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DEZE EDITIE STAAT OOK IN HET TEKEN VAN THUISWERKEN
Noodgedwongen werken een hoop collega’s thuis. Thuiswerken is in veel
gevallen anders dan fysiek op een locatie. Een organisatie is niet alleen een
plek waar je werkt, maar ook een plek waar je samen komt en en met elkaar
samen aan onderwijs werkt. Dat is digitaal toch anders. Vandaar dat we drie
tips hebben om het thuiswerken leuker, en effectiever te maken.

3 tips voor
Thuiswerken
RITTME EN STRUCTUUR

Bescherm
jezelf!
Leef alsof je naar je werk gaat en
neem ook tijd voor koffie- en
lunchpauze
en
zoek
dmv
videobellen of telefonisch je
collega’s op. Ga geen 8 uur
achter je scherm zitten, dat is
voor niemand gezond.

Ervaring van een collega:

INRICHTEN WERKPLEK

Arife Palabiyik (Team Travel & Hospitality)

Maak het leuk
voor jezelf

Klik hier voor de video van de les
‘’Ik heb vandaag mijn 1e online les gedraaid. Het was eigenlijk de bedoeling dat we aan de slag
zouden gaan met de Engelse taal, maar ik vond het veel interessanter om met de studenten in gesprek
te gaan over online lessen. De studenten hebben sinds woensdag al enkele tests en SLB sessies gehad.
Naar aanleiding hiervan hebben ze van mij de vraag gehad wat de studenten vinden van online les
volgen, welke verwachtingen en behoeftes ze hebben, waar ze positief verrast over zijn en waar er
ruimte is voor verbetering. De visie van docenten op online onderwijs is een mooi beginpunt, maar de
input van de student is essentieel voor de vormgeving van online/digitaal onderwijs..’’

DE EERSTE DAG

Afgelopen zondag werd
aangekondigd dat de scholen dicht
zouden gaan. Dat was voor een hoop
studenten, maar ook docenten even
schrikken. Al snel kwamen geluiden
naar boven dat het onderwijs (tijds-) en
plaatsonafhankelijk kon worden
aangeboden middels allerlei didatische
tools. Veel colleges, en bedrijven
hebben voor Microsoft Teams gekozen
omdat dit een stabiel
samenwerkingsplatform is. Ook heeft
Microsoft een complete Skype module
in Teams gebouwd.

Roadmap

Het is mooi om te zien dat alle collega’s elkaar
helpen om samen de stap te maken naar
online lesgeven. Ook het tempo waarin dit
gebeurt is een compliment waard. Bij veel
colleges is in één of twee dagen aan een
volledige onderwijstransitie gewerkt.
Om dit ook te ondersteunen en
gebruikerservaringen te delen, stellen we elke
week een nieuwsbrief op met de stand-vanzaken omtrent online lesgeven en proberen wij
allerlei tips te geven. Mocht je handige tips
hebben die je wil delen, mail dan naar:
e.meuwsen@rocva.nl

Alle ICT ontwikkelingen worden vaak in kaart gebracht door middel van een ‘roadmap’. Op deze roadmap is te
zien waar we aan hebben gewerkt (blauw), en wat er nog op de planning staat (rood)

Neem de tijd om een werkplek in
te richten waar jij behoefte aan
hebt. Zorg ook voor ergonomie,
zoals een goede zithouding en de
juiste schermhoogte van het
beeldscherm. Ook is daglicht
belangrijk om tijdens het werk te
hebben.

KINDEREN & HUIGENOTEN

Wat doe je met
alle afleiding?
Mocht je thuis werken, en heb je
kinderen of huisgenoten, dan is het
handig om bepaalde tijdstippen te
reserveren voor vergaderingen of
belmomenten. Hierdoor houd je
aandacht voor sociale interactie,
maar kan je ook effectief werken. Je
kan ook tijdens vergaderen je
achtergrond blurren. Klik hier voor
een instructie video
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