Nederland is in de ban van het coronavirus. Dat is wel duidelijk.
Los van het overheidsbeleid dat wij volgen, nemen steeds meer GGZ-instellingen
aanvullende maatregelen om er voor te zorgen dat zij bij een verergering van de
pandemie over voldoende inzetbare werknemers kunnen beschikken. Steeds
meer instellingen verbieden (of sterk ontraden) hun verpleegkundigen en artsen
om opleidingen, congressen en landelijke vergaderingen te bezoeken. Wij
adviseren onze vios en docenten de aanwijzingen van hun werkgever op te
volgen.
De wonderlijke toestand doet zich nu voor dat de overheid dus geen ‘shutdown’
van hogescholen en universiteiten’ heeft gelast (al lijkt het ook die kant op te gaan),
maar dat – in ieder geval voor een landelijke opleiding als de onze – feitelijk al wel
sprake van een ‘shutdown’.
Dus ook voor GGZ-VS gaat vanaf heden een coronaprogramma draaien.
Als eerste:
Alle lessen voor morgen (vrijdag 13-3-2020) worden afgelast.
We gaan kijken of het hoe we de lessen gaan inhalen. Hierover berichten wij jullie natuurlijk.
Maar voor nu: Morgen (vrijdag) niet naar Utrecht komen!!
Komende week zijn er toetsen georganiseerd en ook nog enkele lessen.
We bekijken nu welke lessen worden geannuleerd en welke via onze digitale classroom gevolgd
kunnen worden.
De toetsen kunnen thuis via Moodle of via de digitale classroom worden afgenomen. Hierover
ontvang je nog bericht.
Maar hoe dan ook: je komt NIET naar GGZ-VS in Utrecht.
Over die digitale virtuele classroom het volgende.
We zagen deze shutdown al aankomen natuurlijk. Vandaar dat achter de schermen met onze
technische mannen versneld is gewerkt aan de inrichting van een virtuele classroom. Er is al
proefgedraaid en alles lijkt goed te werken. We gaan jullie nog nader informeren.
Maar het is wel handig om je alvast voor te bereiden op deelname aan de lessen (of toetsen) via de
virtuele classroom.
Hoe?
Je zal een werkende laptop/computer nodig hebben met
internetverbinding. Op deze laptop/computer moet zitten:
 Een browser (Google Chrome werkt goed weten wij)
 Een werkende microfoon
 Een werkende webcam
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 En je moet bij je e-mail kunnen komen.
Qua mentale voorbereiding: GEDULD. Het zal misschien niet allemaal
meteen goed gaan. De gouden route van proefdraaien en uitproberen is ons niet gegeven. We
springen meteen in het diepe.
We sturen de uitnodiging naar het door jou ingestelde emailadres in het profiel van je DOP. Check
dat dus even, want anders gaat het fout.
Meer instructies volgen vrijdag (morgen) of in de loop van de komende week.
Tot slot willen we jullie vragen telefonisch en e-mail contact met de opleiding deze dagen zoveel mogelijk te
beperken.

We hebben de beschikbare man/vrouw-kracht nodig om de voortgang van de opleiding waar mogelijk te
borgen in deze toch wel bijzondere omstandigheid.

