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Experience 
 

Tech & Zorg 
 

 
 

  



 

 

 

1. Project: Tech & Zorg 
 
In dit project ga jij op zoek naar jouw match tussen “mens, gezondheid 
en technologie”! 
 
Je gaat kennismaken met techniek en technologieën gericht op de 
toekomst.  
 
Vervolgens ga je zelf bepalen wat jij hiermee kan betekenen voor de 
wereld van “Mens en Gezondheid”. 
 
Je doorloopt hierbij de volgende stappen 

- Pinterestbord Tech & Zorg 
- Workshops Experiencenter 
- Experiencenter Lesbrief Maatje Zorgrobot 
- Programma van eisen voor jouw project 
- Brainstorm met je docenten over jouw project 
- Plan Van Aanpak (PVA) schrijven voor jouw project 
- Project uitvoeren en hier een kort filmpje van maken 

 

  



 

 

2. Pinterestbord Tech & Zorg 
 
In deze fase ga je onderzoeken we waar zorg en technologie al een goede match zijn! 
Je gaat hiervoor beeldmateriaal verzamelen in de applicatie van Pinterest. 
 

- Installeer de Pinterest app. 
 
- Maak een bord met de titel: Tech & Zorg 

 
- Zet hier minimaal 20 plaatjes op van relaties tussen techniek en zorg! 

Je mag hierbij heel ruim denken over deze termen! 
 

- Voeg andere toe op Pinterest, zodat je elkaars ideeën kunt bekijken. 
 

- Schrijf hier eventueel je inloggegevens op: 
 
 Gebruikersnaam:  
 

……………………………..…………………………….. 
 
 
 Wachtwoord:   
 

……………………………..…………………………….. 
 
  



 

 

3. Workshops Experiencenter 
 
In het Experiencenter kun je workshops volgen waarbij allerlei technieken en technologieën aan bod 
komen! Deze workshops ga je volgen om inspiratie op te doen voor jouw project. 
 

  
 

 
4. Experiencenter Lesbrief Maatje Zorgrobot 
 
In het Experiencenter is een lesbrief beschikbaar over Maatje als zorgrobot. 
Doorloop deze lesbrief en kies op de laatste pagina voor één van de opdrachten. 
Zorg voor een goede foto van het moment waarop je de opdracht uitvoert!  



 

 

5. Programma van eisen voor jouw project. 
 
Techniek en technologie kunnen veel raakvlakken hebben met de zorg, gezondheid en de mens. 
Jij gaat werken aan een project dat past bij jouw eigen interesses en misschien zelfs bij jouw plannen 
voor de toekomst. 
 
Hierbij hoort een programma van eisen waarin duidelijk staat aan welke kwaliteitseisen jouw project 
moet voldoen. 
 
De lijst van eisen kun je met je docent verder aanvullen. 
 

1. Het project heeft te maken met een match tussen: 
 
Techniek, Technologie, robotica etc. &        Zorg, Mensen, Gezondheid, Voeding etc.  

 
2. De middelen voor jouw project kan de school voor jouw regelen of jij kunt hier zelf voor 

zorgen. 
3. Het uitvoeren van jouw project past volgens de docent bij de lestijd die jij hieraan hoort te 

gaan werken. 
4. De communicatie, organisatie en uitvoering van jouw project worden door jouwzelf 

geregeld. 
5. Van de uitvoering maak je video-opnames om later een kort filmpje te kunnen laten zien 

over jouw project. 
 

6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

8. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

9. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

10. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  



 

 

6. Brainstorm met je docenten over jouw project 
 
Je bespreekt/brainstormt met jouw docent, wat dit project voor jou gaat zijn. Let hierbij op het 
programma van eisen! 
 
Maak op deze pagina, tijdens of na de brainstorm met je docent, een mindmap met jouw mogelijke 
ideeën voor een project. Kies daarna samen een onderwerp om mee aan de slag te gaan! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jouw naam: 
 

…………………………& Tech & Zorg 
  



 

 

7. Plan Van Aanpak (PVA) schrijven voor jouw project 
 
Nu je weet wat jouw project zal gaan inhouden moet je zelf de stappen zetten die hierbij horen.  
Het is dan handig om vooraf een “plan van aanpak” te schijven (afgekort: PVA) 
 

- Omschrijf kort wat jouw project zal gaan inhouden: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

- Welke voorbereiding moet je doen? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

- Welke materialen heb je nodig? En hoe regel je die? Waar schaf je die aan? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

- Zijn er contacten die je moet leggen? Bellen? Mails? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
- Welke datums leg je vast voor jouw project? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
- Welke andere stappen zijn nog belangrijk voor jouw project?  

Schrijf ze in de juiste volgorde op: 
 

o ……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o ……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o ……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o ……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o ……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o ……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o ……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

  



 

 

8. Project uitvoeren en hier een kort filmpje van maken 
 
Omdat projecten vaak veel van elkaar verschillen, moet je goed kunnen presenteren waarom jouw 
project goed is uitgevoerd! Maak daarom een spectaculair filmpje van de uitvoering!  
 
Je mag dit op allerlei manieren doen! Bestanden opslaan op een computer en delen met je docent, 
maar je mag ook werken met YouTube of TikTok! 
 
Zorg dat je in het filmpje laat zien dat jouw project aan het programma van eisen voldoet en 
presenteer je project zo trots mogelijk! 
 
 
 


