Online leren: ben jij er klaar voor?
In het Ardis magazine van maart dit jaar schreven we over ons
bezoek aan de TechKnowledge conference in Las Vegas. De
afgelopen tijd hebben we niet stilgezeten en hebben we flinke
slagen gemaakt in de ontwikkeling en inzet van online leren in onze
trajecten.
Waar geloven we in?
Wij geloven in de kracht van een combinatie van offline en online
leermomenten, met andere woorden: blended learning. Eén van de
uitgangspunten die we hierbij hanteren is dat we de offline (face
toface) tijd met onze deelnemers zoveel mogelijk willen benutten om nieuwe kennis toe te passen, te
experimenteren en feedback te geven en ontvangen. Wij geloven dat wanneer we het principe van
'flipping the classroom' toepassen de facetoface training effectiever wordt en het leerrendement groter.
Bij langer durende trajecten zetten we online middelen in om het offline leren in de werkpraktijk te
versterken en social learning (leren met en van je mededeelnemers) te ondersteunen. Voorbeelden: de
deelnemers krijgen vooraf een voiceblog over theorie of model toegestuurd, met een reflectieopdracht;
we gebruiken filmfragmenten om het denken over thema’s op gang te brengen, we maken een platform
waar deelnemers ervaringen, tips of kennis uitwisselen.
Wat vind jij ervan?
We vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de behoeften van onze deelnemers en opdrachtgevers en
zijn daarom erg benieuwd naar hoe jij vanuit jouw perspectief kijkt naar deze ontwikkelingen. We vragen
je daarom via onderstaande link te reageren op zes stellingen. Dit kost je hooguit 1 minuut. We komen
hier in het volgende Ardis Magazine op terug!
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Voor u gelezen: Immunity to change
Wie kent het niet: je hebt een goed voornemen om iets helemaal
anders te gaan doen, je begint vol goede moed en boekt ook
vooruitgang. Tót het moment dat je oude gewoontes je weer
inhalen en je nieuw aangeleerde gedrag langzaam maar zeker
wegzakt. Of het nu gaat over afvallen, jezelf assertiever opstellen,
of eindelijk echt eens gaan delegeren: iedereen heeft dit proces
waarschijnlijk wel eens doorlopen.
Wat kun je nu doen om dit te voorkomen? Deze vraag wordt
beantwoord in het boek Immunity to change. Vincent Hendriks en
Miriam de Hoogh lazen dit boek en geven de essenties van het boek en concrete tips om tot duurzame
verandering te komen.
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Ardis versterkt!
Ronald van Houdt en Rachel Peeters
Sinds maart is Ronald onze nieuwe collegaadviseur en sinds mei
versterkt Rachel ons secretariaat. Ze stellen zich voor:
Ronald: "... Ik vind het prachtig om schouder aan schouder met
klanten op te trekken om hun (verander)uitdagingen in hun
specifieke context aan te gaan…"
Rachel: "... Een veelzijdige functie waarbij je als spininhetweb
fungeert, is mij op het lijf geschreven …"
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In memoriam Louk Sier
afscheid van een collega en vriend
Op vrijdag 4 mei overleed onze oudcollega Louk Sier. Niet onverwacht, want Louk leed al
jaren een slopende longziekte, zonder dat het zijn levenslust en spirit teniet deed.
We hebben een warm en waardig afscheid meegemaakt waarin veel (oud)collega’s het
er unaniem over eens waren dat Louk een enorme stimulans heeft gegeven aan de
ontwikkeling van het vak van trainer. Louk was de vakman, die vanuit het befaamde
‘Leerdoeldenken’ generaties jonge trainers heeft opgeleid. “Eerst het leerdoel, dan de
vormen”, was een gevleugelde uitspraak van hem. Of in andere woorden: “Wat moet
deze oefening opleveren dan?” Ondanks het feit dat Louk al sinds 2005 niet meer actief
werkzaam was binnen Ardis, klinken deze zinnen nog wekelijks door in onze gedachten
en bij het ontwerp van programma’s.
We zijn trots en dankbaar dat we met Louk hebben mogen werken, lachen en leven.
Voor velen van ons was Louk naast vakman en collega, ook een uiterst betrouwbare en
plezierige man van formaat. We nemen de herinneringen aan hem en alles wat we van
hem geleerd hebben nog jaren in dankbaarheid mee.

Ter leering ende Vermaeck
Al 30 jaar oud en nog steeds bijzonder actueel.

Benieuwd naar onze visie op het verbeteren van het politiekambtelijk samenspel? Klik hier.
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Aanmelden voor de nieuwsbrief »
Afmelden voor de nieuwsbrief »

