Leren & Ontwikkelen door bibliotheekmedewerkers thuis
Over
Versie
Heb je aanvullingen op of vragen
over dit document?
Heb je technische vragen over
inschrijvingen?

1 | 20 maart 2020
Mail naar campus@rijnbrink.nl
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. De komende weken worden er
veel aanvullingen verwacht vanuit het hele land, daarom zullen we wekelijks met een update komen. Ook vragen we iedereen die zelf suggesties heeft, deze
te melden.
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
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1. Doorlopend Beschikbaar
1.1 Bibliotheek inhoudelijk – Programmalijnen Jeugd & Onderwijs, Participatie & Zelfredzaamheid, Persoonlijke ontwikkeling

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

0,-

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

Bibliotheek in
beweging
(e-learning)
De nationale AIcursus
(e-learning)
Dementievriendelijke
bibliotheek
(e-learning)

Individueel via
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/bibliothe
ek-in-beweging
Individueel via
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/denationale-ai-cursus
Individueel via
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/dementi
evriendelijke-bibliotheek-2

0,-

Iris Meuleman
Iris.meuleman@rijnbrink.nl
06- 23781660
Emma Bijl
Emma.bijl@rijnbrink.nl
06- 83078570
Tineke Datema
tineke.datema@rijnbrink.nl
06- 13934754

Extra uitleg, samen sparren over
herkenning en kijken naar welke
behoefte je nog meer hebt om goed
in te kunnen werken.
Eventueel extra uitleg bij de
thema’s.

Kleintje digitaal
(e-learning)

Individueel via
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/kleintjedigitaal

25,- pp

Feiten en
onderzoeken
over lezen
(lezen)

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

0,-
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Vrijwilliger

Hij/zij kan je helpen bij

Manager/Directie

Coach Rijnbrink

Programmamaker

Kosten

Doelgroepenspecialist

Branche in beeld
(e-learning)

Voor wie

Leesmediaconsulent

Inschrijving

Mw Informatie & Advies

Wat

0,0,-

Anneke Kokkeler
anneke.kokkeler@rijnbrink.nl
06- 20247583
Linda Voortman
Linda.voortman@rijnbrink.nl
06- 30195599
Jeannette
Jeannette.hofman@rijnbrink.nl
06- 22381802

Sparren over hoe AI jou kan helpen
in jouw werk.
Verkennen van de mogelijkheden
van wat jouw bibliotheek kan
betekenen voor mensen met
dementie. Zie ook het
inspiratiedocument wat is een
dementievriendelijke bibliotheek?
Samen verkennen van de koppeling
van kleintje digitaal aan bijvoorbeeld
Boekstart en andere
bibliotheekprogramma’s
Helpen bij het vinden van de juiste
data en onderzoeken bij wat je
zoekt.
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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.

Individueel via
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/werkenmet-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

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

Jeannette Hofman
Jeannette.hofman@rijnbrink.nl
06- 22381802

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.

Vrijwilliger

Hij/zij kan je helpen bij

Manager/Directie

Coach Rijnbrink

Programmamaker

Kosten

Doelgroepenspecialist

Masterclass
Analyse
Monitorgegevens
dbos
(webinar)
Webinar werken
met de monitor
dbos PO en VO
(webinar)
Informatiepunt
Digitale
Overheid (elearning)
De
publieksservice
en de educatieve
bibliotheek

Voor wie

Leesmediaconsulent

Inschrijving

Mw Informatie & Advies

Wat

Vanaf 23 maart beschikbaar via
www.bibliotheekcampus.nl

Hanneke Schut
Hanneke.schut@rijnbrink.nl
06- 13249291
Lezen, lezen,
lezen

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

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

Tineke Datema
tineke.datema@rijnbrink.nl
06- 13934754
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1.2 Bibliotheek organisatie, collectie, digitaal, communicatie

KB webinar
bibliotheekstatis
tiek
(webinar)

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

0,-

KB webinar
Lenen, lezen,
kopen (webinar)
De bibliotheek
en de kracht van
het lokale
netwerk
(webinar)

Individueel via
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/lezenlenen-en-kopen
Individueel via
https://www.youtube.com/watch?v=eVReqB3HkN
M

0,-

Coach Rijnbrink

Hij/zij kan je helpen bij

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

Ik geef graag meer 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 ondezoek
VVE. Ook staan er op de website
interessante artikelen en dossiers
over de verschillende
beleidsterreinen die de
bibliotheek aangaan.

