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Over  

Versie  5 | 2 juni 2020 

Heb je aanvullingen op of vragen 

over dit document?   
Mail naar campus@rijnbrink.nl  

Heb je technische vragen over 

inschrijvingen?  

Mail naar info@bibliotheekcampus.nl  

Zie ook het uitlegfilmpje https://www.youtube.com/watch?v=WNd_cy-plLY  

 

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de activiteiten voor leren & ontwikkelen die nu beschikbaar zijn vanuit huis, online. Inmiddels worden op 

Bibliotheek Campus en Rijnbrink Campus ook weer data voor fysieke trainingen aangekondigd maar die zijn hierin niet opgenomen. Houd daarvoor de 

websites en nieuwsmails in de gaten.  

Het volgen van een e-learning of webinar kan overkomen als veel informatie, waarna de vraag opkomt ‘En hoe verder? Hoe integreer ik dit in mijn werk?’ 

Daarom bieden we in dit overzicht niet alleen de leeractiviteiten, maar ook de Rijnbrink coaches/adviseurs met wie je over dit onderwerp, bijvoorbeeld na 

afloop van de e-learning, contact op kunt nemen. We denken graag met je mee over het vervolg voor jou in jouw werk.  

 
In onderstaande tabellen maken we onderscheid in: 

1. Doorlopend Beschikbare activiteiten 
1.1 Bibliotheek inhoudelijk – Programmalijnen Jeugd & Onderwijs,  
Participatie & Zelfredzaamheid, Persoonlijke ontwikkeling 
1.2 Bibliotheek organisatie, collectie, digitaal, communicatie 
1.3 Professionele ontwikkeling  

2. Tijdsgebonden activiteiten 
 

 

 

 

  

Groen: sterk aangeraden 

Blauw: aanvullingen sinds vorige update  

 

Uitleg bij de afkortingen van Voor wie:  

I&A = Medewerker informatie & Advies / Front Office  

LC = leesconsulent / leesmediaconsulent 

SP = Doelgroepenspecialist  

PM = Programmamaker 

MT = Management / Directie 

VW = Vrijwilliger 

mailto:campus@rijnbrink.nl
mailto:info@bibliotheekcampus.nl
https://www.youtube.com/watch?v=WNd_cy-plLY
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1. Doorlopend Beschikbaar  

1.1 Bibliotheek inhoudelijk – Programmalijnen Jeugd & Onderwijs, Participatie & Zelfredzaamheid, Persoonlijke ontwikkeling 

Wat Inschrijving  Voor wie  Kosten  Coach Rijnbrink Hij/zij kan je helpen bij 
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Branche in beeld  
(e-learning) 

Individueel voor nieuwe medewerkers, via 
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/branche-
in-beeld-startmodule-voor-nieuwe-medewerkers 

      0,- Iris Meuleman 
Iris.meuleman@rijnbrink.nl 
06- 23781660 

Extra uitleg, kijken welke behoefte 
je nog meer hebt om goed in te 
kunnen werken.  

Bibliotheek in 
beweging  
(e-learning) 

Individueel via 
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/bibliothe
ek-in-beweging 

      0,- Iris Meuleman 
Iris.meuleman@rijnbrink.nl 
06- 23781660 

Eventueel extra uitleg bij de 
thema’s.  

De nationale AI-
cursus 
(e-learning) 

Individueel via 
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/de-
nationale-ai-cursus 

      0,- Emma Bijl 
Emma.bijl@rijnbrink.nl 
06- 83078570 

Sparren over hoe AI jou kan helpen 
in jouw werk.  

Dementievrien-

delijke 
bibliotheek 
(e-learning) 

Individueel via 

https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/dementi
evriendelijke-bibliotheek-2 

      0,- Tineke Datema  

tineke.datema@rijnbrink.nl  
06- 13934754  
 
Anneke Kokkeler 
anneke.kokkeler@rijnbrink.nl 
06- 20247583 

Verkennen van de mogelijkheden 

van wat jouw bibliotheek kan 
betekenen voor mensen met 
dementie. Zie ook het 
inspiratiedocument wat is een 
dementievriendelijke bibliotheek?   

