gebruikt wordt. Dit veronderstelt dat opleiders, leerkrachten en 
beleidsmakers een goed inzicht hebben van AI in de bredere context van de toekomst 
van leren. Toekomstgerichte beleidsverkenningen, waarbij de nadruk ligt  op onderzoek 
naar de rol van AI in toekomstig (gewenste) ontwikkelingen rond ‘leren’ en ‘lesgeven’, 
kunnen ertoe bijdragen deze uitdaging het hoofd te bieden. 

• Inzetten op EdTech en AI vergt onderwijs en opleiding gericht op “21st century skills”. 
Het opstellen van ‘future-ready’ curricula impliceert dat de belangrijkste taalkundige, 
wiskundige en technologische vaardigheden moeten worden beoordeeld en 
geëvalueerd  en dat voldoende aandacht wordt besteed aan het opbouwen van digitale 
geletterdheid. Een zwakte in de meeste onderwijssystemen blijft vandaag het 
ecosysteem voor levenslang leren dat hoofdzakelijk gericht is op hoogopgeleide 
werknemers, terwijl de participatie aanzienlijk lager blijft bij werknemers die actief zijn in 
potentieel automatiseerbare banen. 

• Inzetten op EdTech en AI vergt waakzaamheid over gelijke toegang en e-inclusie. 
Covid-19 brengt mogelijk met zich mee dat onderwijs in de toekomst altijd op een 
blended manier georganiseerd wordt. EdTech biedt onderwijssystemen de mogelijkheid 
om die flexibiliteit aan de dag te leggen. Echter, niet alle lerenden konden bereikt 
worden, er waren grote (kwaliteits)verschillen tussen scholen en de leraren waren lang 
niet altijd voldoende voorbereid om deze omslag te realiseren. Volgens UNESCO 
bedroeg de toegang tot digitaal onderwijs zelfs in de meest ontwikkelde landen ter 
wereld tijdens de eerste COVID-19-crisis ongeveer 90%, maar bleef 10% van de 
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scholieren achter. Minder dan 25% van de lage-inkomenslanden heeft een vorm van 
leren op afstand aangeboden. Uit onderzoek van de KULeuven is gebleken dat de 
leerachterstand als gevolg van de sluiting van de scholen in Vlaanderen door het 
coronavirus eerder dit jaar, kan oplopen tot een half jaar. Die achterstand is veel groter 
dan verwacht. In het bijzonder kansarme leerlingen kunnen vaak moeilijk 
afstandsonderwijs genieten en thuiswerken. Het is momenteel onduidelijk of en in welke 
mate in de Vlaamse scholen geëxperimenteerd werd/wordt met AI in de strijd tegen 
leerachterstand ten gevolge COVID-19. De kloof tussen leerlingen kan bovendien in de 
hand gewerkt worden door de kloof die dreigt te ontstaan tussen scholen: een kopgroep 
die doorgaat met vernieuwing en een peloton dat aarzelt en ter plaatse blijft trappelen. 
Het onderwijssysteem heeft dan ook nood aan een duidelijke en efficiënte 
technologiestrategie die een breder gebruik van en gelijke toegang tot technologie in 
het onderwijs garandeert. 

• Het inzetten van AI-systemen vraagt de nodige ethische reflecties. AI-algoritmen werken 
met historische data, hetgeen ertoe leidt dat zij de werkelijkheid zien als een herhaling 
van het verleden. Dit heeft verregaande ethische implicaties omdat beoordelingen van 
studenten gebaseerd zijn op historische culturele waarden en succesmaatregelen. Meer 
fundamenteel stelt zich voor AI-systemen de problematiek van de vrije wil van de mens 
die hem in staat stelt beslissingen te nemen die geen replica zijn van het verleden. De 
huidige state of AI-art schiet te kort om hierop in te spelen. Ook vooroordelen of bias die 
(bewust of onbewust) in het algoritme zijn geprogrammeerd en de kwaliteit van de 
datasets waarop het algoritme wordt getraind vormen belangrijke ethische 
aandachtspunten. Verder zijn ook AI-privacy en -security gewichtige issues in een 
onderwijssetting, aangezien het bijvoorbeeld technisch mogelijk is om emoties en 
concentratie van studenten via video-geconnecteerde AI-systemen in real time te 
monitoren. Tevens zijn AI systemen goed geschikt om informele informatie te 
verzamelen over vaardigheden, ervaring en competenties vanuit open databronnen. 
Ook hier stellen zich ethische en regelgevende uitdagingen. 

