
K/ZW/13 technologie binnen zorg en welzijn  BB KB GL 

Dit keuzevak is een verdieping van de profielmodule mens en zorg.    

Taak: 

Technologische hulpmiddelen benoemen en klanten ondersteunen en motiveren 

bij het gebruik en de keuze van technologische hulpmiddelen  

   

K/ZW/13.1    

Deeltaak:  

verschillende technologische hulpmiddelen benoemen. 

  

De kandidaat kan: 

   

1. technologische hulpmiddelen benoemen op het gebied van leefstijl x x x 

2. technologische hulpmiddelen benoemen die gericht zijn op de 

zelfredzaamheid van de klant 

x x x 

3. technologische hulpmiddelen benoemen die de veiligheid vergroten x x x 

K/ZW/13.2    

Deeltaak:  

de invloed van ICT op technologische hulpmiddelen uitleggen.  

 

De kandidaat kan:  

   

1. de relatie tussen ICT en technologische hulpmiddelen uitleggen  x x x 

2. actuele voorbeelden geven waaruit de relatie tussen ICT en technologie blijkt  x x x 

K/ZW/13.3    

Deeltaak:  

klanten ondersteunen en motiveren bij het kiezen en gebruiken van 

technologische hulpmiddelen.  

 

De kandidaat kan:  

   

1. informeren en inventariseren wat de wensen en behoeftes van de klant zijn  x x x 

2. klanten informeren en adviseren over de mogelijkheden van technologische 

hulpmiddelen op het gebied van leefstijl, zelfredzaamheid en veiligheid 

x x x 

3. klanten motiveren technologische hulpmiddelen op het gebied van leefstijl, 

zelfredzaamheid en veiligheid te gebruiken 

x x x 

4. het gebruik van een technologisch hulpmiddel uitleggen en controleren of de 

klant het goed kan toepassen 

x x x 

K/ZW/13.4    

Deeltaak:  

technologische hulpmiddelen toepassen. 

 

De kandidaat kan:  

   

1. eenvoudige technologische hulpmiddelen gebruiken x x x 

2. omgaan met ICT-toepassingen die noodzakelijk zijn voor het werken met 

technologische hulpmiddelen 

x x x 

3. verkregen resultaten lezen, verklaren en verwerken x x x 

K/ZW/13.5    

Deeltaak:  

reflecteren op de gevolgen van technologische hulpmiddelen voor de klant en de 

maatschappij. 

 

De kandidaat kan:  

   

1. aangeven op welke wijze technologische hulpmiddelen bijdragen aan de 

kwaliteit van leven van de klant 

x x x 

2. reflecteren op de ethische gevolgen van technologische hulpmiddelen voor 

zowel de klant als de maatschappij 

x x x 



3. de economische gevolgen van de inzet van technologische hulpmiddelen 

benoemen 

x x x 

4. de gevolgen van de inzet van technologische hulpmiddelen voor de inhoud 

van het beroep benoemen in combinatie met zorg 2030 

x x x 

5. een eigen mening over de inzet van technologische hulpmiddelen in de zorg 

met argumenten en actuele voorbeelden onderbouwen 

x x x 

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, 

vaardigheden en houding. 

x x x 

 


