VEILIGHEID
ONLINE SCHOLING
Geef me de 5 gebruikt voor haar online scholingsaanbod het programma Zoom. De huidige updates van Zoom
en de instellingen die Geef me de 5 bij al haar bijeenkomsten gebruikt, maakt dat we dit op een veilige manier
kunnen doen. Hieronder vind je informatie over hoe wij onze accounts hebben ingesteld, zodat wij aan alle
veiligheidseisen voldoen.

Geef me de 5 gebruikt een zakelijk account.
Hiermee zijn de bijeenkomsten versleuteld (encrypted).
Ons gebruik valt onder de Europese voorwaarden die Zoom heeft opgesteld.
De Europese voorwaarden bevatten de gestelde eisen vanuit de AVG.
Uitnodigingen gaan middels een link én zijn extra beveiligd met een wachtwoord.
We starten elke bijeenkomst met de presentie van de deelnemers.
We maken gebruik van een ‘waiting room’. Via de link met wachtwoord kom je hier terecht en je kan pas in de cursus
aansluiten als de trainer je toelaat.
De opties om opnames van geluid én beeld te maken zijn standaard uitgeschakeld.
Ons dataverkeer loopt via een Europese server.
Alleen gebruikersdata die nodig zijn om de bijeenkomst te faciliteren, gaan via een server.
Informatie uit de bijeenkomst (beeld en geluid) wordt niet op een server opgeslagen.
Kijk voor meer informatie:
https://zoom.us/privacy

KWALITEIT
ONLINE SCHOLING
Leren gaat het meest effectief als je afwisselt in werkvormen en de manier van aanbieden van kennis.
Door zelf oefeningen te doen, ervaar je en ontdek je. Dit versterkt het leren van de theorie en vergroot je
vaardigheden in het toepassen van de methodiek. Natuurlijk passen we dit ook online toe, zelfs meer! Voor
onze online scholing zijn alle dagen aangepast. Door veel afwisseling te bieden in de werkvormen en vaker
een kortere pauze in te lassen, zul je ook online je aandacht er goed bij kunnen houden.
Wij maken onder andere gebruik van:

Het gelijktijdig tonen van de presentatie én de personen die aan het woord zijn.
Een chatvenster dat gebruikt wordt voor vragen en oefeningen.
Talloze videovoorbeelden waarop personen met ASS te zien zijn, ter ondersteuning van de uitleg en om te oefenen.
Interactiemomenten. Op deze momenten verdwijnt de presentatie uit beeld en zijn alle deelnemers tegelijkertijd
zichtbaar.
Quizvragen en spelelementen om tussendoor de kennis te toetsen en als aanleiding om in gesprek te gaan over de
aanpak en de theorie te bespreken.
Documenten die we delen waarin oefeningen gemaakt kunnen worden.
Dat we elkaar kunnen zien om zo opdrachten te kunnen doen die om beweging vragen.
Break-outrooms om in kleine groepjes te sparren en praktische oefeningen te doen.
Vanuit de break-outroom kun je hulp inroepen of komen we bij elk groepje langs om te kijken hoe het gaat.
Wie niet aan het woord is, heeft zijn microfoon uit staan. Zo is iedereen die praat goed te volgen.

"IK ZAG ER ENIGSZINS TEGENOP,
MAAR DAT WAS ECHT NIET NODIG...
SUPERBEDANKT!"

"DIT IS EEN MOOIE MANIER OM DE OPLEIDING
TOCH VOORT TE KUNNEN ZETTEN.
IK KAN GEEN NEGATIEF PUNT BEDENKEN."
www.geefmede5.nl

