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Bij deze dia stellen we ons voor en vertellen we kort wat het zorgtrainingscentrum is. 



Presentator
Presentatienotities
Vandaag gekomen om inspiratie op te doen over zorgtechnologie, onderwijs, professionalisering, deskundigheidsbevordering ….. 



Wat we gaan doen …
• Aan de slag! Zoek het uit 
• Zorg en technologie in het VMBO: nu 
• Onze visie over onderwijs over zorgtechnologie 
• Online inspiratiebox 1.0 en handvatten
• Vragen/afsluiting 



Aan de slag! Zoek het uit 
• Wat is het?
• Wat kun je ermee? 
• Hoe kun je het inzetten in je les? 



Zorg en technologie in het VMBO: nu 
• Zorgtechnologie is een keuzevak
• ‘Nieuw’ vak in het VMBO
• Leraren zijn zoekend …… 
• Het is nog niet / onvoldoende opgenomen in methoden …
• Wat is zorgtechnologie precies? 
• Vooronderstellingen die in de weg (kunnen) staan
• Leuk om ermee aan de slag gaan! 



Onze visie over onderwijs over 
zorgtechnologie
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Zorgtechnologie een plek geven in het onderwijs of in opleidingstrajecten / deskundigheidsbevorderinigstrajecten in het algemeen…..Help! De keuzedelen komen eraan, hoe ga ik dat aanpakken, waarom moet ik dat aanpakken, ik heb al wel zorgtechnologie in mijn organisatie / instelling, maar hoe krijg ik het goed geïmplementeerd ………. Veel vragen! Vragen waar mensen een antwoord op willen weten. Vragen waar wij een antwoorden op wilden weten ………Zoeken op Internet ……
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Zoeken op Internet ….We gingen zoeken en vonden heel veel …. Websites, we hadden ideeën voor lesactiviteiten, ……………. En we hadden een aantal vooronderstellingen …………



Presentator
Presentatienotities
Waarom gaan we niet gewoon delen …….In onze zoektocht om onderwijs te ontwikkelen met betrekking tot de keuzedelen, deden we een aantal ‘ontdekkingen’:Met verschillende scholen onderwijs maken is een enorme uitdaging … Hoe krijg je het passend voor iedereen? Er is al ontzettend veel beschikbaar, waarom het wiel opnieuw uitvinden? Vandaaruit ontstond het idee dat wat van mij is ook voor jou kan zijn, en wat van jou is ook van mij. Wordt het van ons samen.Is het mogelijk om te delen in wat we doen. Maakt delen ons blij? In de zoektocht die we ruim een jaar geleden begonnen, nemen we jullie graag mee. 



Onze uitgangspunten bij onderwijs over 
zorgtechnologie
• Als leraar wil ik niet het wiel opnieuw uitvinden, ik wil gebruik maken van wat er is …
• Als leraar wil ik onderwijs maken dat bij mij past, waar ik me prettig bij voel. Ik wil mijn eigen 

‘sausje erover heen kunnen gieten’. 
• Onderwijs over zorgtechnologie moet flexibel en wendbaar zijn. Juist bij dit thema moet je in 

kunnen spelen op de actualiteit. 
• Het onderwerp zorgtechnologie is voor velen nieuw … Als leraar mag je daarin, net als 

studenten, lerend zijn. 
• Het werken met een methode maakt het lastig om creatief te zijn in je lessen.  
• Mijn ideeën zijn zo uniek! Niemand anders bedenkt dit. 



Onze droom … online inspiratiebox 1.0
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Onze droom ….We willen leraren en opleiders in onze regio ondersteunen …. Ze het gevoel geven dat ze er niet alleen voor staan, dat ze op iets terug kunnen vallen.Dat we slim omgaan met wat er is. Dat we uitdragen dat juist zorgtechnologie een thema is om eens anders naar onderwijs te kijken: onderwijs te delen, anders in te richten, flexibel en wendbaar te zijn, in te springen op kansen die zich voordoen …………. Ons idee? Een website met lesactiviteiten over zorgtechnologie. Een centrale plaats waar je materialen kunt vinden. Materialen waarmee je onderwijs kunt maken. Op jouw manier, passend bij jouw situatie, bij jouw studenten …………… Jullie kennen vast de boeken en website met allerlei werkvormen. Eigenlijk zo iets …. Maar dan alleen gericht op zorgtechnologie. 



En dit is het geworden …..

www.zorgtrainingscentrum.nl
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En dit is het geworden …Categorieën bij langsFavorieten Nu al input van andere scholen (ROC Midden Nederland, Horizon College)Het is nog ontwikkeling. Maar dat zal het altijd blijven. Linken ook naar:VilansSlimme huizenFilmpjesLeerlijnenComplete lessenreeksen Achtergrondinformatie BPV opdrachten ………

https://lesactiviteiten.zorgtrainingscentrum.nl/
http://www.zorgtrainingscentrum.nl/


En hoe wordt ‘ie nu gebruikt ….
• Gemiddeld 128 bezoekers per week van 97 gebruikers
• Gemiddelde bezoeker bekijkt 2,58 pagina’s per bezoek, dat leidt tot 330 

paginaweergaven per week 
• De gemiddelde sessieduur is 1.53 minuten, dit duidt erop dat de inhoud wordt bekeken
• 56% van de bezoekers komt uit Overijssel

Van een 1.0 versie naar een 2.0 versie (ook voor VMBO?)



Andere handreikingen …
• Handige websites
• Zoek een ‘Huis van de toekomst’ bij jou in de buurt 
• Een paar opdrachten …
• Met wie kun je het samen oppakken? 



Wat we nog meer doen …
• Zorgtechnologische inleefsessies 
• Technology Tour 
• Sessie over ECD/Facebook
• Sessie m.b.t. sensortechnologie
• Zorgtechnologie Experience
• Intervisie voor leraren zorgtechnologie 
• Aansluiten bij activiteiten gericht op techniekpromotie (First Lego League) 
• Doen wat nodig is!



Vragen?



Tot slot een filmpje …



Meer informatie:
Voor vragen neem contact op met             
contact@ztczwolle.nl

Kijk op onze website:               
www.zorgtrainingscentrum.nl

Volg ons op Facebook/Twitter

mailto:contact@ztczwolle.nl
http://www.zorgtrainingscentrum.nl/
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