
Samenwerken aan een lerende regio

Virtual Learning Lab
NCOI, ROC Midden Nederland, Utrechtzorg en Triple 
 Motion Media hebben een ‘care simulator’ ontwikkeld 
waarmee studenten op een innovatieve manier 
zorghandelingen kunnen oefenen: het Virtual Learning 
Lab. Studenten zijn zo sneller en beter voorbereid 
op stages, zonder dat het beslag legt op de beperkte 
 begeleidingscapaciteit bij de zorginstellingen. Op 
deze manier pakken we de capaciteitsproblemen 
 rondom het opleiden in de zorg aan. 

Scenario’s
Het Virtual Learning Lab bevat meerdere scenario’s 
voor verschillende doelgroepen. Dat maakt de app 
geschikt voor studenten die kunnen oefenen met 
levensechte praktijk situaties en voor bevoegde 
zorgmedewerkers die bekwaam moeten blijven. Met 
behulpvan Virtual learning Lab blijft de kwaliteit van 
zorg gegarandeerd. Het Virtual Learning Lab bouwen 
we op basis van de al bestaande tool CareUp.

Snel en gemakkelijk 
verpleegtechnische  handelingen 
oefenen en toetsen

VIRTUAL LEARNING LAB

“ Het Virtual Learning Lab 
is een voorbeeld van 
een innovatief leer- en 
 opleidingsconcept  binnen 
de strategische koers van 
de lerende regio.”



Voordelen van het  Virtual learning lab
NCOI, ROC Midden Nederland, Utrechtzorg en Triple Motion Media hebben een ‘care simulator’ 
ontwikkeld waarmee studenten op een innovatieve manier zorghandelingen kunnen oefenen: het 
Virtual Learning Lab. Studenten zijn zo sneller en beter voorbereid op stages, zonder dat het beslag 
legt op de beperkte begeleidingscapaciteit bij de zorginstellingen. Op deze manier pakken we de 
capaciteitsproblemen rondom het opleiden in de zorg aan. 

Snel en toegankelijk 
bekwaam blijven
Je kunt 24/7 inloggen en oefenen, 
waar je ook bent.

Inzicht in bekwaamheid
In het Virtual Learning Lab kun je 
zelf eenvoudig je resultaten volgen. 
 Zorgorganisaties hebben zo ook 
 inzicht in de bekwaamheid van hun 
 zorgprofessionals.

Theorie en praktijk
Naast theorie kun je in het Virtual 
Learning Lab ook verpleeg technische 
handelingen oefenen. 

De zorg ‘ontzorgen’
Met het tekort aan zorgpersoneel 
en  begeleidingscapaciteit biedt 
het  Virtual Learning Lab uitkomst: 
 bekwaam  worden en blijven, zodat 
kwaliteit van zorg  gegarandeerd is. 

Kosten besparen 
Werken met het Virtual learning Lab 
is duurzaam. Er hoeven geen kosten 
 gemaakt te worden voor het gebruik 
van een skillslab en de materialen 
die daarvoor nodig zijn.

Het Virtual Learning Lab is een initiatief van het Gezondheidszorg 
College van ROC Midden Nederland, NCOI MBO College en  Utrechtzorg, 
en wordt mogelijk gemaakt door het  ministerie van OCW.

Meer weten?
Neem dan contact op met: 
Jan Joosten - Utrechtzorg, jjoosten@utrechtzorg.net 
Ingrid  Klasberg - ROC Midden Nederland, i.klasberg@rocmn.nl
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