Kleintje digitaal 
(e-learning) 

Individueel via 
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/kleintje-
digitaal 

      25,- pp Linda Voortman 
Linda.voortman@rijnbrink.nl 
06- 30195599  
 

Samen verkennen van de koppeling 
van kleintje digitaal aan bijvoorbeeld 
Boekstart en andere 
bibliotheekprogramma’s 

Feiten en 
onderzoeken 
over lezen  
(lezen) 

Individueel te lezen via 
https://www.leesmonitor.nu/nl 

      0,- Jeannette 
Jeannette.hofman@rijnbrink.nl 
06- 22381802 

Helpen bij het vinden van de juiste 
data en onderzoeken bij wat je 
zoekt.  

Analyse 
Monitorgegevens 
dbos 
(webinar) 

Masterclass. Individueel via 
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/mastercl
ass-analyse-monitorgegevens 

      0,- Modai van Aken 
modai.vanaken@rijnbrink.nl 
06 12 85 09 34 

Ik kan je op weg helpen met jouw 
eigen analyse van de 
monitorgegevens. 

Analyse 
Monitorgegevens 
Boekstart idkov 
(webinar) 

Masterclass. Individueel via 
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/mastercl
ass-analyse-monitorgegevens-boekstart-in-de-kov  

      0,- Modai van Aken 
modai.vanaken@rijnbrink.nl 
06 12 85 09 34 

Ik kan je op weg helpen met jouw 
eigen analyse van de 
monitorgegevens. 

https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/branche-in-beeld-startmodule-voor-nieuwe-medewerkers
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/branche-in-beeld-startmodule-voor-nieuwe-medewerkers
mailto:Iris.meuleman@rijnbrink.nl
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/bibliotheek-in-beweging
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/bibliotheek-in-beweging
mailto:Iris.meuleman@rijnbrink.nl
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/de-nationale-ai-cursus
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/de-nationale-ai-cursus
mailto:Emma.bijl@rijnbrink.nl
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/dementievriendelijke-bibliotheek-2
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/dementievriendelijke-bibliotheek-2
mailto:tineke.datema@rijnbrink.nl
mailto:anneke.kokkeler@rijnbrink.nl
file://///rbr-fs01.rijnbrink.rbcd.nl/Data/Advies/Team%20Bibliotheekinhoudelijk%20Advies/Ouderen/Overijssel%20ouderen/Dementievriendelijke%20bibliotheek/Bibliotheek%20en%20ouderen%20dementievriendelijke%20bibliotheek%20DEF.pdf
file://///rbr-fs01.rijnbrink.rbcd.nl/Data/Advies/Team%20Bibliotheekinhoudelijk%20Advies/Ouderen/Overijssel%20ouderen/Dementievriendelijke%20bibliotheek/Bibliotheek%20en%20ouderen%20dementievriendelijke%20bibliotheek%20DEF.pdf
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/kleintje-digitaal
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/kleintje-digitaal
mailto:Linda.voortman@rijnbrink.nl
https://www.leesmonitor.nu/nl
mailto:Jeannette.hofman@rijnbrink.nl
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/masterclass-analyse-monitorgegevens
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/masterclass-analyse-monitorgegevens
mailto:modai.vanaken@rijnbrink.nl
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/masterclass-analyse-monitorgegevens-boekstart-in-de-kov
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/masterclass-analyse-monitorgegevens-boekstart-in-de-kov
mailto:modai.vanaken@rijnbrink.nl
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Wat Inschrijving  Voor wie  Kosten  Coach Rijnbrink Hij/zij kan je helpen bij 
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Webinar werken 
met de monitor 
dbos PO en VO  
(webinar) 

