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Inleiding  
Voor het toepassen van de opgedane kennis tijdens de machine learning workshop, ga ik een ML 

model trainen. Hiervoor gebruik ik Roboflow. Daarnaast gebruik ik Google’s Tensorkit voor het 

maken van een applicatie die gebruik kan maken van het model. 
 

Onderzoeksvraag 
In hoeverre is Machine Learning in staat om afbeeldingen/objecten te herkennen door middel van 

een eenvoudige demo? 

 

Methodes 
Voor het uitvoeren van dit onderzoek maak ik gebruik van publieke bronnen van Google over 

TensorFlow en ML kit. Door de literatuurstudie kom ik erachter wat voor informatie over dit 

onderwerp al openbaar is.  

Daarnaast creëer ik een POC voor dit project. Dit valt onder de onderzoeksmethode prototyping. 

Door middel van het prototype kan ik ontdekken hoe ver deze technologie is en of deze al 

betrouwbaar ingezet kan worden. 

 

Resultaten 
Hoewel het erg ingewikkeld is om machine learning in te zetten bij een platform waar ik zeer weinig 

ervaring mee heb (Android Studio) en een onbekende taal (Kotlin/Java), is het voor mij wel mogelijk 

om de technologie te testen d.m.v. een demo app. Voor TensorFlow heeft Google een demo app 

beschikbaar. Deze heb ik in een Android Studio project geïmporteerd en getest op mijn eigen toestel. 

Hierbij bleek dat de app al zeer goed herkennen wat verschillende objecten zijn. Zo wordt een 

beeldscherm, fles, persoon en toetsenbord vrijwel onmiddellijk herkend.  

Vervolgens heb ik een eigen model getraind. Dit heb ik gedaan met Roboflow. Naast wat kleine bugs 

die vooruitgang hebben vertraagd m.b.t. het importeren van afbeeldingen, is het uiteindelijk gelukt 

om een model te trainen.  

Het model is getraind om auto’s te herkennen. Hiervoor heb ik meer dan 30 afbeeldingen geüpload 

naar Roboflow. Na het testen hiervan blijkt dat auto’s zeer goed te herkennen zijn voor het model. 

Het ‘confidence level’ stond met 50% wel erg laag, en heb ik verhoogd naar 80%. Daarmee herkent 

het model nog steeds vrijwel alle auto’s, maar niet meer een basketbal als auto, iets dat eerder in het 

proces wel voorkwam.  

Dit model heeft wel wat beperkingen. Zo heeft deze erg de neiging om een fiets met hoge zekerheid 

te herkennen als een auto. Waarschijnlijk lijken de vormen op auto’s, en de situatie is ook vaak 

vergelijkbaar, namelijk buiten met veelal een weg onder het voertuig. Ook heeft het model moeite 

met auto’s vanaf de bovenkant, iets wat ik eenvoudig kan verklaren met het feit dat ik geen 

specifieke foto’s heb gebruikt met bovenaanzichten. 

 



Conclusie 
De technologie van Machine Learning is veelbelovend. Tijdens de presentatie had ik al veel 

gedachten en ideeën waarvoor dit gebruikt zou kunnen worden. Het wordt dan ook momenteel al 

succesvol ingezet bij grootschalige applicaties. 

De beperkingen van de technologie zijn echter niet eenvoudig op te lossen. De fundamentele manier 

van hoe ML werkt betekent dat het nooit perfect kan zijn. Daarom is er bij ML een ‘confidence level’, 

aangezien de software nooit 100% zekerheid kan bieden.  

Uiteindelijk is de kwaliteit en precisie van ML afhankelijk van de data die ingevoerd wordt. De manier 

om kwaliteitsresultaten te krijgen is dus door meer en betere data in te voeren.  

 

Aanbevelingen 
Machine Learning is een zeer handige tool voor bijvoorbeeld beeldherkenning en aanbevelingen. 

Met name die laatste is goed toepasbaar. Machine Learning is dus zeer geschikt voor niet kritische 

applicaties en technologieën. Echter is ML niet geschikt voor applicaties waarbij een grote 

hoeveelheid precisie benodigd is. Door de manier waarop ML werkt heeft het altijd missers, en 

precisie nooit 100%.  

 

https://app.roboflow.com/ppgvmqicejkubpqcwytmmcvnet/f-g0fkv/deploy/1 
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