AI for Business and Government training
inclusief examen voucher
Group Training
Training code

CGANLAICCD

Gesproken taal

Nederlands

Taal materiaal

Nederlands

Dagdelen

4

Kosten

€1.250,00
excl. BTW Geen extra kosten.

Wat is AI for Business and Government inclusief examen voucher
Artificiële Intelligentie (AI) gaat een steeds grotere rol spelen in alle sectoren wat betekent dat er niet alleen
meer AI-specialisten moeten worden opgeleid, maar ook alle andere professionals een goed fundament van
AI nodig hebben. De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) heeft de certificering ‘AI for Business and Government’
ontwikkeld. De certificering wordt behaald door het succesvol afleggen van een examen.
De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) ‘AI for Business and Government’-certificering:
Is voor de professional in de breedste zin van het woord. Het is toegankelijk en bedoeld om een grote
groep hbo+’ers in de Nederlandse arbeidsmarkt te bereiken
Is gericht op de toepassing van Artificiële Intelligentie (AI) in het bedrijfsleven. Wat kan je ermee? Hoe
kan je het gebruiken in jouw werkveld? En hoe kan je jouw organisatie inrichten om gebruik te maken
van AI? De diepgaande kennis over het technisch ontwikkelen van AI is geen onderdeel van ‘AI for
Business and Government’.
Is gebaseerd op breed geaccepteerde wetenschappelijke inzichten en bevat alle elementen die van
belang zijn voor het toepassen van AI
Is bedoeld als standaard kennisniveau op gebied van het toepassen van AI. Het is de bedoeling dat
deze standaard richting geeft aan trainingsorganisaties zodat professionals opgeleid worden conform
een afgesproken standaard vanuit de Nederlandse maatschappij, vertegenwoordigd door de NL AIC.
Creëert een standaard voor het kennisniveau op het gebied van de AI-toepassing die waarde heeft
voor de arbeidsmarkt en voor professionals en organisaties die op zoek zijn naar gekwalificeerde
professionals.

Voor wie is AI for Business and Government inclusief examen voucher
De NL AIC AI for Business-certificering is de standaard voor werkende professionals die kunstmatige
intelligentie (AI) willen gebruiken in hun zakelijke omgeving. Het bieden van een solide basis op goede AI-

praktijken en het tot stand brengen van een gemeenschappelijke taal zal aanzienlijke voordelen opleveren.
De AI for Business-certificering is bedoeld voor leidinggevenden, managers en professionals die verder willen
gaan dan het basisbewustzijn om inzicht te krijgen in wat AI is, hoe het werkt en waar het kan worden
toegepast - inclusief zowel voordelen als risico's.
De AI for Business-certificering richt zich op het bewustzijn en begrip van de componenten van AI en biedt
richtlijnen om de acceptatie en toepassing ervan te bevorderen op een manier die het bedrijfsleven, de
overheid en de samenleving als geheel ten goede komt. Dit houdt in dat zowel de voordelen als de ethische
vragen en risico's van deze krachtige nieuwe technologie worden afgewogen.

Voorvereisten
De certificering ‘AI for Business and Government’ wordt behaald door het succesvol afleggen van een
examen. De officiële certificering van het examen biedt de werkgever de garantie dat de werknemer de
kennis en vaardigheden die getoetst worden, daadwerkelijk bezit. Ook biedt het de werknemer erkenning en
meer waarde op de arbeidsmarkt. De NL AIC heeft gekozen voor Van Haren Learning Solutions als
onafhankelijke certificeringsorganisatie.

Doelstellingen
Na deze training heb je inzicht in:
1. De toepassingen en voordelen van AI
2. Data, robots en definitie van AI
3. Voorspellingen, algoritmes, machine- en deep learning
4. Bouwen en beoordelen van een AI-toepassing
5. Datamanagement for AI
6. Ethiek en betrouwbaarheid
7. Organisatorische succesfactoren om mens en machine samen te laten werken,
8. De toekomst van AI
Examen informatie
Duur examen:60
% extra tijd indien niet in moedertaal: 25
Aantal examenvragen: 60
Minimaal aantal goed te beantwoorden: 39
Examen stijl: Multiple Choice
Open Boek: Ja

Indien een copyright van derden van toepassing is op deze training, vind je het copyright op
https://academy.capgemini.nl/trademarks
Op de producten en diensten die genoemd zijn in dit document zijn de Algemene Voorwaarden van
Capgemini Academy van toepassing. Kijk voor de laatste versie op
https://academy.capgemini.com/. De prijzen van genoemde producten en diensten zijn aan
verandering onderhevig. Controleer ook voor de meest recente prijzen, onze website.

Over Academy
De professionals van Capgemini Academy bieden IT’ers wat ze nodig hebben. Onze mensen
hebben een scherp oog voor drijfveren, aandacht voor talent en besef van specifieke
omstandigheden. Ze bewegen tot beweging. Programma’s die hun oorsprong vinden in het
dagelijks werk van onze zowel didactisch als inhoudelijk onderlegde trainers wakkeren het vuur
aan. Praktijkverhalen die vertellen hoe je problemen met IT en de mensen eromheen nou écht
oplost doen de rest.

Capgemini Academy. We transform IT professionals

academy.capgemini.nl

De informatie in dit document is eigendom van Capgemini. Copyright©2022 Capgemini.

IN/3A-018.18

Een instituut als het onze helpt mensen en organisaties iedere dag weer het beste uit zichzelf en
elkaar te halen. Bereidt hen voor op het zelfbewust aangaan van de uitdagingen van morgen.
Stimuleert leer- en nieuwsgierigheid. Opdat IT’ers en hun werkgever beter, langer en intensiever
met elkaar vooruit kunnen. Tot wederzijds genoegen.