Individueel via 
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/werken-
met-de-monitor-po-vo 

      0,- Modai van Aken 
modai.vanaken@rijnbrink.nl 
06 12 85 09 34  

Ik kan je op weg helpen met jouw 
eigen analyse van de 
monitorgegevens 

Informatiepunt 
Digitale 
Overheid (e-
learning) 

Individueel via 
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/informati
epunt-digitale-overheid-versie-2 

      0,- Tineke Datema  
tineke.datema@rijnbrink.nl  
06- 13934754 

Verder verkennen van jouw rol in 
het je rol bij het Informatiepunt 
digitale overheid 

De 
publieksservice 
en de educatieve 
bibliotheek (e-
learning) 

Individeel via 
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/de-
publieksservice-en-de-educatieve-
maatschappelijke-bibliotheek   
*De betaalde fysieke bijeenkomsten maken wel 
onderdeel uit van dit leertraject, maar volgen in 

een later stadium. Bibliotheken hoeven hier nu nog 
niet over te beslissen. Wil je hier meer over weten, 
vraag hier dan naar bij je POI. 

      0,- * Jeannette Hofman 
Jeannette.hofman@rijnbrink.nl 
06- 22381802 
 
Hanneke Schut 
Hanneke.schut@rijnbrink.nl  

06- 13249291 
 

Op een later moment plannen we 
graag een fysieke bijeenkomst in 
jouw bibliotheek. Voor nu kunnen 
we je vast helpen bij eventuele 
vragen die je hebt nav de e-learning.  

Lezen, lezen, 
lezen (webinar)  

Houd je actuele boekenkennis op peil, door veel 
boeken te lezen die geschreven zijn voor de 
doelgroep waarmee je werkt.  

      0,- Marjan Teesink 
Marjan.teesink@rijnbrink.nl 
 
Tineke Datema  
tineke.datema@rijnbrink.nl  
06- 13934754  

We geven graag tips over welke 
(nieuwe) boeken je echt gelezen  
moet hebben.   

Oefenen.nl 
(webinars)  

Diverse webinars van oefenen.nl, onder andere 
over het volgsysteem, digitale tools en tips voor 
bibliotheken. Individueel via 
https://oefenen.nl/kennisbank/webinars/ 

      0,- Tineke Datema  
tineke.datema@rijnbrink.nl  
06- 13934754 
 
Yvonne Sinkeldam 
Yvonne.sinkeldam@rijnbrink.nl  
06- 10990728 

Extra informatie over oefenen.nl en 
de doelgroep.  

21e eeuwse 
vaardigheden  
(e-learning)  

Individueel via 
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/21e-
eeuwse-vaardigheden  

      0,- Emma Bijl 
Emma.bijl@rijnbrink.nl 
06- 83078570 
 

Extra informatie over 21e eeuwse 
vaardigheden en toepassing in de 
praktijk.  
 

 

https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/werken-met-de-monitor-po-vo
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/werken-met-de-monitor-po-vo
mailto:modai.vanaken@rijnbrink.nl
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/informatiepunt-digitale-overheid-versie-2
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/informatiepunt-digitale-overheid-versie-2
mailto:tineke.datema@rijnbrink.nl
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/de-publieksservice-en-de-educatieve-maatschappelijke-bibliotheek
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/de-publieksservice-en-de-educatieve-maatschappelijke-bibliotheek
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/de-publieksservice-en-de-educatieve-maatschappelijke-bibliotheek
mailto:Jeannette.hofman@rijnbrink.nl
mailto:Hanneke.schut@rijnbrink.nl
mailto:Marjan.teesink@rijnbrink.nl
mailto:tineke.datema@rijnbrink.nl
https://oefenen.nl/kennisbank/webinars/
mailto:tineke.datema@rijnbrink.nl
mailto:Yvonne.sinkeldam@rijnbrink.nl
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/21e-eeuwse-vaardigheden
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/21e-eeuwse-vaardigheden
mailto:Emma.bijl@rijnbrink.nl
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Wat Inschrijving  Voor wie  Kosten  Coach Rijnbrink Hij/zij kan je helpen bij 
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Ethiek en 
digitale 
technologie  
(e-learning) 

Individueel via 
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/ethiek-
en-digitale-technologie  

      0,- Emma Bijl 
Emma.bijl@rijnbrink.nl 
06- 83078570 

Extra informatie over digitalisering.  

