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VOLOP NIEUWE ONTWIKKELINGEN!
IN WWW.OPERATOROPLEIDING.NL
Steeds meer scholen wagen de overstap en starten met e-learning! De online
modules van Tutorial blijken een waardevol leermiddel, zowel voor deelnemers als
voor docenten. Tutorial zit daarom niet stil, want we willen de gebruikers van onze
e-learningomgeving graag zo goed mogelijk ondersteunen. Of het nou gaat om de
opstartfase of om het steeds breder inzetten van onze e-learningmodules (voor
bijvoorbeeld deelnemers vanuit de entreeopleiding of voor deelnemers die ook de
keuzedelen graag digitaal willen volgen), Ons aanbod groeit voortdurend!
In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over de laatste ontwikkelingen en over de
voortgang omtrent de oplevering van nieuwe modules.

In deze nieuwsbrief vindt u:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ondersteuning bij het gebruik van Oper@tor als online lesmateriaal,
Afrondende fase Operator B leerjaar 1,
Aanbod keuzedelen,
Schakelmodules (entree naar Operator A),
Overzicht beschikbaarheid,
Auteurs en inhoudelijk tegenlezers aan de slag voor Tutorial!
Contact?
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1. ONDERSTEUNING BIJ HET GEBRUIK VAN OPERATOR ALS ONLINE LESMATERIAAL
In de komende periode gaan onderwijsinstellingen weer nadenken over het opbouw van het
opleidingsprogramma. Hierin komt ook de keuze van het te gebruiken lesmateriaal aan bod.
Met Oper@tor speelt u in op een veranderende manier van leren en lesgeven. Een overstap naar
het werken met een elektronische leeromgeving vergt wat aanpassing van docent en organisatie.
Tutorial helpt uw organisatie en docenten met deze overstap, door trainingen, een startmodule en
diverse andere middelen aan te bieden die de implementatie van Oper@tor zullen
vergemakkelijken.
Overweegt u om de overstap te maken naar een lesmethodiek waarin e-learning wordt
toegepast? Wij vertellen u graag hoe wij u begeleiden in het succesvol gebruik van Oper@tor.
2. AFRONDENDE FASE OPERATOR B LEERJAAR 1
Over tien weken zal de laatste module van Operator B leerjaar 1 volgens planning worden
opgeleverd. Met deze oplevering wordt een belangrijke mijlpaal behaald. Hier gaan we dan ook
aandacht aan besteden. Op onze speciale LinkedIn-pagina voor Oper@tor
(http://www.linkedin.com/showcase/operatoropleiding) houden wij u op de hoogte. Ook vindt u
op deze LinkedIn-pagina de laatste nieuwsberichten omtrent de ontwikkeling en oplevering van
onze e-learningmodules.
Op de hoogte blijven van Oper@tor? Volg de LinkedIn-pagina en krijg alle berichten in uw tijdslijn!
3. AANBOD KEUZEDELEN
Wist u dat u bij Tutorial ook voor een aantal veelgebruikte keuzedelen gebruik kunt maken van de
e-learningomgeving? U kunt ze afnemen binnen een leerjaarpakket, maar u kunt ze ook als losse
modules gebruiken.
Standaard zit in onze pakketten een aantal keuzedelen. Voor Operator A en B gaat het om de
volgende modules:
Keuzedeel
K0422 Verdieping
productietechniek
industriӫle processen
K0441 Verbreding
mechanisch operator
in de chemische
industrie
K0417 Verdieping
meng- en
scheidingstechnieken
industriӫle processen
K0442 Verbreding
procesoperators in de
productie-industrie
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In pakket Tutorial

Operator A - MW6
Verdieping productietechniek
Operator A - MW8b (keuze 2)
Verbreding mechanisch operator

Operator A - Leerjaar 2
Mechanisch operator

Operator A - PW6
Mengen en scheiden
Operator A - PW8b (keuze 2)
Verbreding procesoperator
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K0421 Verdieping
productietechniek
industriële processen
K0418 Verdieping
meng- en
scheidingstechnieken

Operator B - MW6
Verdieping productietechniek
industriële processen
Operator B - PW6
Verdieping meng- en
scheidingstechnieken