• EdTech en AI vergen een uitstekende ict-infrastructuur en de nodige digitale 
vaardigheden. Een professioneel ingerichte ict-infrastructuur is een belangrijke 
randvoorwaarde om technologie in het onderwijs in te zetten. De dagelijkse 
afhankelijkheid van die technologie vereist een betrouwbaar, schaalbaar en veilig ict-
fundament. Ook dienen er data beschikbaar te zijn om AI-modellen te trainen. De 
randvoorwaarden voor succesvolle AI-toepassingen zijn niet alleen technisch van aard. 
Ook dienen docenten, schoolleiders en bestuurders de meerwaarde van AI-
toepassingen kunnen zien en verantwoord kunnen inzetten. Hiervoor is het noodzakelijk 
dat personeel in het onderwijs over voldoende digitale vaardigheden beschikt. 

 Indicaties voor de AI-readiness van het onderwijs. Op basis van een aantal parameters 
kunnen indicaties voor de AI-readiness van het onderwijs afgeleid worden. 
• Het gebruik van ICT in schoolomgevingen (OESO Talis-resultaten). De Talis-resultaten 

suggereren dat het lerarenkorps niet echt gewend is om te gaan met ICT en dat de 
digitale technologie in heel wat scholen nog niet echt op punt staat. De scores van de 
Vlaamse Gemeenschap liggen doorgaans onder het OESO-gemiddelde. 

• De toepassing van e-leren. Uit de Index of Readiness for Digital Lifelong Learning blijkt 
dat België in  2018 binnen de EU tot de zwakst scorende landen behoort op het vlak 
van digitalisering van leeractiviteiten: een 21ste plaats met een indexscore van 0,575. De 
beste leerlingen van de klas zijn Estland (0,685), Nederland (0,681), Finland (0,672), 
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Luxemburg (0,668), Malta (0,642) en Cyprus (0,641). Het belang van e-leren is in 
Vlaanderen de afgelopen jaren sterk toegenomen, maar het beschikbare aanbod is 
versnipperd en weinig zichtbaar. 

• De digitale vaardigheden van de burgers en de studenten (Digital Economic and Society 
Index, Europese Commissie). Digitale vaardigheden van de burgers en studenten 
kunnen de absorptie van AI op school faciliteren. Op het vlak van digitaal vaardige 
burgers schommelt België rond het EU-gemiddelde. Het loopt sterk achter op landen 
als Nederland, Finland, het VK, Duitsland, Denemarken en Zweden. Focust men op de 
leeftijdscategorie van 16 tot 24 jaar waarin jongeren veelal nog leerplannen koesteren, 
dan blijkt dat België doorgaans slechter doet dan het EU-gemiddelde en een serieuze 
achterstand heeft ten aanzien van Kroatië, Nederland, het VK, Finland en Estland. 

• Gespecialiseerd onderwijsaanbod. De AI-onderwijspenetratiegraad (het aantal AI 
bachelor en masterprogramma’s per 100 programma’s) is het hoogst in Roemenië, 
Slovakije en Estland. Ook de Scandinavische landen scoren goed. België bevindt zich 
in de middenmoot en doet iets beter dan het EU28-gemiddelde (4 AI academische 
programma’s per 100). Het grootste aanbod in absolute cijfers vindt men terug in het 
VK, Nederland en Duitsland. Een beperkt gespecialiseerd onderwijsaanbod in 
gevorderde digitale vaardigheden kan een belemmering betekenen voor de AI-
penetratiegraad. 