Gamification  
(e-learning) 

Individueel via  
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/gamifica
tion  

      0,- Emma Bijl 
Emma.bijl@rijnbrink.nl 
06- 83078570 

Extra informatie over gamification en 
toepassing in de praktijk. 

Serious gaming 
platform 
Bibendo 
(webinar) 

Individueel via 
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/bibendo-
serious-gaming-platform  

      0,- Emma Bijl 
Emma.bijl@rijnbrink.nl 
06- 83078570 

Extra informatie over gamification en 
toepassing in de praktijk. 

Maken en 
Maakonderwijs  
(e-learning) 

Individueel via 
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/leren-
over-maken  

      0,- Emma Bijl 
Emma.bijl@rijnbrink.nl 
06- 83078570 

Extra informatie over 
maakonderwijs. 

Ontluikend 
programmeren  
(e-learning) 

Individueel via 
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/ontluike
nd-programmeren  

      0,- Emma Bijl 
Emma.bijl@rijnbrink.nl 
06- 83078570 

Extra informatie over 
programmeren.  

De online wereld 
van je kind  
(e-learning) 

Individueel via 
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/stap-in-
de-online-wereld-van-je-kind  

      0,- Emma Bijl 
Emma.bijl@rijnbrink.nl 
06- 83078570 

Extra informatie over digitale 
opvoeding.  

Zin en onzin van 
nepnieuws  
(e-learning) 

Individueel via  
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/zin-en-
onzin-van-nepnieuws  

      0,- Emma Bijl 
Emma.bijl@rijnbrink.nl 
06- 83078570 

Extra informatie over nepnieuws.  

Jeugdliteratuur 

4-12 jaar  
(e-learning) 

Individueel via 

https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/jeugdlite
ratuur-4-12-jaar  

      0,- Jeannette Hofman 

Jeannette.hofman@rijnbrink.nl 
06- 22381802 
 
Marjan Teesink 
Marjan.teesink@rijnbrink.nl 

Extra informatie en tips over 

jeugdliteratuur.  

Poezie in de 
jeugdliteratuur  
(e-learning) 

Individueel via 
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/poezie-
in-de-jeugdliteratuur  

      0,- Jeannette Hofman 
Jeannette.hofman@rijnbrink.nl 
06- 22381802 
 
Marjan Teesink 
Marjan.teesink@rijnbrink.nl 

Extra informatie en tips over 
jeugdliteratuur.  

https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/ethiek-en-digitale-technologie
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/ethiek-en-digitale-technologie
mailto:Emma.bijl@rijnbrink.nl
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/gamification
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/gamification
mailto:Emma.bijl@rijnbrink.nl
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/bibendo-serious-gaming-platform
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/bibendo-serious-gaming-platform
mailto:Emma.bijl@rijnbrink.nl
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/leren-over-maken
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/leren-over-maken
mailto:Emma.bijl@rijnbrink.nl
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/ontluikend-programmeren
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/ontluikend-programmeren
mailto:Emma.bijl@rijnbrink.nl
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/stap-in-de-online-wereld-van-je-kind
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/stap-in-de-online-wereld-van-je-kind
mailto:Emma.bijl@rijnbrink.nl
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/zin-en-onzin-van-nepnieuws
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/zin-en-onzin-van-nepnieuws
mailto:Emma.bijl@rijnbrink.nl
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/jeugdliteratuur-4-12-jaar
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/jeugdliteratuur-4-12-jaar
mailto:Jeannette.hofman@rijnbrink.nl
mailto:Marjan.teesink@rijnbrink.nl
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/poezie-in-de-jeugdliteratuur
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/poezie-in-de-jeugdliteratuur
mailto:Jeannette.hofman@rijnbrink.nl
mailto:Marjan.teesink@rijnbrink.nl
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Wat Inschrijving  Voor wie  Kosten  Coach Rijnbrink Hij/zij kan je helpen bij 
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Pubers en 
Young-adults (e-
learning) 

