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Abstract 

Het verkrijgen van begrip en vertrouwen in een machine learning model toepassing is iets wat van 

wezenlijk belang is voor het slagen van deze toepassing. Explainable Artificial Intelligence of XAI kan 

helpen meer begrip en vertrouwen te krijgen door de door het model gemaakte beslissingen via 

rapportages uit te leggen. Zijn deze XAI rapportages echter wel door iedereen te begrijpen en bieden 

deze (rapportages) wel meerwaarde voor alle betrokkenen? 

Dit onderzoek zal aan een eenvoudig machine learning model een tweetal XAI rapportages 

toevoegen, gebaseerd op de XAI techniek Lime. Van deze rapportages zal worden onderzocht of 

deze invloed hebben op begrip en vertrouwen bij betrokken niet-deskundigen. Naast de uitleg via 

XAI rapportages is ook de invloed van het tonen van de model nauwkeurigheid onderzocht.  

Duidelijk zal worden uit dit onderzoek, dat binnen de gekozen onderzoeksopzet,  XAI rapportages 

weinig meerwaarde geven voor de betrokken niet-deskundigen.  Daarentegen heeft het tonen van 

de nauwkeurigheid van het model wel invloed op deze groep.   

Sleutelbegrippen 

Explainable Artificial Intelligence, Begrip, Vertrouwen , Model Nauwkeurigheid , Machine Learning 
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Samenvatting 

De hoeveelheid beslissingen die worden gemaakt door kunstmatige intelligentie is sterk groeiend. 

Hiervoor kunnen machine learning modellen worden gebruikt. Machine learning modellen kunnen 

ook resultaten geven die een directe impact hebben op de levens van mensen.  

Er zijn momenteel in Europa wetten aangenomen die betrokken personen het recht geven om te 

weten welke beslissingen door een machine learning model zijn genomen. Er is daarbij ook het recht 

voor de betrokken niet-deskundigen om te weten hoe dit model tot deze beslissing is gekomen.  

Sommige modellen zijn qua interpreteerbaarheid volledig ondoorzichtig en daardoor moeilijk  

uitlegbaar. Om onder andere dit probleem op te kunnen lossen worden nieuwe technieken 

ontwikkeld om meer uitleg over de beslissing door een machine learning te kunnen krijgen. Deze 

technieken vallen onder een categorie genaamd Explainable Artificial Intelligence of XAI.  

Rapportages gebaseerd op XAI geven een specifieke uitleg over hoe de gemaakte beslissing van het 

model tot stand is gekomen. De vraag kan worden gesteld worden of deze uitleg wel begrepen en 

vertrouwd wordt door personen die het model kunnen gebruiken of waar de uitkomsten van het 

model op van toepassing zijn, maar niet direct bij de ontwikkeling van het model betrokken zijn 

geweest.  

In dit onderzoek wordt de geboden uitleg door de XAI techniek Lime onderzocht op betrokken niet-

deskundigen. Onderzocht wordt begrip en vertrouwen in het model beïnvloedt wordt na het tonen 

van deze specifieke XAI rapportages gecreëerd met behulp van Lime. Daarnaast is onderzocht of de 

nauwkeurigheid van het model invloed heeft op begrip en vertrouwen van de betrokken niet-

deskundigen.  

 

Summary 

Decisions made by artificial intelligence are growing rapidly. Machine learning models can be used 

for this. Machine learning models can also represent decisions that have a direct impact on people's 

lives.  

Laws are currently being passed in Europe that give the people involved the right to know which 

decisions have been made by a machine learning model. There is also the right for the involved non-

experts to know how this model came to that decision. 

Some models are completely opaque in terms of interpretability and therefore difficult to 

understand. To solve this problem, new techniques are being developed to obtain more explanation 

about the decision through machine learning. These techniques fall under a category called 

Explainable Artificial Intelligence or XAI. Reports based on XAI provide a specific explanation of how 

the model's decision was made. The question can be raised whether this explanation is understood 

and trusted by persons who can use the model or to whom the results of the model apply but were 

not directly involved in the development of the model. 

In this study, the explanation offered by the XAI technique Lime is examined on involved non-

experts. Understanding and trust in the model are examined after showing these specific XAI 

reports. Also examined is whether the accuracy of the model has any influence on understanding 

and trust of the involved non-experts.  
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1. Introductie  
 

1.1. Achtergrond 
 

Bij veel organisaties staat Kunstmatige Intelligentie (KI) of Artificial Intelligence (AI) nog in de 

kinderschoenen. AI staat daarbij óf op de wensenlijst óf er wordt hiermee al voorzichtig 

geëxperimenteerd. Volgens een onderzoek van IBM uit 2018 overwegen 82% van alle grote 

ondernemingen om de inzet van AI te overwegen. Dat is zelfs bij 92% voor de goed presterende 

ondernemingen. (IBM, 2018) (Rossi, 2018). Dezelfde studie toont aan dat er nog wel zorgen zijn rond 

de betrouwbaarheid van AI en het gebrek aan kennis binnen de organisatie over de inzet van AI.  

AI is een breed begrip waarin verschillende begrippen en technieken passen zoals Machine Learning, 

Natural Language Processing en robotisering. Binnen AI is Machine Learning (ML) een belangrijke 

techniek waarbij ML ‘leert’ van data wat het krijgt aangeboden. Aan de hand van deze data kan ML 

allerlei berekeningen, voorspellingen en inschattingen maken en eventueel zelfs eigen beslissingen 

nemen. ML maakt hierbij veelal gebruik van vaak complexe wiskundige berekeningstechnieken, 

ofwel algoritmes en de toepassing als geheel wordt vaak een ML-model genoemd (El Naqa & 

Murphy, 2015). 

 

Er leeft vaak een rooskleurig beeld bij organisaties over de mogelijkheden die het inzetten van ML 

biedt (Ipsos, 2017).  Er zijn echter ook kritische aspecten te benoemen die bij het ontwikkelen van 

ML modellen wel gerealiseerd moeten worden. ML moet wel op de juiste manier en voor het juiste 

doel worden ingezet. Daarvoor is het belangrijk dat de ML toepassing door de betrokkenen wordt 

begrepen en ook eventuele beperkingen daarvan worden begrepen.  Zodra het model onjuist wordt 

ingezet,  kunnen er onbetrouwbare resultaten optreden en kan het vertrouwen in ML sterk op de 

proef worden gesteld. 

1.2. Gebiedsverkenning  
 

Sommige ML algoritmes die kunnen worden gebruikt binnen een model zijn voor mensen goed te 

volgen. Als voorbeeld, ML kan een model zijn met een beslisboom algoritme. Deze beslisboom is 

door het systeem opgeleverd uit de data die het aangeboden heeft gekregen en een beslisboom is 

over het algemeen door mensen heel goed te begrijpen. 
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Figuur 1 : voorbeeld van een model met een beslisboom.  

Er zijn ook enkele ML algoritmes die wiskundig zo ingewikkeld en onnavolgbaar zijn, dat het 

eindresultaat van de techniek niet of nauwelijks meer door mensen kan worden begrepen. De ML 

toepassing wordt dan gezien als een ‘black box’. Hoe het algoritme komt tot het resultaat kan 

daardoor ook niet meer door mensen worden begrepen. Het niet begrijpen of niet juist kunnen 

interpreteren van de ML toepassingen kan dan tot onbegrip, twijfel of wantrouwen tegen de 

toepassing leiden.(Gilpin et al., 2018)  

Recente technologieën als Responsible AI (RAI), Trustworthly AI (TAI) en eXplainable AI (XAI) zijn 

ontwikkeld om de interpreteerbaarheid- en betrouwbaarheidsproblematiek rond AI en specifiek ML 

aan te pakken (Barredo Arrieta et al., 2020; Li et al., 2021). Deze technieken zijn ontwikkeld om een 

oplossing te bieden rond de juridische-, ethische- en vertrouwens- vraagstukken/eisen die een 

steeds belangrijkere rol krijgen binnen AI/ML (Gilpin et al., 2018). XAI als methodiek heeft primair als 

doel uitleg te geven (eXplainen) over de door het systeem gemaakte keuzes. Dit is voornamelijk om 

stakeholders als de ontwikkelaar van de ML toepassing te kunnen informeren over hoe uiteindelijk 

de AI toepassing tot het resultaat gekomen is.  Weinig is echter nog te vinden binnen de literatuur of 

XAI ook voor andere stakeholders bruikbaar is.  

1.3. Probleemstelling  
 

In het verleden zijn er ML toepassingen ontwikkeld waarbij ethisch ongewenste resultaten verkregen 

werden. De ML toepassing ging over tot het maken van bijvoorbeeld discriminerende , racistische of 

seksistische keuzes. (DeBrusk, 2018; Mehrabi, Morstatter, Saxena, Lerman, & Galstyan, 2019; Yapo & 

Weiss, 2018). Hierbij ontstond terechte onbegrip en wantrouwen tegen het gebruik van deze ML-

toepassingen.  

 

ML-toepassingen kunnen door o.a. de keuzes binnen de meegenomen data een ‘bias’ krijgen, ofwel 

ze kunnen (eventueel pas na verloop van tijd) een bevooroordeeld resultaat teruggeven. Stel dat er 

door een AI ontwikkelaar een ML-algoritme wordt gebouwd, wat als doel heeft om de best geschikte 

nieuwe directeur van een bedrijf zou moeten voorspellen. Dan kan men een Machine Learning 

toepassing  trainen met de gegevens van een groot aantal huidige directeuren om daarmee een ML 
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voorspellingsmodel te maken. Als men dit doet met data die men momenteel over directeuren heeft 

in de westerse wereld, dan is de kans groot dat het model als uitkomst een wat oudere blanke man 

als resultaat teruggeeft. Dit is waarschijnlijk omdat momenteel de meeste directeuren voornamelijk 

uit wat oudere blanke mannen bestaat (Bogen, 2019). Mocht het algoritme namelijk deze data rond 

leeftijd, geslacht en/of afkomst meenemen, dan wordt de ML methode gezien als racistisch, 

seksistisch en vooral niet ‘fair’ ten opzichte van vrouwen, jongeren of personen met een andere 

huidskleur. Dan heeft het ML model een ‘bias’ of anders gezegd een vooroordeel.  

De afgelopen jaren zijn diverse gevallen bekend geworden van Machine Learning applicaties, 

ontwikkeld voor een specifieke doelgroep of taak, met een aantoonbare ongewenste ‘bias’. Dit 

toont het belang van het zorgvuldig ontwikkelen en controleren van Machine Learning toepassingen 

nog eens aan. In bijlage 4 zijn een aantal bekende voorbeelden van ‘bias’ problemen benoemd. Op 

het moment dat het vertrouwen in een ML algoritme of een ander soort geautomatiseerd systeem 

verloren gaat, is het ook vrij moeilijk om dit weer terug te winnen (R. Hoffman, Johnson, Bradshaw, 

& Underbrink, 2013).  

Indien dit model dan ook nog met een ‘black box’ algoritme is gecreëerd,  is de vraag of het 

teruggeven resultaat nu wel of niet een ‘bias’ heeft, moeilijk te achterhalen (Adadi & Berrada, 2018). 

XAI is echter een techniek die kan helpen om meer transparantie en duidelijkheid hierover te geven. 

1.4. Opdrachtformulering 
 

De onderkenning dat ML een ‘bias’ kan hebben heeft er mede ertoe geleid dat vanuit organisaties en 

overheden steeds hogere eisen aan de ethiek, betrouwbaarheid en juistheid van AI oplossingen 

worden gesteld (Smuha, 2019). Het is daarbij vaak van het grootste belang dat beslissingen 

zorgvuldig worden genomen, maar ook dat deze beslissingen transparant en interpreteerbaar zijn. 

Het uiteindelijke doel van XAI is om de AI resultaten te verduidelijken. XAI wordt momenteel ingezet 

bij de ML model specialisten zoals de ontwikkelaars van het model. De vraag is of de uitleg afkomstig 

van XAI ook voor bestuurders en verantwoordelijken te begrijpen is, welke over de inzet van het ML-

model beslissen. Bestuursleden en bijvoorbeeld ook politici zijn vaak geen ML specialisten maar 

moeten wel met informatie worden gevoed om hun beslissing te justificeren (Ferreira & Monteiro, 

2021). Vandaar dat het belangrijk is dat ML uitkomsten ook voor deze stakeholders transparant 

worden, doordat het duidelijk is hoe ML aan de uitkomst gekomen is. Het is belangrijk dat deze 

stakeholders de door ML geleverde informatie begrijpen en vertrouwen. Zonder begrip is er vaak 

ook geen vertrouwen en zal de ML toepassing niet of niet optimaal worden gebruikt. XAI kan zorgen 

voor meer begrip en daardoor ook een verandering in vertrouwen.  De vraag is echter of de 

stakeholders de XAI rapportages wel begrijpen. 

Via het houden van een kwantitatief onderzoek onder betrokken niet- deskundigen over begrip en 

vertrouwen van XAI, is in deze scriptie de volgende algemene onderzoeksvraag onderzocht:  

 

Wat is de invloed van uitlegbare Artificial Intelligence op begrip  

en vertrouwen in Machine Learning bij betrokken niet-deskundigen? 

1.5. Motivatie/Relevantie 
 

Er is nog weinig onderzoek gepubliceerd die de uitleg of verklaring vanuit XAI op de begrijpbaarheid 

of vertrouwen onderzoekt. Uitleg is belangrijk voor de betrokken niet-deskundigen doelgroep. Dit 
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onderzoek gaat na of deze doelgroep XAI uitleg wel begrijpt en hoe de mate van begrip leidt tot 

vertrouwen in het ML model.  

1.6. Aanpak in hoofdlijnen 
  

Er is in dit kwantitatief onderzoek middels een enquête onderzocht of de XAI uitleg begrepen wordt 

onder betrokken niet-deskundigen en of de mate van begrijpbaarheid leidt tot een verandering van 

het vertrouwen van de niet-specialist in het ML model. Daarbij is ook onderzocht of het tonen van 

de nauwkeurigheid van het ML model invloed heeft op dat vertrouwen. 

 

In dit document wordt in hoofdstuk 2 de aanpak en resultaten uit de literatuurstudie beschreven. In 

hoofdstuk 3 is de methode van onderzoek beschreven. Hoofdstuk 4 beschrijft de gevonden 

resultaten. Als laatste zijn in hoofdstuk 5 de discussie, conclusie en aanbevelingen weergegeven.  

 

2. Theoretisch kader 

2.1. Onderzoek aanpak en uitvoering 
 

De laatste paar jaar wordt  er veel gepubliceerd rond de onderwerpen eXplainable Artificial 

Intelligence (XAI) en Interpretable Machine Learning (iML). Dit onderzoek wil daarop zoveel mogelijk 

aanhaken door het doen van een uitgebreide literatuurstudie.  

Via voornamelijk de zoekmachines van EBSCO en Google Scholar is gezocht naar relevante termen 

en er zijn tientallen vrij recente artikelen gevonden en gebruikt voor kennisverwerving.  

In bijlage 1 is een overzicht gegeven van een beperkt aantal van de gevonden documenten met de 

bijbehorende relevantie. Het is hoofdzakelijk bedoeld om een beeld te geven over hoe de 

literatuurstudie is gestart. Tijdens de groei van dit onderzoek is steeds weer opnieuw gezocht naar 

relevante literatuur en daarop is de referentielijst steeds bijgewerkt. De uiteindelijk gebruikte 

artikelen zijn in de referentielijst terug te vinden.  

2.2. Resultaten en conclusie 

2.2.1. Interpreteerbare Machine Learning  
 

Binnen ML worden diverse algoritme technieken gebruikt waarbij er een aantal technieken als 

interpreteerbaar kunnen worden onderscheiden. Miller (2019) beschrijft interpreteerbaar als “de 

mate waarin een mens de oorzaak van een beslissing kan begrijpen”. Doshi-Velez and Kim (2017) 

definiëren interpreteerbaarheid als het vermogen om iets voor mensen op begrijpelijke manieren uit 

te leggen of te presenteren. 

Interpreteerbare Machine Learning (iML) technieken zijn dus de Machine Learning technieken die 

door mensen kunnen worden begrepen en daarmee kunnen deze uitkomsten ook door mensen 

worden gecontroleerd. (Adadi & Berrada, 2018; Barredo Arrieta et al., 2020).  
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Een techniek als beslisbomen (decision trees) of regressie technieken hebben over het algemeen een 

hoge interpreteerbaarheid en deze zijn dus eenvoudig te begrijpen. Naast interpreteerbare 

algoritme technieken zijn er ook modelleringstechnieken als Deep Learning, Neural Networks en 

Support Vector Machines (SVM). Deze algoritmen zijn over het algemeen niet meer door mensen te 

begrijpen en deze worden beschouwd als niet-interpreteerbare technieken of ‘black boxes’. Bij een 

‘black box’ stop je data in een systeem of model, waarbij er vaak praktische informatie door dat 

systeem wordt teruggestuurd. Wat er in dit systeem of model is gebeurd om deze informatie terug 

te rapporteren is onbekend. Interpreteerbare technieken worden ook wel ‘white boxes’ of ‘glass 

boxes’ genoemd, de werking daarvan is relatief doorzichtig en hebben om deze reden de voorkeur 

boven niet-doorzichtige of niet-interpreteerbare technieken.  