 Indicaties voor het digitale aanpassingsvermogen van het onderwijs voor de impact 
van COVID-19. Tegen de achtergrond van de COVID-19 crisis kan het 
aanpassingsvermogen van leerkrachten en scholen aan nieuwe manieren van onderwijs 
(online, afstands, blended) een indicatie geven van het vermogen van het onderwijs om met 
AI om te gaan. Hoe groter dat aanpassingsvermogen, hoe beter de leerachterstand en op 
langere termijn de economische schade in een land/regio kan beperkt worden. Het 
economisch verlies op lange termijn ten gevolge van de leerachterstand die de huidige 
jongerengeneratie wereldwijd opliep door de crisis, wordt ingeschat op $10 biljoen.  
• Digitale paraatheid van het lerarenkorps. Uit de OESO-Talis-resultaten kan afgeleid 

worden dat de overgang naar afstandsonderwijs een uitdaging zou betekenen voor één 
derde van de OESO-leerkrachten en één vierde van de Vlaamse leerkrachten, en 
eerder problematisch zou zijn voor ongeveer één op vijf OESO-leerkrachten en één op 
tien Vlaamse leerkrachten. Tevens blijkt dat er nog ruimte is voor verdere bekwaming 
in ICT-vaardigheden door professionele vormingsactiviteiten, meer uitgesproken in 
Vlaanderen dan op OESO-niveau. 

• Innovatiegerichtheid van het lerarenkorps. In de OESO blijkt ¾ van de leerkrachten 
open te staan voor innovatieve leerpraktijken, 10 procentpunten hoger dan in 
Vlaanderen. Nochtans komt die innovatiegerichtheid, meer nadrukkelijk nog voor 
Vlaanderen, niet tot uiting in deelname aan online opleidingen, de participatie aan 
professionele groepsopleidingen of lerarennetwerken op school of  de inhoud van de 
vormingsactiviteiten, in het bijzonder op het vlak van ICT-vaardigheden en 
geïndividualiseerd leren om les te geven (die relevant zijn voor AI in het onderwijs).  

 Impact op de onderwijsmethodiek. AI biedt mogelijkheden om de persoonlijke begeleiding 
op maat en individuele aandacht voor de leerling te versterken. Vooral bij het aanleren van 
kennis en denkvaardigheden wordt een grotere rol verwacht van deze technologie.  AI-
toepassingen kunnen steeds completer het leerproces van een leerling volgen en op basis 
van analyses en voorspellingen, gerichte feedback geven en aanpassingen voorstellen in de 
leerroute. Daardoor krijgt de leerkracht meer tijd en ruimte om zich te richten op begeleiding 
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en coaching. Belangrijke toepassingen van geïndividualiseerd leren zijn adaptief 
leermateriaal, intelligent tutoring system, knowledge tracing en analytical dashboards. 
Vlaanderen zet ook stappen in gepersonaliseerd leren zoals het leerplatform GO! IXZO!, 
Imec’s smart education programme en het project i-Learn van de Vlaamse overheid. Slimme 
educatieve content, virtuele leeromgevingen en wereldwijde klaslokalen zijn andere 
onderwijsmethodieken die opgang maken. Al bij al laat de huidige stand van zaken nog niet 
toe uitsluitsel te geven over de effectieve voordelen van AI-gebaseerde 
onderwijstoepassingen. De vooruitgang in het leerproces van studenten ten gevolge van 
intelligente studiebegeleidingssystemen zou niet zozeer kunnen worden toegeschreven aan 
het AI-systeem zelf dan wel aan de opleiding van de leerkracht in de pedagogische 
aanwending van de technologie. Daarom wordt gepleit om het gebruik van 
onderwijstechnologie samen met docenten te ontwerpen (co-design). 

 Impact op de leerling. De  impact van AI zal verschillen naargelang het onderwijsniveau. In 
het basisonderwijs kan AI ertoe leiden dat leerlingen vaker een uitleg krijgen die 
gepersonaliseerd is naar moeilijkheidsgraad en leerstijl. Dit betekent, afhankelijk van de 
ontwikkelingen op het gebied van digitale leermiddelen, dat leerlingen in het klaslokaal meer 
tijd achter een computer (of tenminste een scherm) zullen doorbrengen. Desondanks wordt 
verwacht dat er nog steeds veel persoonlijk contact (nodig) zal zijn tussen leerling en docent. 
In het secundair onderwijs zal de impact van AI voor de leerling minder groot zijn ten opzichte 
van het basisonderwijs. AI-toepassingen zullen daar met name terug te vinden zijn in de 
werkvormen waar nu al zelfstandig wordt gewerkt. In het hoger onderwijs kan de impact van 
Massive Open Online Courses (MOOC’s) mogelijk zeer groot zijn. Wanneer MOOC’s AI 
gaan integreren is het niet onaannemelijk dat via een MOOC dezelfde kennis en 
vaardigheden sneller, tegen lagere kosten, en van een meer prestigieuze onderwijsinstelling 
kunnen worden vergaard dan in het traditionele hoger onderwijs. 

