
 

VERSLAG LEERGEMEENSCHAP 

 

 

 

Van september 2018 tot juni 2019 heeft Imagine nauw samengewerkt met de leergemeenschap 

Sociale Technologie van Avans Hogeschool Breda. De leergemeenschap is een vernieuwde leervorm 

waarbij leren in de praktijk centraal staat. 16 studenten van de opleiding Social Work zijn in de 

praktijk aan de slag gegaan om de zorg te ondersteunen bij de inzet van innovaties. Klinkt mooi, 

toch?! Maar wat hebben ze nou concreet gedaan?  

Implementatie van technologie in de zorg is een uitdaging. Weer iets nieuws om voor de begeleiders 

om zich in te verdiepen en er is al zo weinig tijd over voor de directe zorg van de cliënten, naast alle 

nevenactiviteiten die uitgevoerd moeten worden. 

 

 

 

 

 

  



 

ALLE MOGELIJKHEDEN VAN MYWEPP 

BENUTTEN   

Dit is een digitaal gangbordscherm voor woningen en dagbestedingen. Clienten kunnen hier 

de dagplanning bekijken, taken, wie er aanwezig is, het nieuws, en er zijn nog veel meer 

mogelijkheden.. Binnen Amarant werken meerdere woon- en dagbestedingsvoorzieningen 

met dit systeem. Helaas wordt lang niet op alle locaties alle functies benut. Om deze borden 

goed te vullen, uitleg te geven aan medewerkers en cliënten en het meer onder de aandacht 

te brengen, zijn er studenten gekoppeld aan drie locaties om dit te ondersteunen.  

        

 

ONDERZOEKEN BIJ WELKE DOELGROEPEN 

DE CRDL GOED AANSLUIT   

Binnen Amarant is een CRDL aanwezig om te rouleren langs locaties. Zo kunnen 

begeleiders samen met de cliënten ervaren of de CRDL van meerwaarde kan zijn voor de 

cliënten. 4 studenten hebben de tijd genomen om langs locaties te gaan en de CRDL te 

demonstreren. Ook hebben ze gesproken met gedragsdeskundigen over de mogelijkheden 

van de CRDL.  

       

 

 



 

VIRTUAL REALITY INZETTEN VOOR DE 

ONTSPANNING VAN CLIËNTEN 

Met Virtual Reality zijn steeds meer toepassingen mogelijk. Bij Imagine kun je ervaren wat de 

mogelijkheden zijn om dit middel in te zetten bij de behandeling en training voor cliënten en 

medewerkers. Daarnaast is ook een nieuwbouwwoning van Amarant in 360 graden omgezet, 

waardoor cliënten nu al door hun toekomstige woning kunnen lopen.  Voor ontspanning 

bestaan veel toepassingen, maar hier ligt de focus van Imagine niet op. Een groep studenten 

heeft zich hier in verdiept en hier is een inventarisatie van apps uitgekomen. Dit zijn ze 

vervolgens gaan testen in de praktijk. Ze zijn langs 3 dagbestedingen met de doelgroep EMB 

gegaan om te beleven hoe cliënten de VR ervaren. De reacties van de cliënten en 

begeleiders waren heel positief.  

           

 

ABC DATE  

Vier studenten hebben zich gericht op ABC date. Ze hebben onderzocht wat ABC date 

precies te bieden heeft en hoe veilig dit platform is. Ze hebben de bijeenkomsten van ABC 

date binnen Amarant bijgewoond en ondersteund.    

      

 

 



 

QBI  

Twee studenten zijn regelmatig langsgegaan bij een dagbestedingsvoorziening waar de QBI 

ingezet wordt ter ondersteuning van bewegingstherapie. De QBI is een interactief apparaat 

dat mensen stimuleert om te bewegen. Een bal reageert via sensoren op bewegingen van de 

cliënt. Zo kunnen in spelvorm, individueel of tegen elkaar, bewegingsoefeningen uitgevoerd 

worden.  Door mee te kijken en doen bij de bewegingstherapie, zijn de studenten tot 

voorstellen van nieuwe spellen gekomen met de bal.  

      

 

COMPUTERWORKSHOP ’T HAEGHJE  

Bij ’t Haeghje wordt wekelijks een computerworkshop aangeboden aan de cliënten. Deze 

workshop kon frisse ideeën en invulling gebruiken. Een student heeft hierbij geholpen en 

ondersteund.  

  