Individueel via 
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/pubers-
en-young-adults  

      0,- Willy Blom  
Willy.Blom@rijnbrink.nl 
06- 82600216 
 
Marjan Teesink 
Marjan.teesink@rijnbrink.nl 

Extra informatie en tips over 
jongerenliteratuur. 

Nederlandse 
literatuur 
(info en video’s) 

Individueel via https://vlogboek.nl/ over boeken, 
auteurs, literatuurgeschiedenis en 
literatuurwetenschap. Of bekijk het kanaal 
Vlogboek over lezen op 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5aVQL3K
YERWhB_Vbl3ZfdDpORUuF1-Vz 

 
 

      0,- Tineke Datema  
tineke.datema@rijnbrink.nl  
06- 13934754 

Extra informatie op het thema 
literatuur.  

  

https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/pubers-en-young-adults
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/pubers-en-young-adults
mailto:Willy.Blom@rijnbrink.nl
mailto:Marjan.teesink@rijnbrink.nl
https://vlogboek.nl/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5aVQL3KYERWhB_Vbl3ZfdDpORUuF1-Vz
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5aVQL3KYERWhB_Vbl3ZfdDpORUuF1-Vz
mailto:tineke.datema@rijnbrink.nl
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1.2 Bibliotheek organisatie, collectie, digitaal, communicatie 

Wat Inschrijving  Voor wie  Kosten  Coach Rijnbrink Hij/zij kan je helpen bij 
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KB webinar IBL 
voor 
bibliotheken 
(webinar) 

Individueel via 
https://www.youtube.com/watch?v=lvyEfR2X8Bw 

      0,-   

KB webinar 
bibliotheekstatis
tiek 
(webinar) 

Individueel via 
https://www.youtube.com/watch?v=SzUeF5Bpwu0 

      0,- Modai van Aken 
modai.vanaken@rijnbrink.nl 
06 12 85 09 34 

Uitleg over bibliotheekstatistiek en 
het gebruik daarvan. Daarnaast vind 
je op de website Bibliotheekinzicht 
een dashboard van de Wsob 
gegevens en de resultaten van het 
BOP onderzoek VVE. Ook staan er 
interessante artikelen en dossiers 

over verschillende beleidsterreinen 
die de bibliotheek aangaan.  

KB webinar 
Lenen, lezen, 
kopen (webinar) 

Individueel via 
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/lezen-
lenen-en-kopen 

      0,-   

De bibliotheek 
en de kracht van 
het lokale 
netwerk 
(webinar) 

Individueel via 
https://www.youtube.com/watch?v=eVReqB3HkN
M 

      0,-   

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=lvyEfR2X8Bw
https://www.youtube.com/watch?v=SzUeF5Bpwu0
mailto:modai.vanaken@rijnbrink.nl
https://www.bibliotheekinzicht.nl/
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/lezen-lenen-en-kopen
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/lezen-lenen-en-kopen
https://www.youtube.com/watch?v=eVReqB3HkNM
https://www.youtube.com/watch?v=eVReqB3HkNM
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1.3 Professionele ontwikkeling  

 Wat Inschrijving  Voor wie  Kosten  Coach Rijnbrink Hij/zij kan je helpen bij 
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Good Habitz 
(diverse 
elearnings) 

Diverse elearnings, zie uitleg die per mail door de 
werkgever verstrekt is. Kijk ook het webinar van 
30 maart terug via 
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/live-kick-
off-goodhabitz  

      0,- 
(proef) 

Campus 
campus@rijnbrink.nl  
 

Starten van een e-learning en 
vinden van een e-learning die bij 
je past.  