De reden waarom er dan niet alleen interpreteerbare modellen gebruikt worden, is omdat over het 

algemeen de betrouwbaarheid en juistheid van een model groter is als de interpreteerbaarheid lager 

is. Oftewel hebben de ‘black boxes’ over het algemeen een betere nauwkeurigheid. In figuur 2 is de 

interpreteerbaarheid van ML technieken uitgezet tegen de nauwkeurigheid van het model.  

Figuur 2. De interpreteerbaarheid t.o.v. de nauwkeurigheid van ML technieken. (Barredo Arrieta et al., 2020) 

 

2.2.2. Explainable Artificial Intelligence (XAI) 
 

Machine Learning systemen geven over het algemeen alleen een voorspelling. Deze voorspelling 

gaat echter alleen over ‘wat’ de uitkomst is. De ‘wat’ vanuit het ML-model zegt echter niets over 

‘waarom’ deze voorspelling gegeven is. Deze ‘waarom’ vraag blijft onbeantwoord maar is in kritische 

voorspellingen wel een zeer relevante. Een mogelijke oplossing om meer inzicht en vertrouwen te 

krijgen in de ‘waarom’ vraag van een niet interpreteerbare ML algoritme, is door gebruik te maken 

van Explainable Artificial Intelligence, ofwel XAI. XAI kan meer transparantie bieden door 
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aanvullende uitleg te geven over de ‘waarom’ vraag van door de Machine Learning modellen 

gemaakte keuzes en ook nog in een voor mensen begrijpbare vorm.  

Er kunnen diverse redenen zijn om XAI in te zetten. (Doshi-Velez & Kim, 2017; Miller, 2019). Zo is er 

de menselijke nieuwsgierigheid en de drang naar het begrijpen. Een reden kan ook zijn om kennis te 

vergaren van het model. Veiligheidsredenen kunnen een reden zijn, indien AI wordt ingezet bij 

beslissingen waarbij de gevolgen vrij ingrijpend kunnen zijn. Als laatste natuurlijk ook het al in 

hoofdstuk 1.3 besproken detecteren van vooroordelen binnen het ML-algoritme.  

Uitleg bij AI wordt ook steeds belangrijker gevonden binnen overheden en besturen. In 2016 heeft 

de Europese Commissie een wet opgesteld over het gebruik van AI algoritmen wanneer deze invloed 

hebben op personen (Adadi & Berrada, 2018; Smuha, 2019). De wet verplicht dat personen het recht 

hebben op uitleg over de gemaakte keuzes, wanneer het ML-model invloed op hen heeft.  Om uitleg 

te kunnen geven over de gemaakte keuzes moeten daarvoor wel middelen voor aanwezig zijn. 

 

2.2.3. XAI algoritme methoden 
 

De praktische toepassingen voor XAI zijn nog relatief nieuw en volop in ontwikkeling. XAI is 

momenteel zichtbaar binnen streaming providers zoals Netflix of Videoland. Deze providers geven 

aan de klanten van de streamingdienst suggesties voor een volgende keuze, welke is gebaseerd op 

vorige keuzes. Maar daarbij wordt dan ook benoemd welke vorige films of series tot deze keuze 

heeft geleid.  

Op dit moment zijn er verschillende XAI algoritmen beschikbaar en ze maken daarbij gebruik van 

verschillende methodieken en technieken. Linardatos, Papastefanopoulos, and Kotsiantis (2021) 

hebben recentelijk een opsomming gegeven van de verschillende XAI technieken die momenteel 

gebruikt worden (zie figuur 3).  

  

Figuur 3. XAI methoden (Linardatos et al., 2021) 
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Een wat verdere beschrijving over een aantal van de termen die in figuur 3 genoemd worden zijn in 

tabel 1 weergegeven: 

Keuze XAI techniek Beschrijving 

Global versus Local De uitleg van de XAI techniek beschrijft het gehele model (Global) of per 
geval (Local)  

Data types Per type data zijn verschillende technieken voorhanden. Sommige 
technieken kunnen alleen voor een type data geschikt, andere kunnen op 
meerdere datatypen worden toegepast 

Model specifiek of 
model agnostisch 

Een agnostische XAI techniek kan op alle ML modellen worden toegepast. 
Een specifieke XAI techniek is maar toepasbaar op één of enkele ML 
technieken 

Doel 
interpreteerbaarheid 

Het doel van de interpreteerbaarheid van de XAI techniek. Dit kan in het 
model zelf al aanwezig zijn (intrinsiek) of na de uitvoering van het ML 
model worden gedaan (Post-Hoc). Sommige van de technieken zijn 
bedoeld om de eerlijkheid (fairness) te vergroten of de gevoeligheid 
(sensitivity) van het ML model te testen 

Tabel 1. Beschrijving keuze XAI techniek, overgenomen van Linardatos et al., 2021 

  

2.2.4. XAI uitleg voor de juiste doelgroep  
 

XAI betreft communicatie tussen mensen en computers, ook wel genaamd de Human Computer 

Interaction (HCI). Hierbij zijn in de communicatie diverse stakeholders te onderscheiden, zoals de 

houders van domeinkennis, ML- specialisten en betrokken niet-deskundigen. (Ferreira & Monteiro, 

2020; Tomsett, Braines, Harborne, Preece, & Chakraborty, 2018). Een computer moet de informatie 

op maat aanleveren en wel op een manier dat dit voor de stakeholder geschikt en begrijpbaar is. Dit 

kan per stakeholder dus mogelijk weer anders zijn. De huidige XAI technieken zijn voornamelijk 

gericht op ML-specialisten (Miller, 2019). Deze ML-specialisten hebben de sterke drang om 

voornamelijk de uitleg voor de ontwikkelaars van de ML-toepassing te zoeken. Dat is dus vaak voor 

henzelf en niet zozeer voor de daadwerkelijke doelgroep van het ML algoritme. Indien er uitleg 

gegeven wordt die door de betrokken niet-deskundigen uit deze doelgroep niet begrepen wordt, 

wordt de kans dat de XAI techniek dan niet effectief en succesvol is, vrij groot.  

 

2.2.5. De stakeholders ‘betrokken niet-deskundigen’ 
 

De definitie van de stakeholder ‘betrokken niet deskundige’ die in dit onderzoek wordt gebruikt is 

‘een ieder die niet betrokken is bij het ontwikkelen van het ML-model maar het wel op een of 

andere manier met de resultaten ervan te maken krijgt’. Volgens Tomsett et al. (2018) zijn er voor 

ML 6 stakeholder rollen te benomen namelijk:  

1. De ontwikkelaars (creators) van het ML. Dit zijn de bouwers en de eigenaren van het model.  

2. De gebruikers/uitvoerders van het ML model.  

3. De beslissing nemers. De actoren die met de uitkomsten van het model beslissingen nemen.  

4. De gegevensbetrokkenen. De actoren waarvan de data in het model wordt gebruikt.  
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5. De uitvoeringsbetrokkenen. De actoren waarop de ML voorspelling betrokken wordt.  

6. De examinatoren. De actoren die het systeem moeten controleren en auditen. 

Met betrokken niet deskundigen richten we voornamelijk op de bovengenoemde punten 2 tot en 

met 5 . Deze groep kan zeer variëren m.b.t opleidingen, ervaring en interesses. Afhankelijk van de 

opleidingen, ervaringen en interesses zal deze persoon hoogstwaarschijnlijk de XAI uitleg goed of 

minder goed begrijpen. In dit onderzoek is voor de doelgroep getracht een herkenbaar scenario te 

gebruiken namelijk de kwaliteit van witte wijn.  

De uitleg moet ook voor deze stakeholders  begrijpbaar en effectief zijn en helpen bij de creëren van 

hun ‘mentaal model’ (Miller, 2019). Een ‘mentaal model’ is een persoons interne weergave van de 

mensen, de objecten en de omgeving waarmee de persoon contact heeft. Het ‘mentaal model’ is 

voor de persoon een ‘eigen’ beeld over hoe het AI algoritme werkt en helpt de gebruiker het 

systeem te begrijpen. Zonder XAI is dat beeld voor de gebruiker veel abstracter en hoeft het ook niet 

altijd juist te zijn. XAI kan dus helpen het ‘mentaal model’ van deze stakeholder te optimaliseren .  

XAI heeft daarnaast ook een (vaak positief) effect op het vertrouwen binnen organisaties waar ML 

toepassingen gebruikt worden. Met XAI is het voor niet-interpreteerbare technieken beter mogelijk 

om als organisatie verantwoording te nemen over de door het algoritme geadviseerde, ingezette 

beslissing.  

Weller (2019) beschrijft een achttal typen aan uitleg welke afhankelijk zijn van het doel van de uitleg 

en maakt daarbij ook onderscheid in verschillende stakeholders. Deze typen uitleg zijn opgenomen 

in tabel 2. Een aantal zijn gericht op gebruikers waarbij in twee type uitleg daarvan onderscheid 

wordt gemaakt in het vertrouwen van het ML algoritme (type 2) en het begrijpen van de uitkomst of 

voorspelling (type 4). De hier gebruikte gebruiker rol lijkt voor een deel maar zeker niet volledig 

overeen te komen met de in dit hoofdstuk eerder benoemde rollen van Tomsett et al. (2018).  

 

Type  Beschrijving 

1 Voor een ontwikkelaar, om te begrijpen hoe hun systeem werkt, met als doel het te 
debuggen of te verbeteren: om te zien wat goed of slecht werkt, en een idee te krijgen 
waarom. 

2 Voor een gebruiker, om een idee te geven van wat het systeem doet en waarom, om te 

voorspellen wat het zou kunnen doen in onvoorziene omstandigheden en om een gevoel 

van vertrouwen in de technologie op te bouwen. 

3 Voor de samenleving in het algemeen, om de sterke punten en beperkingen van het 

systeem te begrijpen en ermee vertrouwd te raken, en een redelijke angst voor het 

onbekende te overwinnen. 

4 Voor een gebruiker, om te begrijpen waarom een bepaalde voorspelling of beslissing is 

genomen, om te controleren of het systeem correct werkte en om een zinvolle uitdaging 

mogelijk te maken (bijv. kredietgoedkeuring of strafrechtelijke veroordeling). 

5 Voor een deskundige (misschien een toezichthouder), om de mogelijkheid te bieden om 

een voorspelling of beslissingstraject in detail te auditeren, vooral als er iets misgaat 

(bijvoorbeeld een crash door een autonome auto). Dit vereist mogelijk het opslaan van 

belangrijke gegevensstromen en het traceren van elke logische stap, en zal de toewijzing 

van aansprakelijkheid en wettelijke aansprakelijkheid vergemakkelijken. 

6 Om het toezicht op en het testen van veiligheidsnormen te vergemakkelijken. 
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7 Om een gebruiker (het publiek) een comfortabel gevoel te geven bij een voorspelling of 
beslissing, zodat ze het systeem blijven gebruiken.  

8 Om een gebruiker (het publiek) tot een bepaalde actie of gedrag te leiden – b.v. Amazon 
kan een product aanbevelen, met uitleg, zodat u vervolgens doorklikt om een aankoop te 
doen.  

Tabel 2. De acht typen uitleg zoals benoemd door Weller (2019) 

 

Volgens Philips et al. moet XAI aan minimaal vier principes voldoen (Phillips, Hahn, Fontana, 

Broniatowski, & Przybocki, 2020). Deze zijn weergegeven in tabel 3.   

Nr. Principe Omschrijving  
1 XAI moet uitleg geven.  

 
Het systeem geeft een bewijs of reden voor de ML uitkomst. 

2 De uitleg moet 
begrijpbaar zijn. 

De XAI uitleg is begrijpbaar voor de gebruiker voor wie de uitleg 
bedoeld is. 

3 De uitleg moet 
nauwkeurig zijn. 

De uitleg komt overheen met hoe het algoritme de uitkomst 
heeft bepaald. 

4 De grenzen waarbinnen 
het AI algoritme van 
toepassing is moet 
bekend zijn.  

Bij afwijkende data waarvoor het model niet geschikt is, zal door 
het systeem moeten worden herkend en gemeld. Als voorbeeld: 
Een algoritme wat vogels kan herkennen zal een foto van een 
appel als een niet-vogel herkennen en dit op een of andere wijze 
als response moeten kunnen weergeven. 

Tabel 3. XAI principes volgens Philips e.a. 

De meeste principes zijn voor alle doelgroepen hetzelfde. Alleen het 2e principe van Phillips is 

afhankelijk van de stakeholder waaraan de uitleg voor getoond. Daarom zal in dit onderzoek ook 

alleen het 2e principe verder worden onderzocht.  

Door Nourani, Kabir, Mohseni, and Ragan (2019) is onderzoek gedaan naar XAI over de beleving van 

XAI op betrokken niet-deskundigen. Zij hebben in dit onderzoek foto’s van honden en katten 

genomen en in deze foto’s handmatig gedeeltes gemarkeerd als zijnde uitleg door een XAI systeem. 

Duidelijk herkenbare gedeelten, zoals de neuzen en ogen werden gemarkeerd als ‘sterke’ uitleg en 

gedeelten van bijvoorbeeld de achtergrond werden gemarkeerd als zwakke uitleg. Het uiteindelijke 

doel was om na te gaan of de geen uitleg, zwakke uitleg of sterke uitleg gevolgen had op het 

vertrouwen van de AI gebruiker met betrekking tot de nauwkeurigheid van het systeem. De uitkomst 

van dit onderzoek gaf aan dat zwakke ofwel onduidelijke uitleg een duidelijk negatief effect had op 

het vertrouwen. Dit vertrouwen nam zelfs meer af dan bij het (volledig) ontbreken van uitleg 

(Nourani et al., 2019). Dit houdt dus in dat onduidelijke XAI uitleg schadelijk kan zijn voor het 

vertrouwen in het ML algoritme. 

2.2.6. Een teveel aan uitleg of transparantie  
 

Er zijn ook geluiden uit de wetenschap dat een teveel aan uitleg of transparantie in sommige 

gevallen kan leiden tot ongewenste situaties (De Laat, 2018; Weller, 2019). Hierbij wordt dan 

verwezen over het verlies van privacy wanneer gegevenssets openbaar (moeten) worden gemaakt. 

Doelgroepen kunnen ook inspelen op de werkwijze van gebruikte technieken ( “gaming the system”) 

waarbij zij bijvoorbeeld misbruik maken van de openheid rond het model. Als voorbeeld kan men 
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denken aan een fraude detectie systeem waarbij de doelgroep door transparantie de logica van het 

model doorziet, besluit bepaalde zaken anders te gaan doen en daardoor het fraudedetectie model 

onbruikbaar maken. Een andere nadelig effect kan zijn dat organisaties door het moeten bieden van 

transparantie rond het AI model daarmee het concurrentievoordeel kwijtraken.  

Vaak kunnen complexe algoritmen die gebruikt worden in complexe situaties simpelweg niet 

eenvoudig worden uitgelegd. De Laat (2018) concludeert dat volledige transparantie alleen voor 

toezichthoudende instanties de enige haalbare optie en uitbreiden naar het grote publiek normaal 

gesproken niet aan te raden is.  

2.2.7. Nauwkeurigheid indicatoren  
 

In figuur 1 uit hoofdstuk 1.2  is een voorbeeld gegeven van een eenvoudig model met een 

beslisboom waarbij voorspeld wordt of een gebruiker alcohol mag drinken. Naast de leeftijd is ook 

bepaald medicijngebruik in dit model opgenomen. Bij bepaalde medicijnen mag namelijk geen 

alcohol gedronken worden. Als dit model is ontwikkeld via machine learning zal in de data waarmee 

dit model is getraind al deze medicijnen waarbij alcohol verboden is wel in de trainingsdata 

aanwezig moeten zijn. Anders zal het model de gebruiker niet juist informeren. Bij ML modellen zijn 

vrijwel nooit alle mogelijkheden in trainingsdata aanwezig waardoor elk model daarom een 

foutenmarge heeft. 

 “Essentially all models are wrong, but some are useful.” . Deze uitspraak is afkomstig uit 1976 en 

afkomstig van George Box die wordt gezien als een van de grote statistici van de 20e eeuw. 

