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22&27 okt. Bibliotheek Alkmaar De Mare  15:00 uur | 22 oktober
Bibliotheek Heerhugowaard Centrum  20:00 uur | 27 oktober

 

   Workshop: Scratch & machine learning for kids
     Tijdens deze workshop ga je Scratch slimmer maken door te werken met de 
     website Machine learning for kids. Je kunt een assistent maken die bijvoorbeeld 
     het licht voor je aandoet als het donker is, of een ventilator aan zet als het warm is. 

4&11 nov. Bibliotheek Alkmaar De Mare  15:00 uur | 4  november
Bibliotheek Heerhugowaard Centrum  15:00 uur | 11 november

 

   College: Kunstmatige intelligentie
      Vandaag de dag is kunstmatige intelligentie niet meer weg te denken uit ons 
      dagelijks leven, al zijn we ons daar lang niet altijd van bewust. Is dat erg? En wat is 
      het nu eigenlijk? Frans Feldberg vertelt over het voor velen nog geheimzinnige 
      landschap van Kunstmatige Intelligentie en wat dit voor ons gaat betekenen.

 

   Meet & Greet: Social Designer Bianca Caragua
     Wat deed jij tijdens de Lockdown? Bianca raakte geïnspireerd en bouwde een virtuele 
     ruimte om de gezondheidszorg toegankelijker te maken. Het is een ruimte waarin je 
     met verschillende missies je mentale welzijn kunt verbeteren in een mincraft- achtige 
     online omgeving.

6 nov. Bibliotheek Alkmaar Centrum  15:00 uur | Jongeren

 

   Groepsgesprek: Nieuwe technologie in de zorg
      Tijdens PROSPECT is een nieuwe technologie die mensen helpt bij het maken van                                
      moeilijke beslissingen bij prostaatkanker. Je leert in deze sessie iets over een hele 
      nieuwe zorgtechnologie én je leert hoe we daarover een opbouwend gesprek 
      kunnen voeren.

9 nov. Bibliotheek Heerhugowaard Centrum  19:30 uur | Volwassenen

10 nov. Bibliotheek Alkmaar Centrum  19:30 uur | Jongeren & Volwassenen

 

   Groepsgesprek: Slimme computers in de zorg

      Mag jouw arts of specialist zomaar vertrouwen op de uitkomsten van een 
      slimme computer? Kunnen nieuwe technologieën helpen om eenzaamheid tegen 
      te gaan of zelfs te voorkomen? Dit soort vragen zullen aan bod komen tijdens het 
      groepsgesprek over slimme computers in de zorg.

17 nov. Bibliotheek Alkmaar De Mare  19:30 uur | Volwassenen

 

   Groepsgesprek: Alkmaar, stad van de toekomst
      Programmamanager Smart City Alkmaar, Niek Hendriks, is benieuwd naar jullie meningen 
      en ideeën over de digitale samenleving. Met een kop koffie/ thee en wat lekkers gaan 
      we in gesprek over de diverse belangen die bij een digitale samenleving komen kijken. 
      Hoe kan de gemeente deze meenemen in de toekomstige

 

   Pizza Meet & Greet: Trendwatcher Jesse van Doren.      
   Wat is de toekomst van AI?
      Hoe gaat AI ons de komende jaren beïnvloeden en voor welke dilemma’s komen wij 
      te staan met AI? Ontmoet Jesse van Doren, uitgeroepen tot meest beloftevolle 
     jonge ondernemer van het jaar, die zich midden in de technologie-hausse bevind 
      en op 24 november antwoord geeft op deze vragen.

24 nov. Bibliotheek Alkmaar Centrum  16:00 uur | jongeren & volwassenen

Kijk voor meer informatie op www.bknw.nl/ai-parade