Het is van belang dat leerlingen kennis en vaardigheden opdoen die hen voorbereiden op 
een maatschappij met AI: hoe ze moeten omgaan met suggesties van AI-analyses, wat de 
kenmerkende verschillen tussen mensen en machines zijn, hoe resultaten en suggesties van 
AI-analyses tot stand komen en hoe ze deze kunnen en mogen gebruiken. Ook het lezen en 
interpreteren van dataoverzichten en dashboards zijn vaardigheden die aan belang zullen 
winnen. Het niveau van de lees- en STEM-vaardigheden van de Vlaamse studenten kan een 
indicatie geven van de aanleg voor digitale geletterdheid. Opmerkelijke vaststelling is dat de 
PISA-resultaten van 2018 een dalende trend voor leesvaardigheid, wiskundige en 
wetenschappelijk geletterdheid bij de Vlaamse 15-jarigen laten zien. Op het vlak van 
leesvaardigheid vallen de Vlaamse 15-jarigen uit de top 10. Voor wiskunde en 
wetenschappen daalt het percentage toppresteerders het sterkst in Vlaanderen (-15%). En 
ook voor wetenschappelijke geletterdheid gaat de gemiddelde score achteruit (-20 punten 
ten aanzien van 2006).  

 Impact op de leerkracht. Leerkrachten spenderen tot 40% van hun werktijd (zo’n 13 uren 
per week) aan activiteiten die door AI kunnen geautomatiseerd worden. Daardoor kunnen ze 
meer tijd besteden aan taken die lastig/niet over te nemen zijn door AI. De hoop en 
verwachting is dat dit leidt tot minder werkdruk en een aantrekkelijker beroep. De vertrouwde 
leerkrachtgerichte aanpak waar lesgeven centraal staat, verschuift richting leerlinggerichte 
onderwijsmodellen met persoonlijke leertrajecten: leerkrachten worden meer en meer 
designers van het leerproces en ontwikkelaars van leerpaden op maat, die datamanagement 
beheersen en sociaalemotioneel kunnen coachen. De grootste verwachting ligt dan ook in 
AI-geassisteerde leerkrachten, niet in AI-gestuurde klas- en lesomgevingen. Omdat de 
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gemiddelde werkdag van een leraar gaat veranderen, vergt dit nieuwe kennis en 
vaardigheden die nu nog nauwelijks onderdeel zijn van het takenpakket van leerkrachten. 
België staat echter slechts op de 63ste plaats (op 78 landen) wat vaardigheden van leraren 
betreft om digitale middelen te integreren in hun lessen. Het gebruik van ICT voor lesgeven 
vormt slechts voor 51% van de Belgische leerkrachten een onderdeel van hun formele 
opleiding (OESO-gemiddelde van 56%). En ICT-vaardigheden in lesgeven maken slechts 
voor 40% van de Belgische leerkrachten deel uit van hun professionele 
ontwikkelingsactiviteiten (OESO-gemiddelde 60%). 

 Impact op de school. Scholen kunnen AI-processen inzetten om te bepalen welke 
studierichtingen het meest geschikt zijn voor leerlingen, om efficiënte studentenwerving te 
organiseren, om IT-processen te verbeteren of efficiëntiewinsten te boeken, en nog om de 
veiligheid te verbeteren. Het blijft in die context evenwel belangrijk om ethisch met data om 
te gaan en controle uit te oefenen op AI-activiteiten. Het is nuttig dat scholen een visie 
opstellen over de inzet van AI-toepassingen binnen het eigen onderwijs. Deze visie maakt, 
zowel naar het eigen personeel als naar ouders (en indirect leerlingen), duidelijk hoe ver de 
school gaat, en wat het ambitieniveau is. Een uitstekende digitale infrastructuur is een must 
om het potentieel van AI ten volle in een schoolomgeving te kunnen benutten, meer in het 
bijzonder bij de ontplooiing van digitale leeromgevingen. In het Vlaamse onderwijs is er 
vooruitgang te bespeuren in de digitale infrastructuur zowel op het vlak van digitale 
apparatuur, draadloze internetverbinding en digitale leerlingvolgsystemen. Paradoxaal 
genoeg wordt nog steeds relatief weinig gebruik gemaakt van ICT tijdens de les en dat in 
alle onderwijsniveaus. ICT wordt vooral gebruikt voor communicatie, lesvoorbereidingen en 
presentaties, maar weinig voor digitale toetsen, projectwerking en het verwerven van 
leerstof.  