(Wasserstein, 2010). Met alle modellen zijn fout is bedoeld dat elk model maar een versimpelde 

weergave is van het werkelijk systeem of object. Er zijn dus aannames gemaakt bij de ontwikkeling 

van het model zoals de keuze van het algoritme en de data waarmee het model is ontwikkeld.  

Om een beeld te krijgen over de foutenmarge van een model kunnen er ook nauwkeurigheid 

indicatoren of foutmarges worden berekend en getoond. Deze indicatoren geven een beeld geven 

over de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het algoritme zelf en dus informatie over de kans 

dat een voorspelling juist of onjuist is. Deze nauwkeurigheden kunnen voor elk model worden 

berekend. Een Machine Learning algoritme wordt getraind met een training set en daarna getest 

met een test set. Via de gegevens uit de test set, die naast het daadwerkelijke resultaat ook het 

voorspelde resultaat meekrijgt, kan worden nagegaan in hoeveel gevallen de voorspelling juist of 

onjuist is. De betrouwbaarheid wordt dan gemeten door het aantal ‘goede’ voorspellingen te delen 

door het totaal aantal voorspellingen.  

Indien een ML-algoritme een betrouwbaarheid heeft van 60%, betekent dat dat ML-algoritme 

gemiddeld van de tien voorspellingen er vier fout voorspelt. Dan kan er via XAI bij elk resultaat een 

(duidelijke) uitleg gegeven worden, maar dat betekent nog steeds dat vier van de tien 

waarnemingen fout blijft, ondanks deze uitleg. XAI verhoogt namelijk niet de betrouwbaarheid van 

het ML-model zelf.  

Indien de eindgebruiker dat niet beseft, bijvoorbeeld omdat de kennis over de betrouwbaarheid niet 

bekend is, kan de gebruiker de uitleg te rooskleurig interpreteren en een te positief beeld over de 

betrouwbaarheid van het ML model krijgen. Zeker als deze uitleg overtuigend en betrouwbaar 

overkomt.   

De eindgebruiker kan door alleen het toevoegen van een overtuigende XAI uitleg over de 
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betrouwbaarheid van de voorspelling op het verkeerde been worden gezet. De eindgebruiker zou 

daarom niet alleen XAI uitleg moeten krijgen voorgeschoteld maar ook gegevens over de 

betrouwbaarheid van het model krijgen gerapporteerd om een juiste inschatting van de voorspelling 

te kunnen maken. Bij een onduidelijke uitleg maar met een zeer hoge betrouwbaarheidswaarde van 

het model zal de gebruiker naar verwachting eerder geneigd zijn de voorspelling te accepteren en 

het model te vertrouwen. Aan de andere kant zal een gebruiker XAI uitleg van een ML model met 

een lage nauwkeurigheid moeten wantrouwen.  

Er zijn meerdere manieren hoe de betrouwbaarheid van een model kan worden weergegeven.  Een 

daarvan is een van de betrouwbaarheid matrix, ofwel een ‘confusion matrix’ (Beauxis-Aussalet & 

Hardman, 2014; Deng, Liu, Deng, & Mahadevan, 2016). In tabel 4 is hiervan een voorbeeld gegeven.  

 

betrouwbaarheid: 96.69% Daadwerkelijke uitkomst: 
        Yes                            No                                 Precisie 

Voorspelling:  Yes 144 7 95.36% 

Voorspelling:  No 6 236 97.52% 

Betrouwbaarheid 96.00% 97.12% 
 

Tabel 4. Nauwkeurigheid matrix of ‘confusion’ matrix 

Een ‘confusion matrix’ geeft een overzicht van de juist geclassificeerde positieve en negatieve 

resultaten, naast de vals positieve en vals negatieve resultaten. Daarmee kan dan de 

betrouwbaarheidsscore worden berekend voor geclassificeerde data. Voor regressie analyse is deze 

methode minder geschikt. Daarvoor zijn er bijvoorbeeld diverse ‘mean squared error’ technieken 

beschikbaar (Botchkarev, 2018). Een ‘confusion matrix’ is ook voor niet-specialisten een goed te 

begrijpen overzicht en is daarom in dit onderzoek meegenomen. Een ‘confusion matrix’ kan ook 

helpen bij het de derde type uitleg uit tabel 2, de 8 uitlegtypen volgens Weller.  

In tabel 4 is af te lezen dat uit de test gegevens set bij 144 gegevens dat zowel het echte resultaat  

als de door het model voorspelde waarde in beide gevallen ‘Yes’ was. Daarnaast zijn bij 236 

gegevens de voorspelling en de daadwerkelijke waarde ‘No’ aan elkaar gelijk. Dit betekent dat dus in 

380 (144+236) gevallen het algoritme het dus goed voorspeld. In 13 gevallen had het algoritme het 

fout voorspeld. In 6 gevallen was de voorspelling namelijk een ‘Yes’ en het daadwerkelijke resultaat 

een ‘No’. In 7 gevallen was de voorspelling een ‘No’ en het daadwerkelijke resultaat een ‘Yes’.  

De nauwkeurigheid van dit model is gebaseerd op de volgende berekening :  

 

𝑁𝑎𝑢𝑤𝑘𝑒𝑢𝑟𝑖𝑔ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 =
Juist voorspelde waarde 

Totaal aantal voorspellingen
∗ 100% 

 

De nauwkeurigheid model is in dit voorbeeld dus 380/(380+13) * 100% = 96.69211% 

Bij dit voorbeeld van een hoge nauwkeurigheid bij een model (> 95%) zal gemiddeld nog steeds ca. 

3.3% van de voorspellingen verkeerd worden voorspeld. Nu is dat waarschijnlijk niet heel 

problematisch bij een foutief voorgestelde filmkeuze vanuit een streamingdienst maar bij het 
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voorspellen of iemand wel of geen kanker heeft kan deze kleine fout voor de betrokken niet-

deskundigen dramatische gevolgen hebben. De inschatting van de onderzoeker is dan ook dat het 

tonen van de nauwkeurigheid van het model een daadwerkelijke invloed zal hebben op het 

vertrouwen en accepteren van de voorspelling en de bijbehorende uitleg.  

2.3. Doel van het vervolgonderzoek 
 

Er is in de literatuur veel te vinden over hoe XAI er uit zou moeten zien maar er is nog steeds weinig 

bekend over hoe de huidige XAI uitleg nu ervaren wordt door de groep van betrokken niet-

deskundigen .  

Dit onderzoek wil hier een bijdrage aan leveren door bij de XAI uitleg op begrijpbaarheid en 

vertrouwen te toetsen.  

Vanuit dit onderzoek is een model ontwikkeld wat is weergegeven in figuur 4. 

XAI Uitleg VertrouwenBegrip

Betrouwbaarheid model

H2H1

H3 H4

 

Figuur 4. Onderzoek model grafisch weergegeven 

Dit model beschrijft de begripsvorming die wel of niet ontstaat door de XAI uitleg. Uit het wel of niet 

ontstaan van begrip kan dan ook weer een verandering van vertrouwen ontstaan, waarbij dan de 

betrouwbaarheid van het algoritme ook als bepalende factor kan worden gezien. Dit onderzoek 

heeft dit model onderzocht door over dit model eerst vier hypothesen te stellen . De vier hypotheses 

die zijn opgesteld zijn, staan weergegeven in tabel 5 en zijn ook weergegeven in het model van 

figuur 4 (H1 tot en met H4):  
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Begrip en vertrouwen na het tonen van XAI rapportages en de model nauwkeurigheid  

Hypothese 1 (H1):  
Het tonen van de uitleg uit de XAI techniek heeft een aantoonbare invloed op de 
begrijpbaarheid van het model bij betrokken niet-deskundigen.  

Hypothese 2 (H2):  
Een verandering in begrip van het ML model zorgt voor een gelijksoortige verandering  in het 
vertrouwen van betrokken niet-deskundigen. 

Hypothese 3 :  (H3) 
Het tonen van de nauwkeurigheid van het ML-model heeft een aantoonbare invloed op het 
begrip van betrokken niet-deskundigen. 

Hypothese 4 :  (H4) 
Het tonen van de nauwkeurigheid van het ML-model heeft een aantoonbare invloed op het 
vertrouwen van betrokken niet-deskundigen. 

Tabel 5. De onderzoeksvragen met hypothesen 

Via een kwantitatief onderzoek met behulp van een enquête is bij een aantal betrokken niet-

deskundigen een ML scenario voorgelegd inclusief een XAI uitwerking. Daarover zijn dan een aantal 

vragen gesteld die moeten aantonen of de niet-ML specialist de informatie begrijpt en of dat de XAI 

uitwerking invloed heeft op het vertrouwen in het algoritme. Hiermee is getoetst of volgens de 

geïnterviewden in het scenario voldaan wordt aan de begrijpbaarheid (=2e principe van Phillips et al. 

(2020)) en aanvullend vertrouwen zoals beschreven volgens Nourani et al. (2019). In dit onderzoek is 

ook de invloed van de nauwkeurigheid van het model getoetst. Dit is gedaan door het tonen van de 

betrouwbaarheid d.m.v. een ‘confusion matrix’. De ‘confusion’ matrix zoals besproken in hoofdstuk 

2.2.5 is daarbij voorgelegd aan de respondenten. Daarmee is dan onderzocht of en zo ja welke 

invloed het tonen van deze matrix heeft op begrip en vertrouwen van de deelnemer .  Daarbij zijn 

twee scenario’s meegenomen, waarbij aan de deelnemers óf een scenario met een lage 

betrouwbaarheid werd getoond óf een scenario met een hoge betrouwbaarheid werd getoond.  
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3. Methodologie 
 

3.1. Conceptueel ontwerp 
 

Als een mogelijke onderzoeksmethode kan gekozen worden voor een kwalitatief of een kwantitatief 

onderzoek. Een kwalitatief onderzoek is meestal interpretatief en bedoeld om meer inzicht te 

krijgen. Daarbij worden vaak gebruik gemaakt van data verzameltechnieken zoals observaties en/of 

interviews. Kwantitatief onderzoek daarentegen maakt veelal gebruik van technieken als 

experimenteel onderzoek, secundaire analyses of enquêtes en is bedoeld om verbanden in vaak 

vooraf gedefinieerde hypothesen te toetsen. De beide methodes kunnen ook gecombineerd worden 

via een triangulatiemethode ofwel een mixed methode. 

Om de vier hypotheses uit hoofdstuk 2.3 te onderzoeken is een kwantitatief experimenteel 

onderzoek opgezet waarbij gebruik is gemaakt van het inzetten van een enquête. Een enquête heeft 

als voordeel dat het een eenvoudige data verzamel techniek is en dat het respondenten de 

mogelijkheid geeft om anoniem te reageren. Maar ook is een enquête een geschikte methode om 

een groot aantal respondenten te benaderen (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019).  

 

3.1.1. Enquête onderdelen 
 

Bij de ontwikkeling van de enquête is gebruik gemaakt van de vragenlijst uit het artikel van R. R. 

Hoffman, Mueller, Klein, and Litman (2018). In dit artikel wordt een vragenset voor het meten van 

zowel begrip als vertrouwen beschreven en deze vragen zijn in de enquête vertaald en 

overgenomen. De originele vragen vanuit dit artikel zijn in bijlage 5 opgenomen. 

De vijfde vraag over vertrouwen uit dit artikel: ‘The [tool] is efficient in that it works very quickly’ is 

bij voorbaat al weggelaten omdat snelheid geen item is dat kan worden beoordeeld binnen dit 

onderzoek.  

 

De gebruikte online enquête bestond uit 10 onderdelen ofwel ‘vraaggroepen’ zoals het in het 

gebruikte enquête hulpmiddel LimeSurvey wordt genoemd. Elk enquêteonderdeel werd getoond op 

een aparte pagina met elk één of meerdere vragen. In tabel 6 is voor elk onderdeel uitgelegd wat dit 

onderdeel toont en welke vragen daaronder zijn opgenomen. Elke deelnemer aan de enquête krijgt 

maximaal 8 onderdelen voorgelegd. Van de onderdelen 4 en 5 wordt er maar één van de twee 

onderdelen getoond per scenario. Hetzelfde geldt ook voor de onderdelen 6 en 7.  

Om de invloed van verschillende XAI rapportages en de invloed van nauwkeurigheid  op vertrouwen 

te meten zijn een viertal scenario’s binnen de enquête ontwikkeld. Aan iedere respondent is 1 

scenario voorgelegd.  
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De volledige enquête is weergegeven in bijlage 6 Er zijn totaal 4 scenario’s opgezet. Alle scenario’s 

hebben de onderdelen 1,2,3,8,9 en 10 getoond gekregen. Voor de onderdelen 4,5,6, en 7 is het 

verschil per scenario weergegeven in tabel 7. 

 

Onderdeel Uitleg 

1 Aan elke deelnemer is een korte uitleg gegeven over de enquête en is gevraagd om 
een verklaring gegevensbescherming te accepteren, waarna de enquête pas verder 
kon gaan. 

2 Aan alle deelnemers van de 4 scenario’s is daarna een algemeen verhaal gegeven 
over wat AI inhoudt en is een algemene vraag gesteld over het vertrouwen van de 
deelnemer In AI toepassingen. 

3 Aan alle deelnemers van de 4 scenario’s is een voorbeeld gegeven over hoe machine 
learning kan helpen bij de kwaliteitsbepaling van witte wijn (uit Cortez et al. (2009). 
Na het tonen van deze informatie getoetst wat het begrip en betrouwbaarheid van 
de deelnemers is. Deze twee vragen kunnen als basis worden gebruikt.  

4 Aan de deelnemers van scenario 1 en 2 werd een XAI uitdraai getoond met 
gewichtsfactoren die gelden voor het hele model. (tabel 9 in hoofdstuk 3.2.5). Na het 
tonen van deze informatie is voor een tweede keer getoetst wat het begrip en 
betrouwbaarheid van de deelnemers is.  

5 Aan de deelnemers van scenario 3 en 4 werd een XAI uitdraai getoond met factoren 
die gelden per item. (figuur 6 in hoofdstuk 3.2.5). Na het tonen van deze informatie is 
voor een tweede keer getoetst wat het begrip en betrouwbaarheid van de 
deelnemers is.  

6 Aan de deelnemers van scenario 1 en 3 werd een nauwkeurigheid van 49.36 % 
getoond via een vertrouwensmatrix (zie ook tabel 10 in hoofdstuk 3.2.6). Na het 
tonen van deze informatie is voor een derde keer getoetst wat het begrip en 
betrouwbaarheid van de deelnemers is. 

7 Aan de deelnemers van scenario 2 en 4 werd een nauwkeurigheid van 91.50 % 
getoond via een vertrouwensmatrix (zie ook tabel 11 in hoofdstuk 3.2.6). Na het 
tonen van deze informatie is voor een derde keer getoetst wat het begrip en 
betrouwbaarheid van de deelnemers is. 

8 Aan alle deelnemers is meer informatie gegeven over het belang van een juiste 
nauwkeurigheid. Daarbij is hen gevraagd om een inschatting te maken wat zij in het 
geval van de witte wijn voorspelling als minimale betrouwbaarheid verwachten  

9 Deze pagina bevat enkele algemene vragen en is aan alle deelnemers gesteld. Vragen 
die hier zijn gesteld zijn leeftijdsindicatie, opleiding, geslacht, ervaring met 
kunstmatige intelligentie en Machine learning en het vertrouwen in AI 

10 In deze laatste pagina welke aan alle deelnemers is getoond zijn de deelnemers 
bedankt en is het mogelijk gemaakt om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen 

Tabel 6. De enquête onderdelen 

Scenario Getoonde XAI rapportage Getoonde nauwkeurigheid  
1 Algemene gewichtsfactoren (onderdeel 4)  Laag (49.36 %) (onderdeel 6) 

2 Gekleurde gewichtsfactoren (onderdeel 5) Laag (49.36 %) (onderdeel 6) 

3 Algemene gewichtsfactoren (onderdeel 4) Hoog (91.50 %) (onderdeel 7) 

4 Gekleurde gewichtsfactoren (onderdeel 5) Hoog (91.50 %) (onderdeel 7) 
Tabel 7. Scenario’s verschillen binnen de enquête.  
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De keuze voor de gehalten in de nauwkeurigheidonderdelen is arbitrair. Bij een 49.36 % 

nauwkeurigheid en 91.50 % nauwkeurigheid zijn de verschillen onderling groot genoeg om een 

duidelijke verschil weer te kunnen geven. Bij een 49.36 % is ca. een van de twee van de 

voorspellingen fout. Bij 91.50% is iets minder dan een op de tien voorspellingen fout.  

