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4 AI als wetenschappelijke discipline 
Een AI-systeem kan op een zeer eenvoudige, abstracte manier beschreven worden20 door middel 
van drie belangrijke mogelijkheden: perceptie, redenering/besluitvorming en activering. Deze 
benaderingswijze volstaat voor een begrip van de meeste AI-technieken en subdisciplines die 
momenteel worden gebruikt om AI-systemen te bouwen, aangezien ze allemaal tot deze drie 
essentiële karakteristeken kunnen teruggebracht worden. In grote lijnen kunnen al deze 
technieken in twee hoofdgroepen worden gegroepeerd, die verwijzen naar het vermogen tot (i) 
redeneren en (ii) leren. Robotica is een andere zeer relevante discipline. 

 Redeneren en beslissen. Tot deze groep technieken behoren kennisrepresentatie en 
redeneren, plannen, inroosteren, zoeken en optimaliseren. Deze technieken maken het 
redeneren mogelijk op basis van de door de sensoren aangeleverde gegevens. Daarvoor 
moeten gegevens worden omgevormd en gemodelleerd tot kennis (kennisrepresentatie). 
Wanneer de kennis is gemodelleerd, is de volgende stap om op basis hiervan te redeneren. 
Daaronder vallen het trekken van conclusies via symbolische regels, plannings- en 
inroosteringsactiviteiten, zoeken in een grote verzameling oplossingen en het optimaliseren: 
het kiezen van de optimale oplossing uit alle mogelijke oplossingen voor een probleem. De 
laatste stap is beslissen welke handeling er moet worden uitgevoerd. Het redeneer-
/beslisgedeelte van een AI-systeem is gewoonlijk zeer complex en vereist een combinatie 
van verschillende van de bovenstaande technieken. 

 Leren. Tot deze groep technieken behoren machine learning, neurale netwerken, deep 
learning, beslissingsbomen en vele andere leertechnieken. Deze technieken stellen een AI-
systeem in staat om te leren problemen op te lossen die niet precies kunnen worden 
gespecificeerd of waarvan de oplossingsmethode niet met symbolische redeneerregels kan 
worden beschreven. Voorbeelden van dergelijke problemen zijn de problemen die te maken 
hebben met waarnemingscapaciteiten als spraak en taalbegrip, alsook computervisie of 
gedragsvoorspelling. Merk op dat deze problemen eenvoudig lijken, omdat ze dat voor 
mensen gewoonlijk ook zijn. Voor AI-systemen zijn ze echter minder eenvoudig, omdat ze 
niet kunnen terugvallen op redeneringen van het ‘gezond verstand’ (nog niet althans). De 
problemen zijn met name lastig wanneer het systeem ongestructureerde gegevens moet 
interpreteren. Op dat punt komen technieken die de benadering van machine learning volgen 
van pas. Met deze technieken wordt een numeriek model geproduceerd (oftewel een 
wiskundige formule), dat wordt gebruikt om de beslissing te berekenen op basis van de 
gegevens. Zoals reeds toegelicht, bestaan er verschillende vormen van machine learning. 
De meest gebruikte benaderingen zijn supervised learning, unsupervised learning en 
reinforcement learning. 

 Robotica. Robotica wordt door de High Level Expert Group gedefinieerd als "AI in actie in de 
fysieke wereld" (ook wel belichaamde AI genoemd). Een robot is een fysieke machine die 
moet omgaan met de dynamiek, de onzekerheden en de complexiteit van de fysieke wereld. 
Waarnemen, redeneren, handelen, leren, alsook de capaciteiten voor interactie met andere 
systemen, zijn gewoonlijk geïntegreerd in de besturingsarchitectuur van het robotsysteem. 
Naast AI spelen ook andere disciplines een rol bij het ontwerp en de werking van robots, 
zoals werktuigbouwkunde en regeltechniek. Voorbeelden van robots zijn zelfrijdende 

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

of AI: Main capabilities and disciplines. Definition developed for the purpose of the AI HLEG’s deliverables. 
European Commission, 8 april 2019. 
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voertuigen (zoals auto's, drones, vliegende taxi's), humanoïde robots, robotstofzuigers enz. 
Op te merken valt nog dat niet alle robots noodzakelijk over AI in hun computerprogramma 
beschikken. De klassieke industriële robots, die bijvoorbeeld in fabrieken onderdelen 
assembleren, zijn volledig op voorhand geprogrammeerd en hebben dus geen lerende 
capaciteiten. Ook AI los van robots bestaat, om bijvoorbeeld de optimale route van A naar B 
te berekenen, om zoekmachines te optimaliseren, om bepaalde muziek en films aan te raden 
of om aandelen te verhandelen via computers. Bovendien wordt voor robotica ook gebruik 
gemaakt van technieken die niet tot het domein van de AI behoren. 

