Digitale leeromgeving – direct linken naar modules
De digitale leeromgeving is een portaal dat een breed kennisaanbod heeft voor
raadsleden en griffiers. Met meer dan honderd modules met handreikingen,
leerlijnen, videocolleges en achtergrondinformatie krijgt het raadslid kennis,
vaardigheden en inzicht om het raadswerk goed en effectief uit te voeren.
Om raadsleden te faciliteren is het mogelijk direct naar modules te linken,
bijvoorbeeld vanuit het raadsinformatiesysteem. Zo kan bij elk agendapunt voor
de raadsvergadering worden verwezen naar het passende informatieaanbod om
alles te weten over het onderwerp om goed de kaderstellende, controlerende en
volksvertegenwoordigende rol van de raad te kunnen oppakken.
Voor de volgende modules kan de volgende directe link worden gebruikt om
raadsleden te helpen snel en gemakkelijk bij dat onderwerp uit te komen:
6 adviezen voor een nieuwe raad
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module026
Aan de slag met de omgevingswet
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module034
Aan de slag met het Raadsinstrumentarium
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module
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Agressie tegen raadsleden
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module006
Beter online debatteren
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module
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Burgemeesterbenoeming & de raad
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string= module020
Burgerbegroting
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string= module018
Corona en de rol van de gemeenteraad
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module
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Datagestuurde overheid & informatisering
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string= module105
Debatteren
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string= module063

Desinformatie in je gemeente, game
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module
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Digitalisering in beeld
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module
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Doorgaan of niet?
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module
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E-learning burger- en overheidsparticipatie
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string= module057
E-learning financiën
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string= module055
E-learning Omgevingswet
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string= module056
E-learning regionale samenwerking
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module058
E-learning rollen en instrumenten
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module059
E-learning sociaal domein
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module060
E-learning Veiligheid
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module061
Financiële sturing op regionale samenwerking
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module
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Gemeentefinanciën en -belastingen
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module009
Gesprekstool warmtetransitie
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module
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Gespreksvoering: Luisteren+doorvragen
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module072
Grip op grote projecten
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module
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Grip op Jeugdzorg
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module
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Grondbeleid voor raadsleden
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module098
Haal als griffier meer uit de digitale leeromgeving
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module
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Haal als raadslid meer uit de digitale leeromgeving
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module
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Hoe beoordeel je een raadsvoorstel?
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module110
Hoe maak je een sterke griffie voor en sterke raad
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module
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Hoe zet ik een krachtenveldanalyse in?
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module
111
Hoe ziet de gemeente eruit?
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module004
Hoe zit de gemeentepolitiek in elkaar?
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module033
Houd grip op het begrotingsproces
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module038
Hulptroepen van de raad
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module029
Infographic excellent onderhandelen
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module094
Infographic regionale energiestrategie (RES)
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module108
Infographic timemanagement
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module092
Informatieformat WGR
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module
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Integriteit: de dilemma’s voor politici

http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module044
Integriteit: gedragscodes voor politici
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module045
Integriteitstoets kandidaat-raadsleden
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module046
Introductie belangrijkste wetten
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module068
Inzicht in de jeugdsector
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module053
Juridische kennisclips
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module062
Kinderraad en de Kinderburgemeester
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module106
Krachtie raad
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module
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Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module
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Non-verbale communicatie 1
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module070
Non-verbale communicatie 2
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module071
Omgaan met bedreiging en intimidatie
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module076
Omgevingswet in een notendop
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module040
Omooc Omgevingswet
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module037
Onderhandelen
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module
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Onderhandelingstechnieken
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module100
P&C-cyclus gemeente
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module012

Persoonlijke effectiviteit 1: assertiviteit
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module075
Regionale energiestrategie en de rol van de raad, video Marcel Boogers
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module
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Regionale Energiestrategie (RES) – Infokaarten
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module099
Rol gemeenteraad, uniek samenspel
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_st ring=module
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Rollen raad transitievisie warmte
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module
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Succesvol voorzitten
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module041
Timemanagement matrix infographic
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module093
Tips voor een vliegende start!
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module025
Toolkit democratische weerbaarheid
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module107
Transitievisie warmte
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module039
Vergadering voorbereiden
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module003
Virtueel vergaderen
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module
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Voorzitten
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module
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Wat doet een raadslid?
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module
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Webinar "Online vergaderen en besluiten voor raadsleden"
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module
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Webinar open data
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module047
Wegwijzers warmtetransitie
http://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=module
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Bron:
Dit overzicht is op 17 juni 2021 gemaakt. De Nederlandse Vereniging voor
Raadsleden als beheerder van de leeromgeving breidt dit regelmatig uit.