De twee keuzes in de XAI rapportages is gemaakt op basis van welke informatie de overzichten 

tonen. In hoofdstuk 3.2.5 zal hier dieper op worden ingegaan. 

Als enquête hulpmiddel is gebruik gemaakt van LimeSurvey (zie ook hoofdstuk 3.2.8). Dit hulpmiddel 

is door de Open Universiteit beschikbaar gesteld tijdens het onderzoek. Binnen LimeSurvey is 1 

enquête ontwikkeld waarbij verschillende vraaggroepen zijn opgenomen. Om de scenario’s mogelijk 

te maken is in de enquête per vraaggroep een voorwaarde opgenomen om dit wel of niet bij een 

bepaald scenarionummer te tonen, afhankelijk van de uitkomst van een verborgen vraag dat een 

nummer creëert van 1 tot 4.  Deze vraag is in het begin van de enquête opgenomen waardoor bij het 

openen van de enquête elke deelnemer een random scenarionummer kreeg toegekend.  

Afhankelijk van dit random nummer werd dus maar een van de twee XAI rapportages getoond en 

maar een van de twee nauwkeurigheden met de bijbehorende ‘confidence matrix’.  

  

3.2. Technisch Ontwerp 
 

Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren zijn een aantal keuzes gemaakt en bronnen en technieken 

gebruikt: In de komende hoofdstukken worden de onderstaande punten verder toegelicht.  

1. Een niet-interpreteerbare ML techniek  

2. De gegevens set  

3. Betrokken niet-deskundigen 

4. Een ML-XAI techniek 

5. ML-XAI resultaat gegevens  

6. Nauwkeurigheid techniek 

7. SPSS 

8. Het enquête hulpmiddel LimeSurvey 

In de komende hoofdstukken zal per item een uitgebreidere beschrijving van deze onderdelen 

worden gegeven.  

3.2.1. Een niet interpreteerbare ML techniek 
 

Om de technieken te kunnen uitvoeren is een programma nodig die Machine Learning kan 

uitvoeren. Hierbij zijn ook vele keuzes te maken. Gekozen is om uit de open source applicaties en 

programmeertalen een keuze te maken omdat dit voor een ieder beschikbaar is en de 

herhaalbaarheid van dit onderzoek daarmee verhoogt. Een eerste selectie van mogelijke 

programma’s die hiervoor in aanmerking kwamen waren de applicatie Rapidminer, de applicatie 

Knime en de programmeertalen Python en R. Gekozen is om Rapidminer in te zetten en wel om de 

volgende redenen. 
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- RapidMiner is een open source applicatie, geschikt voor het uitvoeren van diverse ML 

technieken. Van Rapidminer is een open source, een educatieve en een commerciële versie 

verkrijgbaar. Voor dit onderzoek is de educatieve versie gebruikt welke beschikbaar is voor 

studenten en opleidingsinstituten.  

- Binnen de OU BPMIT opleiding waarbinnen deze scriptie is uitgevoerd wordt dit tool binnen 

de module ‘data analytics’ al gebruikt. 

- Rapidminer heeft diverse ML algoritmen en XAI technieken al standaard aanwezig. 

3.2.2. De gegevens set  
 

Voor de informatie waarop het onderzoek uitgevoerd kunnen meerdere typen gegevenssets worden 

gebruikt. Het onderzoek kan plaatsvinden op tabel- , grafische-, tekst,  streaming- naast nog vele 

andere typen data zoals ook is weergegeven in figuur 3.  

De gegevens set is op zichzelf niet waar dit onderzoek zich op richt maar wel belangrijk voor 

begripsvorming. Een deelnemer zal afhankelijk van opleiding, ervaring en interesses zich meer of 

minder een beeld kunnen vormen bij gegevens uit een bepaalde gegevens set en zich dan ook meer 

of minder ‘thuis’ voelen bij deze gegevens set. Indien de gegevens set niet aansluit bij het 

kennisgebied van de deelnemers uit de enquête zal ook automatisch het begrip over wat het model 

probeert te voorspellen minder zijn. Vanwege deze reden is gekozen om een gegevens set te 

gebruiken waarbij naar verwachting vrijwel alle deelnemers zich een beeld kunnen vormen. Gekozen 

is een set aan gegevens waarmee de kwaliteit van witte wijn te voorspellen is. Deze gegevens set is 

verder beschreven in bijlage 2.  

3.2.3. Deelnemers enquête 
 

De enquête is verspreid naar 130 personen, allen werkzaam binnen een in Nederland gevestigd 

productiebedrijf van chemische eindproducten. Binnen dit bedrijf werken velen met analytische data 

afkomstig van de in het bedrijf aanwezige eigen fysische en chemische laboratoria naast andere 

gegevens verzameltechnieken.  

De witte wijn gegevens set zoals beschreven in het vorige hoofdstuk met chemische en fysische data 

zal daarom naar verwachting voor veel van de gevraagde deelnemers niet als onbekend over komen.  

Aan alle 130 deelnemers is via of een persoonlijke email of een persoonlijk gesprek gevraagd of zij 

(anoniem) aan dit onderzoek willen deelnemen. Het management van deze organisatie heeft 

daarvoor zijn toestemming en medewerking gegeven.   

3.2.4. De ML-XAI techniek 
 
Er zijn verschillende ML-XAI methoden voorhanden. Populaire XAI-algoritmen zijn de post-hoc 
algoritmen LIME (Local Interpretable Model-Agnostic Explanations) en SHAP (SHapley Additive 
exPlanation). Hoewel post-hoc systemen  niet de exacte logica van het model weergeeft, zorgt het er 
wel voor dat stakeholders de keuzes van het ML-algoritme beter gaan begrijpen, ook voor black-box 
systemen (zie ook hoofdstuk 2.2.3). 
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Er is gekozen om o.a. gebruik te maken van de Local Interpretable Model Agnostic Explanation of 
Lime technologie. De Lime techniek richt zich op het betrouwbaarder maken van modellen en 
voorspellingen in een voor mensen begrijpbare taal. Lime is volgens Linardatos et al. (2021) een van 
de meest populaire technieken en geeft in tegenstelling tot SHAP resultaten terug voor individuele 
gegevens op basis van de meest dichtbij gelegen betrouwbare features (local). Lime kan eenvoudig 
worden toegepast op alle ML modeltypen ofwel Lime is model agnostic en is beschikbaar binnen de 
gebruikte versie van Rapidminer.  
De Lime output maakt gebruik van factoren om aan te geven hoe zwaar een ML feature bijdraagt 
aan de verklaring. Via een groene of rode kleurcode kan de gebruiker zien of de voorspelling door de 
feature wordt gesteund of dat het de verklaring juist tegenspreekt. 
 
 
 

 
 
Figuur 5. Verklaring van individuele voorspellingen , overgenomen van Ribeiro, Singh, and Guestrin (2016) 

  
Om een korte verduidelijking over de werking van Lime te geven is in figuur 5 een voorbeeld 
gegeven van een model waarbij de factoren niezen, gewicht, hoofdpijn, vermoeidheid en leeftijd zijn 
meegenomen in een ML model. Dit model doet dan een voorspelling of een patiënt wel of niet de 
griep heeft. In dit voorbeeld wijst het niezen en hoofdpijn duidelijk voor de voorspelling van een 
griep, terwijl het niet vermoeid zijn dit weer tegenspreekt. Het is uiteindelijk aan de dokter om te 
besluiten of deze persoon met de griep kan worden gediagnostiseerd. Via deze uitleg kan de dokter 
vaststellen hoe het algoritme aan de voorspelling is gekomen en zelf besluiten om deze voorspelling 
dan wel of niet te vertrouwen en dus eventueel over te nemen (Ribeiro et al., 2016). 
 

3.2.5. ML-XAI resultaten 
 

In Rapidminer kan gebruik worden gemaakt van een ‘Lime’ XAI techniek via de operator ‘explain 

predictions’ .  

Er zijn 4 resultaten/rapportages beschikbaar vanuit deze module. Alle vier onderstaande 

rapportages komen uit de RapidMiner module ‘explain predictions’ gemaakt met behulp van een 

‘deep learning’ algoritme. Hieronder zullen al de 4 resultaten vanuit XAI kort worden besproken. 

Meer informatie over de opzet in Rapidminer is weergegeven in bijlage 3.   

Rapportage 1 . Lime rapportage met attributenkleuring 

Deze beschrijving geeft de test data terug met een voorspelling en een kleuring van alle attributen. 

Een groene kleur ondersteunt de voorspelling en een rode kleur spreekt deze juist tegen. Hoe feller 
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de kleur hoe overtuigender de invloed die dit attribuut heeft op de uitkomst. In figuur 6 is hiervan 

een voorbeeld weergegeven.  De rapportage geeft via een vertrouwensfactor aan hoe zeker de 

voorspelling voor deze uitkomst is ingeschat. 

  

Figuur 6. Voorbeeld van een Lime rapportage met attributen kleuring  

Rapportage 2. Lime rapportage met tekstuele uitleg 

Bij deze 2e rapportage wordt een voorspelling getoond waarbij de uitleg als tekst worden 

weggeschreven. Achter de voorspelling staat een ‘Support Prediction’ en een ‘Contradict Prediction’ 

weergegeven. In figuur 7 is hiervan een voorbeeld weergegeven.  Ook hier is een vertrouwensfactor 

aanwezig. 

 

Figuur 7. Voorbeeld van een Lime rapportage met attributen uitleg in tekstuele vorm  

Rapportage 3. gewicht/belangrijkheidfactor per attribuut per feature.  

 

Tabel 8. Gewichtsfactoren per attribuut per feature. 

De derde rapportage uit ‘explain predictions’ geeft de gewichtsfactor per attribuut aan voor de 

betreffende feature (ofwel de rij uit de testset tabel). In tabel 8 kan worden afgelezen worden dat 

voor rij 1 de feature ‘fixed acidity’ met waarde 0.24 een negatieve invloed heeft op deze ML 

voorspelling met een factor -0.214. Dat kan zowel een positieve als negatieve factor zijn. Bij 
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positieve factoren wordt de modelvoorspelling bevestigd, bij negatieve factoren wordt deze 

voorspelling weer tegengesproken. Een vertrouwensfactor wordt hier niet weergegeven. 

Rapportage 4. globale gewicht/belangrijkheidsfactor per attribuut  

 

Tabel 9, globale gewichtsfactoren per attribuut 

In tabel 9 staat een voorbeeld van de algemene gewichtsfactoren per attribuut. In dit voorbeeld kan 

worden afgelezen hoe het model in het algemeen gebruik maakt van de verschillende features. Deze 

informatie geeft in deze verklaring aan dat de dichtheid (density) en chlorides de belangrijkste 

features zijn voor deze voorspelling en nagenoeg even belangrijk. Alcohol en sulfaten (sulphates) 

hadden circa een 10 keer lagere impact als dichtheid en chlorides.  Ook hier ontbreekt een 

vertrouwensfactor en deze voorspelling gaat over het gemiddelde van alle waarnemingen en niet de 

individuele waarnemingen. 

In de enquête is bij de verschillende scenario’s alleen gebruik gemaakt van de rapportage 1 en 

rapportage 4. De rapportages 1, 2 en 3 bieden nagenoeg dezelfde informatie maar deze informatie 

wordt alleen op een andere manier getoond. Indien alle 4 rapportages zouden zijn onderzocht 

zouden dan voor de 4 rapportages en de 2 nauwkeurigheidsniveaus 4*2 = 8 scenario’s moeten zijn 

ontwikkeld. Om dan een gelijkwaardige betrouwbaarheid te kunnen garanderen zou daarvoor het 

aantal deelnemers aan de enquête moeten verdubbelen. Vanwege deze twee benoemde redenen is 

daarom besloten om rapportages 2 en 3 niet verder mee te nemen in dit onderzoek.  

3.2.6. Nauwkeurigheid techniek 
 

In figuur 8 is een voorbeeld gegeven van een confusion matrix zoals deze door Rapidminer kan 

worden aangemaakt en voor dit onderzoek handmatig is gemanipuleerd.  De manipulatie was nodig 

om zowel een matrix met een hoge als ook een met een lage nauwkeurigheid te verkrijgen.  

In tabel 10 kan worden afgelezen dat 1392 van de 2820 gegevens de juiste voorspelling hadden wat 

relateert in een overal nauwkeurigheid (‘accuracy’) van 49.36%. 
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Nauwkeurigheid 49.36% 

 True matig True gemiddeld True goed Nauwkeurigheid 
Voorspelling matig 472 340 136 49.79% 

Voorspelling gemiddeld 327 497 51 56.80% 

Voorspelling goed 467 107 423 42.43% 
Tabel 10. Een ‘confusion’ matrix met 49.36 % nauwkeurigheid. 

Het bovenstaand voorbeeld is gebruikt in onderdeel 6 uit tabel 6 en voor het scenario 1 en 3 in de 

enquête. Een tweede scenario zoals weergegeven in tabel 11 is geeft een nauwkeurigheid van 

91.50% en is gebruikt in de scenario’s 2 en 4.  

Nauwkeurigheid 91.50% 
 True matig True gemiddeld True goed Nauwkeurigheid 

Voorspelling matig 593 29 21 92.22% 

Voorspelling gemiddeld 27 449 4 93.54% 
Voorspelling goed 29 14 293 87.20% 

Tabel 11. Een ‘confusion’ matrix met 91.50 % nauwkeurigheid. 

3.2.7. SPSS 
 

Met behulp van SPSS Statistics versie 26 van de firma IBM zijn de resultaten verkregen via de 

enquête statistisch verwerkt. De keuze voor SPSS Statistics is gemaakt vanwege de volgende 

redenen:  

- SPSS Statistics is binnen de Nederlandse opleidingsinstituten een veel gebruikte applicatie 

voor het bewerken van statistische gegevens.  

- SPSS Statistics is eerder al gebruikt tijdens de premasterfase binnen de studie.  

- SPSS Statistics is uitermate geschikt voor de verwerking van dit type enquêtes.  

- Lime Survey kan rechtstreeks de data van de survey exporteren naar SPSS Statistics. 

- Documentatie voor de verwerking van enquêtes met het gebruik van SPSS Statistics is ruim 

voorhanden.  

3.2.8. Lime Survey 
 

Om de enquête te ontwikkelen en bij de deelnemers uit te rollen is gebruik gemaakt van het open 

source enquête tool LimeSurvey wat binnen de OU en de opleiding Business Processes and IT 

beschikbaar is gesteld. De enquête is daarin in een aantal stappen ontwikkeld. 

Allereerst is er een ontwikkel en testversie gemaakt waarbij goedkeuring van de afstudeerbegeleider 

is verkregen. Na deze goedkeuring is er een tweede pilotversie gemaakt dat in drie ronden is 

uitgetest met een of meerdere verschillende testdeelnemers waarna na elke testronde ook 

tussendoor een verbeterslag in de enquête is doorgevoerd. Deze pilotversie werkte niet met 

scenario’s wat inhield dat alle tien de onderdelen zoals weergegeven in hoofdstuk 3.1.1 zichtbaar 

waren. Dat er dus twee XAI rapporten en twee nauwkeurigheden zichtbaar waren en bij de 

definitieve versie dus niet is uitgelegd aan de testdeelnemers om verwarring te voorkomen.  



 
 

De invloed van uitlegbare kunstmatige Intelligentie op begrip en 
vertrouwen in Machine Learning bij betrokken niet deskundigen.  

27 

   
 

Voor de eerste verbeterslag is de enquête zorgvuldig één op één doorgelopen met een tester. De 

tester heeft samen met de onderzoeker dit doorlopen waarbij de onderzoeker aantekeningen 

maakte over de opmerkingen en vragen die de persoon doorgaf. Met behulp van een 25-tal 

gemaakte opmerkingen en vragen zijn aanpassingen doorgevoerd.  Na de aanpassingen is de 

enquête nogmaals één op één doorlopen maar dan met twee nieuwe testers. Hieruit zijn er nog 5 

kleinere opmerkingen verwerkt. Als laatste is de aangepaste enquête nogmaals verstuurd naar drie 

nieuwe deelnemers en hieruit zijn geen aanpassingen meer uit voortgekomen. Hierna is de enquête 

geactiveerd en rondgestuurd naar de 130 deelnemers zoals beschreven in hoofdstuk 3.2.3. 

3.3. Gegevensanalyse 
 

De data analyse heeft plaatsgevonden op de verzamelde informatie afkomstig uit enquêtegegevens. 

Een minimaal aantal van 15 responses is gebruikelijk om via een Student’s t-test een betrouwbare 

statische toetsing uit te kunnen voeren op de verschillende hypotheses (Sauro & Lewis, 2016). Bij 

minimaal 15 gegevens kan een gegevens set als normaal verdeeld worden beschouwd wat een 

voorwaarde is om een t-test te mogen gebruiken. Er wordt een paired t-test i.p.v. unpaired t-test 

gebruikt, omdat hetzelfde item bij dezelfde groep twee keer wordt getest. 