Een studie van de Europese Commissie21 heeft in het kader van de voorbereiding van het Horizon 
Europe programma een screening verricht van de toekomstige potentiële impact van 
doorbraaktechnologieën op de wereldwijde waardecreatie. Voor de studie zelf werd onder meer 
beroep gedaan op machine learning algoritmen. In de studie wordt AI en robotica bestempeld als 
een cluster van innovaties met ingrijpende impact op het sociaaleconomisch weefsel, dat zowel 
directe AI-gebonden software en hardware omvat als indirecte AI-benaderingen voor specifieke 
toepassingen. De cluster van AI-doorbraaktechnologieën omvat: 

 Augmented reality (AR). AR staat letterlijk voor ‘toegevoegde werkelijkheid’. Een 
werkelijkheid waaraan dus bepaalde (kunstmatige) elementen zijn toegevoegd. Ofwel: een 
deel van de 'werkelijkheid' is echt en een deel is niet echt. Met behulp van advanced 
augmented reality technology (bijvoorbeeld objectherkenning) kan ervoor gezorgd worden 
dat de toegevoegde informatie op een intuïtieve manier kan worden weergegeven en er ook 
interactief mee kan worden omgegaan door de gebruiker. AR is gerelateerd aan het meer 
algemene concept mediated reality, waarbij de waarneming van de realiteit wordt gewijzigd 
door een computer. (Informatie kan zowel worden toegevoegd als weggenomen.) De 
technologie probeert er voor te zorgen dat de gebruiker een beter begrip van de werkelijkheid 
krijgt. AR is in zekere zin gerelateerd aan virtuele realiteit. Het grote verschil bestaat er echter 
in dat bij virtuele realiteit de ervaring van de echte wereld grotendeels wordt vervangen door 
de ervaring van een gesimuleerde fantasiewereld, terwijl AR een extra informatielaag 
toevoegt aan de waarneming van de reële wereld. 

 Automated indoor farming. Een geautomatiseerd indoor landbouwsysteem heeft tot doel een 
efficiënt en duurzaam commercieel landbouwmodel op poten te zetten, waarmee overal ter 
wereld voedingsgewassen kunnen gekweekt worden. Daarbij wordt het model van verticale 
landbouw toegepast. Dit model ontstond aan het einde van de vorige eeuw dankzij het werk 
van Dickson Despommier, een professor aan de Colombia-universiteit in New York. Hij 
becijferde dat een verticale boerderij van dertig verdiepingen hoog en een stadsblok groot 
makkelijk 10.000 mensen van voedsel kon voorzien. Het idee van voedingsgewassen op 
hydrocultuur had tijd nodig om verder te rijpen, maar kent vandaag een groot succes in Japan 
en de VS. Het grote voordeel van een verticale boerderij, met gewassen verspreid over 
verschillende verdiepingen, is dat men ze overal ter wereld kan installeren, ook in regio’s met 
een gebrek aan water en voedsel. 

 Blockchain. Een blockchain is een grootboek systeem dat gebruikt kan worden om gegevens 
vast te leggen, te versleutelen maar ook om te delen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bitcoin 
overschrijvingen. Maar dit kunnen ook smart contracts, logistieke transacties, 
eigendomsaktes of persoonlijke berichten zijn. De blockchain is dus een technologie 
waarmee mensen die elkaar niet kennen een netwerk kunnen organiseren om vertrouwde 

 
21  European Commission. (2019). 100 Radical Innovation Breakthrougs for the future.  



  

 Artificiële intelligentie: sociaal-economische verkenning  

 
 

 
45 

 

 

 

 

records bij te houden. Eenmaal opgenomen op een blockchain kan een stukje informatie niet 
worden gewijzigd. Blockchain is m.a.w. een openbaar register van transacties. Het wordt ook 
gedistribueerd, dus in plaats dat één persoon alles bestuurt, zijn er duizenden computers 
over de hele wereld verbonden met een netwerk en deze duizenden computers komen tot 
een overeenkomst over welke transacties geldig zijn. Wanneer iemand een transactie 
uitvoert, wordt deze naar het netwerk uitgezonden en voeren de computers complexe 
algoritmen uit om te bepalen of de transactie geldig is. Als dat zo is, voegen ze het toe aan 
het transactieoverzicht en koppelen het aan het vorige transactieblok. Deze keten van 
gekoppelde transacties staat bekend als de blockchain. 

