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EINDRAPPORTAGE TEC FOR SOCIETY PROJECT:
TECHNOFILOSOFIE

WAT IS TECHNOFILOSOFIE?
Onze wereld verandert snel. Het werkveld waarin 

onze studenten terechtkomen verandert snel. Wij 

leiden studenten niet langer op voor een baan, 

maar voor iets veel groters: een zinvol bestaan.
Dat zinvolle bestaan speelt zich af in een wereld 

vol met technologie. Dat betekent dat studenten, 

medewerkers en werkveld middelen aangereikt 

horen te krijgen om te leren zich te verhouden 

tot die technologie. Als mens. Als professional. 

Dat is het doel van technofilosofie.

Dat doen we door een gemeenschap te bouwen 

van gelijkgestemden. Door onderzoek te doen. 

Door lesmaterialen aan te bieden. Workshops te 

organiseren. Een nieuwsbrief te onderhouden en 

nog veel meer. 

WAT DEDEN WE IN HET TEC FOR SOCIETY 
PROJECT?
De bedoeling van het TEC for Society project was 

om bovenstaande ambities te versnellen. In 3 

clusters hebben we producten nagejaagd. 

Workshops, een paper, een platform, les-

materialen, een framework en een sympo-

sium. Op de volgende pagina hebben we de 

ambities ingedeeld in drie clusters. Wat we 

bereikt hebben bespreken we in de pagina’s erna.

Wil je ons volgen? 
Schrijf je in voor de 

nieuwsbrief op 
www.technofilosofie

.com/nieuwsbrief

AAN HET PROJECT WERKTEN MEE:

Janienke Sturm (opdrachtgever)

Colette Cuijpers

Jo – An Kamp

Wouter Lancee

Huub Prüst

Danny Bloks

Rob Verhoeven

Erdinç Saçan

Rens van der Vorst

En nog veel meer mensen uit

de groeiende technofilosofie-

community.
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EINDRAPPORTAGE TEC FOR SOCIETY PROJECT:
TECHNOFILOSOFIE

CLUSTERS:
We hebben het project ingedeeld in 3 clusters. 

Op de volgende pagina’s zullen we aan de hand 

van deze clusters de resultaten van het project 

bespreken.

Heb je er vragen over. Stuur een mail naar 

rens@technofilosofie.com of zoek ons op, op

www.technofilosofie.com. Of schrijf je in voor de 

nieuwsbrief.

Wil je ons volgen? 
Schrijf je in voor de 

nieuwsbrief op 
www.technofilosofie

.com/nieuwsbrief
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CLUSTER 1

BEHOEFTE-

PEILING

AANBEVELIN-

GEN

DEFINITIE

ENQUÊTE - VRAGENLIJST
We hebben via het Partners in Education Netwerk van FHICT én het 

netwerk van de Juridische Hogeschool Avans én het netwerk van HRM-P 

het werkveld bevraagd. Het beeld dat duidelijk werd, is dat de meeste 

bedrijven het woord TECHNOFILOSOFIE nog niet kende, maar na uitleg 

het belang massaal onderschreven én aanboden om zelf ook een rol te 

spelen in de verdere ontwikkeling van Technofilosofie.

Wil je de complete resultaten zien, vraag ze dan op.

Naar aanleiding van de enquête hebben een 

aantal werkveld – partners zich ingeschreven 

voor de nieuwsbrief, het symposium bezocht 

en aan een aantal workshops meegedaan!

Wil je ons volgen? 
Schrijf je in voor de 

nieuwsbrief op 
www.technofilosofie

.com/nieuwsbrief



T
E

C
H

N
O

F
ILO

S
O

F
IE

.C
O

M

EINDPR
Rens vd Vorst

CLUSTER 1

BEHOEFTE-

PEILING

AANBEVELIN-

GEN

DEFINITIE

PAPER

Wat is nu precies Technofilosofie? En 

wat verstaan wij eronder? We 

schreven een paper met een 

definitie van technofilosofie en 

werkten dat verder uit in een 

toegepaste vorm geschikt voor het 

hoger onderwijs.

Ook somden we in de paper een 

aantal aanbevelingen op, die moeten 

helpen om in je eigen onderwijs aan 

de slag te gaan met Technofilosofie.

We hebben de paper in een eerste 

versie opgeleverd en zijn nu bezig 

met een definitieve versie. Wil je de 

paper alvast inzien, neem dan 

contact op met 

rens@technofilosofie.com

Vervolg:
Binnen de nieuwe TEC for Society

Subsidie – aanvragen, dingen we 

mee naar een concretisering van 

de paper middels onderzoek naar 

een tool, poster of game 

waarmee de impact van 

technologie kan worden getoetst 

/ ervaren.

Wil je ons volgen? 
Schrijf je in voor de 

nieuwsbrief op 
www.technofilosofie

.com/nieuwsbrief
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CLUSTER 2

PLATFORM

OPEN TOOLS

FRAMEWORK

WORKSHOPS

Technofilosofie.com
We hebben het platform Technofilosofie.com ingericht. Dit is een platform met allerlei zaken 

rondom technofilosofie. Er worden allerlei soorten lesmateriaal aangeboden. Er staan long 

reads op, er worden berichten geplaatst. Je kunt je er opgeven voor een nieuwsbrief. Er staan 

columns op en ga zo maar door. Ook houden we nieuwe projecten op het platform bij. 