In de enquête zitten meerdere vragen over zowel begrip als ook meerdere vragen over vertrouwen. 

Al deze vragen hebben een Likert scale type antwoord. Likert scale vragen hebben als voordeel dat 

de antwoorden omgezet kunnen worden in een bijbehorende getal (1 tot 5) en dan kan hieruit, uit 

de allen bij elkaar horende vragen, een gemiddelde score voor zowel begrip als een gemiddelde 

score voor vertrouwen worden berekend.  

Voordat er een gemiddelde score wordt berekend, is het gebruikelijk dat er eerst een 

betrouwbaarheidsanalyse op de bij elkaar horende vragen wordt uitgevoerd. Deze 

betrouwbaarheidsanalyse gaat na de vragen hetzelfde meten. Via de betrouwbaarheidscoëfficiënt 

alfa, ook wel Cronbach’s alfa genoemd, kan de mate van samenhang tussen deze vragen (interne 

consistentie) getoetst worden. Voor alle vraaggroepen is deze betrouwbaarheidscoëfficiënt 

uitgerekend en deze zijn in hoofdstuk 4 worden weergegeven.  

De respondenten krijgen in de 4 scenario’s een aantal vragen met betrekking tot begrip en 

vertrouwen meerdere keren voorgelegd.  Nadat gegevens over begrip en vertrouwen zijn verzameld 

na het tonen van uitleg over het model wordt dit herhaald nadat een van de twee XAI rapportages is 

getoond.  Uiteindelijk wordt dan aan de deelnemer ook een van de twee betrouwbaarheden van het 

ML algoritme getoond en zijn opnieuw dezelfde vragen over begrip en vertrouwen gesteld.  

Via een paired t-toets is nagegaan of een verschil in vertrouwen significant kan worden aangetoond 

voor en na het tonen van de betrouwbaarheid zoals beschreven in de hypotheses. Hiermee kan de 

bijbehorende hypothese dan wel of niet worden verworpen. 

De berekeningen, grafische weergaves en toetsingen zijn allemaal met behulp van SPSS (zie 3.2.7) 

uitgevoerd.  

3.4. Reflectie t.a.v. validiteit, betrouwbaarheid en ethische 

aspecten 
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De interne validiteit is de mate waarin de onderzoeksresultaten voor de totale onderzoeksgroep 

gelden. (Saunders et al., 2019). Bij een op vragen gebaseerde survey wordt gesproken over criterium 

gerelateerde validatie, wat betekent dat de vragen ook valide ofwel correct zijn. Door gebruik te 

maken van een meetmethodiek uit de literatuur en wel uit het vanuit een artikel van R. R. Hoffman 

et al. (2018) is de interne validiteit over de vragenlijst zoveel als mogelijk gegarandeerd.  

Externe validiteit is de mogelijkheid om de onderzoeksresultaten te generaliseren naar andere 

relevante instellingen of groepen (Saunders et al., 2019). Deze externe validiteit is beperkt vanwege 

de beperkingen van het onderzoek. Dit onderzoek is niet bij voorbaat te generaliseren op andere 

groepen. Ook is de externe validiteit beperkt vanwege de keuze van de dataset. Dit onderzoek kan 

niet worden gegeneraliseerd naar een dataset met bijvoorbeeld alleen foto’s. De bevindingen uit dit 

onderzoek kunnen daar een heel ander beeld geven.  

De betrouwbaarheid van de enquête gaat over de mate waarin de metingen binnen het onderzoek 

op consistente wijze zijn uitgevoerd en daardoor herhaalbaar zijn. (Saunders et al., 2019). Om deze 

betrouwbaarheid te vergroten is aandacht geschonken aan de construct validiteit.  

Construct validatie of begripsvalidatie is de mate waarin de vragen wel meten wat het onderzoek 

beoogd. Door gebruik te maken van meetmethodes voor begrip en vertrouwen van R. R. Hoffman et 

al. (2018) is hier de construct validiteit zoveel als mogelijk gewaarborgd. Op de vragen zal alsnog de 

interne consistentie en correlatie binnen de gecorreleerde vragen getoetst worden. Dit zal 

plaatsvinden door het vaststellen van de Cronbach’s Alpha. (Faith, Kim, & Heo, 2015; Sauro & Lewis, 

2016). De originele vragenlijst van R. R. Hoffman et al. (2018) zijn in bijlage 5 toegevoegd.  

Met betrekking tot de ethisch aspecten binnen dit onderzoek is de privacy en vrijwilligheid van de 

deelnemers gewaarborgd door de vragenlijst vrijwillig en anoniem te maken. De informatie in de 

email, dat samen met een link naar de enquête is verstuurd aan de mogelijke deelnemers benoemd 

ook de vrijwilligheid en anonimiteit. In onderdeel 1 van de enquête is het daarna nogmaals herhaald 

en moesten de deelnemers daarvoor ook eerst deze verklaring accepteren om verder te kunnen 

gaan met de enquête. Om verder de privacy te vergroten is bewust niet meer informatie over de 

organisatie in hoofdstuk 3.2.3 gegeven waarbinnen de deelnemers zijn geselecteerd.  

  

https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/betrouwbaarheid-je-scriptie/#herhaalbaarheid


 
 

De invloed van uitlegbare kunstmatige Intelligentie op begrip en 
vertrouwen in Machine Learning bij betrokken niet deskundigen.  

29 

   
 

4. Resultaten 
 

4.1. Algemene resultaten 
 

Het onderzoek naar begrip en vertrouwen is uitgevoerd door middel van een experiment. In dit 

experiment is gebruik gemaakt van een enquête.  Deze enquête is weergegeven in bijlage 6.  

De enquête is verspreid over 130 personen binnen één organisatie en heeft daar voor twee weken 

gelopen. Na een week is een persoonlijke herinnering gestuurd naar de personen die niet al via mail 

of anders hadden laten weten dat ze de enquête hadden ingevuld. In 84 gevallen is de enquête 

volledig doorlopen en in 15 gevallen gedeeltelijk. Deze 15 onvolledige gegevens zijn verwijderd uit 

de gegevens set. Het percentage gevraagde deelnemers en welke de enquête uiteindelijk volledig 

hebben doorlopen is ruim 64%. ( 
84

130
∗ 100% = 64.6%). 

 

Binnen de enquête is meerdere malen gebruik gemaakt van tevredenheidsvragen waarop als 

antwoord een 5 punts keuze Likert Scale antwoord kon worden gegeven.  Deze antwoorden liepen 

van ‘Zeer Laag’ of ‘Volledig mee oneens’ tot ‘Zeer hoog’ of ‘Volledig mee eens’.  Deze resultaten zijn 

omgezet naar numerieke waarden.  De waarden ‘Zeer laag’ of ‘Volledig mee oneens’ zijn gecodeerd 

naar de waarde 1,  ‘Laag’ of ‘beetje mee oneens’ kregen de coderingswaarde 2. ‘Neutraal’ kreeg de 

waarde 3.  ‘Hoog’ of ‘beetje mee eens’ de waarde 4 en uiteindelijk kregen ‘Zeer hoog’ en ‘Volledig 

mee eens’ de waarde 5.  

De gemiddelde tijd dat de enquête werd doorlopen is 24 minuten. Met behulp van IBM SPSS zijn alle 

statistische berekeningen en gegevens uitgevoerd en aangemaakt.  

Zoals in tabel 7 , hoofdstuk 3.1.1. is getoond,  zijn er 4 scenario’s verdeeld over het aantal 

deelnemers. 

 

In tabel 12 zijn het aantal deelnemers per scenario 

aangegeven. De algemene regel dat minimaal 15 

deelnemers nodig zijn om een betrouwbare t-test 

kan worden uitgevoerd (Sauro & Lewis, 2016) is 

daarmee behaald.   

 

e enquête is anoniem afgenomen, maar om toch een indicatie te kunnen geven over kenmerken van 

de deelnemers zijn aan het eind van de enquête een aantal algemene vragen toegevoegd waarbij 

naar de leeftijdsindicatie, het opleidingsniveau en het geslacht van de deelnemers is gevraagd.  

  

Scenario Aantal deelnemers 

1 24 

2 18 
3 21 

4 21 
Tabel 12. Aantal deelnemers per scenario. 
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Gevraagd is naar een leeftijdsindicatie van de 

deelnemers.  Deze leeftijdsopbouw is hiernaast in 

tabel 13 weergegeven.   

 

 

 

 

 

Een vraag in de enquête ging over het geslacht  

van de deelnemer.  De verhouding man/vrouw staan 

weergegeven in tabel 14. 

Een zestal personen hebben anders gekozen of 

wilde geen antwoord geven.  Deze zes deelnemers 

zijn samengevoegd onder de klasse onbekend  

 

 De resultaten met betrekking tot de 

hoogst afgeronde beroepsopleiding zijn 

weergegeven in tabel 15. 

Twee deelnemers deze gegevens niet 

vermelden en 1 persoon had overige 

ingevuld.  Al deze gegevens zijn onder de 

klasse onbekend weergegeven.  

 

 

Tijdens dit onderzoek is ook gevraagd naar de ervaring met betrekking tot zowel AI als ML. Deze 

gegevens zijn weergegeven in tabel 16. 

Ervaring Geen 
ervaring 

Minder 
dan 1 
jaar 

Meer 
dan 1 
jaar 

Ervaring met Artificial Intelligence(AI)  41 20 23 

Ervaring met Machine Learning (ML) 45 24 15 
Tabel 16. Aantal deelnemers per scenario. 

 

In tabel 17 is de, door de deelnemer aangegeven vertrouwen in AI en ML weergegeven.  Deze vraag 

is tweemaal toegevoegd, aan het begin en aan het einde van de enquête.  Om eventuele 

beïnvloeding van de vragen uit de enquête te kunnen meten is zowel aan het begin als aan het eind 

gevraagd wat het vertrouwen is in kunstmatige intelligentie. Deze gegevens zijn in tabel 17 

toegevoegd. Daarvoor is ook onderdeel 8 toegevoegd aan de enquête, waarin duidelijk is gesteld dat 

de nauwkeurigheid medebepalend is om een model in gebruik te nemen of niet.  Dit onder andere 

Leeftijdsindicatie Aantal 
deelnemers 

Jonger dan 20 2 

20 tot en met 29 4 

30 tot en met 39 11 
40  tot en met 49 21 

50  tot en met 59 31 

Ouder of gelijk aan 60 12 

Onbekend 3 
Tabel 13. Leeftijdsindicatie van de  
enquêtedeelnemers.  

Geslacht Aantal deelnemers 
Vrouw 8 

Man 70 

Onbekend 6 
Tabel 14. Geslacht van de  enquêtedeelnemers 

Opleiding Aantal deelnemers 

Middelbaar beroepsonderwijs 13 

Hoger beroepsonderwijs 39 

Universitaire opleiding 29 

Onbekend 3 
Tabel 15. Opleidingsniveau van de  enquêtedeelnemers 
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om de deelnemers die met een lage betrouwbaarheid werden geconfronteerd niet het geloof in AI 

en Machine Learning te laten verliezen. Het gemiddelde vertrouwen van de deelnemers bleef tussen 

neutraal en hoog inzitten.   

Zelf 
aangegeven 
vertrouwen in 
AI 

Zeer 
laag (1) 

Laag 
(2) 

Neutraal 
(3) 

Hoog 
(4) 

Zeer 
Hoog 

(5) 

Aantal Gemiddelde Standaard 
Deviatie 

Begin enquête 0 4 33 45 2 83 3.54 0.631 

Einde enquête 0 5 28 48 1 83 3.57 0.648 
Tabel 17. Het zelf aangegeven vertrouwen per deelnemer in kunstmatige intelligentie. 

De gecodeerde waarden staan weergegeven onder de kopteksten van tabel 17. Met behulp van een 

gepaarde t-toets is nagegaan of de resultaten wel of niet significant aan elkaar gelijk zijn. Een 

eventueel verschil in vertrouwen in het begin van de enquête (M = 3.54; SD = 0.630) en op het eind 

van de enquête (M = 3.57; SD = 0.648) is niet significant aantoonbaar. (t (164) = -0,498; p = 0.620).  

De p waarde van 0.620 is vele malen groter dan 0.05.  Bij een p kleiner of gelijk aan 0.05 zou er wel 

een statistisch significant verschil tussen de twee vragen zijn.   

 

De deelnemer is gevraagd op het eind 
van de enquête wat in diens ogen een 
redelijke betrouwbaarheid is voor het 
getoonde voorspellend model over de 
kwaliteit van witte wijn. Hierbij mocht de 
deelnemer kiezen tussen een percentage 
van 0% tot en met 100% met stappen van 
5%.  

Deze resultaten zijn weergegeven in 
tabel 18. 

 

Het begrip en vertrouwen na het tonen van XAI rapportages en het tonen van een nauwkeurigheid is 

per deelnemer getest door drie maal dezelfde vragensets te tonen. Voor zowel begrip als 

vertrouwen was er een aparte vragenset. De vragen over begrip en vertrouwen hadden wel een 

eigen onderdeel in deze set, zodat ze gemakkelijk zijn te onderscheiden. Elke deelnemer kreeg in de 

enquête steeds iets meer informatie voorgeschoteld en daarna werden dezelfde vragen nogmaals 

gevraagd.   

In onderdeel 3 (zie ook tabel 6) is eerst uitleg gegeven over het witte wijn model gegeven waarna de 

vragen over begrip en vertrouwen zijn gesteld (vragenset 1).  Afhankelijk van het scenario dat de 

deelnemer kreeg bij de aanvang van de enquête is óf onderdeel 4 óf onderdeel 5 getoond  en zijn 

deze vragen voor een tweede maal gesteld (vragenset 2a óf vragenset 2b). Uiteindelijk zijn de vragen 

nogmaals voor een derde keer aan de deelnemer gesteld, na het tonen van één van de twee 

‘confidence matrices’ in óf onderdeel 6 óf onderdeel 7 (vragensets 3a en 3b).  Deze 5 vragensets 

waren allen aan elkaar gelijk, zodat daarmee een goede vergelijking mogelijk is.  

Minimaal vereiste 
betrouwbaarheid model 

Aantal deelnemers 

< 65% 0 
65% 1 

70% 0 

75% 1 
80% 8 

85% 15 

90% 26 

95% 25 
100% 5 

Onbekend 2 
Tabel 18.  Acceptabele nauwkeurigheid van het witte wijn 
model volgens de enquêtedeelnemers 
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4.2. Cronbach’s Alpha  
 

Ondanks dat de vragen over begrip en vertrouwen uit de literatuur zijn gehaald, is er als controle 

een betrouwbaarheidsanalyse over al deze vragensets uitgevoerd door de Cronbach’s Alpha te 

berekenen. Cronbach’s Alpha geeft de consistentie tussen een set vragen aan en kan de waarde 

krijgen van 0 tot 1. Een 0 betekent geen onderlinge consistentie en een 1 betekent een perfecte 

consistentie.  Een Cronbach’s Alpha waarde groter dan 0.7 suggereert dat de vragen onderling als 

consistent beschouwd mogen worden. (Saunders et al., 2019; Sauro & Lewis, 2016). In de praktijk 

wordt volgens ten Hacken (2019) echter 0.8 gehanteerd.  

De set aan begripsvragen leveren in alle vijf de gegevenssets een waarde hoger dan 0.9 op wat als 

zeer goed kan worden beschouwd. De vragenset over vertrouwen waren allen boven de 0.7 met een 

minimum van 0.719. Echter door het weglaten van vraag 5 in deze vragenset (‘Ik ben op mijn hoede 

voor de uitkomsten van dit model’ ) wordt de Cronbach’s Alpha minimaal 0.839, wat een 

aanzienlijke verbetering geeft en ook voldoet aan de praktijkgrenzen zoals benoemd door ten 

Hacken (2019).  Besloten is om de antwoorden van deze vraag 5 niet verder mee te nemen in de 

resultaten over vertrouwen.  In tabel 19 zijn al de Cronbach’s Alpha waarden per vragenset 

weergegeven.  

