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Machine learning



Supervised learning

perception
learning
reasoning
interaction
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Training examples

“Cow”
“Not cow”



Training examples

“Suitable candidate’
“Not suitable candidate’



Learning model

“Male’
“Female”



Sources of problems

Data

Labels

Models

• Noisy

• Not representative

• Exclusive

• Historic bias

• Incorrect

• Outdated

• Unfair

• Discriminative

• Inappropriate





Fair & 
inclusive
AI

Unfair & 
exclusive

AI

?



Past & present

What historical data is used 
to train and build AI 
algorithms, and in what 
socio-cultural context?

People & perspectives

:

Who designs, develops, deploys, 
and monitors AI algorithms, what 
are personal and professional 
background?

Purpose & plan

What is the intention, 
purpose and plan? To 
control, influence, divide 
groups? Or to support and  
empower people?

Process & procedures

How is AI safeguarded from human 
bias, failure and harm? Are there 
procedures, policies etc in place to 
ensure transparancy, accountability 
etc. Are citizens, clients, customers 
involved?

3. What2. Who1. Why 4. How

Dimensions of change



1. From product & service values

by

DesignProcess

Optimization

Costs, time,..



... to human values as objectives

by

DesignEquality, …. Privacy, ….

Optimization



2. From lack of human representation

< 20%     
women Minority

< 5%



… to diversity and interdisciplinarity

Diversity Interdisciplinarity

Optimization

by

Design



3. From lack of data representation



… to tackling sources of data bias

Data encodes 
societal 
prejudices
Such as:

Racism, sexism 
in social media data 

Data encodes 
societal 
disadvantages
Such as:

College admissions
Criminal justice

Collection 
bias

Such as:

Data from 
smart phones, 
automobiles

Intentional 
prejudices

Such as:

Digital redlining

Unintentional 
prejudices

Such as:

Proxy variable: 
postal codes are highly 
correlated with race



4. From secretiveness

Lack of transparency Lack of accountability



… to oppeness and accountibility



Past & present

People & perspectivesPurpose & plan

Process & procedures

3. What

2. Who1. Why

4. How

Dimensions of change



Past & present

People & perspectivesPurpose & plan

Process & procedures

3. What

2. Who1. Why

4. How

Dimensions of change

Presentation & participation

5. Whom

Are citizens and communities of all walks of 
life involved presented? Are they involved in 
the design, development and deployment? 
Are they involved in identifying and correcting 
errors, biases etc in AI systems?



5. From passive outreach



… to active engagement co-creation



An example of good practice

V.I.C.T.O.R.Y



Proeftuin



AI model

Vacancy 
texts

Extraction & 
processing

NLP algorithms 
per theme

Suggestions for 
improvement

Presentation in a (web)interface



Youth panels

NLP algorithms 
per theme

WO

HBO

MBO



Model customization

Thema Module Functie

Complex/formeel 
taalgebruik

Formele/complexe 
woorden

Zoekt naar formele/complexe woorden op basis van een lijst, en 
suggereert een simpeler synoniem.

Formele 
voornaamwoorden

Zoekt naar formele voornaamwoorden op basis van een lijst en attendeert 
de gebruiker op het mogelijk ongewenste effect.

Lange woorden
Telt het aantal lange woorden (≥ 15 karakters) en attendeert de gebruiker 
als dit meer dan 5% van het totaal aantal woorden is.

Duidelijke 
arbeidsvoorwaarden

Salarisindicatie
Zoekt naar een duidelijke (numerieke) salarisindicatie of naar een 
generieke beschrijving van het salaris. Attendeert de gebruiker als geen 
getal of alleen een generieke term gevonden wordt.

Werkuren
Zoekt naar een indicatie van werkuren en attendeert de gebruiker als dit 
niet gevonden wordt.

Uitsluiting op basis van 
gender, leeftijd en/of 
afkomst

Genderspecifieke 
functietitels

Zoekt naar genderspecifieke functietitels op basis van een lijst en 
suggereert een genderneutraal alternatief.

Werkervaringseisen
Zoekt naar het gevraagde aantal jaar werkervaring en attendeert de 
gebruiker als er meer dan 0 jaar gevraagd wordt.

Nationaliteitseis
Zoekt naar functie-eisen gerelateerd aan nationaliteit of taal op basis van 
een lijst, en attendeert de gebruiker op het ongewenste effect.

Mogelijkheid tot leren 
van de werknemer

Persoonlijke 
begeleiding

Zoekt naar woorden die indicatie geven persoonlijke begeleiding op basis 
van een lijst, en attendeert de gebruiker als dit niet gevonden wordt.



• DEMONSTRATIE PROTOTYPE
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