 Chatbots. Chatbots, of “chatting robots”, zijn computerprogramma's die realtime gesprekken 
voeren met mensen, via geschreven tekst of live audio. Steeds meer bedrijven willen een 
virtuele assistent die klanten of interne medewerkers kan helpen vragen te beantwoorden. 
Bots ontlasten de front office, helpdesk en klantenservice doordat ze altijd beschikbaar zijn. 
De stad Roeselare lanceerde ‘Bertje’ een virtuele stadsmedewerker. ‘Bertje’, een chatbot, is 
24/7 beschikbaar vanop elk toestel. Hij beantwoordt algemene vragen over de producten en 
diensten van de stad, en maakt je wegwijs op de stadswebsite. Met deze chatbot wil de stad 
de digitale dienstverlening voor zijn inwoners, toekomstige inwoners en bezoekers verder 
verbeteren. Op een startupevent in Seoul in Zuid-Korea werd de blauwdruk voorgesteld van 
een bril voor blinden die de machine vision-technologie van zelfrijdende wagens aan een 
voicebot koppelt. De voicebot geeft voor de blinde een realtime beschrijving van wat de bril 
‘ziet’. Bots as a service (Baas) in het eerste online platform in Nederland waar de gebruiker 
een eigen chatbot kan bouwen die direct elementaire routinematige vragen kan 
beantwoorden in het Nederlands. De gegenereerde chatbot is multi-channel en kan dus 
ingezet worden op website of intranet maar ook op chatkanalen als Skype, Facebook of 
Slack. De gebruiker kan de chatbot zelf trainen op organisatiespecifieke content.   

 Computational creativity. Computers kunnen nu output produceren die (bijna) niet te 
onderscheiden is van menselijke werken. Ze gebruiken software die informatie beoordeelt, 
manco’s identificeert, en vervolgens de beste elementen combineert om iets geheel nieuw 
te maken. Met andere woorden, computers mixen niet willekeurig bestaande gegevens, 
maar gebruiken in de plaats daarvan wetenschappelijke methoden om bestaande 
kenmerken of karakteristieken samen te voegen en creatieve resultaten te realiseren.  

 Driverless. Een zelfsturende auto, autonome auto of zelfrijdende auto is een voertuig dat 
wordt bestuurd door een automatische chauffeur die in staat is om de wagen van één punt 
naar een ander punt te brengen zonder menselijke tussenkomst. Een zelfrijdende auto 
genereert elke seconde een gigabyte data. De gegevens moeten in real-time verwerkt 
worden en dienen om bijvoorbeeld te beslissen hoe diep het gaspedaal ingedrukt moet 
worden en in welke richting moet gestuurd worden. Die verwerking moet onmiddellijk 
gebeuren. 

 Exoskeleton Een exoskeleton of draagbaar robotpak is een externe, kunstmatige structuur 
die ontworpen is om te dragen teneinde natuurlijke (d.w.z. biologische) fysieke vaardigheden 
te compenseren of te verbeteren. Het is gebouwd met behulp van robotica en 
biomechatronica en bestaat uit een wearable apparaat dat samen met de gebruiker werkt. 
Op het menselijk lichaam geplaatst, versterkt of herstelt het menselijke mechanische 
prestaties. 

