Veel gestelde vragen m.b.t. het GGZ-VS beleid rond het Coronavirus (voor het laatst bijgewerkt: 20-3-2020)

Welke Corona-maatregelen treft GGZ-VS ?

Alle informatie over de genomen maatregelen kun je vinden via de links
op de Corona-nieuwspagina. In ieder geval zijn er geen fysieke
bijeenkomsten bij GGZ-VS tot minimaal 6 april a.s., lessen worden
digitaal verzorgd.
Hoe kom ik aan informatie en hulp m.b.t. online onderwijs?
Op de website onder GGZ-VS beleid omtrent het Coronavirus staat ook
uitleg en instructie over het geven en volgen van digitale lessen.
Docenten hebben bericht gehad dat zij zich kunnen aanmelden voor
een digitale instructie ter voorbereiding op de lessen.
Waarover moet ik beschikken om deel te nemen aan de
Je hebt een computer, laptop, tablet of smartphone met een camera en
digitale classroom?
microfoon nodig om deel te nemen aan de digitale classroom.
Verbinding met het internet via de kabel is minder storingsgevoelig dan
wifi.
Hoe lang duurt een digitale les?
In principe houden docenten de planning van lestijden aan zoals is
ingeroosterd. Vios hebben een mail gehad over de opbouw van de
(digitale) les, deze informatie is terug te vinden via de links op de
Corona-nieuwspagina.
Kan er nog extra lestijd worden gecreëerd? Bij voorbeeld door Nee, het officiële rooster wordt aangehouden. De lessen zijn echter
inzet van vakantieweken of docentonafhankelijke dagdelen?
digitaal in de virtuele classroom in plaats van in Utrecht.
Hoe zit het met ziekte en herkansen?
Hiervoor gelden de reguliere eisen en regels zoals beschreven in de OER
en de betreffende module.
Wat gebeurt er als ik studievertraging oploop vanwege het
Hiervoor gelden de eisen en regels zoals beschreven in de OER.
coronavirus?
Hoe verloopt de communicatie rondom de maatregelen bij
GGZ-VS communiceert bij nieuwe informatie z.s.m. per mail aan direct
GGZ-VS en waar kan ik terecht met overige vragen en
betrokkenen. Vragen die niet op de Corona-nieuwspagina worden
feedback?
beantwoord kunnen worden gemaild naar info@ggzvs.nl
Door alle intensieve werkzaamheden is GGZ-VS telefonisch en per mail
moeilijker bereikbaar op dit moment dan je van ons gewend bent.
Bij dringende vragen verzoeken wij om ‘Urgent’ in het onderwerp te
vermelden in de mail naar info@ggzvs.nl
Gaat de open dag op 18 april door?
In principe ja. GGZ-VS volgt het advies van overheid en RIVM in deze.
Indien de open dag niet ‘live’ door kan gaan bij ons op locatie, zal GGZVS een digitaal alternatief aanbieden.

