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Lectorale en practorale rede
Marjolein den Ouden

Technologie in
zorg en welzijn:
van monodisciplinair
naar interdisciplinair
20 juni 2019 | 15.00 - 18.00 uur | Schouwburg Hengelo
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Op donderdag 20 juni van 15.00 tot 18.00 uur vindt de installatie
plaats van Marjolein den Ouden als:
•	Lector van het lectoraat Technology, Health & Care van
de Academie Mens & Maatschappij bij hogeschool Saxion
én als
•	Practor van het practoraat Zorg & Technologie van de
MBO Colleges voor Gezondheidszorg en Metaal, Elektro &
Installatietechniek van ROC van Twente.

Wij nodigen u van harte uit voor de lectorale en practorale rede van Marjolein
den Ouden op 20 juni. Marjolein neemt u mee in de zoektocht van Saxion
en ROC van Twente, samen met eindgebruikers, studenten, zorg- en
welzijnsorganisaties en het bedrijfsleven, naar de adoptie en acceptatie
van technologie binnen zorg en welzijn. Met daarbij de vraag hoe we vanuit
het middelbaar en hoger beroepsonderwijs een bijdrage leveren aan het
opleiden van de zorg- en welzijnsprofessionals van de toekomst. Hoe leren we
studenten anticiperen op de ontwikkelingen?
Graag tot ziens op 20 juni!

Met vriendelijke groet,
John van der Vegt en Trudy Vos

Anka Mulder en Ineke van Oldeniel

College van Bestuur ROC van Twente

College van Bestuur Saxion
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Dagvoorzitters:
Mayke Ruven (directeur MBO College voor Gezondheidszorg ROC van Twente)
Arjan Zemann (directeur Academie Mens en Maatschappij Saxion)

15.00

Ontvangst | Lobby Schouwburg Hengelo

15.30 - 15.40

Welkom | Middenzaal

15.40 - 16.00

Presentatie door studenten

16.00 - 16.20	Installatie Marjolein den Ouden door John van der Vegt en
Trudy Vos, College van Bestuur ROC van Twente en
Ineke van Oldeniel, vicevoorzitter College van Bestuur Saxion
16.20 - 16.50	Rede door Marjolein den Ouden
Technologie in zorg en welzijn: van monodisciplinair naar
interdisciplinair
16.50 - 17.00

Informatiemarkt
In de lobby vinden diverse activiteiten
plaats. Studenten tonen onder andere
een aantal producten. Zo kunt u
met studenten en onderzoekers
van gedachten wisselen over
lopend onderzoek. Ook is er een
select gezelschap van bedrijven en
instellingen aanwezig.

Locatie
De rede vindt plaats in de
Schouwburg Hengelo. Deze locatie
is goed bereikbaar per openbaar
vervoer.
Komt u met de auto, dan kunt u
parkeren bij ROC van Twente.

Afsluiting door dagvoorzitters

Informatie
17.00 - 18.00

Napraten onder genot van een hapje en drankje | Lobby

Wilt u meer weten over deze
bijeenkomst, neem dan contact met
ons op via managementsecretariaat.
amm@saxion.nl.
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