 

 Cronbach’s 
Alpha 

begripsvragen 

Cronbach’s Alpha   
Alle vertrouwensvragen 

Cronbach’s Alpha   
Vertrouwensvragen met vraag 5 

weggelaten 

Vragenset 1 0.917 0.770 0.839 

Vragenset 2a 0.913 0.719 0.876 
Vragenset 2b 0.917 0.825 0.899 

Vragenset 3a 0.912 0.861 0.934 

Vragenset 3b 0.908 0.823 0.892 
Tabel 19. Cronbach’s Alpha over de vragensets  

 

4.3. Resultaten met betrekking tot begrip en vertrouwen 
 
 
Alle deelnemers kregen voor vragenlijst 1 dezelfde informatie vooraf getoond.  Er was voor 
vragenlijst 1 geen verschil per scenario.  Hierdoor kunnen ook alle gemiddelden per dataset van 
vragenlijst 1 voor alle deelnemers met elkaar worden vergeleken en hiervan zijn de gemiddelden en 
standaarddeviaties berekend.  Deze komen overeen met meting 1 in tabel 20 en tabel 21, waarbij de 
vragen zijn meegenomen voor alle deelnemers.      
De deelnemers met scenario 1 en 3 kregen vooraf de algemene XAI rapportage getoond.  Dit komt 

overeen met meting 5 in tabel 20 en tabel 21.  De deelnemers met scenario 2 en 4 kregen de 

specifieke XAI rapportage getoond. Dit komt overeen met meting 6 in tabel 20 en tabel 21. Voor de 

vragen over nauwkeurigheid hebben de deelnemers met scenario 1 en 2 dezelfde lage 
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nauwkeurigheid getoond gekregen (meting 7 in tabel 20 en tabel 21) en de deelnemers 3 en 4 de 

hoge nauwkeurigheid (Meting 8 in tabel 20 en tabel 21).   

 

Meting 
Nummer 

Scenario 
nummers 

Getoonde XAI 
Rapportage 

Getoonde 
Nauwkeurigheid 

n 
Gemiddelde 

score 
Standaard-

deviatie 
1 1,2,3 en 4 geen geen 84 3.2432 1.07610 

2 1 en 3 geen geen 44 3.0552 1.01354 

3 2 en 4 geen geen 40 3.4500 1.11718 

4 1,2,3 en 4 Algemeen of Specifiek geen 84 3.1378 1.01899 

5 1 en 3 Algemeen geen 44 3.0909 0.88873 

6 2 en 4 Specifiek geen 40 3.1893 1.15488 

7 1 en 2 Algemeen of Specifiek Lage (49.36 %) 42 3.4932 0.96231 

8 3 en 4 Algemeen of Specifiek Hoge (91.50 %) 42 3.7279 0.94171 
Tabel 20. Statistische gegevens over begrip  

 

Met betrekking tot vertrouwen kunnen de volgende resultaten worden onderscheiden.  
Meting 

Nummer 
Scenario 
nummers 

Getoonde XAI 
Rapportage 

Getoonde 
Nauwkeurigheid 

n 
Gemiddelde 

score 
Standaard-

deviatie 
1 1,2,3 en 4 geen geen 84 2.8254 0.84704 

2 1 en 3 geen geen 44 2.7500 0.78627 

3 2 en 4 geen geen 40 2.9342 .91905 

4 1,2,3 en 4 Algemeen of Specifiek geen 84 2.8393 0.91852 
5 1 en 3 Algemeen geen 44 2.8144 0.81031 

6 2 en 4 Specifiek geen 40 2.8667 1.03445 

7 1 en 2 Algemeen of Specifiek Lage (49.36 %) 42 2.2619 1.04255 
8 3 en 4 Algemeen of Specifiek Hoge (91.50 %) 42 3.1349 0.90185 

Tabel 21. Statistische gegevens over vertrouwen  

 
De metingnummers  2 , 3 en 4 uit tabel 20 en tabel 21 zijn de gemiddelde scores van de deelnemers 

met de scenario zoals in de tweede kolom staat vermeld.  Hierin is onderscheid gemaakt om 

dezelfde deelnemers met dezelfde scenario’s te kunnen vergelijken.  In meting 2 en meting 5 kunnen 

dan de resultaten van dezelfde 44 deelnemers worden vergeleken met elkaar. Deze metingen zijn 

gebruikt om de eerder genoemde hypothesen uit tabel 5,  hoofdstuk 2.3 te toetsen.  De toetsing is 

gedaan met een paired t-testen.  In tabel 22 staan de hypothese en de metingnummers vermeld uit 

de tabellen 20 en 21 die de hypothese proberen aan te tonen of te verwerpen.  De laatste drie 

kolommen in tabel 22 geven de resultaten van de paired t-test weer.  
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Toets 

Nr. 
Hypothese 

Meting 
nummer 1 

Meting 
nummer 2 

Mean 1/ 
St.Dev 1 

Mean 2/ 
St.Dev 2 

dF t p 

1 H1 
 begrip 

Metingnr. 1,  
tabel 20 

Metingnr. 4,  
tabel 20 

3.2432 / 
1.07610 

3.1378/ 
1.07610 

83 1.249 .215 

2 H1 
 begrip 

Metingnr. 2,  
tabel 20 

Metingnr. 5,  
tabel 20 

3.0552 / 
1.01354 

3.0909 / 
0.88873 

43 -.372 .712 

3 H1 
 begrip 

Metingnr. 3,  
tabel 20 

Metingnr. 6,  
tabel 20 

3.4500 / 
1.11718 

3.1893/ 
1.15488 

39 1.866 .070 

4 H2 
Vertrouwen 

Metingnr. 1,  
tabel 21 

Metingnr. 4,  
tabel 21 

2.8254 / 
0.84704 

2.8393 /  
0.91852 

83 -.215 .830 

5 H2 
Vertrouwen 

Metingnr. 2,  
tabel 21 

Metingnr. 5,  
tabel 21 

2.7500 / 
0.78627 

2.8144 /  
0. 81031 

43 -.688 .495 

6 H2 
Vertrouwen 

Metingnr. 3,  
tabel 21 

Metingnr. 6,  
tabel 21 

2.9342/ 
0.91205 

2.8596/ 
1.02632 

37 .852 .400 

7 H3 
 begrip 

Metingnr. 1,  
tabel 20 

Metingnr. 7,  
tabel 20 

3.3367/ 
1.19390 

3.4932/ 
.96231 

41 -1.218 .230 

8 H3 
 begrip 

Metingnr. 1,  
tabel 20 

Metingnr. 8,  
tabel 20 

3.1497/ 
.94916 

3.7279/ 
.94171 

41 -4.706 .000 

9 H4 
Vertrouwen 

Metingnr. 1,  
tabel 21 

Metingnr. 7,  
tabel 21 

2.9444/ 
1.19390 

2.2619/ 
1.04255 

41 5.162 .000 

10 H4 
Vertrouwen 

Metingnr. 1,  
tabel 21 

Metingnr. 8,  
tabel 21 

2.7063/ 
.75152 

3.1349/ 
.90185 

41 -3.315 .002 

Tabel 22. Statistische t-toets gegevens over begrip en vertrouwen 
 

De 5 verschillende vragensets met daarbinnen hun eigen vragenset voor begrip en vertrouwen zijn 
met elkaar vergeleken via paired t-testen. Bij een t-test score p > 0.05 is er geen significant verschil 
aan te tonen. Bij een p <= 0.05 is wel aannemelijk dat er een significant verschil is.  
 
De hypothesen zullen hypothese voor hypothese hieronder worden uitgewerkt . 

Hypothese H1.  

‘Het tonen van de uitleg uit de XAI techniek heeft een aantoonbare invloed op de begrijpbaarheid van 

het model bij betrokken niet-deskundigen‘   

De toetsen 1 tot en met 3 uit tabel 22 onderzoeken hypothese H1.  Daarbij wordt ‘gemeten begrip 

voor het tonen van XAI rapportages’ vergeleken met de ‘gemeten begrip na tonen van XAI 

rapportages’.  Daarbij zijn in meting 1 alle XAI rapportages samengevoegd .   

In meting 2 worden alleen de resultaten van de deelnemers met de scenario’s 1 en 3 (de algemene 

XAI  rapportage) met elkaar vergeleken.  In meting 3 worden de resultaten van de deelnemers met 

de scenario’s 2 en 4 (specifieke XAI rapportage) met elkaar getoetst.  Voor alle drie metingen rond 

hypothese H1 kan er geen statisch verschil worden gevonden (p > 0.05)  

Hierdoor kan de Hypothese H1 worden verworpen en kan worden gesteld dat het niet statistisch 

aantoonbaar is vast te stellen dat de hypothese H1 kan worden  aanvaard.  De hypothese H1 is 

verworpen en dit geldt  zowel voor de specifieke als de algemene getoonde XAI rapportage.  
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Hypothese H2. 

‘Een verandering in begrip van het ML model zorgt voor een gelijksoortige verandering  in het 

vertrouwen van betrokken niet-deskundigen.’ 

Meting 4 tot en met 6 uit tabel 22 onderzoeken maar gedeeltelijk hypothese H2.  Ook hier is in 

meting 4 over beide XAI rapportages vertrouwen gemeten.  Meting 5 is uitgevoerd over de 

algemene rapportage en meting 6 over de specifieke rapportage.   

Doordat de metingen voor begrip geen verandering aantonen, kan deze hypothese maar gedeeltelijk 

worden getoetst.  Als vertrouwen gelijksoortig veranderd wanneer begrip veranderd,  dan kan 

verwacht worden dat wanneer begrip gelijk blijft, ook vertrouwen gelijk blijft.  Statistisch wordt 

inderdaad aangetoond in metingen 4 tot 6  (p >> 0.05) dat er geen verschil is aan te tonen, maar dit 

is nog geen statistisch bewijs dat de hypothese kan worden aangenomen.  Het zegt ook niets over 

wat het vertrouwen doet bij een betrokken niet deskundige als het begrip wel zou wijzigen. Om deze 

reden kan ook hypothese H2 niet aanvaard worden en zal dus verworpen moeten worden.  

 

Hypothese H3. 

‘Het tonen van de nauwkeurigheid van het ML-model een aantoonbare invloed heeft  op het begrip 

van betrokken niet-deskundigen.’ 

Metingen 7 en 8 uit tabel 22 meten de invloed van begrip voor en na het tonen van nauwkeurigheid.  

Meting 8, wat een hoge nauwkeurigheid toont, meet een duidelijke toename van begrip.  Statistisch 

is dit ook aan te tonen (t (41) = -4.706; p = .000)  waarbij de hypothese lijkt te kunnen worden 

aangenomen (p <0.05) .  Meting  7, waarbij een lage nauwkeurigheid wordt getoond, geeft echter 

een tegengesteld resultaat (t (41) = -1.218; p =  .230).   Vanwege dit tegengestelde resultaat kan de 

hypothese dan ook niet volledig mogen worden aangenomen en zal dus ook moeten worden 

verworpen. 

 

Hypothese H4. 

‘Het tonen van de nauwkeurigheid van het ML-model een aantoonbare invloed heeft op het 

vertrouwen van betrokken niet-deskundigen.’ 

De metingen van de paired t-testen 9 en 10 uit tabel 22 meten de invloed van vertrouwen voor en 

na het tonen van de nauwkeurigheid.   

Zowel meting 9 (lage nauwkeurigheid) als meting 10 (hoge nauwkeurigheid) tonen een duidelijke 

invloed.  Meting 9 (t (41) = 5.162; p = 0.000) laat een duidelijke afname zien in vertrouwen als de 

getoonde nauwkeurigheid van het model laag is.  Daarentegen geeft meting 10  (t (41) = -3.315; p = . 

002) aan dat vertrouwen stijgt als de nauwkeurigheid hoog is.  Beide p waarden zijn duidelijk onder 

de 0.05 en daardoor kan hypothese H4 statistisch worden aanvaard.     
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4.4. Overige Resultaten  
 

In dit hoofdstuk worden een aantal resultaten besproken worden wat ook uit de enquêtedata te 

extraheren is maar niet voor de hypotheseondersteuning is gebruikt.  

 

4.4.1. Correlatie tussen begrip en vertrouwen.   
Op dezelfde metingnummers uit tabel 20 en 21 zijn correlatiefactoren berekend.  Met een 

correlatiefactor kan de lineaire samenhang tussen begrip en vertrouwen worden vastgesteld.  Een 

correlatie van 0 houdt in dat er helemaal geen correlatie is,  Een waarde van 1 betekent een perfecte 

correlatie.  Met betrekking tot correlaties tussen begrip en vertrouwen kunnen de volgende 

resultaten worden onderscheiden.  

 

Meting 
Nummer 

Scenario 
nummers 

Getoonde XAI 
Rapportage 

Getoonde 
Nauwkeurigheid 

Pearson  
Correlatiecoëfficiënt 

r* 
p 

1 1,2,3 en 4 geen geen 0.754 0.000 

2 1 en 3 geen geen 0.703 0.000 
3 2 en 4 geen geen 0.793 0.000 

4 1,2,3 en 4 
Algemeen of 

Specifiek 
geen 0.790 0.000 

5 1 en 3 Algemeen geen 0.791 0.000 

6 2 en 4 Specifiek geen 0.790 0.000 

7 1 en 2 
Algemeen of 

Specifiek 
Lage (49.36 %) 0.556 0.000 

8 3 en 4 
Algemeen of 

Specifiek 
Hoge (91.50 %) 0.523 0.000 

*. Correlatie is significant bij een waarde van boven 0.01 (bij een 2-tailed test) 
Tabel 23. Correlatie tussen begrip en vertrouwen  
 

Zoals uit tabel 23 is af te lezen is er voor de metingen 1 tot en met 6 redelijke correlaties tussen 

begrip en vertrouwen waar te nemen.  De waarden tussen de 0.7 en  0.8 geven dus aan dat er een 

vrij redelijke positieve lineaire samenhang is (Metingen 1, 2 en 3).  Het tonen van XAI rapportage 

hebben daarop geen duidelijke aantoonbare invloed (Metingen 4,5 en 6.)   De p waarden bij alle 

metingen zijn alle overtuigend kleiner dan 0.05 (allen 0.000) wat aantoont dat deze 

correlatieaannames zeer waarschijnlijk zijn. Zodra er een nauwkeurigheid wordt getoond neemt het 

lineaire verband tussen begrip en vertrouwen duidelijk af (Metingen 7 en 8) maar mag de correlatie 

nog steeds als aanwezig worden aangenomen (P << 0.05) .    
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De samenhang tussen begrip en vertrouwen kan ook grafisch worden bekeken door middel van een 

scatterplot. In figuur 8 is de scatterplot voor metingnummer 1 weergegeven.   Hier zijn de gegevens 

van begrip uitgezet tegenover de gegevens van vertrouwen voor alle 84 deelnemers.   

 

  

Figuur 8. Een scatterplot voor metingnummer 1  

Duidelijk is de samenhang tussen begrip en vertrouwen te zien in figuur 8.  De overige plots die 

gemaakt kunnen worden voor de meetsets uit tabel 23 geven een vergelijkbaar grafisch beeld en zijn 

daarom niet verder in dit rapport opgenomen.    

Er is geen verder aanvullend onderzoek gedaan naar eventueel verschillen in begrip en vertrouwen 

met betrekking tot verschil in geslacht,  leeftijd of opleiding.  De reden hiervoor is dat de deelnemers 

geen goede afspiegeling zijn van de Nederlandse maatschappij, vanwege de vrij hoge 

opleidingsgraad van de deelnemers , de hogere gemiddelde leeftijd en het onevenwichtig groot 

percentage aan mannen wat aan de enquête heeft deelgenomen.  Daarnaast zijn ook het aantal 

verzamelde gegevens te laag om een statisch betrouwbare conclusie uit te kunnen trekken.      
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5. Discussie, conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de discussie, conclusie en enkele aanbevelingen 

beschreven. 

 

5.1. Discussie – reflectie 
 

Het onderzoek heeft zich gericht op ‘Betrokken niet-deskundigen’ met betrekking tot machine 

learning. Uit tabel 13 in hoofdstuk 4 blijkt dat ruim 17% van de deelnemers aangeeft meer dan 1 jaar 

ervaring te hebben met machine learning. In het geval van ervaring met AI was dit zelfs dit meer dan 

27% . Echter is niemand betrokken bij de ontwikkeling van dit specifieke model en daarom zijn hier  

alle deelnemers als een betrokken niet-deskundigen beoordeeld, zoals ook beschreven is in 

hoofdstuk 2.2.5.  Zij zijn niet direct betrokken bij de bepaling van de wijnkwaliteit of anderszins 

betrokken bij de kwaliteitsbepaling via dit model, omdat dit onderzoek een experiment beschrijft. Zij 

mogen dan niet als ‘betrokken’ worden gezien.  Echter mogen de deelnemers wel in staat worden 

geacht om de gegevens uit de enquête goed te begrijpen zoals is beschreven in hoofdstuk 2.2.4 en 

2.2.5.  Dit vanwege de in hoofdstuk 3.2.3 benoemde werk gerelateerde analytische ervaring. 

 

Over de deelnemers van de enquête kan worden geconcludeerd dat deze personen geen goede 

afspiegeling zijn van de Nederlandse maatschappij vanwege de vrij hoge opleidingsgraad van de 

deelnemers , de hogere gemiddelde leeftijd en het onevenwichtig groot percentage aan mannen 

wat aan de enquête heeft deelgenomen.  Eventuele conclusies in relatie met deze gegevens zijn 

daarom niet getrokken.   

