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Minister honoreert aanvraag Tech@doptie van Rijn IJssel en ROC Nijmegen

Subsidie Rijn IJssel en ROC Nijmegen voor technologie in
zorgsector

Rijn IJssel en ROC Nijmegen ontvangen een subsidie van 610.000 euro voor het
project Tech@doptie. Dit heeft onderwijsminister Bussemaker 23 mei
bekendgemaakt. Studenten en docenten van beide mbo-scholen kunnen met
deze subsidie leren werken met nieuwe technologieën, zoals de zorgrobot.
Ook medewerkers van verschillende zorg- en welzijnsinstellingen in de regio,
zoals Siza, Pluryn, Pleyade, De Waalboog en Driestroom kunnen met deze nieuwe
technologieën in de zorg experimenteren. Rijn IJssel en ROC Nijmegen werken
onder andere met deze instellingen nauw samen.
Techniek bevordert zelfredzaamheid
Technologie is steeds meer als vanzelfsprekend aanwezig in het werkveld van zorg en
welzijn. Innovatieve technische oplossingen kunnen immers helpen om ouderen zo lang
mogelijk zelfredzaam te laten blijven. Met de subsidie kunnen zorgstudenten en –
medewerkers hun kennis en vaardigheden op het gebied van zorg en technologie verdiepen
en verbreden.
Regionaal investeringsfonds mbo
De subsidie voor Tech@doptie komt uit het 'Regionaal investeringsfonds mbo': een fonds

waarbij het Ministerie van OCW van 2014 tot en met 2017 in totaal 100 miljoen euro subsidie
beschikbaar stelt voor duurzame publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs.

Meer informatie:
Bel of mail onze persvoorlichters Leo Smid, 06 43 56 08 40, l.smid@rijnijssel.nl of
Karin Jansen, 06 28 55 73 91, k.jansen@rijnijssel.nl.
Rijn IJssel is een regionaal opleidingencentrum voor middelbaar beroepsonderwijs en educatie in de regio rond
Arnhem. Wij zijn een ondernemende onderwijsinstelling die meer dan 11.000 studenten opleidt als échte
vakmensen. Ons onderwijs is toekomstbestendig en stevig verbonden met het werkveld. Samen met bedrijven en
instellingen creëren we een leeromgeving waarin studenten hun talenten ontdekken. Met een diploma van Rijn
IJssel ben je klaar voor een vervolgopleiding of om direct op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan.