 Hyperspectral Imaging. Hyperspectral Imaging (HSI) is een van de krachtige analytische 
beeldvorming tools, gebaseerd op de detectie van zowel ruimtelijke als spectrale informatie 
binnen een enkele gegevensset, een HSI-kubus genoemd. De kracht van HSI ligt in het 
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vermogen om de chemische samenstelling van een monster te bepalen op basis van 
karakteristieke spectrale handtekeningen. Oorspronkelijk ontworpen voor afstandsdetectie 
heeft HSI invloed gehad op bijvoorbeeld domeinen als voedselinspectie en forensisch 
onderzoek. De kwaliteit van groenten en fruit is heel belangrijk, zowel voor de landbouwer, 
de verkoper als de klant. De klant beslist namelijk op basis van de geobserveerde kwaliteit 
om het product te kopen of niet. De kwaliteit wordt bepaald door de smaak, de textuur en 
hoe het product er uitziet. Dit uiterlijk wordt in hoofdzaak gecontroleerd door een visuele 
inspectie welke echter subjectief is en wordt beïnvloed door menselijke fouten. Daarom zou 
automatisatie van deze inspectie een grote toegevoegde waarde betekenen. Een 
veelbelovende techniek hiervoor is dus hyperspectrale beeldvorming, waarmee het mogelijk 
is om voor elke pixel in het beeld spectrale informatie op te meten. 

 Speech recognition. Spraakherkenning is het domein dat methoden en technologieën 
ontwikkelt waarmee computers gesproken taal kunnen herkennen en omzetten in tekst. Het 
staat ook bekend als "automatic speech recognition" (ASR), “computer speech recognition” 
of gewoon "speech to text" (STT). Hoewel niet nieuw - de eerste commercieel succesvolle 
spraakherkenningstechnologieën dateren uit de jaren 1990 – werd door de recente toename 
van rekenkracht en de ontwikkeling van nieuwe algoritmen spectaculaire vooruitgang 
geboekt in de afgelopen jaren. Momenteel stuwen verschillende drivers spraakherkenning 
vooruit: het snelgroeiende domein van ‘home’ en persoonlijke 'intelligente assistenten'; het 
wijdverspreide gebruik van smartphones/computers in auto's (geconnecteerde en autonome 
voertuigen); een grotere vraag naar op spraak gebaseerde biometrische systemen voor 
multi-factor authenticatie; en de door miniaturisatie gedreven behoefte aan een 
invoermethode die minder ruimte behoeft dan een toetsenbord of touchsysteem. 

 Swarm intelligence. Deze term verwijst naar het collectieve gedrag van verschillende 
objecten, die elk een aantal eenvoudige functies uitvoeren en met elkaar interageren in het 
proces. Zoals insecten of een zwerm vogels, managen en beheren informatiesystemen die 
op basis van dit principe zijn ontworpen, op een gedecentraliseerde wijze processen via de 
zelforganiserende werking van al hun componenten. De ontwikkelingsperspectieven van 
dergelijke systemen liggen in de toepassing van zelfrijdende auto’s, energienetten met 
gedistribueerde energiebronnen, zoek- en reddingsrobots. 

 Artificial intelligence. AI is geen systeem maar wordt in een systeem geïntegreerd. Het is een 
koepelterm dat staat voor het lerend vermogen van een computer of systeem. Aangezien 
het rapport over AI handelt, wordt deze bullet niet nader gespecificeerd. 

 Holograms.  Het realistisch weergeven van 3D-beelden zonder een bril te gebruiken, mag 
rekenen op grote interesse vanwege de onderzoekswereld voor domeinen, gaande  van 
entertainment, design, tot medicijnen en intelligentie. Hoewel hologrammen al op grote 
schaal worden gebruikt (bijvoorbeeld als beveiligingsmarkeringen in creditcards en valuta's), 
verkennen onderzoekers momenteel vele andere toepassingen. De focus van recent 
onderzoek omvat 3D holografische displays, akoestische holografie, aanraakbare 
hologrammen, evenals holografische microscopen en printers. 

 Humanoids. Een humanoïde robot is een machine die een lichaamsvorm heeft die lijkt op 
die van een mens, in tegenstelling tot andersvormige machines zoals bijvoorbeeld 
industrierobots of de robothond AIBO. Momenteel zijn humanoïden te duur en complex als 
optie voor de meeste roboticatoepassingen. Het repliceren van de menselijke vorm vereist 
extreem complexe mechanica en algoritmen.  

