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Na een wervelwind van digitalisatie en met een vernieuwd didactisch arsenaal
zijn we vandaag weer begonnen met het aanbieden van online lessen. Vorige
week hebben we de focus gelegd op het contact maken met onze studenten,
en klassen. Vanaf deze week proberen we ook het digitale aanbod te
vergroten, en adviezen uit te dragen om lessen uitdagend aan te bieden. Er zijn
verschillende tools beschikbaar, en elk vak heeft behoefte aan verschillende
werkvormen. Waar we voorheen de focus legde op standardisatie willen we nu
lichtjes stapjes maken naar persoonlijke voorkeuren. Wat heb jij nodig om je les
goed te geven, en wat hebben de studenten nodig om goed les te ervaren?

Boek hier online hulp

3 tips voor
MS Teams
PLAN HULP IN VIA BOOKING
Vanaf maandag
persoonlijke hulp
te boeken
Vanaf maandag is het mogelijk
om online hulp in te boeken. Er
zijn meerdere online coaches
beschikbaar. Je kan makkelijk
een afspraak inplannen in de
agenda van de coach. Deze zal
dan via een Teams vergadering
uitleg bieden.

Ervaring van een collega: Julius Kleinherenbrink (House of Business)
‘’ Bij House of Business gaan we de kennismaking met nieuwe studenten nu op
afstand organiseren. We zijn bezig een filmpje te maken waarin we studenten welkom
heten en nog even de ins en outs van onze opleiding uitleggen. We leggen ook uit dat de
studenten een challenge moeten doen om voor zichzelf meer inzicht te krijgen of de
opleiding iets voor ze is en dat wij daar ook over gaan adviseren.
Een paar dagen later bellen we alle studenten persoonlijk voor een warm welkom
en om te checken of ze de challenge goed begrijpen. De challenge presenteren ze een
weekje later via WhatsApp. Dan gaan we meteen in gesprek met ze of de opleiding bij
hen past. Logistiek is het allemaal wel een uitdaginkje, maar we kunnen de
kennismakingsactiviteiten zo sneller en flexibeler organiseren dan voorheen!’’

Roadmap

BEN JE HET OVERZICHT KWIJT?
Een klein
verschil, groot
gevolg
Je kunt een een or meerdere
teams verbergen in je overzicht
om het overzichtelijk te houden
voor
jezelf.
We
willen
benadrukken dat er een verschil is
tussen een team ‘verbergen’ en
een ‘verwijderen’. Als het team
verwijderd wordt, dan moet het
via de Dienst Ict hersteld worden.
Dit neemt tijd in beslag.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Waar kunnen we
veel gestelde
vragen vinden?
Bij de Dienst ICT hebben ze een
FAQ opgezet. Heel handig als je
een vraag hebt, en als deze vaker
voorkomt. Handig om een kijke te
nemen als je ergens tegenaan
loopt. Je vind de FAQ door op
deze link te klikken.

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)
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