
Bent u een gepassioneerd docent?

Bent u geïnteresseerd in Het Nieuwe Leren?

Bent u de kennisdeler van de toekomst?

Laat u inspireren met de training

‘Flexibel leren in
een digitale wereld’



MIJN SSR
Ook SSR gaat niet voorbij aan de ontwikkelingen. We werken hard 
aan de integratie van leren en werken, waardoor een leeractiviteit 
effectiever wordt. Waardoor kennis op een zodanige wijze over-
gedragen wordt, dat de cursist er direct op de werkplek direct 
profijt van heeft. Daarvoor bieden we een online leeromgeving 
aan: MIJN SSR.

Wij dagen docenten uit om hun leeractiviteit om te bouwen tot 
een digitale leerervaring in MIJN SSR. Met de nieuwe training 
‘Flexibel leren in een digitale wereld’ nemen we u mee in de 
laatste ontwikkelingen. We gaan hierbij in op vragen als: Wat 
betekenen e-learning en blended leren? Wat is het verschil tus-
sen een webcollege en een webinar? Hoe maak je een digitale 
leeractiviteit en hoe maak je 
deze aantrekkelijk voor je cur-
sisten?

U ervaart wat er mogelijk is 
op het gebied van digitaal 
leren met tools als: webcol-
leges, video, digitale toetsen, 
quizzen, online opdrachten, 
polls, social - en blended le-
arning. Dit door middel van 
online zelfstudie (inclusief 
opdracht) en een middagbij-
eenkomst bij SSR.

Flexibel leren
in een digitale
wereld
Onze samenleving verandert snel. Opgroeien en werken 
in de 21ste eeuw vraagt nieuwe kennis en andere vaar-
digheden. Door technologische ontwikkelingen en met 
de komst van allerlei soorten media is er veel informatie 
beschikbaar. De sociale interactie verloopt anders dan 
voorheen. 

Onderwijs wordt daarom ingericht op de 21e eeuw. Want 
leren gebeurt niet meer alleen met de hulp van boeken 
en hoorcolleges. Het gebruik van digitale middelen voor 
het ondersteunen van leren en kennis delen is een feit. 
De eerste IPad scholen, de online Universiteit van Ne-
derland, de Open Universiteit en massive open online 
courses (MOOC); het zijn enkele voorbeelden. 

Zo wordt het mogelijk om in deze drukke tijd te leren op 
een tijd en plaats die we zelf kiezen.



Na afronding van deze training:
-  bent u bekend met de verschillende functies en mogelijkheden 

van MIJN SSR
-  hebt u inzicht in de mogelijkheden en meerwaarde van e-lear-

ning in het algemeen
-  bent u in staat om e-learning te verwerken in het onderwijs dat 

u verzorgt voor SSR
-  kunt u een geschikte vorm van e-learning koppelen aan een 

specifiek leerdoel
-  weet u waar digitale opdrachten aan moeten voldoen om effec-

tief te zijn en het leren optimaal te ondersteunen
-  weet u welke personen binnen SSR u kunnen ondersteunen en 

adviseren bij het ontwerpen en maken van e-learning activiteit

Wanneer?
De eerste twee cursusdata staan nu gepland; 31 maart 2015 en 
7 oktober 2015 vanaf 13.30 uur. Locatie SSR Utrecht. Afhan-
kelijk van de belangstelling zullen meerdere trainingsmiddagen 
worden georganiseerd.

Kosten
Deelname aan deze training is kosteloos. U kunt zich inschrijven 
via ssrservicedesk@ssr.nl. Vermeld daarbij uw naam en de cur-
suscode (ARDOOP03).

De trainers Judith Mombarg en Astrid Hopma, de specialisten 
bij SSR op het gebied van digitaal leren en medewerkers van 
het team iSSR hopen u te mogen ontmoeten!



SSR: Goed opgeleid voor een rechtvaardige samenleving www.ssr.nl

Permanente educatie waarbij leren en werken in een continue
cyclus geïntegreerd zijn, is meer dan noodzakelijk voor de rech-
terlijke organisatie. Rechters en offi cieren van justitie zijn daarbij 
niet langer ‘passieve consumenten van kennis’ maar actieve regis-
seurs van hun eigen educatie en professionele ontwikkeling.

SSR faciliteert dit door trainingsmethodes te transformeren 
naar moderne, interactieve en digitale leeractiviteiten en kennis 
24/7 beschikbaar te stellen. Het resultaat? Een online network 
van juridische professionals waar kennis en ervaring met elkaar 
gedeeld wordt.


