Mobiele Zorglab

Bereikbaarheid

Naast de Future Care Labs op de Vondellaan beschikt het

De Future Care Labs zijn gevestigd in het Gezondheids-

Gezondheidszorg College ook over het Mobiele Zorglab.

zorg College van ROC Midden Nederland op de Vondel-

Deze verplaatsbare ruimte faciliteert de kennismaking

laan in Utrecht - dé plek voor de opleidingen in Gezond-

met zorgtechnologie en gaat in op de urgentie van techno-

heidszorg en Welzijn in Utrecht. De locatie ligt naast

logische ontwikkelingen in de zorg. Dat maakt het Mobiele

station Utrecht Vaartsche Rijn, en is vanaf Utrecht

Lab bij uitstek geschikt om dienst te doen bij de intro-

Centraal Station in 5 minuten per bus bereikbaar.

Ervaar de nieuwste zorgtechnologie

ductie of implementatie van zorgtechnologie bij allerlei
instellingen en evenementen.

Onze arrangementen
College Vondellaan

Over ROC Midden Nederland
ROC Midden Nederland biedt middelbaar beroeps-

• Huren van de Labs

onderwijs (mbo), voortgezet algemeen volwassen-

• Arrangementen 1 Introductie zorgtechnologie

onderwijs (vavo), en bedrijfsopleidingen in de provincie

• Arrangementen 2 Verdieping omgaan met
zorgtechnologie

Utrecht. De 22.000 studenten volgen onderwijs in

• Arrangementen 3 Maatwerk in overleg

Future
Care Labs

dertien kleinschalige, branchegerichte mbo-colleges in
Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein. Het onderwijs

Tech Lab

wordt in co-creatie vormgegeven samen met werk-

• Arrangement 1 Introductie

gevers, onderwijspartners, maatschappelijke instanties,

Mobiele Zorglab

gemeenten en (koepel)organisaties.

• The Experience

Meer informatie: www.futurecarelabs.nl

In het Learning lab bieden we ook scholing aan in de
vorm van Beeldend Trainen; je analyseert in groepsverband een praktijkvideo. Hiervoor gebruiken we een
multitouch beeldtafel. Door bewust met beelden aan de
slag te gaan, keuzes te maken en hierover in gesprek te
gaan krijgt een thema betekenis en kunnen deelnemers
concreet aan de slag.

Leren werken met de nieuwste zorgtechnologieën: dat

Breed inzetbaar

is mogelijk in de nieuwe Future Care Labs van ROC

Naast zorg-, welzijn- en techniekstudenten kunnen ook

Midden Nederland. Met het inzetten van het Future

zorgprofessionals gebruik maken van een training in de

Care Lab in het onderwijs krijgt zorgtechnologie een

Future Care Labs. Boek een bezoek via onze website

plek in het DNA van onze zorgopleidingen en de

www.futurecarelabs.nl en kom langs om zelf aan de

professionals die we opleiden. In 3 ruimtes maken

slag te gaan!

deelnemers kennis met nieuwe en betaande zorgtechnologie in de vorm van een experience:

Het Learning Lab

Het Technology Lab

Het Experience lab

Hier start en eindigt de experience. Deelnemers leren

Dit Lab beschikt over de modernste zorgtechno-

Dit deel van de experience is ingericht als een apparte-

in de vorm van een Dagstart & Reflectie. Beelden en

logieën. Deelnemers onderzoeken de technologie

ment, waar deelnemers in een ‘real life setting’

het gebruik van een smart-phone of I-pad zijn hierbij

onder andere op gebruiksvriendelijkheid en toepas-

oefenen met zorgtechnologie. Met onder meer

van grote waarde. Het gebruik, de analyse en de re-

baarheid voor de cliënt en voor de professional. Dit Lab

camera’s en sensoren staat dit Lab in verbinding met

flectie aan de hand van beelden spelen een belangrijke

bevat ook een zorgportaal: een digitale omgeving die

het zorgportaal in het Technology Lab. Hier kunnen

rol. Deze aanpak verhoogt het leerrendement van de

verbinding legt met het Experience Lab. Zo kan moni-

inleefsessies plaatsvinden om ook het perspectief van

deelnemers.

toring van het Experience Lab plaatsvinden en triage

de cliënt te belichten. Het uitproberen van zorgtech-

(verlenen van zorg op afstand) worden geoefend.

nologie stimuleert ervaringsgericht leren - leren op
school is nog nooit zo ‘echt’ geweest!

