
LAB9K laat studenten experimenteren met
innovatieve technologieën

Als ICT-partner van de Stad Gent en het OCMW Gent daagt Digipolis studenten uit
om samen oplossingen te bedenken en te realiseren met behulp van innovatieve
technologieën. Dat kan in het gloednieuwe project Lab9000, kortweg Lab9K.

Met Lab9K betrekt Digipolis de vele studenten die de stad rijk is. Het project richt zich op
jonge mensen die technologie enthousiast te lijf gaan en er snel mee vertrouwd zijn.
Daarbij staat het leerproces centraal. Dat leerproces geldt zowel voor de studenten, die
een nieuwe technologie leren, als voor Digipolis, dat op die manier de kans heeft om met
nieuwe technieken te experimenteren in een proefopstelling. Vervolgens is het de
bedoeling om de technologieën ook echt toe te passen voor Gent.

Voorstelling eerste projecten

Op dit moment zijn al een tiental jonge IT’ers druk in de weer voor Lab9K, in de
gebouwen van de oude bibliotheek aan de Zuid. Zo werden de laureaten van het beste
idee uit de wedstrijd Apps For Ghent geselecteerd om binnen Lab9K hun concept uit te
werken.
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Het eerste werk in Lab9K leverde alvast twee bruikbare technologieën op: de Krooky-app
en de Gentse Feesten-chatbot.

Krooky-app
Met de Krooky-app kunnen kinderen voorkeuren opgeven over welk boek ze willen lezen.
De app vindt voor hen een geschikt boek en toont hen via een klassiek warm/koud-
spelletje hoe ze het boek kunnen vinden in bibliotheek De Krook. De app maakt daarvoor
gebruik van de beacons die in de Krook hangen en die navigatie binnen de bibliotheek
mogelijk maken.

Gentse Feesten-chatbot
Het programma van de Gentse Feesten werd ook dit jaar als open data gepubliceerd.
Iedereen kan dus een applicatie bouwen op basis van die data.
Lab9K koos ervoor om met de gegevens een chatbot - een geautomatiseerde
gesprekspartner in getypte conversaties - te maken. Zo kan je terwijl je rondloopt op de
feesten via de chatbot informatie vragen over wat er te doen is in je buurt, welke bands
er op het podium staan, waar het dichtstbijzijnde toilet te vinden is, enzovoort.

De Krooky-app, de Gentse Feesten-chatbot en andere projecten worden kort voorgesteld
op de volgende meetup van Lab9K, op 13 juli 2017 vanaf 17 uur in NEST, Graaf van
Vlaanderenplein, 9000 Gent.
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van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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