Goodscan van 
Good Habitz 
(webinar)  

Terugkijken van het webinar kan Individueel via 
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/webinar-
de-goodscan-van-goodhabitz 

      0,- Campus 
campus@rijnbrink.nl  
 

Starten van een e-learning en 
vinden van een e-learning die bij 
je past.  

Zo werkt 
Biebtobieb 
(instructievideo) 

Diverse instructievideo’s, individueel via 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQgY8LUz
rHOz3lNn4Kh3HOZH6bm0_Uyjm 

      0,- Erwin Karst  
Erwin.karst@rijnbrink.nl  
06- 23473065 

vragen over het gebruik van 
biebtobieb of het opzetten van 
een groep.  

Outlook 

(instructievideo) 

Diverse instructievideo’s, vb ordenen of Agenda, 

individueel via 
https://support.office.com/nl-nl/article/training-
voor-outlook-8a5b816d-9052-4190-a5eb-
494512343cca?wt.mc_id=otc_home 
 

      0,-   

Microsoft Teams  Diverse instructievideo’s, vb vergaderingen 
beheren, individueel via 
https://support.office.com/nl-
nl/article/videotraining-voor-microsoft-teams-
4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7 

      0,-   

Typecursus 
(e-learning) 

Individueel, bijvoorbeeld via 
https://www.gratislerentypen.nl/ 

      0,-   

Empowerment 
(E-learning) 

Individueel via 
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/empowe
rment  

      0,-   

Grenzen stellen 
(E-learning) 

Individueel via 
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/grenzen-
stellen  

      0,-   

Netwerken 
versterken  
(E-learning) 

Individueel via 
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/netwerk
en-versterken  

      0,-   

https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/live-kick-off-goodhabitz
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/live-kick-off-goodhabitz
mailto:campus@rijnbrink.nl
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/webinar-de-goodscan-van-goodhabitz
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/webinar-de-goodscan-van-goodhabitz
mailto:campus@rijnbrink.nl
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQgY8LUzrHOz3lNn4Kh3HOZH6bm0_Uyjm
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQgY8LUzrHOz3lNn4Kh3HOZH6bm0_Uyjm
mailto:Erwin.karst@rijnbrink.nl
https://support.office.com/nl-nl/article/training-voor-outlook-8a5b816d-9052-4190-a5eb-494512343cca?wt.mc_id=otc_home
https://support.office.com/nl-nl/article/training-voor-outlook-8a5b816d-9052-4190-a5eb-494512343cca?wt.mc_id=otc_home
https://support.office.com/nl-nl/article/training-voor-outlook-8a5b816d-9052-4190-a5eb-494512343cca?wt.mc_id=otc_home
https://support.office.com/nl-nl/article/videotraining-voor-microsoft-teams-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7
https://support.office.com/nl-nl/article/videotraining-voor-microsoft-teams-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7
https://support.office.com/nl-nl/article/videotraining-voor-microsoft-teams-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7
https://www.gratislerentypen.nl/
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/empowerment
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/empowerment
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/grenzen-stellen
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/grenzen-stellen
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/netwerken-versterken
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/netwerken-versterken
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Omgaan met 
emoties  
(E-learning) 

Individueel via 
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/omgaan-
met-emoties  

      0,-   

Vrijwilligers 
begeleiden  
(E-learning) 

Individueel via 
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/vrijwillig
ers-begeleiden   

      0,-   

Versterkend 
gesprek  
(E-learning) 

Individueel via 
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/versterk
end-gesprek  

      0,-   

Coachtraject 
werken vanuit 
huis (E-learning) 

