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GEZOND ACHTER DE COMP? 

 

3 tips voor 

Online-lesgeven 

Ongekent 

lekkere muziek 

om bij te komen 

Voor opleidingen die bij SPL 

aangesloten zijn, kunnen gratis 

gebruik maken van Linkedin Learning 

(net voormalige Lynda.com). Aldaar 

staan cursussen voor bijna alle 

software. Ik volg nu "Microsoft Teams - 

Essential training", en leer steeds meer 

details die erg handig zijn. We werken 

bij de opleiding applicatie 

ontwikkeling al bijna een jaar met 

teams en ik had zelf al veel ontdekt, 

maar nog veel meer niet.  

In onze 2e nieuwsbrief hebben wij 

het gehad over gezond 

thuiswerken, en ook in editie 6 zijn 

er typs gegeven over ergonomie. 

Klik hier voor een PDf met 

informatie over de perfecte 

zithouding.  

 

Stichting 

praktijk leren 

(SPL) 

De 

perfecte 

houding 

Namens het HulpopAfstand Team 

Namens het team: 

Hulpopafstand_Airport_Amstelland.  

Erik Meuwsen: e.meuwsen@rocva.nl  

Ivo van Oosterhout: i.vanoosterhout@rocva.nl  

Roadmap 

Het is de nieuwe muziek van de 

Pentatonix, gecomponeerd met 

8D-technologie.  Luister dit met 

een koptelefoon. Het zal voor het 

eerst zijn dat je met je brein naar 

dat nummer luistert en niet met je 

oren. Je voelt de muziek van 

buiten en niet van de 

koptelefoon.  Klik hier voor het 

fragment. 

 
Boek hier uw online hulp 

 
Klik hier voor de FAQ 

We gaan week 3 in. Er wordt hard gewerkt in hoog tempo. Kwaliteit 

willen we leveren. Deze tijd vraagt het onverwachte te hanteren. Om 

goeie antwoorden te vinden is het openstellen naar elkaar, het 

exploreren van mogelijkheden om vervolgens te creëren. Daarnaast 

vraagt het leven geleefd te worden. Ons brein draait overuren dat kan 

nogal wat stress veroorzaken.  Breinscans hebben laten zien dat muziek 

op diep niveau in het brein de regionen stimuleren die verantwoordelijk 

zijn voor emoties. Graag deel ik met jullie deze gave muziek en wens jullie 

relax momenten. Bijdrage van Gerda Klaassen  

Ervaring van een Teamleider                Salima Omairi (Projectleider Scala opleidingen) 

‘‘De docent hoeft niet frontaal voor de groep, maar organiseert een instructie en een 

opdracht waarbij een les van 45 min in ene voldoende is. De student gaat aan de slag en 

levert op.De studenten zijn aanwezig en pakken verantwoordelijkheid voor hun eigen 

proces. Je ziet nu juist heel goed wie eigenaarschap pakt voor zijn eigen 

leerproces.Collega’s delen kennis, kunde en digitale vaardigheden met elkaar om zo als 

team top onderwijs aan te kunnen bieden op deze nieuwe manier. Wat gaat dit doen 

voor de toekomst. Mooie dingen, een andere kijk op onderwijs, een effectievere manier 

van werken met elkaar, de ruimtes worden gepakt en anders ingericht, de muren zijn om 

en alles is weer mogelijk. 
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