 Neuroscience of Creativity and Imagination. Verbeeldingskracht kan gezien worden als een 
basis voor creatief denken en speelt een belangrijke rol in de menselijke ontwikkeling. De 
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neurowetenschap van creativiteit en verbeelding is nog steeds beperkt tot fundamenteel 
onderzoek om erachter te komen hoe creativiteit en verbeelding werken. De eerste 
benaderingen proberen een manier te vinden om de capaciteit van de verbeeldingskracht te 
meten en te voorspellen en na te gaan hoe deze systematisch kan beïnvloed worden. 

 Precision farming. Precisielandbouw is afhankelijk van de nieuwste beschikbare informatie 
en technologieën - GPS, satellietbeelden, controlesystemen, sensoren, robots, variabele 
snelheidstechnologie, telematica, software, enz. - om gewassen te verbeteren in elke stap 
van de groeicyclus: grondbewerking, zaaien en oogsten. Het ultieme doel van de 
technologietoepassingen is het verhogen van de opbrengsten, het verkorten van de oogsttijd 
en het verlagen van de kosten en de impact op het milieu. 

 Soft robotics. Soft Robotics is een deelgebied van robotica dat zich bezighoudt met het 
bouwen van machines uit materialen vergelijkbaar met die van levende organismen of deze 
minstens nabootsen. Zachte robots streven ernaar op andere manieren vergelijkbaar te zijn 
met levende wezens, vooral op het vlak van bewegingen en het vermogen om zich aan te 
passen aan de veranderende fysieke structuur van hun omgevingen. De robots worden 
"zacht" genoemd om het contrast te markeren met deze die worden gemaakt van rigide 
materialen, maar ook omwille van hun flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Zachte robots 
gemaakt van materialen zoals hydrogel, latex of siliconen, kunnen zich door nauwe 
openingen persen, breekbare voorwerpen hanteren, en veel veiliger omgaan met mensen 
dan hun rigide metaal-en-plastictegenhangers. 

 Touchless Gesture Recognition. Dit domein verwijst naar een reeks informatietechnologieën 
waardoor mensen via gebaren met elektronische apparaten en gadgets kunnen 
communiceren, zonder gebruik te maken van touchscreens, meestal in de lucht. 

 Flying cars. Het idee van vliegende auto’s sprak de mens al aan nog voor er auto's 
bestonden. Naarmate de transportmiddelen evolueerden en congestie een probleem werd, 
evolueerde deze ambitie zelf ook. Vandaag de dag is er vooruitgang geboekt in de 
miniaturisatie van sensoren, energieopslag, elektromotoren en AI zodat de droom van de 
vliegende auto dichterbij de realiteit staat. Dientengevolge bereiden slimme steden zich voor 
op de ontwikkeling van persoonlijk autonoom transport als één van de oplossingen voor de 
mobiliteitsproblematiek. De huidige ontwikkelde technologieën richten zich op marktniches 
die in de nabije toekomst kunnen worden ingevuld, zoals eenpersoons- of bedrijfsvoertuigen 
(bv. bobcats). Drone-fabrikanten passen bestaande technologie aan dit gebruik aan. Aan de 
andere kant dringen traditionele fabrikanten van voertuigen en vliegtuigen de markt binnen 
door bedrijven op te kopen die al expertise hebben in het bouwen van vliegende auto's. 

Verder verwacht de Commissie dat AI zich verder zal ontwikkelen in onder meer volgende 
vakgebieden. 

 AIaaS of Artificial Intelligence as a Service. AIaaS is een belangrijke maar nog niet 
ontwikkelde markt met grote potentie voor de toekomst. Bedrijven gaan steeds vaker AI-
software aanbieden als standaard product. Zo kan elk bedrijf met AI aan de slag en kan 
iedereen ervan profiteren. Vergelijkbaar met de manier waarop men nu voor dataopslag naar 
bestaande bedrijven kijkt die opslagdiensten aanbieden en men niet zijn eigen servers moet 
gaan installeren. AIaaS biedt bedrijven de mogelijkheid om AI toe te voegen aan bestaande 
producten en diensten of om geheel nieuwe producten en diensten te creëren. Denk 
bijvoorbeeld aan het herkennen van bepaalde voorwerpen, het analyseren van spraak, 
patroonherkenning en conversational interfaces. De afnemer betaalt het technologiebedrijf 
een vergoeding afhankelijk van het gebruik. AI wordt op die manier een onderdeel van de 
vernieuwing van de bedrijfsstrategie. Technologiemarktanalist en consultant Technavio 
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schat dat de AIaaS-markt tegen 2024 wereldwijd zal groeien met $15,14 miljard, waarvan 
37% voor rekening van Noord-Amerika zal zijn. 

