NVG-KNOWS presenteert

School of Gerontology
Kennisnetwerk, kennisdeling, kennisontwikkeling
Beste student, alumni en andere geïnteresseerden in vergrijzingsvraagstukken,
NVG-KNOWS en Hogeschool Windesheim nodigen jullie donderdagmiddag 7 februari 2019 van harte
uit voor een bijeenkomst van de School of Gerontology (SoG). Geraldine Visser neemt jullie in het
eerste deel van de bijeenkomst mee in haar zoektocht naar de vraag of sociale robots nut of
noodzaak zijn in de gerontologie. Geraldine Visser is docent bij de Bachelor Toegepaste
Gerontologie Age-friendly Design & Innovation van Hogeschool Windesheim. Voor het Lectoraat ICTInnovaties in de zorg en Promemo, Expertisecentrum dementie voor professionals heeft zij onderzoek
gedaan naar de betekenis van sociale robots voor thuiswonende mensen met dementie.
In het tweede deel is de vloer voor jullie! In het onderdeel ‘Help the gerontologist’ krijgen
gerontologen (studenten en alumni) de kans hun project en vraag kort, plenair te presenteren (5
min). Gerontologen werken aan complexe projecten. Het is fijn hierover te sparren met andere
gerontologen. Aansluitend is er ruimte voor bezoekers om op laagdrempelige wijze mee te denken
over de projecten en vragen. Een mooie kans om kennis op te halen en te netwerken dus. Er is nog
ruimte voor gerontologen om aan dit onderdeel deel te nemen. Interesse? Neem contact op met
Geraldine Visser g.visser@windesheim.nl of Whatsapp 06-38279490
En we sluiten de School of Gerontology af met een lezing van Franka Bakker over het nieuwe
framework Goed leven. Dit framework is mede geïnspireerd door de Living Labs, die nu vier jaar
draaien in de opleiding Toegepaste Gerontologie: Age-friendly Design & Innovation. Franka is
associate lector Innoveren met ouderen - G-OUDLAB; co-innoveren voor goed ouder worden.
Programma
15.30u tot 15.45u
15.45u tot 15.55u
15.55u tot 16.45u
16.45u tot 18.00u
18.00u tot 18.30u
18.15u tot 18.45u

Ontvangst met koffie/thee & sweets
Welkom door Tessa, Tinybot
Robots & Gerontologie: nut of noodzaak door Geraldine Visser
Help the gerontologist : samen sparren over vragen van gerontologen
Goed leven door Franka Bakker
Drinks & bites

Na afloop is er gelegenheid om met de studievereniging Vitae van Toegepaste Gerontologie
Windesheim te eten in Het Vliegende Paard, hét studentencafé van Zwolle voor €6,50 (€5,00 voor
Vitae-leden). Nadere informatie volgt.

Locatie: Hogeschool Windesheim, X1.90 (Mediacafé) in X-gebouw Campus 2-6, Zwolle
www.windesheim.nl (12 minuutjes lopen vanaf Station Zwolle, uitgang Zwolle-zuid)

Aanmelden tot 1 februari via toegepaste-gerontologie@windesheim.nl
De School of Gerontology (SoG) is een landelijk kennisplatform voor en door studenten en alumni die zich interesseren in
gerontologie. Het is een plek waar onderzoekers en innovators (in opleiding) elkaar ontmoeten en in een constructieve sfeer met
elkaar over vergrijzingsvraagstukken kunnen praten. Jaarlijkse organiseren we twee tot drie keer een bijeenkomst voor en met
studenten en alumni van diverse hogescholen en universiteiten op wisselende locaties in het land. De Nederlandse Vereniging
van Gerontologie: Kennisnetwerk Ouder Worden en Samenleving (NVG-KNOWS) maakt deze School of Gerontology mogelijk.