De toepassingen van AI bij de overheid 
AI biedt heel wat mogelijkheden om de dienstverlening door de overheid te verbeteren, de 
organisatie te herdenken en te hervormen en de betrokkenheid van de burgers bij de 
dienstverlening te bevorderen. Als aanjager, bewaker en regulator van AI (zie volgend item) bezet 
de overheid een centrale positie die haar verplicht visionair en strategisch na te denken over de 
overheidsbrede introductie en uitrol van AI in haar werking en dienstverlening.  Een aantal 
essentiële randvoorwaarden mogen daarin niet ontbreken. 

 Het gebruik van AI door de overheid. Overheden experimenteren met en implementeren 
AI-projecten die gericht zijn op een betere en efficiëntere openbare dienstverlening en 
organisatiemanagement. Zij worden daartoe enigszins ook gedwongen, gelet op de steeds 
complexere maatschappelijke uitdagingen en de budgettaire krapte. Hoewel AI innovaties in 
de overheidswerking kan bevorderen, is het niet altijd de aangewezen oplossing voor elk 
probleem. Daartoe moeten alternatieven worden geanalyseerd en afwegingen gemaakt die 
zijn gebaseerd op een goed begrip van de behoeften van de gebruiker. Tevens moet 
rekening gehouden worden met heel wat organisatorische, technologische, infrastructurele, 
personele en juridisch-ethische beschouwingen alvorens de weg van AI in te slaan. Op basis 
van een illustratieve database met waargenomen toepassingen kan afgeleid worden dat de 
overheidssector in de Europese lidstaten momenteel hoofdzakelijk gebruik maakt van 4 
toepassingen. Van 230 waargenomen toepassingen in de overheidssector heeft twee derde 
betrekking op: 
• chatbots, intelligente digitale assistenten, virtuele agenten en aanbevelingssystemen 

(51 waarnemingen) 
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• predictieve analyse, patroonherkenning, simulatie en datavisualisatie (36 
waarnemingen) 

• computer vision en identiteitsherkenning (29 waarnemingen) 
• expert en rule-based systemen en algoritmische besluitvorming (29 waarnemingen). 

 Cruciale randvoorwaarden.  
• Leiderschap en vertrouwen. Vertrouwen in AI is een sleutelwoord en een conditio sine 

qua non voor een succesvolle introductie van AI. Zonder vertrouwen ontbreekt elk 
fundament voor het concipiëren van een robuust juridisch-ethisch kader, het 
ontwikkelen van initiatieven, het exploreren van toepassingen en de concrete 
implementatie in beleidsdomeinen. Omwille van het strategisch belang van vertrouwen 
neemt best het hoogste politieke niveau het leiderschap op. Dit heeft het voordeel dat 
de uitgetekende strategische beleidslijnen doorsijpelen naar zowel de departementen 
en agentschappen als de lagere beleidsechelons zodat een ruime cultuurshift kan 
bewerkstelligd worden. Vertrouwen in AI kan ook versterkt worden door te 
experimenteren (zie ook verder), bijvoorbeeld in living labs en veilige sandboxes, met 
betrokkenheid van en in dialoog met alle relevante stakeholders, door in te zetten op 
steunmaatregelen voor innovatie en O&O, door investeringen in infrastructuur en 
vaardigheden, door een adequate regelgevingsomgeving en door strategische 
beleidsplannen om AI gemeengoed te maken in het economisch weefsel en 
samenleving. 