 Nieuwe generatie computerchips. Er worden chips op de markt gebracht die speciaal zijn 
ontworpen voor deep learning-processen. Neurale netwerken kunnen dankzij deze chips hun 
werk sneller doen. De chips zijn speciaal ontwikkeld voor de verwerking van grote 
hoeveelheden mathematische berekeningen die deze AI-systemen nodig hebben. Deze 
chips geven dus een boost aan de snelheid, de kracht en de precisie van AI-processen. 
Voorbeelden zijn de Neural Engine-chip van Apple, de ASIC-chip ‘Tensor Processing Unit’ 
van Google, de chip ‘True North’ van IBM, de chips van Nvidia, de AI-processor ‘Nervana’ 
van Intel en de FPGA (Field programmable gate array) herprogrammeerbare chip van 
Microsoft. Varianten van deze chips zullen ook in mobiele apparaten geplaatst worden, 
speciaal ontworpen voor AI-processen in smartphones. Met de nieuwe generatie chips zal 
een deel van de verwerkingscapaciteit van deep learningprocessoren op het apparaat zelf 
plaatsvinden. Zo is het proces niet afhankelijk van een internetconnectie hetgeen handig is 
wanner geen data kunnen worden afgehaald van servers op afstand of uit de cloud. 

 Computer brain interfaces of de koppeling van onze hersenen aan intelligente cloud. Hoewel 
er reeds hersenimplantaten bestaan die doven weer beperkt laten horen, invaliden hun 
robotarm laten bewegen of met hun gedachten een e-mail laten schrijven, wordt er 
onderzoek gedaan naar materialen die in de hersenen kunnen geïnjecteerd worden en zo 
als toegangspoort kunnen dienen voor de breinmachinecommunicatie. De vooruitgang 
bijhouden kan bijvoorbeeld door de hersenen verbinding te laten maken met een intelligente 
cloud. Zo zou er een wereldwijde kennisbank ontstaan waar men draadloos aan gekoppeld 
wordt en real time kennis kan uithalen. Met de nieuwe generatie computerbreininterfaces 
zou men andere mensen op de hoogte kunnen brengen van zijn gedachten – zoals een 
tekstbericht via een smartphone maar dan in de vorm van een gedachtebericht, rechtstreeks 
met de ander verbonden. Eén van de uitdagingen betreft de verwerkingscapaciteit van de 
menselijke hersenen.  

 Kunstmatige algemene intelligentie, een AI-systeem met een intelligentieniveau dat 
gelijkwaardig is aan dat van mensen. Door AI-systemen die van zichzelf en van elkaar leren, 
en door steeds betere hard- en software worden er stappen gezet richting Artificial General 
Intelligence. Deze geavanceerde vorm van intelligentie leert van zichzelf en de omgeving, 
zodat niet voor elk probleem een nieuw AI-systeem hoeft te worden gebouwd. Vandaar dat 
deze vorm van AI wordt geclassificeerd met de term ‘algemene’ of ‘general’. Een systeem 
zou aan een oplossing kunnen werken zonder voor dit specifiek probleem getraind te zijn en 
dus omgaan met onbekende factoren of onvoorziene omstandigheden, zoals een mens dat 
kan. Dit is ook de maatstaf van AGI: een AI-systeem dat vergelijkbaar of beter presteert over 
de volledige breedte van het menselijk functioneren. Wat de ontwikkeling van AGI enorm 
vooruit zou helpen, is kwantumcomputing, één van mogelijke ingrediënten van een AI-
superbrein. 