Vrijwilliger
0,-

Manager/Directie

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

Programmamaker

KB webinar IBL
voor
bibliotheken
(webinar)

Versie 1| 20 maart 2020

Kosten

Doelgroepenspecialist

Voor wie

Leesmediaconsulent

Inschrijving

Mw Informatie & Advies

Wat

0,-
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1.3 Professionele ontwikkeling

Good Habitz
(diverse
elearnings)
Zo werkt
Biebtobieb
(instructievideo)
Microsoft Excel
(instructievideo)

Vanaf 23 maart beschikbaar, informatie volgt

0,(proef)

Campus
campus@rijnbrink.nl

Diverse instructievideo’s, individueel via
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQgY8LUz
rHOz3lNn4Kh3HOZH6bm0_Uyjm
Diverse instructievideo’s, vb draaitabellen maken
of formules, individueel via
https://support.office.com/nl-nl/article/excel-voorwindows-training-9bc05390-e94c-46af-a5b3d7c22f6990bb?wt.mc_id=otc_home
Diverse instructievideo’s, vb samenwerken of
teksten opmaken, individueel via
https://support.office.com/nl-nl/article/word-voorwindows-training-7bcd85e6-2c3d-4c3c-a2a55ed8847eae73?wt.mc_id=otc_home
Diverse instructievideo’s, vb 3Dmodellen maken,
individueel via https://support.office.com/nlnl/article/training-voor-powerpoint-voor-windows40e8c930-cb0b-40d8-82c4bd53d3398787?wt.mc_id=otc_home

0,-

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

Starten van een e-learning en
vinden van een e-learning die bij
je past.
vragen over het gebruik van
biebtobieb of het opzetten van
een groep.

Microsoft Word
(instructievideo)

Microsoft
Powerpoint
(instructievideo)
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Vrijwilliger

Hij/zij kan je helpen bij

Manager/Directie

Coach Rijnbrink

Programmamaker

Kosten

Doelgroepenspecialist

Voor wie

Leesmediaconsulent

Inschrijving

Mw Informatie & Advies

Wat

0,-

0,-

0,-
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Outlook
(instructievideo)

Diverse instructievideo’s, vb ordenen of Agenda,
individueel via
https://support.office.com/nl-nl/article/trainingvoor-outlook-8a5b816d-9052-4190-a5eb494512343cca?wt.mc_id=otc_home

0,-

Microsoft Teams

Diverse instructievideo’s, vb vergaderingen
beheren, individueel via
https://support.office.com/nlnl/article/videotraining-voor-microsoft-teams4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7
Individueel, bijvoorbeeld via
https://www.gratislerentypen.nl/
Individueel via
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/empowe
rment
Individueel via
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/grenzenstellen
Individueel via
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/netwerk
en-versterken
Individueel via
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/omgaanmet-emoties
Individueel via
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/vrijwillig
ers-begeleiden
Individueel via
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/versterk
end-gesprek

0,-

Typecursus
(e-learning)
Empowerment
(E-learning)
Grenzen stellen
(E-learning)
Netwerken
versterken
(E-learning)
Omgaan met
emoties
(E-learning)
Vrijwilligers
begeleiden
(E-learning)
Versterkend
gesprek
(E-learning)
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0,0,0,0,0,0,0,-
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2. Tijdsgebonden
Wat

Wanneer

Inschrijving

Voor wie

Kosten

Coach Rijnbrink

Hij/zij kan je helpen bij

Alternatief
werksessie
Gezinsaanpak
(Telefonisch)

24 maart
13.00 –
16.30 uur

Voor 23 maart aanmelden bij
Evelien.wietsma@rijnbrink.nl

Deelnemers aan de reeks
werksessies Gezinsaanpak

nvt

Karien van Buuren

Aanscherpen van de
projectdefinitie en
vervolgstappen gezinsaanpak
en deze met elkaar aan te
scherpen. Wat kan je de
komende periode doen?
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Evelien Wietsma
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