Individueel via 
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/coachtra
ject-werken-vanuit-huis  

      0,-   

Jobon (diverse 
elearnings) 

Diverse trainingen, individueel via 
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/jobon-
persoonlijke-ontwikkeling  

      0,-    

Skillstown 
(diverse e-
learnings)  

Individueel via 
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/skillstow
n-ontsluiten-voor-vrijwilligers  

      0,-   

 

  

https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/omgaan-met-emoties
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/omgaan-met-emoties
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/vrijwilligers-begeleiden
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/vrijwilligers-begeleiden
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/versterkend-gesprek
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/versterkend-gesprek
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/coachtraject-werken-vanuit-huis
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/coachtraject-werken-vanuit-huis
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/jobon-persoonlijke-ontwikkeling
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/jobon-persoonlijke-ontwikkeling
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/skillstown-ontsluiten-voor-vrijwilligers
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/skillstown-ontsluiten-voor-vrijwilligers
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2. Tijdsgebonden   

Wat Wanneer Inschrijving /info  Voor wie  Kosten  Coach Rijnbrink Hij/zij kan je helpen bij
  

Webinar 
Taalcoaching op 
afstand en 
andere webinars  

10 juni  
23 juni 
1 juli    

Diverse webinars van hetbegintmettaal. Zie 
https://www.hetbegintmettaal.nl/agenda 
voor de actuele data en om je in te 
schrijven.  

(Vrijwillige) taalcoaches die 
nu hun begeleiding op 
afstand moeten doen.  

Nvt Karien van Buuren  
Karien.vanbuuren@rijnbrink.nl 
06- 22682057 

Extra informatie over 
taalcoaching en werken met 
taalvrijwilligers  

Webinar 
doorgaande 
leeslijn  

9 juni  
14.30 – 
15.30 uur  

Webinar van Stichting Lezen. Zie 
https://register.gotowebinar.com/register/6
524892732397764622  om je in te 
schrijven.   

Leesconsulenten, specialisten Nvt   

Online 
samenlezen  

Elke vrijdag  
11.00 – 
12.00 uur 

De Culturele Apotheek organiseert op 
vrijdagochtend van 11.00 tot uiterlijk 12.00 
uur een wekelijkse online samenleessessie: 
“We lezen – hardop – een gedicht en een 
fragment uit een roman of kort verhaal, en 

praten samen over wat dat zoal bij ons 
bovenbrengt.”  
Wil je meedoen? Stuur een e-mail naar 
vraag@cultureleapotheek.nl en je krijgt een 
dag van tevoren de link naar de Zoom-
samenleessessie. 

Iedereen kan meedoen.  Nvt    

Workshop doe je 
digiding 

2 juni 
15 juni 
2 juli 

Online workshop over de lesmodule Doe je 
digiding. Voor meer info en om je aan te 
melden zie 
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/o
nline-workshop-doe-je-digiding-v-mbo  

Specialisten VO Nvt  Willy Blom  
Willy.Blom@rijnbrink.nl 
06- 82600216 
 
Erwin Karst  
Erwin.karst@rijnbrink.nl  
06- 23473065 

Meedenken over inbedding van 
de lessen in jouw contact met 
scholen.  

 

 

 

 

 

https://www.hetbegintmettaal.nl/agenda
mailto:Karien.vanbuuren@rijnbrink.nl
https://register.gotowebinar.com/register/6524892732397764622
https://register.gotowebinar.com/register/6524892732397764622
mailto:vraag@cultureleapotheek.nl?subject=samenlezen&body=Ik%20wil%20deze%20week%20graag%20meedoen%20aan%20het%20samenlezen.%20Sturen%20jullie%20mij%20de%20link%3F
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/online-workshop-doe-je-digiding-v-mbo
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/online-workshop-doe-je-digiding-v-mbo
mailto:Willy.Blom@rijnbrink.nl
mailto:Erwin.karst@rijnbrink.nl

