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• ADS = continuum van beroepsrollen en beroepen
• 3 hoofdrollen: data engineer, data analist, ml engineer
• Alternatieve namen voor de rollen inbegrepen
• Per profiel beschreven in HBO-I matrix niveau 3
https://www.hbo-i.nl/wp-content/uploads/2021/03/HBO-i-
Domeinbeschrijving-Applied-Data-Science-1.pdf

HBO-I addendum Applied Data Science

https://www.hbo-i.nl/wp-content/uploads/2021/03/HBO-i-Domeinbeschrijving-Applied-Data-Science-1.pdf


AI engineering en HBO-I ADS rollen

Data 
Engineer

Data Analist Machine Learning 
Engineer

https://fontysblogt.nl/ai-engineering-and-mlops/

Presenter
Presentation Notes
Ook weer overgesimplificeerd. Een data analist is de business analist die beschrijvende modellen kan maken en ook kan werken met time series prediction en eenvoudige trendanalyse. De machine learning engineer is de software engineer die machine learning en deep learning kan toepassen.

https://fontysblogt.nl/ai-engineering-and-mlops/


ICT & AI Programme @ Fontys – ML Engineer 

https://arxiv.org/abs/2011.01590

https://arxiv.org/abs/2011.01590


• ML engineering @ HBO gaat over implementeren van AI/ML
– Zelf maken van AI/ML modellen (data science) is een masterstudie

• ML engineer = Software engineer + Modellen + Data
• Wat is de toolbox van de ML engineer?

– Welke taken heb je? Welke ontwikkelproces volg je?
– Welke tools gebruik je? Welke frameworks?
– ….?

• Hoe gebruik je de research methods als ML engineer?

ICT Research Methods for Machine Learning





• Logo herkennen op afzetcontainers (grote vuilcontainers 
voor een huis)

• Front-end + back-end voor insturen foto’s en tonen 
resultaten (deze afstudeerder maakt alleen backend)

• Eindoplossing moet gebruik maken van Azure Cognitive
Services (Vision)

Opdracht

Welke stappen zie je in dit project? Wat zijn de onderzoeksvragen? 



1. Hoe kan Image Classification worden toegepast om containers te 
kunnen analyseren?
a) Welke Image recognition API’s zijn beschikbaar en hoe kunnen ze worden gebruikt?
b) Welke kenmerken van een container kunnen herkend worden?
c) Hoe kunnen kenmerken van een container geanalyseerd worden?

2. Hoe wordt de communicatie tussen de API en de front-end 
geïmplementeerd/verzorgd?
a) Welke gegevens moeten er gecommuniceerd worden met de front-end?
b) Hoe zorgen we ervoor dat de communicatie geauthentiseerd is?

Onderzoeksvragen

Welke onderzoeksmethodes zou je gebruiken voor deelvraag 1? 



Research Methods





• Afwijkingen vinden in uitgereikte bio-certificaten aan 
bedrijven (“fraudedetectie”)

• Front-end + back-end voor tonen afwijkingen, bestaande 
database met historische data certificaten

• Eindoplossing moet in .NET

Opdracht

Welke stappen zie je in dit project? Wat zijn de onderzoeksvragen? 
Hoe passen de ICT Research Methods for ML hierin? 



1. Welke data punten zijn nodig om afwijkingen te herkennen binnen de Skal 
Biocontrole data?

2. Welke data mag aan de hand van de AVG wet gebruikt worden?
3. Welke anomaly detection tool is het meest geschikt voor dit project?
4. Hoe kan de back-end communiceren met de anomaly detection analyse?
5. Welke back- en front-end wordt er gebruikt tijdens dit project?
6. Hoe wordt een CI/CD pipeline gemaakt in combinatie met anomaly

detection tool?
7. Hoe wordt het systeem deployed in combinatie met de anomaly detection

tool?

Onderzoeksvragen

ICT-afstudeerder moet weten hoe met modellen en data te werken





Research Methods for ML

https://ictresearchmethods.nl/Domain:_Machine_learning

https://ictresearchmethods.nl/Domain:_Machine_learning
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