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jds p wanneer het u het beste uitkomt. U bepaalt zelf
hoeveel leerstof u per keer wilt maken. Er is wel een
periode vastgesteld waarin dit moet worden gedaan.

E-learning
Via deze extra nieuwsbrief willen wij u op de hoogte
brengen over de invoering van e-learning bij de KNV
EHBO afd. Zwolle. Misschien hee u er al van gehoord,
misschien nog niet.
Via deze nieuwsbrief gaan wij u meer vertellen over elearning en de reden waarom.
Wat is nu precies e-learning?
Dit is een nieuwe vorm van leren op een digitale manier.
Dus leren via de computer of tablet. Later komen wij nog
terug op de uitleg hoe u dat gaat doen.
Waarom e-learning ?
Wij als bestuur liepen het afgelopen jaar aan tegen de
problemen van COVID-19, dat we elkaar niet konden
zien, dat er geen les gegeven kon worden zoals u dat
gewend was.
Niet samen in een lokaal waar u onder leiding van een
instructeur (herhalings)lessen kon doen. De gevolgen
waren dat alles s l kwam te liggen.
Dat vonden wij als bestuur best heel las g. Maar wij
denken ook dat het voor u ook heel las g was.
Er is in het afgelopen jaar een e-learning programma
ontwikkeld. In dit e-learning programma is alles verwerkt
wat u zou moeten weten voor een geldig EHBO diploma.
Ons bestuur hee als pilot deze e-learning uitgeprobeerd
en we vinden dit een geweldig instrument als toetsing
voor uw EHBO kennis.
Uiteraard hebben ook de instructeurs hier naar gekeken
en vonden dit ook een mooie toevoeging.
Er zi en dan ook heel veel voordelen aan. Zowel voor u,
als voor ons als vereniging. Voor ons geldt dat wij als
KNV EHBO afd. Zwolle meer con nuïteit naar u toe
kunnen garanderen dat u de lessen kunt volgen/maken.
En voor u geldt dat u deze lessen kunt maken op een

Wat gaat er nu gebeuren?
Vanaf het nieuwe seizoen 2021/2022 gaan wij als KNV
EHBO afd. Zwolle werken met e-learning. Dat houdt voor
u in dat u na de zomerperiode een uitnodiging gaat
ontvangen waarin u aangemeld bent voor de e-learning.
U krijgt een wachtwoord om e-learning te ac veren. Ook
zal er nog een kleine uitleg volgen hoe de e-learning
precies werkt. Nu zult u zeggen; dat is helemaal niets
voor mij dat digitale gedoe. Wij kunnen u zeggen dat het
geen probleem wordt. Er is in verschillende afdelingen in
Nederland al met deze vorm van e-learning gewerkt. En
tot op heden hee iedereen dit kunnen doen en is het
gelukt. Ook voor de mensen die moeite hebben met
lezen was het goed te doen. Uiteraard gooien wij u niet
in het diepe. De instructeurs geven u de mogelijkheid, als
het echt niet lukt, u te helpen.
Kortom een hele verandering ten opzichte van wat u
gewend was. Maar in een wereld waarin veel veranderd,
is dit er één van. Nogmaals, wij zijn ons ervan bewust dat
dit voor sommige personen best een hele stap kan zijn.
Ook weten wij dat er onder u personen zijn die al bekend
zijn met deze nieuwe vorm van leren. Voorlopig gaan wij
het een seizoen proberen en gaan dan goed evalueren.
Dat doen wij samen met de instructeurs die uw
bevindingen intern bijhouden voor het bestuur. Wij
zullen u daar dan ook van op de hoogte houden.
Wij hopen als bestuur KNV EHBO afd. Zwolle e.o., u via
deze nieuwsbrief, op de hoogte te hebben gebracht van
de nieuwe ontwikkelingen omtrent e-learning.
Bestuur KNV EHBO afd. Zwolle e.o

