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ONLINE BEDRIJFSLEVEN
Een online-voorbereiding op de praktijk periode; die vaak nog
onzeker is. Voor veel docenten een vraagstuk waar ze het
(digitale) antwoord niet op hebben. Toch zijn er mogelijkheden
om ook dit soort voorbereidingen door te laten gaan. Ookal is
het onzeker of de studenten hun stages op korte termijn kunnen
hervatten, is het wel gaaf om te zien dat bedrijven nog wel
beschikbaar zijn voor het onderwijs, zoals blijkt uit de ervaring van
vandaag

Ervaring van een collega

Je kan de hele week
deelnemen aan de
enqeuete waarmee we
hulp op afstand proberen
te optimaliseren
Geef hier jouw
workshop voorkeur op

Johannes de Geus (House of Business)

‘’ De actuele crisis biedt aan House of Business de kans om de visie op growth mindset,
gepersonaliseerd leren, bedrijfsgericht scholen, holistisch werken…. ook door middel van
afstandsleren in de praktijk te brengen. We zijn afgelopen maandag gestart met een serie
van vier weken: ochtenden die in het teken staan van de voorbereiding op de proeves
van bekwaamheid die op het programma staan. Steeds komt er een
gastspreker/gastdocent uit ons netwerk die zichzelf, zijn eigen bedrijf en DE CASE
introduceert. Maandag kwam Thirza Nieuwenhuis in de klas via Teams. Thirza is junior
accountmanager van Aatop, een wervings- en selectiebureau met meerdere
vestigingen. Zij vertelt honderduit en beantwoordt duizenduit de vragen van de
studenten. Ook geeft zij een opdracht mee voor de volgende les. In haar geval: op basis
van de proeve acquireren en vanuit Aatop connectie leggen met een keukenbedrijf.
Een praktische en handzame manier om de voorbereiding op de proeves door te zetten,
ook en juist als het oorspronkelijke stagebedrijf gesloten is. Woensdag komt Bruce
Groenendal, de directeur van Expo World iets soortgelijks doen rondom
verkooptrajecten..’’

Roadmap

+SHIFT+S
Maak
afbeeldingen van
jouw scherm

.

Gebruik de software van windows
10 om een schermafbeelding te
maken. Handig even snel de
presentie te schieten, of een
bepaalde handeling vast te
leggen. Je kan dit doen door de
Windows knop + Shift +S in te
drukken. De ‘Tool’ zal dan vanzelf
starten.

+FLIPGRID
Spreekvaardi
gheidstraining
Flipgrid is een gratis tool om
spreekvaardigheid
uit
het
klaslokaal te halen en die het
mogelijk
maakt
om
de
vaardigheid digitaal en op
afstand te leren. Ideaal voor het
taalonderwijs! Sinds kort is Flipgrid
van Microsoft en dus eenvoudig
in Office 365 te integreren!

#STAY CONNECTED
Sluit aan bij de
dagelijkse
afsluiting
Elke
dag
houden
de
betrokkenen van Hulp op
Asftand een dagafsluiting van
16:00-16:45. Je kan deelnemen
aan de vergadering via Team
Hulp op Afstand -> Kanaal
‘Dagafsluiting;. Elke dag een
ander onderwerp 😉

Boek hier uw online hulp

Klik hier voor de FAQ
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