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Ontwikkeling Digitale Assistent als 
drager voor inzicht op kennis en 

interactie maritieme werknemer van 
de toekomst





Denkrichting & Aspecten
• Ontwikkel ing digita le assistent route Lemmer-Delfz i j l  a ls ‘drager ’

• Gericht op beroeps- en recreat ievaar t

• Samenwerking opleiding, (vaar weg)autorite i ten, toeleveranciers,  
vaar weggebruikers

• Inzet s imulatoren en opleidingsschepen voor natuurgetrouwe laatste 
ontwikkelfase en val idat ie interact ie mens – systeem als basis voor 
optimal isat ie en kennis voor opleiding en training

• MAH als publ ieke (onder wi js)  instel l ing en representant 
binnenvaar teducatie EU als trekker









Deze workshop
• Gewenst resultaat :  

• draagv lakpe i l ing pro ject  ger icht  op competent ieontwikke l ing,  inc lus ie f  
randvoor waarden voor succesvol  ver volg

• Wie is wie?

• Inspirat ie Digitale Assistent L-D

• Verkenning Stakeholders

• Kansen en bedreigingen

• Randvoor waarden voor succesvol ini t iat ief



Wie ben je? Korte voorstelronde
• Naam, organisatie, waar voor kom je?



Interactief 1) Digitale Assistent als 
‘drager ’
Hoe kan de ontwikkeling van een concept Digitale Assistent 
helpen met het inzicht dat ver taald kan worden in goed 
onderwijs en passende training?
- Interactie vaarweggebruikers?
- Gedragsanalyse gebruikers
- Rol AI: zelflerende vermogens, beslissingsondersteuning?
- Hoe ondersteunt systeem de operator?
- Hoe houdt systeem operator bij de les?
- Validatie, testen



Interactief 2) Welke stakeholders 
betrekken?

• Waarom zou je mee willen doen, of juist niet? Wie of wat 
mist er nog?

• Wat zou je op willen pakken? Wat juist niet?



Interactief 3) Kansen & Beren op de 
(vaar)weg

• Welke kansen zijn er? Initiatieven? Funding?
• Welke bedreigingen zijn er en hoe daar mee om te gaan?



Interactief 4) Randvoorwaarden
• Wat is er nodig om hieraan bij te willen dragen? Wat niet?



Interactief 5) Hoe verder?
• Open discussie
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