 

De enquête heeft geen meetbare invloed heeft gegeven op het vertrouwen wat de deelnemer al had 

in AI. De gegevens uit tabel 17 uit hoofdstuk 4 wijzen daarop.  

Aan de deelnemers is gevraagd wat de minimale nauwkeurigheid volgens de deelnemer moest zijn 

om dit specifieke witte wijn model te accepteren. De daadwerkelijk behaalde nauwkeurigheid zoals 

beschreven in het artikel van Cortez et al. (2009) is 83.8%. Opvallend is dat bij veel deelnemers de 

opgegeven vereiste minimale nauwkeurigheid hoger is, zoals te zien is in tabel 18.  In slechts 8 van 

de 84 gevallen was de vereiste nauwkeurigheid lager of gelijkwaardig. Dit zou inhouden dat minder 

dan 10% van de deelnemers dit model zouden accepteren, uitgaande van de door hen zelf 

benoemde minimale nauwkeurigheid.  Hierbij moet wel worden beseft dat de kwaliteitsresultaten 

uit het model zijn vergeleken met de opgegeven kwaliteitsmetingen waarin suggestieve, moeilijk 

valideerbare testen zitten als smaak en geurtesten.  Een eventuele afwijking van de nauwkeurigheid 

van het model kan ook gemakkelijk zijn veroorzaakt door foutenmarges in de huidige 

kwaliteitsbepaling. Het is mogelijk dat dit model veel herhaalbaarder scoort als de huidige 

kwaliteitsbepalingen waarin suggestieve persoonlijke metingen zitten. Dit is verder niet onderzocht.     

Met betrekking tot het onderzoek naar begrip en vertrouwen is in hoofdstuk 4 aangegeven of er 

sprake was van een significant verschil. Uit de resultaten en de uitgevoerde paired t-testen is niet af 

te leiden dat de twee getoonde XAI rapportages tot enige verandering in begrip of vertrouwen 

hebben geleid. Het algemene beeld is dat voor en na de vertoning van XAI rapportages, het 

gemiddelde begrip voor beide situaties rond de 3 zit wat overeenkomt met een ‘neutraal’ begrip. 
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Hetzelfde beeld is te zien voor het vertrouwen. Ook daar zitten de scores rond de 2.7 en 2.8 wat net 

onder een neutraal vertrouwen zit. Het blijkt niet uit dit onderzoek dat het tonen van deze XAI uitleg 

tot enige aanpassing in begrip en vertrouwen geeft.  Dit ondersteund wat Miller (2019) aangaf dat 

XAI vooral is bedoeld voor specialisten. Hoewel het statistisch niet aantoonbaar als een significant 

verschil,  kan het wel worden opgemerkt dat het gemiddelde voor begrip wel zakt van 3.450 (tabel 

20, meting 3) naar 3.1893 na het tonen van de specifieke XAI rapportage (tabel 20, meting 6).  

Zoals Nourani et al. (2019) hebben aangegeven zal het tonen van een ‘zwakke’ of onbegrijpbare XAI 

rapportages het begrip en vertrouwen zelfs laten afnemen (zie ook hoofdstuk 2.2.5).  Dit is niet het 

geval bij de algemene XAI rapportage waar het gemiddelde van begrip ligt stijgt van 3.0552 (tabel 20, 

meting 2) naar 3.0909 (tabel 20, meting 5).  Echter dit is zoals gezegd hier niet significant 

aangetoond.  

   

Bij vertrouwen is hetzelfde beeld ook te zien. De algemene XAI rapportage laat het vertrouwen licht 

stijgen (tabel 21, metingen 2 versus 5)  terwijl de specifieke XAI rapportage het vertrouwen licht laat 

zakken (tabel 21, metingen 3 versus 6). Echter geldt ook hier dat deze verschillen statistisch niet 

aantoonbaar zijn. Vermoedelijk is wel de algemene XAI rapportage iets beter te begrijpen door niet-

deskundigen vergeleken met de specifieke rapportage maar het statistische bewijs hiervoor 

ontbreekt.   

Een ander beeld ontstaat wanneer de nauwkeurigheid van het model getoond wordt binnen de 

enquête. Het gemiddelde met betrekking tot begrip over het model neemt toe bij het tonen van 

zowel een hoge als lagere nauwkeurigheid. De toename is bij een hoge nauwkeurigheid enkele 

tienden en is significant, waardoor er volgens de deelnemers meer begrip is over het model. Dit 

begrip is dan waarschijnlijk niet zozeer over de werking van het model,  maar zal 

hoogstwaarschijnlijk gaan over begrip rond de inzetbaarheid van het model.  Deze toename geeft 

aan dat het tonen van een nauwkeurigheid een positief effect heeft op begrip en dus zou de 

nauwkeurigheid ook zodanig bij ML modellen meegeleverd mogen worden.  Bij een lage 

nauwkeurigheid neemt dit in dit experiment ook iets toe maar dit is niet statisch aantoonbaar en kan 

dus toeval zijn.  De hypothese 3 uit tabel 5, ‘Het tonen van de nauwkeurigheid van het ML-model 

heeft een aantoonbare invloed op het begrip van betrokken niet-deskundigen.’, kan vanwege deze 

eventuele toevalligheid daarom niet met eenduidige zekerheid worden aanvaard en is vermoedelijk 

ook niet zozeer begrip over de werking van het model,  maar zal meer zijn over het begrip over de 

inzetbaarheid van het model. 

Het gemiddelde vertrouwen daarentegen neemt met enkele tienden af als een lage nauwkeurigheid 

wordt getoond en met enkele tienden toe als een hoge nauwkeurigheid wordt getoond. Dit is ook 

significant en ook begrijpbaar. Een model met een score met 50% nauwkeurigheid betekent dat een 

op de twee voorspellingen fout zullen zijn en daarvan zullen de uitkomsten in de praktijk ook terecht 

gewantrouwd mogen worden. Het wil echter niet zeggen dat het model dan niet gebruikt kan 

worden. In sommige gevallen kan het nog steeds zo zijn dat het model een betere nauwkeurigheid 

oplevert als de alternatieve of originele methode. Het lijkt in dit geval wel ethisch om de betrokken 

niet-deskundigen de nauwkeurigheid van de voorspelling te laten weten.  Ook al zou dit het 

vertrouwen eventueel laten afnemen.  Het is namelijk interessant om te onderzoeken wat 

vertrouwen en begrip doen op stakeholders,  indien het nauwkeurigheid verschil t.o.v. de ‘originele’ 

methode en de ML methode wordt getoond.  Indien de betrokken niet deskundige kan zien dat dit 

model wellicht niet perfect is, maar wel een betere nauwkeurigheid heeft dan de originele methode 
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zullen waarschijnlijk het begrip en vertrouwen bij de betrokkenen ook weer toenemen.  Dit is echter 

een aanname die niet hier is onderzocht maar wel interessant is om verder te onderzoeken.    

Een hogere nauwkeurigheid laat in dit model het vertrouwen met tienden toenemen. Ook dit is vrij 

logisch te verklaren. Vertrouwen neemt toe of af als de deelnemer te horen krijgt dat het model vrij 

nauwkeurigheid is. Het lijkt daarom ook hier weer raadzaam om nauwkeurigheid bij de resultaten 

van modellen te vermelden,  eventueel met de nauwkeurigheid van de originele methode.   

5.2. Conclusies 
 

In dit hoofdstuk zijn de eerder gestelde hypothesen nogmaals benoemd en is aangegeven of ze 

worden geaccepteerd of moeten worden verworpen.  De hypothesen zoals ze ook in hoofdstuk 2.3 

in tabel 5 zijn opgesteld. 

Hypothesen  Aanvaard of verworpen 

Hypothese 1:  
Het tonen van de uitleg uit de XAI 
techniek heeft een aantoonbare invloed 
op de begrijpbaarheid van het model bij 
betrokken niet-deskundigen.  

Verworpen 
 
Hypothese 1 is hier niet aangetoond en dient te 
worden verworpen. Het tonen van XAI rapportage 
met de in dit onderzoek gekozen opzet heeft niet 
statistisch significant geleid tot meer begrip.  
 

Hypothese 2:  
Een verandering in begrip van het ML 
model zorgt voor een gelijksoortige 
verandering  in het vertrouwen van 
betrokken niet-deskundigen. 

Verworpen 
 
Over hypothese 2 kan ook geen uitsluitsel worden 
gegeven omdat er geen statistisch significant verschil 
is aangetroffen in vertrouwen na het tonen van de XAI 
rapportages. Ook deze hypothese zal worden 
verworpen. 
 

Hypothese 3:  
Het tonen van de nauwkeurigheid van 
het ML-model heeft een aantoonbare 
invloed op het begrip van betrokken 
niet-deskundigen. 

Verworpen 
 
Hypothese 3 kan niet eenduidig worden aangenomen 
nog verworpen. Duidelijk is dat het tonen van een 
hoge nauwkeurigheid een aanmerkelijk positief 
verschil geeft met betrekking tot begrip. Dit is terug te 
vinden in hoofdstuk 4.3, resultaten 4,6,7 en 8. De 
resultaten 3 en 5 van dit hoofdstuk verwerpen deze 
hypothese voor een lage nauwkeurigheid maar dit 
resultaat worden weer tegengesproken door resultaat 
7. Omdat de resultaten elkaar tegenspreken kan 
hypothese 3 niet worden geaccepteerd. 
 

Hypothese 4:  
Het tonen van de nauwkeurigheid van 
het ML-model heeft een aantoonbare 
invloed op het vertrouwen van 
betrokken niet-deskundigen. 

Aangenomen 
 
Hypothese 4 kan worden aangenomen. Het tonen van 
ook de betrouwbaarheidsfactor van het ML-model 
geeft een duidelijk statistisch significante aantoonbare 
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invloed op het vertrouwen van betrokken niet-
deskundigen. 

 

5.3. Aanbevelingen voor de praktijk  
 

Uit dit onderzoek blijkt duidelijk dat het tonen van de nauwkeurigheid van het model het 

vertrouwen beïnvloed. Vanwege het recht op uitleg zoals ook in hoofdstuk 2.2.2 is besproken, wordt 

het tonen van de nauwkeurigheid van het model in de meeste gevallen aanbevolen. Indien er ook 

een nauwkeurigheid van een originele of vorige methode bekend is, is het wellicht verstandig om 

ook het verschil in nauwkeurigheid daarvan mee te geven aan de gebruiker. Het vertonen van XAI 

rapportages via de LIME techniek lijkt voor dit type model geen invloed te hebben op begrip en 

vertrouwen van betrokken niet deskundigen en heeft in soortgelijke modellen als uitgevoerd in dit 

experiment daarom geen meerwaarde voor de stakeholdergroep betrokken niet deskundigen.  Het 

tonen van de XAI rapportages kan dan zelfs een negatieve uitwerking hebben zoals is besproken in 

de hoofdstukken 2.2.5 en 2.2.6. 

5.4. Aanbevelingen voor verder onderzoek  
 

De opzet en keuzes zijn zo zorgvuldigheid mogelijk uitgevoerd, maar ondanks dat zijn er binnen dit 

onderzoek nogal wat noodzakelijke keuzes gemaakt. Zo is alleen de invloed op begrip en vertrouwen 

getoetst aan de hand van een bepaald type data en met maar één XAI rapportage techniek, namelijk 

de LIME techniek. Ook is er que nauwkeurigheid een hoog en lage nauwkeurigheid gebruikt maar 

wat kan worden gezegd over de invloed op een nauwkeurigheid van bijvoorbeeld 70% of 80%. XAI 

laat op de dataset van witte wijn geen duidelijke toename zien op begrip en vertrouwen, maar wat 

zouden de resultaten zijn geweest als de dataset een set met foto’s van dieren was geweest en het 

model een dierherkenningsmodel?  

Dat er praktische keuzes gemaakt moesten worden en niets alles is onderzocht heeft te maken met 

de grote hoeveelheid aan mogelijkheden en combinaties die kunnen worden ingezet en onderzocht.  

 

Aanbevolen wordt daarom om dit onderzoek te herhalen op de stakeholder ‘betrokken niet-

deskundigen’ maar dan ook met verschillende XAI rapportages en uit verschillende modellen met 

onderliggende verschillende datasets om na te gaan in welke gevallen de XAI rapportages wel 

meerwaarde hebben op deze stakeholder. Naast de stakeholder ‘betrokken niet-deskundigen’ zijn er 

ook nog andere specifiekere stakeholders te benoemen waarop dit onderzoek kan plaatsvinden en 

ook kan daar meer onderzoek naar worden verricht. 

Ook wordt aangeraden om de invloed op begrip en vertrouwen op de stakeholder te onderzoeken 

bij het tonen van nauwkeurigheden van een originele niet ML-methode t.o.v. een ML methode zoals 

eerder is besproken in hoofdstuk 5.1.   
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BIJLAGE 1. BESCHRIJVING LITERATUURONDERZOEK 
 

De hoofdtermen waarop gezocht is tijdens de startfase van het onderzoek waren:  
 

zoekterm  zoekterm 

XAI methods  Explainable AI 
XAI techniques  Machine Learning 

XAI Interpretability 

Explainable artificial intelligence  
Tabel b1-1. Zoekcriteria bij start van het literatuuronderzoek. 

De termen zijn binnen de volgende zoekmachines gezocht  
 

1. EBSCO  
2. Google Scholar 
3. Zoekmachine van de koninklijke bibliotheek  

 
De periode waarop de bronnen zijn gezocht is ingesteld op niet ouder dan 5 jaar (vanaf 2017)  
Via OR en AND statements zijn meerdere zoektermen in een zoekopdracht uitgevoerd. 
Dit leverde een grote hoeveelheid gevonden artikelen en papers op.  

Zowel van de zoekmachine EBSCO als via Google Scholar zijn in eerste instantie de top 40 relevante 

artikelen van beide zoekmachines bekeken voor de zoekactie “XAI methods OR XAI techniques”. 

Deze zoekactie leverde in Google Scholar al meer dan 25.900 hits op.. Hierbij is gekeken in de eerste 

40 hits naar relevante of opvallende termen in de titel van de bron. Een voorwaarde is gesteld dat de 

bron ook als pdf kan worden gedownload of minimaal kon worden ingezien.  

Via het abstract en via de eventueel aanwezige sleutelwoorden van het artikel is opnieuw bekeken 

of het artikel wel voldoende aansloot bij het onderzoeksdoel. Uiteindelijk leverde deze zoekactie 18 

bronnen op. Ook is zover mogelijk ook de APA citatielink voor Endnote opgevraagd en zijn de 

gevonden artikelcitaties in een speciale XAI map in Endnote opgeslagen.  

Via sneeuwbaltechniek is gezocht naar overige interessante artikelen benoemd in de 

referentielijsten van deze 18 bronnen. Via de citatie index binnen Google Scholar is gekeken naar 

meest relevante artikelen waarbij de eerder gevonden artikelen zijn gerefereerd. Uiteindelijk leverde 

dit al meer dan 40 artikelen op in de eerste literatuur selectieronde.  

In tabel b1-2 is een beperkte lijst van 10 artikelen opgenomen om een beeld te geven over de 

zoekwijze die is gehanteerd. In de referentielijst is de volledige lijst met referenties opgenomen 

welke uiteindelijk in dit onderzoek gebruikt zijn.  

