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A&O-fonds
Provincies opent ProvinciE-learning
Hier
Veertien gratis cursussen voor provinciemedewerkers
De website A&O ProvinciE-learning is officieel geopend. Medewerkers van provincies kunnen via de portal van het A&O-fonds Provincies een jaar lang gratis veertien cursussen volgen. Op de startbijeenkomst
in Villa Jongerius in Utrecht klonken lovende woorden over het nieuwe digitale opleidingsaanbod. Over
een 3D-hoofd en de noodzaak om te leren.
De aftrap
Jaap Doeven, voorzitter van A&O-fonds Provincies, verzorgde woensdag 1 oktober de officiële aftrap voor de nieuwe portal A&O ProvinciE-learning. Directeur
Peter Smits van het A&O-fonds Provincies gaf de voorzet: “Wij tellen af van vijf
naar een en dan schiet jij de bal de zaal in.” Met een symbolisch schot ging de
nieuwe website precies om 13.10 uur in de lucht.
Via de portal hebben de 11.000 medewerkers bij provincies een jaar lang de mogelijkheid om via e-learning gratis veertien cursussen te volgen. Het A&O-fonds
biedt de cursussen aan en maakt daarbij gebruik van de HEMA academie. Doeven: “Een online opleidingsinstituut met een breed aanbod leeroplossingen dat
continu in ontwikkeling is en beschikt over accreditatie.” Lees meer.
Het online leren aanbod komt volgens voorzitter Doeven voort uit de gezamenlijke
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nieuwe leren gaat uit van leren on demand. Schuurmans: “We bieden daarom
aantrekkelijke en interactieve cursussen. Onderwerpen zijn opgedeeld in korte,
krachtige blokken die je on demand en in wisselende volgorde kunt volgen.”
Schuurmans wil binnen de samenwerking met het A&O-fonds Provincies vooral
Woensdag 15 oktober – 11.30-12.30 uur – meld u hier aan!
faciliteren. “Na het eerste contact zijn goede vragen gesteld en is er snel een
werkgroep samengesteld. Mijn complimenten over de voortgang en bestuurlijke
besluitvaardigheid, maar ik ben het met Jaap Doeven eens: we beginnen nu pas.
Ik hoop dat we op dezelfde manier partners blijven zoals we gestart zijn.”

Webinar ‘Online leren bij provincies!’
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Workshops
De deelnemers konden tijdens de aftrap kiezen uit drie workshops: Leren van een collegaprovincie, E-learning concreet en Netwerkontwikkeling. Meer over de workshops en de presentaties vindt u in het verslag van de dag.
Tammo Hoogakker, voorzitter ICP, hoofd P&O
provincie Gelderland
“E-learning is een middel om te leren en biedt medewerkers grote flexibiliteit in tijd en plaats om te leren. Het is
een effectief en laagdrempelig instrument dat mensen
kan ondersteunen die op deze manier kunnen en willen
leren. Maar het is niet de enige manier. Ik hoop dat collega’s dit aanbod van het A&O-fonds Provincies zien en
bekendmaken als één van de instrumenten om te leren
en ontwikkelen, naast vele andere mogelijkheden. Binnen provincie Gelderland gaan we het aanbod synchroniseren met het platform Good Habitz. Daarin hebben
we ook een uitgebreid aanbod van e-learningstrajecten
die in relatie staan tot Het Nieuwe Werken. Wij proberen
in het aanbod dubbelingen te voorkomen. Helaas loopt
Good Habitz nog niet over van de belangstelling. Daarom geloof ik dat leren wel een vorm van urgentie en
persoonlijke drive moet kennen. Mensen spenderen niet
zomaar hun tijd aan deze vorm van leren. Het mooiste
zou zijn als het ingebed is in een gesprek tussen medewerker en leidinggevende over persoonlijke ontwikkeling, die beiden zien wat er te winnen is en toegevoegde
waarde zien in het leren en ontwikkelen in welke vorm
dan ook zoals het volgen van een e-learningtraining.”

Jose Meijer (ABVAKABO FNV), bestuurslid
A&O-fonds Provincies
“Het nieuwe e-learning cursusaanbod vind ik van heel
groot belang. Iedereen kan daardoor op eigen wijze,
plek, tempo en desnoods anoniem iets leren. Elearning is erg flexibel en daardoor heel toekomstgericht. We moeten daarom veel meer gaan doen met
e-learning, vind ik. Bij Stichting Beheer Collectieve
Middelen heb ik gezien dat e-learning een heel goede
praktische manier is om kennis op te doen voor medewerkers. Mijn mond viel open van wat tegenwoordig allemaal mogelijk is met e-learning. Ik wist niet
dat de techniek al zover was. Het traject van het
A&O-fonds Provincies gebruikt die mogelijkheden.Het
is een eerste stap. Ik hoop dat ambtenaren door dit
aanbod ook de weg vinden naar andere elearningtrajecten. Uit de evaluatie moet straks blijken of we de cursussen die we nu aanbieden voldoende zijn of dat er behoefte is aan aanvullingen.
Maar de eerste uitdaging is nu om ambtenaren te
prikkelen van het aanbod gebruik te maken, zodat
het een succes wordt.”

“Als professionals hebben we de plicht om ons te blijven ontwikkelen. Deze wijze van leren sluit uitstekend
aan bij het nieuwe werken. Studeren op een tijd en een plaats die jou het beste schikt!”
Gea van Craaikamp, vice-voorzitter A&O-fonds Provincies, provinciesecretaris provincie Noord-Holland
Lees hier het verslag van de dag en bekijk de fotocollage op de volgende pagina.
Nieuwsbrief A&O-fonds Provincies
De nieuwsbrief van A&O-fonds Provincies komt één keer per maand uit. U vindt hier de laatste actuele ontwikkelingen van onze projecten op het gebied van arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden, HRM en medezeggenschap binnen provincies. Op onze website vindt u nog meer informatie over deze onderwerpen. U kunt zich aanmelden voor
de nieuwsbrief via onze website www.aenoprovincies.nl.
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