Operator B - Leerjaar 2
Mechanisch operator
Operator B - Leerjaar 2
Procesoperator

Daarnaast bieden we aanvullend voor Operator B Mechanisch:
K0441 Verbreding mechanisch operator in de chemische industrie
(bij Tutorial: A - MW8b (keuze 2) Verbreding mechanisch operator)
K0418 Verdieping meng- en scheidingstechnieken
(bij Tutorial: B - PW6 Verdieping meng- en scheidingstechnieken)
En aanvullend voor Operator B Proces:
K0443 Verbreding procesoperator in de productie-industrie
(bij Tutorial: B - P10 Procesoperator in productie, nog in ontwikkeling)
K0421 Verdieping productietechniek industriële processen
(bij Tutorial: B- MW6)
4. SCHAKELMODULES (ENTREE NAAR OPERATOR A)
In samenwerking met WLP komt Tutorial met een e-learningaanbod voor deelnemers die
doorstromen vanuit de entreeopleiding naar het tweede leerjaar van Operator A. Dit pakket
bestaat uit twee e-learningmodules die de deelnemer helpen om de stap naar Operator A te
maken, zodat ze voldoende kennis hebben om in leerjaar twee verder te leren.
5. OVERZICHT BESCHIKBAARHEID E-LEARNINGMODULES OPERATOR B
(de weeknummers zijn ongewijzigd herhaald uit de nieuwsbrief van december 2019)

Goed nieuws vanuit onze ontwikkelafdeling: module B-W4 is inmiddels al opgeleverd en klaar
voor gebruik door studenten en docenten!
Leerjaar 1 (Mechanisch operator en Procesoperator B)
De modules worden gefaseerd opgeleverd, waarbij we aansluiten bij een doorlooptijd van
acht weken per module voor een deelnemer.
Dit betekent:
Module
 St@rt
 W1
 W2
 W3
 W4
W5

Beschikbaar vanaf
Week 38 (2019)*
Week 38 (2019)
Week 46 (2019)
Week 3 (2020)
Week 11 (2020)
Week 19 (2020)

*We streven ernaar dat elke module twee weken van te voren voor docenten beschikbaar is.
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Leerjaar 2 Mechanisch operator B
Module
 MW6
MW7
MW8
MW9

Beschikbaar vanaf
Week 4 (2020)
Week 19 (2020)
Week 37 (2020)
Week 37 (2020)

Leerjaar 2 Procesoperator B
Module
PW6
PW7
PW8
PW9

Beschikbaar vanaf
Week 37 (2020)
Week 45 (2020)
Week 2 (2021)
Week 2 (2021)

6. AUTEURS EN INHOUDELIJK TEGENLEZERS AAN DE SLAG VOOR TUTORIAL!
We zijn verheugd te kunnen melden dat we ons ontwikkelteam van auteurs en tegenlezers
hebben kunnen uitbreiden! Onze nieuwe auteurs zijn inmiddels in nauwe samenwerking met onze
onderwijskundigen aan de slag gegaan om nog meer mooie e-learninglessen te ontwikkelen.
Mocht u hier ook graag een bijdrage aan willen leveren, dan kunt u zich nog altijd aanmelden!
Bent u inhoudelijk deskundig en kunt u uw uitleg in begrijpelijke taal verwoorden en op papier
zetten? Dan komen we graag met u in contact om samen te bekijken hoe uw expertise kan
bijdragen aan de inhoud van onze e-learning! Voor meer informatie over de werkzaamheden,
onderwerpen en vergoeding kunt u contact opnemen met Jan Hendrik Timmer via 053 - 432 97
94 of via jhtimmer@tutorial.nl.
7. CONTACT?
Interesse om in het nieuwe jaar te starten met onze e-learning? Neem contact met ons op om
de mogelijkheden te bespreken!
Wilt u zich vroegtijdig oriënteren op een mogelijke overstap naar de inzet van onze e-learning?
Neem contact met ons op. We denken graag met u mee of komen bij u op school om een
demonstratie te geven!
U bent van harte welkom! Neem contact met ons op via info@tutorial.nl of via 053 - 432 97 94.
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