Cursus PDL-coach
Heb je de PDL-training gevolgd en heb je ook altijd al het enthousiasme voor PDL willen
delen met je collega’s?
Ontbreekt het je echter nog aan de nodige aan leservaring?
Dan is de cursus PDL-coach wat voor jou!
Op deze dag leer je allerlei didactische aspecten die een PDL-coach moet weten en
beheersen om de taak binnen een afdeling/team goed ten uitvoer te brengen:
Het geven van instructie tijdens een klinische les over PDL of een vakinhoudelijk overleg of
workshop geven voor je collega’s. Tijdens deze dag krijg je informatie en feed-back door zelf
te oefenen met rollenspellen en groepsopdrachten.
Datum: vrijdag 26 mei 2017.
Prijs: € 400,00 (incl BTW)
Locatie: Restaurant “de Keizerskroon”, Stromarkt 12,7411PJ Deventer.
Trainer: mw. Nory Tromp, 2e en 1e graads docent verpleegkunde, bestuurslid
Stichting PDL
Tijd: 09:00 – 16:00 uur (incl. lunch)
Het lesboek is bij de prijs inbegrepen.
Na afloop ontvangt je een certificaat als bewijs van deelname van de Stichting PDL.
Voor wie is de dag bestemd?
De dag is bestemd voor mensen iedereen die een taak vervult of wil gaan vervullen binnen
een groep/team waarbij het uitbreiden en vergroten van PDL vaardigheden het doel is. In
deze scholing leer je welke didactische werkvormen je hiervoor kunt inzetten en hoe je een
plan kunt maken voor kennisoverdracht aan collega’s. Voor velen is deze cursus ook de
eerste stap geweest richting PDL-docentschap.
Voorwaarden: Voldoende voorkennis hebben van PDL. Een voltooide 10-delige PDL-curus is
vereist.
Minimum aantal deelnemers: 6, maximum aantal deelnemers 14.
Je kunt je opgeven door het aanmeldingsformulier* in te vullen en dit per mail of per post
sturen aan:
Mobicare PDL-consult
Operastraat 28
7534 EA Enschede
mobicare@stichtingpdl.nl

*Lees goed de deelnamevoorwaarden die bij het aanmeldingsformulier zitten!

Route

U komt van de A-1. Linker rijbaan aanhouden, 3 stoplichten rechtdoor rijden.
Shell station aan de rechterkant, linker rijbaan aanhouden.
Over de sluis rijden, links aanhouden.
1e stoplicht linksaf (Zutphenselaan), deze laan gaat over in Pothoofd.
Links aanhouden, bij het stoplicht onder de brug rechtdoor.
U rijdt nu op de Welle.
1e stoplicht rechtsaf P Grote Kerkhof-Nieuwe markt Op deze 2 pleinen kunt U de hele dag
parkeren.
Indien U rechtdoor rijdt (dus niet naar beide pleinen) rijdt U door de Hofstraat. Einde linksaf,
dan rechtsaf U bent nu op de Stromarkt, waar de Keizerskroon zich bevindt. Hier kunt U ook
(beperkt) parkeren.