• Een efficiënt datamanagement. Opdat AI een oplossing zou kunnen bieden voor 
beleidsproblemen of werkingsprocessen, is het belangrijk dat overheden een 
datamanagementsysteem op poten zetten dat toelaat toegang te hebben tot 
omvangrijke, nauwkeurige en nuttige gegevens, de privacy te bewaken en te voldoen 
aan maatschappelijke en ethische normen. Datamanagement veronderstelt tevens dat 
overheden een strategische aanpak ontwikkelen voor het opbouwen van 
kwaliteitsdatasets alsook het verkrijgen van data uit externe bronnen zoals de private 
sector.  

De laatste jaren kan een groeiende belangstelling worden vastgesteld in de 
interoperabiliteit, openheid en deling van overheidsdata. Open data wordt beschouwd 
als een motor voor innovatie, economische groei, transparantie en participatie. De 
inspanningen van de overheden inzake open data worden gemeten door de OESO 
OURdata (open, useful and reusable data) Index. België bevindt zich met een score van 
0,58 onder de gemiddelde OESO-index van 0,60 en heeft een grote achterstand 
tegenover de koplanden zoals Zuid-Korea (0,93), Frankrijk (0,90), Ierland (0,77) en 
Japan (0,75). Ook de EU-landen (toestand 2019) Spanje (0,70), Griekenland (0,7), 
Slovenië (0,67), Nederland (0,65), Oostenrijk (0,65), Polen (0,63), Tsjechië (0,61) en 
Italië (0,6) gaan België nog vooraf.  

Ook het delen van gegevens tussen private organisaties en tussen private organisaties 
en de overheid kan enorme voordelen voor de samenleving opleveren, zoals het vinden 
van remedies tegen ziekten, het effectiever bestrijden van crisissen of het aangaan van 
de klimaatuitdagingen. Thans gebeurt er (te) weinig uitwisseling van private 
datacollecties (ook met de overheid). Drempels betreffen onder meer de technische 
uitdagingen, legitieme privacykwesties en de vrees dat een concurrent er een 
voorsprong mee kan uitbouwen. 
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• Belang van multidisciplinariteit en inclusie. Het ontwerpen van AI-strategieën en 
lanceren van -projecten is een multidisciplinair proces dat niet alleen technologisch-
economische maar ook juridisch-ethische, sociale en andere beleidsoverwegingen 
omvat. In het kader van AI kunnen gediversifieerde en inclusieve teams belangrijke 
aandrijvers van innovatie zijn en ertoe bijdragen dat vanaf het begin mogelijke 
vooroordelen worden voorkomen of geëlimineerd.  

• Nood aan capaciteitsopbouw. AI-introductie en -transformatie bij de overheid 
veronderstelt de inzet van voldoende budgettaire middelen en de beschikbaarheid over 
de nodige skills. Om de capaciteitsuitdaging aan te gaan, leggen overheden een 
adequate strategiemix aan de dag van opleidingen, programma’s voor levenslang leren, 
detacheringen, aanwervingen, aanbestedingen en partnerschappen. De vereiste 
vaardigheden kunnen daarbij verschillen naargelang het niveau van de ambtenaar. 
Capaciteitsuitbreiding maakt deel uit van de ‘digital by design’2-dimensie die gericht is 
op het verankeren van digitale transformatie bij overheden. België (score van 0,43) 
presteert met een 24ste positie (op 33 landen) matig voor deze dimensie ‘digital by 
design’ en duidelijk onder het OESO-gemiddelde van 0,55. Alleszins is het cruciaal dat 
met de ambtenaren/werknemers wordt gecommuniceerd over de uitdagingen en 
voordelen van AI met het oog op het verminderen van mogelijke stress die gepaard kan 
gaan met de veranderingen in hun job. Tevens is aandacht nodig voor de nodige 
organisatorische, structurele en procedurele aanpassingen om de acceptatie van AI te 
ondersteunen. 

• Een rigoureus juridisch-ethisch kader. Het vertrouwen in AI-overheidsdiensten en in AI 
in het algemeen vraagt om een geruststelling op het vlak van essentiële 
maatschappelijke waarden zoals privacy en non-discriminatie. Daarom is de 
ontwikkeling van robuuste ethische en onbevooroordeelde kaders die de besluitvorming 
in de publieke sector vormgeven onontbeerlijk. Monitoring tijdens de implementatiefase 
is nodig om ervoor te zorgen dat het AI-systeem werkt zoals bedoeld, dat risico's worden 
gemitigeerd en dat onbedoelde gevolgen worden geïdentificeerd. De Europese 
Commissie is zich ten zeerste bewust dat een ethische mensgerichte benadering van 
AI nodig is om het vertrouwen van de burger in de digitale ontwikkeling te versterken en 
de Europese bedrijven een AI-voordeel te bezorgen. De Commissie staat daarin 
overigens niet alleen. Ook het Europees Parlement en het Europees Economische en 
Sociaal Comité zitten op de golflengte van een mensgerichte AI. 

