Onderwerp

Masterclasses Gaming Technologies
Geachte heer/mevrouw,
Graag nodigen wij u uit voor een Masterclass Gaming Technologies die ingaat op de toepassingen
van serious gaming in het maatschappelijke veiligheidsdomein, gezondheid en onderwijs. Veel
bestuurders krijgen vroeg of laat te maken met de vraag om serious gaming technieken in te zetten in
hun organisatie. Maar wanneer en waarvoor kun je serious gaming inzetten. Wanneer laat je een
serious game ontwikkelen (wat kost dat eigenlijk) en wanneer kun je uit de voeten met iets dat al op
de plank ligt? “Wat zijn de (on)mogelijkheden op het gebied van toegepaste games voor innovatie?”
De aanleiding voor deze masterclass wordt gevormd door de uitkomsten van het nationale
multidisciplinaire onderzoeksprogramma GATE* (Games for Entertainment and Training). Binnen dit
programma zijn de afgelopen jaren pilots uitgevoerd die de mogelijkheden tonen van het toepassen
van games met een ander doel dan entertainment in de domeinen zorg, onderwijs en veiligheid.
Ons doel is u te informeren en te helpen oriënteren op de ontwikkelingen op dit terrein zodat u
concrete handvatten hebt voor innovatieve beleidsontwikkeling. Aan de hand van de resultaten uit
GATE wordt een gedegen basis geformuleerd wat betreft de zin en onzin van games en hun
toepassingsmogelijkheden.
Alle masterclasses vinden plaatst aan de Oude Amersfoortseweg 131 te Hilversum.
Deelname is gratis, aanmelden verplicht zie voor exacte data de tekstboxen hieronder.
De Masterclass Gezondheid vindt plaats op donderdag 29 maart 2012 in Hilversum en duurt van
16:00 en 20:00. Voor een hapje wordt gezorgd.
Deelname is gratis, aanmelden verplicht, uiterlijk voor 23 maart 2012.
De Masterclass Gezondheid aanmelden via email bij ina.vanderbrug@kmt.hku.nl
De Masterclass Maatschappelijke Veiligheid vindt plaats op donderdag 12 april 2012 in
Hilversum en duurt van 16:00 en 20:00. Voor een hapje wordt gezorgd.
Deelname is gratis, aanmelden verplicht, uiterlijk voor 5 april 2012.
De Masterclass Maatschappelijke Veiligheid aanmelden via email bij josine.vandeven@tno.nl
De Masterclass Onderwijs vindt plaats op donderdag 19 april 2012 in Hilversum en duurt van
16:00 en 20:00. Voor een hapje wordt gezorgd.
Deelname is gratis, aanmelden verplicht, uiterlijk voor 13 april 2012.
De Masterclass Onderwijs aanmelden via email bij meia@waag.org
* Het GATE-programma wordt uitgevoerd door Universiteit Utrecht, TNO, Hogeschool voor de
Kunsten Utrecht, Universiteit Twente, Technische Universiteit Delft, Waag Society en Thales.
Behalve deze acht partners participeren (regionale) MKB-bedrijven.

