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SCHAKEL OOK OM, WERK ONLINE!
IN WWW.OPERATOROPLEIDING.NL
Nu scholen tot 6 april de deuren hebben moeten sluiten, is het belangrijk dat het
onderwijs en het opleiden zoveel mogelijk door kunnen gaan. Deelnemers kunnen
thuis leren. Ze missen dan wel de uitleg van hun docent. En het is lastig om zicht
te houden op de vorderingen en activiteiten van de deelnemers. E-learning biedt
daarvoor een goede oplossing!
Tutorial wil scholen graag ondersteunen bij de huidige uitdagingen. In deze
nieuwsbrief leest u over ons aanbod. Kijk snel of dat ook voor u en uw deelnemers
een oplossing kan zijn!

In deze nieuwsbrief vindt u:
1.
2.
3.
4.

Snel schakelen: naar online leren
Aanbod Tutorial
Virtual classroom
Contact?
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1. SNEL SCHAKELEN: NAAR ONLINE LEREN
U kunt noodgedwongen geen klassikaal onderwijs verzorgen. Ook open leercentra blijven helaas
gesloten. Gelukkig is er een manier om uw deelnemers op afstand te begeleiden en hun
voortgang te monitoren. Een e-learningomgeving geeft hier de meest passende tools voor.
In de e-learningomgeving van Tutorial kunnen deelnemers vanuit huis:
- de theorie doornemen aan de hand van vraaggestuurde lessen en video’s vinden bij de
lesstof;
- oefenen met de vele lesvragen en een testjezelf-toets;
- toetsen maken;
Docenten kunnen vanuit huis hun eigen deelnemers volgen:
- per les de resultaten en cijfers zien;
- de voortgang monitoren door het overzicht van activiteitsvoltooiing;
- deelnemers berichten sturen.
2. AANBOD TUTORIAL
Voor scholen en deelnemers die nog niet in onze ELO werken, biedt Tutorial de komende weken
een unieke kans om kennis te maken met e-learning!
Wij kunnen u voor de komende periode een account voor een leerjaar in onze oper@tor-ELO
aanbieden tegen een gereduceerd tarief van 60 euro per deelnemer (normaalgesproken 300
euro). Hiervoor krijgt de deelnemer een eigen account waarmee hij tot 1 september 2020
onbeperkt toegang heeft tot alle modules van één leerjaar.
U heeft de keuze uit:
- Operator A, leerjaar 1 (mechanisch en procesoperator)
- Operator A, leerjaar 2 Mechanisch operator
- Operator A, leerjaar 2 Procesoperator
- Operator B, leerjaar 1 (mechanisch en procesoperator)
Per 10 deelnemeraccounts ontvangt u bovendien een gratis docentaccount.
Tegen een meerprijs zijn indien gewenst bijbehorende printouts van de theorie in de ELO
verkrijgbaar.
3. VIRTUAL CLASSROOM
Als u dan niet op school of in het bedrijf met uw deelnemers bij elkaar kunt komen, is er een
online alternatief: de virtual classroom! Een online plek waar u:
- de deelnemers ‘ontmoet’ en spreekt;
- les kunt geven en bij uw uitleg een voor iedereen zichtbaar en interactief whiteboard kunt
gebruiken;
- een presentatie kunt geven, bijvoorbeeld aan de hand van de kant-en-klare
PowerPointpresentaties in onze ELO;
- uw scherm kunt delen en kunt uitleggen hoe iets werkt;
- mee kunt kijken op het scherm van een deelnemer (na diens toestemming) en hem voort
kunt helpen;
- een peiling of quiz met de groep kunt houden.
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Verder zou u deze virtual classroom ook kunnen gebruiken om onder toezicht (via webcam en
scherm delen) individueel toetsen op afstand af te nemen.
De kosten hiervan bedragen € 200,00 per maand, met een minimumperiode van 6 maanden. U
kunt dan één sessie (les, presentatie, toetsafname) tegelijkertijd houden.
Prijsvoorbeeld: u wilt uw wekelijkse klassikale les op donderdag zo goed mogelijk blijven geven
door een online les te verzorgen. In de groep zitten 25 deelnemers. U gebruikt de virtual
classroom van half maart t/m half juli, dus gedurende vier maanden. U betaalt dan 6 x 200 =
1200 euro; gedeeld door 25 deelnemers en verdeeld over vier maanden is dat 12 euro per
deelnemer per maand, gedurende vier maanden.
4. CONTACT?
Interesse om snel te gaan werken met onze e-learning? Neem contact met ons op, dan
zorgen wij dat uw deelnemers snel toegang krijgen tot de online omgeving!
Wilt u de mogelijkheden van onze virtual classroom overwegen? Wij vertellen u graag meer of
verzorgen een online presentatie.
U bent van harte welkom! Neem contact met ons op via info@tutorial.nl of via 053 - 432 97 94.
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