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Kennisdeling

KENNISDELING
Het is vrijdag en we kunnen concluderen dat we, met de bijdrage van vele collega’s,
een succesvolle week van lesgeven op afstand hebben volbracht. Complimenten aan
allen die daar een bijdrage aan hebben geleverd!
Tijdens de dag afronding van vandaag hebben we het gehad over kennisdelen.
Collega’s zijn ineens overgegaan op digitaal lesgeven, ieder op zijn eigen manier en
veelal met ondersteuning van MS Teams. Jullie hebben de ervaringen tijdens de sessie
van vandaag met veel enthousiasme gedeeld. Hoe leerzaam, efficiënt en mooi zou
het zijn om onze ervaringen en best practices met al onze collega’s te delen?
Om de kruisbestuiving tussen teams te stimuleren willen we deze ervaringen bundelen in
een digitaal kennisbibliotheek. In deze bibliotheek kunnen we gezamenlijk content
toevoegen, en hier vrij en blij gebruik van maken. Mocht je interesse hebben om hier en
bijdrage aan te leveren, let us know!

Dagafsluiting

3 tips voor

Elke dag houden de betrokkenen van Hulp op Asftand een
dagafsluiting van 16:00-17:00 uur. Er zal een uitnodiging naar alle
medewerkers worden gestuurd. Maandag staat ‘Online Toetsen’ op
de agenda omdat daar veel behoefte naar blijkt. Hier is vorige week
onvoldoende aandachtnaar uit gegaan. Elke dag een ander
onderwerp en je kunt gerust tussendoor in- en uitstappen

Inventarisatie Workshops

Boek hier uw online hulp

Digitaal examineren?

Klik hier voor de FAQ

VAKGROEPOVERLEG
Deel met je
directe
collega’s
Het klinkt heel voor de hand
liggend, maar het is heel handig
om wekelijks met jouw vakgroep
af te stemmen. Ook kun je samen
naar het curriculum kijken en de
te ontwikkelen werkzaamheden
met elkaar afstemmen. Vind het
wiel niet opnieuw uit!

KENNISBIBLIOTHEEK
Alles op één
plek te
vinden
Naar aanleiding van advies
tijdens de vergadering van
vanmiddag, willen we stappen
maken naar een platform voor
kennisdeling. Op dit platform kun
je
best
practices
delen,
lesmateriaal
en
natuurlijk
inspiratie opdoen voor de les.

IDEEËN VOOR KENNISDELING

Roadmap

Hoe deel jij
kennis met je
collega’s
Als hulpgroep hebben wij hulp
nodig om volledig te kunnen
inspelen op behoefte van
medewerkers.
Heb
jij
een
suggestie, of een advies?
Schroom niet en laat het ons
weten!
Namens het team: Hulpopafstand_Airport_Amstelland.
Erik Meuwsen: e.meuwsen@rocva.nl
Ivo van Oosterhout: i.vanoosterhout@rocva.nl

