Het PIVO springt in de toekomst.
Want vanaf voorjaar 2022 pakt het uit met een digitale leeromgeving. Inschrijven, les volgen, toetsen indienen, cursusmateriaal opvragen... het zal allemaal gebeuren op 1 plek: WELP. Zo
tilt het PIVO zijn werking een niveau hoger waar kwalitatief en
innovatief onderwijs centraal staan.

Wat betekent dat voor jou?
WELP zorgt ervoor dat jij veel beter
het overzicht kan bewaren van je
opleiding(en). Of je nu cursist, docent
of vormingsverantwoordelijke bent.
> CURSIST

WELP, één plek voor:

Dus, wat komt er nog?
De vraag om een account aan te maken aan alle cursisten, docenten en
vormingsverantwoordelijken. U ontvangt deze vraag via een e-mail van
pivo@eu.delivery.eduframe.nl. Dit is het echte e-mailadres!
Een korte video die je heel eenvoudig uitlegt wat WELP is.

·  praktische afspraken over je opleiding
(datum, uur, leslokaal, benodigdheden)
· je online opleiding
· je cursusmateriaal
· je testen en examens

HELP wat is WELP?

·  je attesten en brevetten
·  je contact met cursisten en docenten

Een nieuw online leerplatform. Een plek waar we online kunnen
lesgeven, waar jij je opleidings- agenda kan bijhouden, waar je
kan chatten met klasgenoten, waar de docent zijn test kan posten, waar bijkomende info gevonden kan worden …

> DOCENT

Wordt dan alles online? Natuurlijk niet. Het PIVO staat nog steeds

·  de laatste informatie over je cursus

garant voor een persoonlijke begeleiding en opleidingen in de klas. Samen
met jullie zetten we de stap naar de toekomst en evolueren we richting
blended leren. Een perfecte mix tussen digitaal en klassikaal leren.

·  een plaats om te praten met je
cursisten

WELP maakt jouw leven makkelijker:
· je cursussen op één plek

·  je opleidingsagenda

> VORMINGSVERANTWOORDELIJKE

WELP, een eigen account met:

ENKELE TIPS:
Inloggen kan maar met 		
1 e-mailadres.
I nschrijven doe je nog steeds
via e-mail naar het PIVO of
de desbetreffende school
A
 ctiveer onmiddellijk je
account. Je ontvangt hiervoor van het PIVO een e-mail.
H
 eb je nog vragen? 		
pivowelp@vlaamsbrabant.be

WEETJE
WELP is het volledige
leertraject, dat een
volgroeide leeuw zal
worden dankzij de samenwerking tussen cursisten,
docenten én het PIVO.
En wat is dan CANVAS?
Deze term staat voor
dé plek waar je onze
online leeromgeving
terugvindt.

·  een overzicht van alle collega’s die
opleidingen volgen
·  alle informatie over de opleidingen
· inplannen van opleidingen

Inloggen kan via
pivo.eduframe.nl
of scan deze
QR-code

