Congres HGZO:
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Op 22 maart 2018 startte de tweedaagse conferentie “ICT: wat doen we ermee?” Met als ondertitel: ICT
biedt veel kansen om het zorgonderwijs te verrijken of verbeteren, maar roept ook de nodige vragen op.
Een mooie aanleiding om de conferentie te ondersteunen met een handige en goed werkende app waarmee deelnemers zich onder andere konden inschrijven voor de diverse workshops, aantekeningen konden
maken, chatten en linken met andere deelnemers, en die tijdens de dag pushberichten stuurde om te wijzen
op interessante activiteiten.

Prof. dr. Wim Westera, van de Faculteit
Psychologie en onderwijswetenschappen (Welten-instituut) zette meteen
de toon. Hij maakte duidelijk dat het
huidige onderwijs vernieuwingen tegenhoudt: ‘We doen het niet goed in het
onderwijs als het gaat om technologische ontwikkelingen.’
De gerichtheid op verantwoording,
efficiëntie, werkzaamheid en bestaande
didactiek houden een instrumentele
benadering in stand: oude (didactische)
modellen worden in een technologisch
jasje gestoken. Maar is dat vernieuwing of
slechts een, soms tijdelijke, verbetering?
De vraag is volgens hem niet: hoe kan
technologie het leren ondersteunen,
maar: hoe kan technologie gebruikt en
ontwikkeld worden voor het creëren
van nieuwe vormen van leren? Met
deze spannende vraag en de oproep om
elkaar op dit punt scherp te houden,
werden de deelnemers de workshops
ingestuurd.
Het spanningsveld was de hele dag voelbaar in de workshops, want als je nog
geen weet hebt van alles wat er techno-
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logisch mogelijk is, waar begin je dan als
opleider? En hoeveel ruimte is er binnen
de eigen organisaties om echt nieuwe
vormen van leren te ontwerpen, liefst
samen met het werkveld en studenten?
De workshops en informatiestands
boden handvatten om verder na te denken over gebruik van technologie. Denk
aan een kennismaking met de mogelijkheden van virtual reality: deelnemers konden met een VR-bril door het
menselijk lichaam wandelen, organen
van binnen bekijken, zien hoe organen
en spieren zich tot elkaar verhouden.
Deze brillen, in combinatie met gamemogelijkheden dagen echt uit tot het
nadenken over een didactiek voor het
aanbieden en verwerken van lesstof.
Het MObiel Online Sociaal leerplatform
(MOOS), ontwikkeld door het VUMC,
liet deelnemers ervaren hoe je in teams
op de werkplek met elkaar kunt leren en
kennis kunt delen op basis van uitdagingen. Leren op je eigen tempo, maar wel
in interactie met collega’s en experts.
Een mooie vorm van working out loud:
delen van je vragen en ervaringen en

samen zoeken naar nieuwe aanpakken.
Ook was er aandacht voor een vooruitblik naar educatie in 2025: in de workshop ‘Werken met apps in het onderwijs’
kwamen voorbeelden langs als Edubuddy; een online bot die leerlingen
op maat helpt om hun leerprogramma
te plannen. Evenals de rol van artificial
intelligence (AI): robot Sophia ontwikkelt zich door inzet van AI zo, dat zij les
kan geven, door haar op maat gemaakt.
Deelnemers konden daarna losgaan
op de vraag wat nog andere handige
apps zouden kunnen zijn om op andere
manieren te leren en te werken. Een
vraag die al bijna verouderd is als je kijkt
naar de mogelijkheden van AI.
Om beter te weten wat er momenteel
aan zorgtechnologie mogelijk is, was er
het gezondheids- en technologielab van
Avans: een plek om in cocreatie te leren
welke zorgtechnologie op welke manier
in te zetten is in de praktijk.
Deze conferentie roept om een vervolg,
en dan ook in aansluiting met het mbo.
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