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Online-lesgeven

TUSSENSTAND INVENTARISATIE
Deze week zijn we begonnen met een inventarisatie van de
behoefte naar workshops. Hier schijnt een hoop behoeft aan te
zijn. Meer dan 80% geeft aan hier behoefte aan te hebben. Voor
een scherp beeld zouden we meer respons op de enquete
nodig hebben. Mocht je hem nog niet ingevuld hebben, help
ons door het alsnog te doen. De enquete zal de hele week open
staan. Hieronder een tussenstand van de inventarisatie (op het
moment door 42 respondenten ingevuld).

3 tips voor

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

HULP VOOR STUDENTEN?
WhatsApp
met de
Dienst ICT
Hebben jouw studenten last van
teschnische perikelen, of kunnen
ze
niet
bij
bepaalde
programma’s? Stuur hen door
naar de ICT hulpdesk. De
studenten kunnen deze vinden
door
in
te
loggen
op
PortaalvoorTalent.

Er blijkt een hoop
behoefte aan
interactieve en
activerende
werkvormen

DO’S EN DONT’S

Klik op de afbeelding om
direct hulp in te boeken

Boek hier uw online hulp

Klik op de afbeelding om bij
de FAQ pagina te komen

Klik hier voor de FAQ

Hsndig
overzicht
met tips
Zou je het handig vinden om wat
handvatten te krijgen bij het
opstarten van de les, of bij het
maken van gedragsafspraken?
Bekijk dan de do’s en don’ts van
het online lesgeven. Handig om
eens een blik op te werpen. Klik
hier voor het overzicht.

#STAY CONNECTED

Roadmap

Sluit aan bij de
dagelijkse
afsluiting
Elke
dag
houden
de
betrokkenen van Hulp op
Asftand een dagafsluiting van
16:00-16:45. Er zal een uitnodiging
naar alle medewerkers worden
gestuurd. Elke dag een ander
onderwerp 😉
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