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Onderwerp: Vervolg financiering Practoraat Zorg en (Sensor)Technologie
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

Geachte voorzitter/leden,

Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening
Drenthe, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen of bedenkingen
met betrekking tot ons voornemen om € 100.000,-- subsidie te verlenen aan het
Drenthe College voor de uitvoering van het Practoraat Zorg en (Sensor)Technologiel
uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van uw Statencommissie of Staten aan ons
kenbaar te maken ('voorhangprocedure').

Bijde start van het project in 2016 hebben wijeen cofinancieringsbijdrage van
€ 100.000,-- beschikbaar gesteld en de intentie uitgesproken om na een positieve be-
oordeling vanuit de Dienst Uitvoering Subsidies aan lnstellingen (DUS-l)2 nogmaals
€ 100.000,-- voor de uitvoering van fase 2 van het project bijte dragen.

Uit de evaluatie van fase 1 (2016-2018) is nu gebleken dat er krachtige contextrijke
leeromgevingen zijn gerealiseerd, waarbinnen aantrekkelijk zorgonderwijs plaatsvindt,
aansluitend bij de regionale kenmerken en vraag van de Drentse zorgsector. Er zijn
mooie successen behaald, maar er is nog veel te winnen.

I Zie: http://www.dcarelab.nl/
2 ln het kader van de regeling Regionaal lnvesteringsfonds mbo (RlF) heeft het Ministerie van Onderwijs

Cultuur en Wetenschap (OCW) een subsidie ter hoogte van € 678.730,- beschikbaar gesteld aan het
project.
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Conform de uitgesproken intentie wordt nu aan de provincie Drenthe een vervolgsubsi-
die gevraagd van € 100.000,--, waarmee het totaalbedrag op € 200.000,-- komt en de
voorhangprocedure wordt gevolgd.

De zorgsector is volop in ontwikkeling
De provincie Drenthe heeft te maken met sterke vergrijzing en een groeiende groep
zorgvragers. Zorgvragers wonen daarnaast langer thuis en de afstand tot zorgver-
leners is hier vaker relatief groot. Het is daarom belangrijk om mensen mogelijkheden
te bieden waarmee ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en de eigen regie
behouden. lnnovatieve technische oplossingen kunnen de burger en zorgmedewerkers
hierbij helpen. Het is duidelijk dat hierdoor het opleiden en werken in de sector Zorg en
Welzijn enorm verandert. Zo moeten medewerkers niet alleen kunnen omgaan met
technologie die nú gebruikt wordt, maar krijgen ze ook steeds meer te maken met
nieuwe middelen.

Tegen deze achtergrond heeft het Drenthe College in 2016 samen met de gemeente
Assen, Hanzehogeschool Groningen en meer dan twintig bedrijven en instellingen het
Practoraat zorg & (sensor)Technologie opgericht. Een uniek onderzoeks- en oplei-
dingscentrum waarin samengewerkt wordt aan een optimale toepassing van technolo-
gie in zorg en welzijn.

Bij de start zijn de volgende vijf doelen geformuleerd:

¡ verbeteren van kennis, vaardigheden en (onderzoekende) houding van 500 stu-
denten per jaar in het mbo over technologie in de zorg;

¡ verbeteren van kennis, vaardigheden en (onderzoekende) houding van 10 do-
centen per jaar in het mbo over technologie in de zorg;

¡ stimuleren van 40 multidisciplinaire en Multilevel samenwerkingsprojecten;
¡ minimaal 26 bedrijven en zorginstellingen sluiten zich aan bij het Practoraat Zorg &

(Sensor)Technologie;

¡ verbetering van kennis en vaardigheden van technologie in de zorg van 50 werk-
nemers van bedrijven en zorginstellingen per jaar.

Practoraat Zorg & (Sensor)Technologie fase 2
Uit de evaluatie van de eerste twee jaren is gebleken dat het Practoraat heeft bij-
gedragen aan de versterking van de Drentse zorgsector. Binnen de aanpak staat
de samenwerking van mbo- en hbo-studenten uit zorgopleidingen en technische oplei-
dingen, met het personeel van de zorginstellingen en bedrijven, lectoren, docenten en
onderzoekers centraal.
Juist deze combinatie van multidisciplinaire en multilevel teams levert verrassende in-
zichten op en draagt eraan bij dat technologie zo optimaal mogelijk ingezet kan worden
om zorgvragers en zorgverleners te ondersteunen. Een overzicht van de gerealiseerde
projecten/ initiatieven vindt u onder http://www.dcarelab.nl/onderzoeks-proiecten.
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Er zijn de afgelopen periode mooie successen behaald, maar het project heeft nog niet
zijn volledige potentie bereikt. Met een aanvullende subsidie van € 100.000,-- willen wij
de initiatiefnemers dan ook de mogelijkheid bieden om door te groeien, het bereik uit te
bouwen en verduurzaming te bevorderen, door meer studenten en docenten, regionale
(zorg)partners, onderzoek en innovatie met het project te bereiken.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

md/coll


