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TIPS OVER ONLINETRAINING
In vervolg op de eerdere informatie over onlinetrainingen staan hieronder tips van collega’s en het
Expertisecentrum over onlinetrainingen die je op dit moment zou kunnen volgen. Mogelijk zit er iets
voor je tussen.
Heb je na het zien van dit aanbod nog aanvullende ideeën of wil je hulp bij het regelen van je training?
Neem dan contact op met het Expertisecentrum via Corien Schaerlackens of bel 06-511 490 69.

En dan nu de tips:
✓ De online leersessies van Movisie zijn een echte aanrader. Ik sprak iemand die het gevolgd heeft.
Ze zijn met plenair gedeelte, powerpoint presentatie, in kleine groepjes aan de slag,
evaluatieformulier invullen met direct de uitslag en onderling chatten.
De info in het corona dossier van Movisie is ook interessant om te lezen.
✓ Het ministerie van Defensie heeft een onlineseminar over de mentale gezondheid tijdens COVID19. Het is vooral bedoeld voor professionals in de zorg, maar mogelijk voor MEE-Vivenzmedewerkers ook interessant.
✓ De WWZ-academie heeft opleidingen, maar ook korte introductiecursussen over regelgeving
WMO, Participatiewet en Jeugdhulp.
✓ Wil je de e-learning Sociale Netwerk Versterking deel 1 ‘ontmoeten’ volgen, dan kun je je
aanmelden bij dit e-mailadres. De kosten zijn €125.
De deelopleiding bevat 7 modules (theorie gevolgd door een praktijkopdracht) en heeft een
doorlooptijd van 10 weken. De tijdsinvestering voor deze deelopleiding is 17 uur. Na het voldoen
van alle opdrachten en een positieve beoordeling van de eindopdracht ontvang je een certificaat
en kun je de opleiding opvoeren in het beroepsregister.
✓ Als je wilt leren van calamiteiten: soms gaat het in gezinnen helemaal mis en is een kind
slachtoffer. Dat terwijl allerlei professionals in een team ermee bezig waren. Er zijn genoeg
verdrietige voorbeelden bekend. Een schok voor alle betrokkenen. Want hoe kon dit gebeuren?
Toezicht Sociaal Domein en Augeo Foundation hebben een gratis online oefencasus ontwikkeld om
professionals te helpen: ‘Samen leren van calamiteiten’. De casus bestaat uit een realistische casus
en een handreiking voor nabespreking. Iedere keer wordt gekeken vanuit het perspectief van een
andere professional: de huisarts, de kinderopvang, de ggz, het onderwijs, de wijkteams enzovoort.
Je kan deze oefencasus indienen als reflectie. De oefencasus duurt 1 uur.

✓ De BV Jong organiseert online-videosessies voor jongeren- en kinderwerkers op het Channel
Jongerenwerk 1Sociaaldomein. Meer informatie vind je hier.
✓ Op het YouTube-kanaal van het CSG (Centrum Seksueel Geweld) zijn sinds kort 9 vlogs voor
zorgprofessionals te vinden, ingesproken door Iva Bicanic, landelijk Coördinator van het CSG. Hierin
komen vragen aan bod als: Hoe herken je seksueel misbruik bij kinderen? Welke hulp hebben
kinderen na seksueel misbruik nodig? Wat moet je als zorgprofessional doen als je seksueel
misbruik bij een kind vermoedt?
✓ Augeo is een organisatie die zich richt op trainingen voor jeugdprofessionals met als thema
‘Veiligheid’. Augeo heeft een paar gratis cursussen, bv herkennen van huwelijksdwang of de
kindcheck, maar jJe kunt er ook cursussen kopen. Kijk een in hun catalogus.
✓ All you can learn is een gratis open leerplatform binnen Zorg & Welzijn. Door de samenwerking
tussen 39 partners uit het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven en andere partijen is het aanbod
groot en divers.
✓ Nederlandse topwetenschappers geven gratis college op internet, radio en televisie in de
Universiteit van Nederland. Via korte colleges verkrijg je de spannendste inzichten uit hun
vakgebied. In verschillende formats brengen zij voor een jong en breed publiek de wetenschap tot
leven door wekelijks een prikkelende vraag te beantwoorden. Van donkere materie tot verliefdheid
bij dieren: alles komt voorbij!
✓ Wil je meer weten over het faciliteren van onlinemeetings? Dan is de online verdiepingsmiddag
van de Facilitation Academy misschien iets voor jou!
✓ Ook op YouTube zijn veel verschillende trainingen te vinden. Ken je de online exceltraining al?
✓ Wil je ook gebruik maken van ZOOM? In 6 praktische filmpjes wordt de webinartool ZOOM
uitgelegd.

✓ De Open Universiteit biedt ook onlinetrainingen. Het is even zoeken, maar er staan enkele mooie
opleidingen en trainingen tussen.
✓ Het Rode Kruis stelt voor alle thuisblijvers in Nederland een gratis online thuiscursus EHBO
beschikbaar. Hiermee leer je vanuit huis, via je laptop of tablet hoe je eerste hulpverleent bij
veelvoorkomende situaties.

✓ Studdy is de ‘Netflix’ voor persoonlijke ontwikkelingen (€16,95 per maand). Zij bieden ter
introductie een gratis training ‘spijt en excuses’ aan.
✓ Het mobiliteitscentrum West Brabant biedt gratis online e-coaching aan en heeft links naar
diverse onlinetrainingen, zoals bijvoorbeeld: slim online vergaderen.
✓ Het NIP heeft diverse webinars voor gedragswetenschappers waaronder bijvoorbeeld één over
beroepsethiek.

INTERESSANTE SITES
✓ De makers van de site ‘integraal werken in de wijk’ zijn erop gericht om burgers met
meervoudige vragen of problemen passende ondersteuning dichtbij huis te bieden. Doel is het zo
snel en eenvoudig mogelijk oplossen van problemen én het versterken van zelfregie,
zelfredzaamheid en participatie. Daarnaast betekent 'integraal' ook werken aan het vergroten van
de veerkracht van de wijk of buurt. Een site boordevol publicaties, achtergrondinformatie en tools.
✓ BPSW (de beroepsvereniging van professionals in het sociaal werkers) heeft nog in
coronadossier. Dit is op veel voor MEE-Vivenz relevante verschillende thema’s uitgewerkt. Denk
daarbij aan armoede en schulden of online hulpverlenen.
✓ Bij site van sociale vraagstukken worden maatschappelijke kwestie door wetenschappers en
professionals van veel kanten belicht. Vaak bieden zij nieuwe inzichten.
✓ Wil je meer reflecteren? Het NLP-college heeft 13 oefeningen en methoden om te reflecteren op
een rijtje gezet.

