
 
    
 

 

 

 

 

 

WIL JIJ GRAAG…? 

• Leren werken met smartglasses? 

• Meer weten over digitale skills in de zorg en hoe technologie ingezet kan worden in de zorg? 

• Leren hoe een personenalarmsysteem werkt? 

  
 

Dan is de inspiratiesessie technologie in de zorg iets voor jou! 

 

PRAKTISCH 

Dit is een opleiding van een halve dag 

 Woensdag 7 december 2022 van 12u tot 16u30 

 Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk 
 

  Gratis voor leraren van het beroepsgericht en technisch onderwijs, tweede en derde graad 

 

 

VOORWAARDEN 

• Voor leraren die lesgeven in de 2de en de 3de graad van het tso, bso, buso en dbso. 



 
    
 

 

 

 

 

 

INHOUD VAN DE OPLEIDING 

Vanaf 12u ben je welkom voor de lunch en om 12u30 starten we met de sessies. 

• De inspiratiesessie bestaat uit 3 verschillende workshops 
 

1. Workshop met smartglasses 
In deze workshop maak je kennis met smartglasses en hoe ze kunnen ingezet worden in de 
zorg. Aan de hand van enkele oefeningen leer je de mogelijkheden kennen. Daarnaast wordt 
ook stilgestaan bij de randvoorwaarden die nodig zijn om smartglasses te implementeren. 

 
2. Workshop vanuit ZORO-project omtrent digitale skills in de zorg 

Aan de hand van concreet lesmateriaal: 
- Krijg je zicht op je mediaprofiel, of je sterktes en werkpunten qua technologische 

wendbaarheid 
- Leer je hoe je zorgtechnologie kan opzoeken: waar kan ik zorgtechnologie vinden en 

wat bestaat er allemaal? 
- Leer je welke informatie je kan verzamelen over die zorgtechnologie: waar let je 

allemaal op? Welke informatie heeft de zorgontvanger nodig om een keuze te 
maken? 

Het lesmateriaal is vrij beschikbaar of kan gebruikt worden in je lessen. 
 

3. Workshop personenalarmsystemen 
Binnen de zorg wordt vaak gebruik gemaakt van oproepsystemen of 
personenalarmsystemen. De docent neemt je mee achter de schermen van dit systeem en 
demonstreert wat er precies gebeurt wanneer een persoon een alarm geeft. 

 

 

 

 

 

Inschrijven vòòr woensdag 30 november. 

 

 

 

Organisatie in samenwerking met:   

Ik schrijf me in! 

https://forms.gle/ZeYLAjkjs22Qz1ia9
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