PRAKTISCHE MASTERCLASS
OVER RELEVANTE EN ACTUELE ASPECTEN
IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE
MASTERCLASS ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Artificial Intelligence wordt vaak gezien als “the next big thing”,

VOOR WIE?

maar wat is het nu wel en wat niet? En welke impact gaat AI

Je bent een IT-manager, IT-beslisser, Business Manager of IT

hebben op onze maatschappij? In deze masterclass komt de

professional met ambitie.

fundamentele technologie achter de meest geavanceerde
AI-systemen aan bod. Hoe werken deze systemen en welke
hebben de grootste kans op succes? Maar ook hoe kan het ge-

RETURN ON EDUCATION:

bruik van AI mis gaan?
In zes bijeenkomsten presenteren AG Connect en Nyenrode
Business Universiteit een heldere update over Artificial Intelligence. Nederlandse topsprekers geven hun visie en vertellen
vanuit hun ervaring over de belangrijkste principes en inzichten. Deze inspirerende inzichten worden gecombineerd met

•	
Je krijgt inzicht in de technologieën achter artificial
intelligence
•	
Je krijgt handvatten om uw AI-projecten op te zetten
•	
Je kunt sparren met experts en andere deelnemers over de
inzet van AI in jouw organisatie
•	
Je wordt op de hoogte gebracht van de laatste en
belangrijkste ontwikkelingen

aansprekende praktijkcases.

NYENRODE. A REWARD FOR LIFE

DEELNAMECERTIFICAAT

ONDERWERPEN DIE AAN BOD KOMEN
TIJDENS DE MASTERCLASS

Na afloop ontvang je een waardevol deelnamecertificaat van
Nyenrode Business Universiteit.

•	
Artificial Intelligence: een introductie

INVESTERING

•	
AI: zelf ontwikkelen of inkopen?

De meest actuele prijzen vind je op onze website

•	
Interactie: kan AI menselijke interactie vervangen?

www.nyenrode.nl/ai.

•	
Aanpassingsvermogen; hoe passen AI-systemen zich
steeds weer aan?

TIJD

•	
Autonomie & ethics

De colleges starten om 16.00 uur en eindigen omstreeks 19.30 uur.

•	
De toekomst van AI

Het meest actuele sprekersoverzicht vind je op de website.

DATA
De meest actuele data vind je op onze
website:

AANMELDING

nyenrode.nl/ai

Aanmelden kan door het aanmeldformulier op de website te
downloaden en in te vullen: www.nyenrode.nl/ai.

VOOR VRAGEN OVER HET PROGRAMMA KUNT JE CONTACT OPNEMEN MET HET PROGRAMMA-MANAGEMENT
PP@NYENRODE.NL

+31 (0)346 291 717

NYENRODE.NL

NYENRODE.NL/AI

