
Hoe leer je Wat leer je

Het keuzedeel Zorginnovatie & techniek bestaat uit een oriënterende fase 

en een verdiepende fase. Het gehele traject is praktijkgestuurd, dus je doet 

je ervaring op in de ‘echte’ praktijk. Een relevante werkplek is daarom een 

vereiste. Je krijgt de theoretische ondersteuning in de vorm van workshops, 

lessen en e-learning. 

Zorginnovatie en het werken met nieuwe technologische hulpmiddelen: dat is waar 

het om draait in deze cursus. De technologische ontwikkelingen in de zorg gaan snel 

en hebben invloed op jouw manier van werken in de zorg. Als je weet hoe je met deze 

nieuwe technieken moet omgaan, kun je effectiever en efficiënter zorg leveren. 

Zorginnovatie & techniek

• bijdragen aan de deskundige inzet van nieuwe 

technologische hulpmiddelen

• technologie toepassen op een ethisch verantwoorde 

manier

• het gebruik van technologische hulpmiddelen bespreken 

met de cliënt

• stabiliseren en/of verbeteren van de kwaliteit van leven

• voorlichting en advies geven aan cliënten over 

technologische hulpmiddelen

• bijdragen aan zorginnovatie en onderzoek m.b.t. 

technologie

• voorlichting, advies en instructie geven aan collega’s

Start

nader te bepalen

(in company op aanvraag)

De scholing start bij minimaal 10 en 

maximaal 16 deelnemers. Aanmeldingen 

worden behandeld op volgorde van 

binnenkomst. Bij te veel inschrijving kom 

je op een wachtlijst voor de volgende 

scholing. We nemen in dat geval contact 

met je op.



Toelating
Er gelden geen voorwaarden om de cursus 

te volgen. Wel moet je een relevante 

werkplek hebben voor minimaal 16 uur. De 

cursus wordt verzorgd op niveau 4 van het 

MBO.

In het kort

Informatie 
Voor meer informatie of voor een gratis 

vrijblijvend studie-/loopbaangesprek kun je 

terecht bij Studenten Services

T 088 - 060 20 20

E levenlangontwikkelen@fcroc.nl

Je kunt ook contact zoeken via de chat op de 

website

Aanmelden
frieslandcollege.nl/aanmeldenvolwassenen

diploma

Landelijk erkend mbo-certificaat 
Zorginnovatie & technologie

cursusdagen

Afhankelijk van de start van de 
scholing worden deze bekend 
gemaakt. De scholing kan ook 
op een avond plaats vinden

sectoren

Zorg, Service & Welzijn

duur

16-18 weken inclusief examen

studiebelasting 
• 8 dagdelen van 3 lesuren 
• praktijk minimaal 16 uur per 

week
• zelfstudie: afhankelijk van 

ervaring 2-4 uur per week

studievorm 
Praktijk, klassikale scholing en 
e-learning

kosten

€ 775,00 incl. lesmateriaal en 
praktijkexamen Soms betaalt 
je werkgever (een deel van) de 
kosten.

locaties 
Friesland College 
• Heerenveen 
   (Abe Lenstra boulevard 29)
• Leeuwarden 
   (Julianalaan 97)

• In company op aanvraag

code 

K0138

Diploma
Als je aan alle eisen hebt voldaan, 

ontvang je het landelijk erkend mbo-

keuzedeelcertificaat Zorginnovatie en 

technologie.

Beoordeling
Je sluit de cursus af met examen in 

de vorm van een portfolio en een 

eindgesprek. Je wordt hierin beoordeeld 

op je kennis en vaardigheden.