 Kwantumcomputers. Kwantumcomputers22 kunnen berekeningen veel sneller uitvoeren dan 
traditionele computers en zelfs veel sneller dan de supercomputers die vandaag de dag 
worden gebruikt. Kwantumcomputers bieden dus gigantisch veel rekenkracht waardoor 

 
22  Het grootste verschil tussen een kwantumcomputer en een gewone computer zijn de qubits. Qubits zijn de 

bouwstenen van het geheugen van een kwantumcomputer. De klassieke computer werkt volgens het binair 
systeem: 0 en 1. Als een computer een opdracht uitvoert, wordt telkens een keuze gemaakt tussen 0 en 1. Bij 
een kwantumcomputer kiezen qubits tegelijk voor 0 en 1. Hierdoor kunnen ze twee berekeningen tegelijk 
uitvoeren waardoor ze veel sneller zijn. 
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encryptie kan verbeterd worden of gigantische hoeveelheden data worden doorzocht en 
geanalyseerd. Ook farmaceutisch onderzoek zou een boost kunnen krijgen en AGI meer 
binnen bereik brengen. De grote technologiebedrijven zijn in een race naar "quantum 
supremacy" verwikkeld. Google zou er volgens de Britse zakenkrant Financial Times in 
geslaagd zijn om een ingewikkelde berekening te doen met een kwantumcomputer.  

 Algoritmische organisaties. Hierbij zijn de algoritmes zo slim dat ze bijvoorbeeld transacties 
doen, bedrijfsprocessen beoordelen, overeenkomsten beëindigen, de voorraad aanvullen en 
zelfstandig andere beslissingen nemen. Ze communiceren tevens makkelijk met interne en 
externe computersystemen en stakeholders zonder menselijke interventie. Algoritmes die 
data omzetten in concrete acties behoren tot het werkveld van de intelligent agent23.  Vaak 
zal er naast een of meerdere intelligent agents gebuik worden gemaakt van zogenaamde 
slimme contracten. Een slim contract is een in software geprogrammeerde overeenkomst 
waarin regels en afspraken staan. Daardoor kunnen slimme algoritmes onafhankelijk aan de 
slag  gaan, zonder menselijke controle. Met slimme contracten kunnen bedrijfsprocessen en 
beslissingen geautomatiseerd worden. 

 Kunstmatige superintelligentie waarbij slimme computersystemen alle cognitieve taken beter 
uitvoeren dan mensen. Bij superintelligente systemen gaat het om een vorm van intelligentie 
die voor de mens niet meer te bevatten is: men belandt dan voorbij het punt waarop mensen 
nog greep hebben op computers, ook wel the singularity genoemd. Een slim 
computersysteem kan zichzelf steeds opnieuw ontwerpen in een steeds hogere versnelling. 
Nu reeds bestaat er software die op zijn beurt weer software ontwikkelt voor 
spraakherkenning en beter functioneert dan vergelijkbare software die door mensen was 
ontwikkeld. Dit maakt dat AI als technologie in een stroomversnelling komt, waarvan het 
einde nog niet in zicht is. 

 Slimme robotica is het vakgebied waar alles samenkomt. Een robot moet kunnen zien, horen, 
praten, bewegen, redeneren, plannen, beslissen. Robots worden uiteraard al lang gebruikt 
in de maakindustrie maar dit zijn robots die nog vrij beperkt zijn in hun handelen. Met big 
data en AI ontstaat de mogelijkheid om robots veel flexibeler in te zetten, onder meer in de 
maakindustrie, de landbouw en de zorg. Met de komst van AI en machine learning kunnen 
robots24 bijleren op basis van interactie met hun omgeving, waardoor ze autonomer worden. 
De toepassing van slimme robots strekt zich uit over een zeer breed terrein: van offline tot 
online, van productie tot diensten, van handwerk tot denkwerk. De echte verandering zit erin 
dat robots slimmer gaan functioneren en hun natuurlijke biotoop van de fabrieksomgeving 
verlaten. Vandaag worden meer en meer robots ontwikkeld die hun weg vinden naar de 
dagelijkse leefwereld van de mens. Van robots die het gras afrijden, stofzuigen, maaltijden 
koken of teksten schrijven tot wagens besturen. Robots kunnen handelingen verrichten die 
tot nog toe exclusief menselijke competenties vereisten: complexe manuele vaardigheid, 
sociale vaardigheden en omgevingsbewustzijn. Een voorbeeld is Shadow Robot Company, 
die de AIconics Award 2019 ontving in de categorie Best Artificial Intelligence Hardware 
Award en de  Queen's Awards for Enterprise 2019 won onder Innovation. Een van hun 
recente uitvindingen is  's werelds eerste haptische telerobothand. Naast samenwerking met 

 
23  Een intelligent agent wordt ook wel een smart agent of autonomous intelligent agent genoemd. Intelligent agents 

zijn software-entiteiten die zich (gedeeltelijk) bewust zijn van de doelen of de wensen van de gebruiker en met 
een bepaalde mate van autonomie kunnen handelen namens deze gebruiker of een ander softwareprogramma.  