 
De zoektermen zoals in dit hoofdstuk in het begin is weergegeven zijn tijdens het onderzoek 
meerdere keren aangevuld. Doordat de scope van het onderzoek steeds duidelijker werd en ook 
doordat uit het lezen van de artikelen weer nieuwe sleutelwoorden werden gevonden. Uiteindelijk 
zijn er tientallen bronnen doorgenomen waaronder ook diverse websites.  
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Onderwerp Zoeksleutels Zoekmachine Bronnen 
Gevonden Artikel Relevantie 

XAI XAI or 
Explainable AI 
or Explainable 
Artificial 
Intelligence  
 
AND  
 
methods or 
techniques or 
strategies 

EBSCO 75 Barredo Arrieta, A., Díaz-Rodríguez, N., Del Ser, J., Bennetot, A., 
Tabik, S., Barbado, A., Garcia, S., Gil-Lopez, S., Molina, D., 
Benjamins, R., Chatila, R., & Herrera, F. (2020). Explainable 
Artificial Intelligence (XAI): Concepts, taxonomies, opportunities, 
and challenges toward responsible AI [Article]. Information Fusion, 
58, 82-115. https://doi.org/10.1016/j.inffus.2019.12.012 

Geeft een breed van XAI 
weer. Dit artikel is 426 keer 
naar gerefereerd 

Páez, A. (2019, 2019/09/01). The Pragmatic Turn in Explainable 
Artificial Intelligence (XAI). Minds and Machines, 29(3), 441-459. 
https://doi.org/10.1007/s11023-019-09502-w  

Dit artikel geeft een beeld 
over de pragmatische 
toepassing van XAI en 
ondersteund mijn 
onderzoeksvraag. Dit artikel 
is 33 keer zelf geciteerd 

Linardatos, P., Papastefanopoulos, V., & Kotsiantis, S. (2021). 
Explainable AI: A Review of Machine Learning Interpretability 
Methods. Entropy, 23(1), 18. https://www.mdpi.com/1099-
4300/23/1/18  

Linardatos e.a. geeft in tabel 
1 en 2 een uitgebreid 
overzicht van verschillende 
XAI methoden. Ook zeer 
geschikt voor een 
sneeuwbalmethode 

Sneeuwbal-
methode 

Adadi, A., & Berrada, M. (2018). Peeking Inside the Black-Box: A 
Survey on Explainable Artificial Intelligence (XAI). IEEE access, 6, 
52138-52160. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2870052  

Gevonden via artikel van 
Barredo Arrieta. Een survey 
met een overzicht van de XAI 
modellen. 

XAI or 
Explainable AI 
or Explainable 
Artificial 
Intelligence  

Google 
Scholar 

2370 Buiten, M. C. (2019). Towards Intelligent Regulation of Artificial 
Intelligence. European Journal of Risk Regulation, 10(1), 41-59. 
https://doi.org/10.1017/err.2019.8  
 

Een goed artikel over de 
noodzaak van meer 
onderzoek rond (X)AI 
voordat dat breed kan 
worden uitgerold. 

https://doi.org/10.1016/j.inffus.2019.12.012
https://www.mdpi.com/1099-4300/23/1/18
https://www.mdpi.com/1099-4300/23/1/18
https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2870052
https://doi.org/10.1017/err.2019.8
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Onderwerp Zoeksleutels Zoekmachine Bronnen 
Gevonden Artikel Relevantie 

 
AND  
 
methods or 
techniques or 
strategies 

Akata, Z., Balliet, D., Rijke, M. d., Dignum, F., Dignum, V., Eiben, G., 
Fokkens, A., Grossi, D., Hindriks, K., Hoos, H., Hung, H., Jonker, C., 
Monz, C., Neerincx, M., Oliehoek, F., Prakken, H., Schlobach, S., 
Gaag, L. v. d., Harmelen, F. v., Hoof, H. v., Riemsdijk, B. v., 
Wynsberghe, A. v., Verbrugge, R., Verheij, B., Vossen, P., & 
Welling, M. (2020). A Research Agenda for Hybrid Intelligence: 
Augmenting Human Intellect With Collaborative, Adaptive, 
Responsible, and Explainable Artificial Intelligence. Computer, 
53(8), 18-28. https://doi.org/10.1109/MC.2020.2996587  

Een onderzoek van 
voornamelijk Nederlandse 
universiteiten rond de 
hybridevorm van XAI (mens 
en machine). Interessant 
omdat hieruit wellicht een 
aanpassing van de 
onderzoeksvraag uit kan 
worden gehaald. Nieuw en 
nog maar 2 keer geciteerd 

Machine 
Learning 

Machine 
Learning AND 
interpretability 

Google 
Scholar 

60.900 Carvalho, D. V., Pereira, E. M., & Cardoso, J. S. (2019). Machine 
Learning interpretability: A survey on methods and metrics. 
Electronics, 8(8), 832.  

Net als het artikel van 
Linandatos geeft het een 
overzicht van XAI methoden. 
142 maal geciteerd 

Sneeuwbal-
methode 

 Arya, V., Bellamy, R. K., Chen, P. Y., Dhurandhar, A., Hind, M., 
Hoffman, S. C., ... & Zhang, Y. (2019). One explanation does not fit 
all: A toolkit and taxonomy of ai explainability techniques. arXiv 
preprint arXiv:1909.03012. 

Gevonden via Carvalho e.a. 
2019, Toolkit and taxonomy. 
Interessant vanwege de 
open source Toolkit met 8 
state of the art XAI 
methoden. Zelf 66 maal 
geciteerd. 

  Sneeuwbal-
methode 

 Phillips, P. J., Hahn, C., Fontana, P., Broniatowski, D., & Przybocki, 
M. (2020). Four Principles of Explainable Artificial Intelligence 
."https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8312-draft".  

Gevonden via Adida en 
Berrada (2018) , Beschrijft 
waar XAI explanations mede 
aan moeten voldoen 

Tabel b1-2. gevonden artikelen met aanpak en relevant 

https://doi.org/10.1109/MC.2020.2996587
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BIJLAGE 2. DE WITTE WIJN GEGEVENS SET  
 

De gebruikte gegevens set voor dit experiment is een gegevens set met gegevens over wijn 

beschreven door Cortez et al. (2009) . Deze gegevens set is ook gebruikt in het eerder benoemde 

experiment van Herm, Wanner, Seubert, and Janiesch (2021). De gegevens set is gedownload via de 

website Kaggle (2021) 

De gegevens set bevat analytische data van allerlei chemische componenten in combinatie met een 

kwaliteit score. Hoe hoger deze score, hoe beter de wijn. 

De gegevens set bevat de volgende features  

Aantal examples : 4898  

Aantal features : 12 

Feature Type Mean Min Max Sd Missing 

fixed acidity Real 6.855 3.8 14.2 0.844 0 
volatile acidity Real 0.278 0.08 1.10 0.101 0 
citric acid Real 0.334 0 1.66 0.121 0 
residual sugar Real 6.391 0.6 65.8 5.072 0 
chlorides Real 0.046 0.009 0.346 0.022 0 
free sulfur dioxide Real 35.308 2 289 17.007 0 
total sulfur dioxide Real 138.361 9 440 42.498 0 
density Real 0.994 0.987 1.039 0.003 0 
pH Real 3.188 2.720 3.820 0.151 0 
sulphates Real 0.490 0.220 1.080 0.114 0 
alcohol Real 10.514 8 14.2 1.231 0 
quality Integer 5.878 3 9 0.886 0 
Tabel b2-1. Features van de witte wijn gegevens set  

De voorbeeld van de gegevens set is weergegeven hieronder in tabel b2-2 

Tabel b2-2. Een aantal voorbeelden vanuit de wijn gegevens set. 
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BIJLAGE 3. RAPIDMINER EXPLANATION MODULE ON A ML-MODEL  
  

In deze bijlage is via Rapidminer het deep learning model als ML toegepast op de wijn gegevens set  

In figuur b3-1 is een schematische weergave van het Rapidminer model weergegeven.  

Het doel van het model is of we de kwalificaties “excellent”, “goed” en “gemiddeld” kunnen 

voorspellen d.m.v. een aantal chemische parameters gemeten in deze wijn. De bouw van het model 

heeft een aantal specifieke instellingen:  

 

- Via het ‘Generate attributes’ is aan de gegevens set een nieuwe feature ‘Score’ toegevoegd. 

De score wordt berekend uit de kwaliteit (quality) codes. Via een calculatie ‘if (quality>=7, 

"excellent", if (quality>=5, "good", "medium")) is deze score berekend. Alle kwaliteitscodes 

hoger of gelijk aan 7 leveren een “excellente” wijn op, waarden lager dan 7 maar hoger of 

gelijk dan 5 leveren een “goede” wijn op en uiteindelijk een kwaliteitscode lager dan 5 levert 

een “gemiddelde” wijn op . Vanwege de directe relatie met de Score mag de quality feature 

niet verder meer meegenomen te worden in de voorspelling. via de select statement is de 

quality feature eruit gefilterd. De nieuw aangemaakte score feature is als label (Y) 

gekwalificeerd (set role) om een voorspelling om deze feature mogelijk te maken. Alle 

overige features uitgezonderd dus de weg gefilterde quality feature zijn de X componenten 

in dit model. 

- Via normalisatie zijn alle X componenten omgezet naar de range 0-1 volgens de beschrijving 

van García, Ramírez-Gallego, Luengo, Benítez, and Herrera (2016). Dit kan door alle waarden 

binnen de feature te delen door de gevonden maximum waarde binnen deze feature . 

- De volledige gegevens set is gesplitst in een 70% trainingset / 30% testset wijn zoals ook 

uitgevoerd is door Cortez et al. (2009).  

 

  

Figuur b3-1. De gebruikte Rapidminer methode  
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De modelbeschrijving van een deep learning is voor de meeste mensen moeilijk tot niet te begrijpen. 

Zie figuur b5-2 voor een voorbeeld van het model zoals het wordt getoond in Rapidminer. Met dit 

model is het niet eenvoudig na te gaan hoe het model tot zijn voorspellingen komt. Voor het 

begrijpbaar maken van deep learning is XAI daarom van groot belang. Uitdraaien gemaakt via de 

‘explain prediction’ component van Rapidminer geven een op XAI LIME gebaseerde techniek weer.  

 

  

Figuur b5-2 : Het deep learning model.  

In hoofdstuk 3.2.5 zijn de XAI rapportages besproken en zullen hier verder niet meer behandeld 

worden.  
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BIJLAGE 4. BEKENDE VOORBEELDEN OVER VOOROORDELEN EN FOUTEN GEMAAKT 

DOOR AI 
 

Situatie Beschrijving 

Onderscheiden 
van Wolven 
vs. Husky’s 

Husky honden werden via foto’s foutief als wolf herkend als de husky hond niet 
een besneeuwde achtergrond had. Vanwege de natuurlijke habitat van husky 
honden werd het model gevoed met honden met een besneeuwde 
achtergrond. Het gebouwde ML algoritme onderscheidde wolven en husky’s 
daarna voornamelijk op de achtergrond.(Zhang, Song, Sun, Tan, & Udell, 2019)  

COMPAS Software die de recidive onder donkere veroordeelden hoger inschat dan dat 
van blanke veroordeelden (Chouldechova, 2017) 

CEO Google Het AI gedreven advertentiesysteem van Google liet zwaar betaalde banen 
voornamelijk zien aan mannen. (newscientist) 

Amazon De ML techniek voor het aannemen van nieuwe medewerkers voor Amazon 
sloot vrouwen uit. (Lewis, 2018) 

Google griep 
voorspelling 

Google heeft in 2012 een griep voorspellingenmodel (Google Flu Trends) 
gebouwd op basis van het aantal keren dat Google betrokken niet-deskundigen 
zochten naar de woorden griep verschijnselen (“flu symptoms”). Doordat de 
landelijke media rapporteerden over een slecht griep seizoen werd er daardoor 
meer gezocht op deze termen wat leidde tot een veel hogere voorspelling (meer 
dan 50%) t.o.v. de voorspellingen gedaan door het Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC). De CDC baseerde haar gegevens op een aantal 
rapportage gedaan door een aantal laboratoria. (Santillana, Zhang, Althouse, & 
Ayers, 2014) 

Apple Card Bij Apple creditcard kon de man uit een huwelijk tot 20 keer meer lenen als de 
vrouw uit dat zelfde huwelijk (Peña, Serna, Morales, & Fierrez, 2020).  

Facebook  In oktober 2017 werd een Palestijnse man opgepakt door de Israëlische politie 
nadat hij een foto had geplaatst van hem naast een bulldozer met de in het 
Arabisch de tekst “goede morgen”. De tekst “goede morgen” lijkt in de 
Arabische taal veel op “val ze aan” en Facebook had dat verkeerd vertaald. De 
man heeft enkele uren op het politiebureau vastgezeten voordat de fout werd 
ontdekt. Facebook heeft hiervoor zijn excuus aangeboden. (newscientist) 

Zelfrijdende 
auto ongeluk 

Een zelfrijdende auto die in 2018 een voetganger dodelijk verwonde in Tempe, 
Amerika (Borenstein, Herkert, & Miller, 2019) 

Tabel b4-1. Bekende voorbeelden van vooroordelen (Bias) gemaakt via AI algoritmes.  
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BIJLAGE 5. OVERGENOMEN VRAGENLIJST  
 

Onderstaande vragen zijn de originele vragen zoals ze zijn overgenomen vanuit een artikel van R. R. 

Hoffman et al. (2018) Deze vragen zijn gebruikt om vertrouwen en begrip via vier scenario’s in de 

uitgevoerde enquête te kunnen vaststellen.  

Vragen met betrekking tot vertrouwen. 

(Afkomstig van appendix e, Trust Scale Recommended for XAI) 

1. I am confident in the [tool]. I feel that it works well.  

5 4 3 2 1 

I agree strongly I agree somewhat I’m neutral about it I disagree somewhat I disagree strongly 

 

2. The outputs of the [tool] are very predictable. 

5 4 3 2 1 

I agree strongly I agree somewhat I’m neutral about it I disagree somewhat I disagree strongly 

 

3. The tool is very reliable. I can count on it to be correct all the time. 

5 4 3 2 1 

I agree strongly I agree somewhat I’m neutral about it I disagree somewhat I disagree strongly 

 

4. I feel safe that when I rely on the [tool] I will get the right answers. 

5 4 3 2 1 

I agree strongly I agree somewhat I’m neutral about it I disagree somewhat I disagree strongly 

 

5. The [tool] is efficient in that it works very quickly 

5 4 3 2 1 

I agree strongly I agree somewhat I’m neutral about it I disagree somewhat I disagree strongly 

 

6. I am wary of the [tool]. (adopted from the Jian, et al. Scale and the Wang, et al. Scale) 

5 4 3 2 1 

I agree strongly I agree somewhat I’m neutral about it I disagree somewhat I disagree strongly 

7. The [tool] can perform the task better than a novice human user. (adopted from the Schaefer Scale) 

5 4 3 2 1 

I agree strongly I agree somewhat I’m neutral about it I disagree somewhat I disagree strongly 

 

8. I like using the system for decision making. 

5 4 3 2 1 

I agree strongly I agree somewhat I’m neutral about it I disagree somewhat I disagree strongly 
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Vragen met betrekking tot begrip.  

Afkomstig van appendix c, Explanation Satisfaction Scale 

 
1. From the explanation, I understand how the [software, algorithm, tool] works. 

5 4 3 2 1 

I agree strongly I agree somewhat I’m neutral about it I disagree somewhat I disagree strongly 

 

2. This explanation of how the [software, algorithm, tool] works is satisfying. 

5 4 3 2 1 

I agree strongly I agree somewhat I’m neutral about it I disagree somewhat I disagree strongly 

 

3. This explanation of how the [software, algorithm, tool] works has sufficient detail. 

5 4 3 2 1 

I agree strongly I agree somewhat I’m neutral about it I disagree somewhat I disagree strongly 

 

4. This explanation of how the [software, algorithm, tool] works seems complete. 

5 4 3 2 1 

I agree strongly I agree somewhat I’m neutral about it I disagree somewhat I disagree strongly 

 

5. This explanation of how the [software, algorithm, tool] works tells me how to use it. 

5 4 3 2 1 

I agree strongly I agree somewhat I’m neutral about it I disagree somewhat I disagree strongly 

 

6. This explanation of how the [software, algorithm, tool] works is useful to my goals. 

5 4 3 2 1 

I agree strongly I agree somewhat I’m neutral about it I disagree somewhat I disagree strongly 

 

7. This explanation of the [software, algorithm, tool] shows me how accurate the [software, algorithm, tool] is. 

5 4 3 2 1 

I agree strongly I agree somewhat I’m neutral about it I disagree somewhat I disagree strongly 

 

8. This explanation lets me judge when I should trust and not trust the [software, algorithm, tool] 

5 4 3 2 1 

I agree strongly I agree somewhat I’m neutral about it I disagree somewhat I disagree strongly 
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BIJLAGE 6: ENQUÊTE 
 

Pagina 1. Zichtbaar in alle scenario’s 
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Pagina 2. Zichtbaar in alle scenario’s 
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Pagina 3. Zichtbaar in alle scenario’s 
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Pagina 4. Alleen zichtbaar in scenario’s 1 en 2 
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Pagina 5. Alleen zichtbaar in scenario’s 3 en 4 
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Pagina 6. Alleen zichtbaar in scenario’s 1 en 3 
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Pagina 7. Alleen zichtbaar in alle scenario’s 2 en 4 
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Pagina 8. Zichtbaar in alle vier scenario’s 
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Pagina 9. Deel 1, Zichtbaar in alle vier scenario’s 
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Pagina 9. Deel 2, Zichtbaar in alle vier scenario’s 
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Pagina 10. Zichtbaar in alle vier scenario’s 

 
 

 