• Anticipatief innovatiebeleid en experimenten. Anticiperend beleid voorziet een set aan 
handelswijzen en tools die is bedoeld om regelgevers en de overheid te helpen bij het 
identificeren, bouwen en testen van oplossingen voor nieuwe uitdagingen. Het gaat dan 
onder meer om sandboxes (experimentele testbeds), gebruik van open data, interactie 
tussen overheid en innovatieactoren en de actieve betrokkenheid van 
middenveldorganisaties en burgers. 

• Proef- en experimenteerruimtes. Door haar centrale rol en de randvoorwaarden 
waarmee ze moet rekening houden, wordt van de overheid een actieve opstelling 
verwacht.  Daarvoor is een goed inzicht nodig in de werking van AI en de wijze waarop 
AI de overheidssector kan beïnvloeden en impacteren. Deze inzichten winnen aan 

 
2  Digital by design impliceert dat er een visie is die strategisch onderbouwd wordt, dat de juiste skills beschikbaar 

zijn en dat efficiënte governance- en coördinatiemechanismen ingevoerd worden. Bij de eerste en elke volgende 
digitale stap die de overheid overweegt, moeten strategische overwegingen in het achterhoofd gehouden 
worden.  
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belang naarmate overheden en hun ambtenaren beslissingen moeten nemen over hoe 
AI in de publieke sector zal worden geïntroduceerd en gebruikt. Proef- en 
experimenteerruimtes voor het testen van opkomende technologieën zijn hierbij 
onontbeerlijk. Zij vormen de sleutel om ambtenaren vertrouwd te maken te maken met 
de reële mogelijkheden van AI en om de departementen en agentschappen voor te 
bereiden op het gebruik van AI-technologieën. 

De rol van de overheid als aanjager, bewaker en regulator van AI 
Om de introductie en implementatie van AI te faciliteren en te ondersteunen kan de overheid 
diverse rollen opnemen. Die rol kan variëren van financier/directe investeerder, aanjager van en 
netwerker in het AI-ecosysteem, proactieve speler door versterking van de capaciteit van het 
ambtenarenapparaat en het voeren van een anticipatief innovatiebeleid, over slimme koper en 
mede-ontwikkelaar, regulator en regelgever, databeheerder en ethisch rolmodel tot gebruiker en 
dienstverlener.      

 In het huidige debat over AI wordt, mede onder impuls van de Europese Commissie, sterk 
gefocust op de rol van de overheid als regelgevende en ethische actor waardoor de 
alternatieve rol van de overheid als rechtstreekse gebruiker en ontwikkelaar van AI minder 
op de voorgrond treedt. Het huidige beleidsdiscours focust m.a.w. eerder op de governance 
‘van’ AI dan op de governance ‘met’ AI. 

 De grote opportuniteiten van AI voor het aangaan van maatschappelijke uitdagingen en de 
verwachte economische voordelen die ermee gepaard gaan, hebben heel wat landen/regio’s 
ertoe aan gezet nationale/regionale strategische beleidsplannen te ontwikkelen voor de 
bevordering van AI. In een uitgekiend beleidsplan kan de overheid zichtbaar maken hoe en 
via welke instrumenten zij haar centrale rol wil opnemen en realiseren. De Vlaamse overheid 
heeft in 2019 het beleidsplan AI gelanceerd waarmee zij jaarlijks €32 miljoen investeert in (i) 
top strategisch basisonderzoek voor het gericht ontwikkelen van nieuwe kennis, 
wetenschappelijke doorbraken en talent op wereldniveau, (ii) praktische AI-toepassingen in 
het bedrijfsleven en (iii) een sterk flankerend beleid rond opleidingsnoden voor de 
arbeidsmarkt en de juridische, ethische, democratische en socio-economische aspecten van 
AI.  
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