24  Eynikel, J. (2017). Robot aan het stuur. De ethiek van techniek. De auteur omschrijft robots als zijn de machines 
of virtuele toepassingen die op basis van programmering of zelflerende technieken mechanische en/of 
intellectuele handelingen automatiseren.  
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de belangrijkste entiteiten en onderzoekscentra in de wereld, zoals NASA, het 
Massachusetts Institute of Technology en Siemens, neemt het team deel aan het  Human 
Brain Project  (HBP)25, een belangrijk Europese project inzake het menselijk brein. Het 
handsimulatiemodel van Shadow Robot Company werd geïntegreerd in het Europese HBP-
Neurorobotics simulatieplatform. Men verwacht dat dit de neurowetenschapsonderzoekers 
en de klanten van Shadow Robot in staat zal stellen leerparadigma's en controlemodellen 
van neurowetenschap te verkennen, iets wat geen ander simulatieplatform kan bieden. Met 
dit platform kunnen virtuele hersenmodellen worden verbonden met robotachtige apparaten, 
zoals handen. Onderzoekers kunnen op die manier analyseren hoe deze apparaten 
beweging besturen, reageren op stimuli of zelfs 'leren' in een virtuele omgeving. Terwijl 
robothanden tot nog toe werden gebruikt op het gebied van prothesen, zou het 
robothandmodel dat op het platform is getest, onderzoekers de mogelijkheid bieden hun 
technieken uit te testen op handen die vergelijkbaar zijn de met menselijke hand. 

Een discipline die tevens opgang maakt is die van de bio-engineering26. Hoewel de Cyborg mens 
nog niet voor morgen is, heeft zeer recent de eerste levende robot, gemaakt van 
kikkerstamcellen, het daglicht gezien. "Dit is geen traditionele robot of een nieuwe diersoort, maar 
een volledig nieuwe vorm van leven die volledig programmeerbaar is", aldus Joshua Bongard, 
robotica-ingenieur aan de Universiteit van Vermont en mede-ontwerper van het project. Deze 
xenorobots, zoals de onderzoekers ze noemen, zijn minder dan een millimeter lang en kunnen 
onafhankelijk bewegen, enkele weken overleven zonder voedsel en samenwerken. Ze lijken 
veeleer op een vormloos embryo, bestaande uit cellen die zichzelf organiseren naargelang de 
manier waarop ze zijn geprogrammeerd. Stamcellen worden eerst genomen uit een embryo van 
de Afrikaanse kikker Xenopus laevis (vandaar hun naam). Na incubatie worden ze opnieuw 
geconfigureerd door een evolutionair algoritme dat duizenden mogelijke combinaties genereert 
met "passieve" cellen (huidcellen) en "actieve" cellen (hartcellen), waarbij de contracties van deze 
laatsten instaan voor de mobiliteit van de biorobot. Het is dus mogelijk om de kenmerken te 
modificeren naargelang de gewenste taak. Het potentieel van deze xenorobots is veelbelovend: 
ze zouden bijvoorbeeld medicijnen in het menselijk lichaam kunnen transporteren of de 
atheroma-vlekken27 in de slagaders reinigen voordat ze op natuurlijke wijze worden afgebroken. 
Ze zouden ook plastic in de oceaan kunnen verzamelen, giftige of radioactieve stoffen verteren 
of zelfs moleculen identificeren in voor mensen onbereikbare omgevingen. Maar het potentieel 
reikt nog verder en ingrijpender. Door generatie op basis van zenuw- en sensorische cellen zou 
het mogelijk zijn xenorobots uit te rusten met cognitieve capaciteiten waardoor ze 'intelligent' 
worden.  

  

 
25  Human Brain Project maakt deel van de Future Emerging Technologies (FET)-vlaggenschepen van Horizon 

2020. 
26  The Economist, January 18th 2020. 
27  Atheromatose is een gecompliceerde en langzaam voortschrijdende ziekte waarbij vetachtige stoffen in de wand 

van slagaders worden afgezet. 