Gemiddeld komen 
er 150 bezoekers 

per dag, die samen 
750 pagina’s 

bezoeken.

Wil je ons volgen? 
Schrijf je in voor de 

nieuwsbrief op 
www.technofilosofie

.com/nieuwsbrief
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CLUSTER 2

PLATFORM

OPEN TOOLS

FRAMEWORK

WORKSHOPS

FRAMEWORK
Hiernaast zie je een voorbeeld van het 

technofilosofie – framework. Het idee 

is dat je een aantal focusgebieden 

hebt (data, ai, werkelijkheid, 

aandacht, etc..) en per focusgebied 

kun je je op 4 manieren verdiepen. 

Namelijk door informatie te lezen 

(inspireren), door middels oefeningen 

na te denken, door te ervaren en 

uiteindelijk door ervan te genieten!

Het technofilosofie – platform is opgebouwd volgens de 

regels van het framework. We nodigen anderen uit om 

samen met ons lesmateriaal te maken. Oefeningen voor 

te stellen en ervaringen te delen!

Wil je ons volgen? 
Schrijf je in voor de 

nieuwsbrief op 
www.technofilosofie

.com/nieuwsbrief
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CLUSTER 2

PLATFORM

OPEN TOOLS

FRAMEWORK

WORKSHOPS

Wil je ons volgen? 
Schrijf je in voor de 

nieuwsbrief op 
www.technofilosofie

.com/nieuwsbrief

WIKIWIJS
We hebben het platform WIKIWIJS gebruikt om alle materialen die we hebben te delen. De 

indeling is hetzelfde als het framework. Dus, inspiratie, oefeningen, ervaringen en genieten. We 

streven erna om de komende tijd de hoeveelheid aan materialen flink uit te breiden.

SURFSHAREKIT:
Ideaal gezien gebruiken 

SURFSHAREKIT voor het delen 

van materialen. Deze was echter 

nog niet gereed tijdens het 

project. We volgen de 

ontwikkelelingen, via de OER-lijn 

echter op de voet.
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Wil je ons volgen? 
Schrijf je in voor de 

nieuwsbrief op 
www.technofilosofie

.com/nieuwsbrief

WORKSHOPS
We ontwierpen, organiseerden en gaven 4 workshops voor 

studenten, werkveld en docenten. De onderwerpen waren 

aandacht, kunstmatige intelligentie, (big) data en algemeen. 

Het is de bedoeling om nog 2 workshops te geven, over 

werkelijkheid en de platform-economie. 

WORKSHOPS 2019 NAJAAR:
We zijn van plan om  in het najaar 

van 2019 een zestal nieuwe 

workshops te organiseren in 3 

dagen (6 dagdelen) voor docenten 

die een werkveldpartner mee 

(kunnen) nemen. Heb je interesse, 

laat het ons weten op 

rens@technofilosofie.com

WORKSHOPS OM TE WERKEN:
De workshops waren over het algemeen 

échte workshops waarbij deelnemers in 

intensieve korte sprints steeds 

uitgedaagd werden om zelf met de 

materie aan de slag te gaan. Om zelf na 

te denken!

CLUSTER 2

PLATFORM

OPEN TOOLS

FRAMEWORK

WORKSHOPS
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CLUSTER 3

SYMPOSIUM

PANEL -

DISCUSSIE

NIEUWSBRIEF

MINI – SYMPOSIUM
Tijdens het ICT in Practice 

symposium van FHICT 

organiseerden we in 2 sessies 

een mini-symposium met een 

sessie AI for Dummies en 

aansluitend een paneldiscussie 

over het belang van 

technofilosofie. 
Wil je ons volgen? 
Schrijf je in voor de 

nieuwsbrief op 
www.technofilosofie

.com/nieuwsbrief

SYMPOSIUM 2019
Misschien dat we in 2019 een groter symposium 

organiseren, geheel gewijd aan technofilosofie. Heb je er 

ideeën over, laat het ons dan weten!
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CLUSTER 3

SYMPOSIUM

PANEL -

DISCUSSIE

NIEUWSBRIEF

NIEUWSBRIEF
Tenslotte de nieuwsbrief. Vol met 

leuke, interessante artikelen uit 

binnenlandse en buitenlandse pers. 

Met video’s, boekentips en met een 

update van waar technofilosofie

allemaal mee bezig is, of wat voor 

interessante dingen er allemaal 

gebeuren binnen Fontys (veel!!). Te 

leuk om je niet in te schrijven!

VERVOLG _>
BLIJF DIT PROJECT VOLGEN DOOR JE IN TE SCHRIJVEN OP:

WWW.TECHNOFILOSOFIE.COM/NIEUWSBRIEF DOE HET NU

Wil je ons volgen? 
Schrijf je in voor de 

nieuwsbrief op 
www.technofilosofie

.com/nieuwsbrief

EERDERE NIEUWSBRIEVEN:
Alle eerder uitgebrachte 

nieuwsbrieven vind je op 

www.technofilosofie.com. 


