Studie- en werkconferentie:
de MBO’er als bruggenbouwer
tussen zorg en technologie
Datum/tijd
Locatie
Doelgroep
Kosten
Contact
Contact

Woensdag 5 februari 2020, 09.00-17.30
Theaterzaal Hogeweyk, Heemraadweg 1, Weesp
Professionals bij zorginstellingen, ziekenhuizen en opleidingen; MBO'ers
Kosteloos; de dag wordt u aangeboden door ROC van Amsterdam en NSVP
Voor informatie en aanmelding: Co van Houten, j.vhouten@rocva.nl
Voor de pers en over inhoudelijke productie: Joey Hullegie, joey@studiozeitgeist.eu

Werk mee aan de innovatieve én menselijke droombaan van MBO’ers op het snijvlak
tussen zorg en technologie, samen met lector Aad Oosterhof, directeur Marco Wisse
van Vivium, tijdgeestonderzoeker Farid Tabarki, professionals en studenten.

Zorgtechnologie gaat over mensen
Werken in de zorg verandert razendsnel. Technologische ontwikkelingen bieden nieuwe mogelijkheden, maar
creëren ook uitdagingen. De veranderingen raken iedereen in ons vak. Ook de MBO'er, als toekomstig
vakbeoefenaar, zal ontdekken dat zorg en technologie geen strikt gescheiden werelden zijn. Er gaan kansen
ontstaan, mits we leren om die technologie aan te wenden op een wijze die ons werk en het leven van de
mensen voor wie zorgen, verbetert. Zo wordt de MBO’er dé bruggenbouwers tussen zorg en technologie.

Focus en inhoud
De eindeloze gadgets, snufjes en apps sluiten niet altijd even goed aan op de praktijk, waarin het om mensen
en hun behoeften en waarden moet gaan. Dat kan beter. Daarom gaan we met alle betrokken partijen aan de
slag om kennis te delen en mogelijke oplossingen verder uit te werken. Vivium Zorggroep, Tergooi
Ziekenhuis en MBO College Hilversum (ROC van Amsterdam) brengen concrete cases in. Lector Aad
Oosterhuis (zorg & technologie) neemt actief deel en doet mee aan de panelgesprekken. Studenten van het
MBO College Hilversum hebben een speciale rol.

Powered by...
MBO College Hilversum is de gastgever van deze conferentie, m.m.v. Vivium Zorggroep, Tergooi Ziekenhuis
en lector Aad Oosterhof. Studio Zeitgeist verzorgt het ontwerp en de uitvoering van het inhoudelijke
programma en oprichter Farid Tabarki leidt de dag in met een keynote. Kenniscentrum NSVP levert een
bijdrage voor de thematiek en het delen van de resultaten.

Programma 5 februari 2020
09:00
09:30
11:00
12:15
13:00
14:00
15:30
16:15
17:30

Inloop en registratie
Farid Tabarki, De vloeibare revolutie
Vooruitblik: De klas van de toekomst
Gesprek: kansen en uitdagingen
Lunch
Werksessies over een specifieke case
Gesprek: hoe nu verder?
Feestelijke afsluiting en borrel
Einde programma

Deelname na inschrijving via j.vhouten@rocva.nl Er zijn
80 plaatsen beschikbaar.

