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Taaltechnologie?

Automatische vertaling

Chatbot

Home assistant
Spraakherkenning

Cyberpestdetectie

Nieuwsberichten schrijven

Elektronisch patiëntendossier

Spamdetectie

Auteursherkenning

Plagiaatdetectie

Woordsuggestie
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Uitgewerkt - notebooks

Sentimentanalyse Chatbot
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NA DEZE WORKSHOP 

8



DEZE WORKSHOP
SENTIMENTANALYSE
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Sentimentanalyse
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Sentimentanalyse

Socialemediaposts
bv. reviews
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Sentimentanalyse

Socialemediaposts
bv. reviews
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Een algoritme om het sentiment van een review te
bepalen

○ Maak een lijst van de woorden die in de zin 
voorkomen, met hun woordsoort. Negeer
leestekens.

○ Zoek elk woord op in het sentimentwoordenboek.
○ Sla de score van elk woord op in een lijst.
○ Tel de scores op.
○ Bepaal het sentiment a.d.h.v. van een
wiskundige uitdrukking (groter dan 0, gelijk
aan 0, kleiner dan nul).

Verkennen van het probleem. Wat heb je nodig? 
Subtaken (decompositie):
1. Keuze maken tussen regelgebaseerd of

datagebaseerd AI-systeem
2. Sentimentwoordenboek in Nederlands inladen
3. De reviews voorverwerken (tokeniseren, 

hoofdletters en leestekens verwijderen)
4. De reviews representeren a.d.h.v. woordenboekvorm

van de woorden erin, samen met hun woordsoort
5. Matching tussen de woorden en het sentiment-

woordenboek om sentimentscore elk word te bepalen
6. Bepaal de sentimentscore en sentiment de reviews. 

Door te tokeniseren worden de zinnen herleid tot 
de woorden die ze bevatten. 
De hoofdletters en leestekens worden genegeerd. De 
woorden worden herleid tot hun woordenboekvorm en 
aangevuld met hun woordsoort.(abstractie)
De voorverwerking laat toe om een datastructuur die 
geschikt is om efficiënt te zoeken, te gebruiken.

We willen een AI-systeem ontwikkelen dat reviews op socialemediaposts
classificeert volgens sentiment (positief, neutraal, negatief).  

Het gebruik van een lexicon (woordenboek
specifiek voor de taak) en tokeniseren is een
techniek die veel wordt toegepast in 
taaltechnologie, bv. cyberpest detectie, 
auteursherkenning,  automatisch vertalen, tekst
genereren … (patroonherkenning)



NOTEBOOKS
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Naar de leerpaden met de notebooks

https://dwengo.org 

Werken met notebooks

Sentimentanalyse
Operatoren 

Dataypes

Programmeerstructuren

Chatbot
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https://dwengo.org/learning-path.html?id=617b3992e69d8907dc148796#PN_Sentimentanalyse-v1;nl;3dwengo.org/dwenguinoblockly


https://www.dwengo.org/

Naar het leerpad
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> Leerpad Sentimentanalyse

Overig materiaal

https://www.aiopschool.be/chatbot/

> Leerpad Chatbot
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https://www.dwengo.org/learning-path.html?id=617b3992e69d8907dc148796#PN_Sentimentanalyse-v1;nl;3dwengo.org/dwenguinoblockly
https://www.aiopschool.be/chatbot/


https://www.dwengo.org/

Naar het leerpad
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> Leerpad Sentimentanalyse

Overig materiaal

https://www.aiopschool.be/chatbot/

> Leerpad Chatbot
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https://www.dwengo.org/learning-path.html?id=617b3992e69d8907dc148796#PN_Sentimentanalyse-v1;nl;3dwengo.org/dwenguinoblockly
https://www.aiopschool.be/chatbot/


Basisconcepten van computationeel denken

Achterhalen dat bepaalde 
aspecten van een probleem 
gelijkenissen vertonen, 
waardoor het vereenvoudigd 
kan worden. 
Herkennen dat een probleem 
gelijkenissen vertoont met een 
eerder opgelost probleem.  

Expliciteren van een reeks 
eenduidige instructies die 
stapsgewijs moeten worden 
uitgevoerd. 
Inzien dat deze reeks van 
instructies en de volgorde ervan 
essentieel zijn om het gewenste 
resultaat op te leveren. 

Een probleem doordacht 
opsplitsen in goedgekozen 
deelproblemen, zodat elk deel 
afzonderlijk kan worden 
aangepakt, en een oplossing 
van het probleem gemakkelijker 
bekomen wordt.  

Negeren van informatie die niet 
nodig is om een probleem op te 
lossen. 
Bepaalde details verbergen om 
in grote lijnen over een 
probleem te kunnen nadenken. 
Bij het aanpakken van complexe 
problemen is er nood aan 
abstractie omdat het redeneren 
vlotter verloopt zonder de 
ballast van irrelevante details.

Decompositie Patroonherkenning

Abstractie Algoritmisch 
denken

Voor een bepaald probleem zijn deze vier basisconcepten vaak verweven met elkaar. 

19



dwengo.org 

blockly.dwengo.org

aiopschool.be

aiopschool.be/chatbot

aiopschool.be/agenda

wegostem.be 

facebook.com/dwengo

@dwengo   

@NachaGesquiere

Waar vind je ons materiaal?
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