Cursus PDL
Coach
Cursus PDL coach:
11 mei 2018
Verdiepingscursus voor PDLcoaches:
22 juni 2018
Voor wie is de 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 alleen nog
aan de nodige aan leservaring?
Dan is de cursus PDL-coach wat voor jou! De
cursus is bestemd voor iedereen die een taak
vervult of wil gaan vervullen binnen een
groep/team waarbij het uitbreiden en
vergroten van PDL vaardigheden het doel is.
Op deze dag leer je allerlei didactische
aspecten die een PDL-coach moet weten en
beheersen om de taak van PDL-coach binnen
een afdeling/team goed ten uitvoer te
brengen:
• Het geven van instructie, bijvoorbeeld tijdens
een klinische les over PDL
• een vakinhoudelijk overleg organiseren
• een workshop geven voor je collega’s
Je leert welke didactische werkvormen je hierbij
kunt gebruiken en hoe je een plan kunt maken
voor kennisoverdracht aan collega’s.
Je gaat zelf oefenen met rollenspellen en
groepsopdrachten.
Voorwaarden:
Een voltooide PDL-cursus is vereist.

Door wie worden deze cursussen
gegeven?
De scholing wordt gegeven door Nory
Tromp. Zij is 2e en 1e graads docent
verpleegkunde, PDL-docent en
bestuurslid
van Stichting PDL.
Met haar jarenlange ervaring en
aanstekelijke enthousiasme weet zij ook
jou zeker te inspireren.

Voor wie is de
verdiepingscursus?
Voor diegenen die de cursus PDL-coach
hebben gevolgd.
Op deze dag gaan we verder in op de
praktijk en de ervaringen die je hierbij
hebt opgedaan. Bijvoorbeeld:
• Hoe zorg je er voor dat geleerde PDLvaardigheden niet wegzakken?
• Hoe profileer je je als PDLdeskundige?

Prijs:
Eén dag :€ 400,00 (excl. btw)
Twéé dagen: € 750,00 (excl. btw)
Het lesboek, lunch, koffie, thee, fris is bij de prijs
inbegrepen.
Aantal deelnemers:
Minimaal 6, maximaal 14 deelnemers.
Aanmelden:
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

Wanneer:
Vrijdag 11 mei 2018:

Cursus PDL-coach

• Hoe geef je advies op PDL-problemen
op te lossen?
• Hoe ga je om met weerstanden in
een team?
• Hoe kun je blijvende veranderingen
binnen je team op gang brengen?
• Hoe kun je anderen laten groeien
door jouw kwaliteiten?
Aan de hand van je eigen ervaringen
en praktijksituaties gaan we je hierbij
helpen zodat PDL een vaste plek krijgt
binnen jouw team.
Je gaat ook op deze dag oefenen met
rollenspellen en groepsopdrachten.
Voorwaarden:
Voor deze cursusdag is het noodzakelijk
dat je eerder de PDL-coach cursus hebt
gevolgd.

Vrijdag 22 juni 2018:

Verdiepingscursus voor PDL coaches

Tijd:
09:00 – 16:00 uur

Locatie:

Meer informatie?
Stuur een mail naar:
Mobicare@stichtingpdl.nl

Restaurant “de Keizerskroon”,
Stromarkt 12
7411PJ Deventer.

Deze cursus wordt
georganiseerd door
Mobicare-PDL consult,
uitgeverij van PDL
publicaties en
lesmateriaal.

Inschrijfformulier
Cursus PDL-coach
- Basis cursus
- Praktijktraining
Ik geef me op voor (kruis aan wat van toepassing is) :
Datum:

 Vrijdag 11 mei 2018: Cursus PDL coach
 Vrijdag 23 juni 2018: Verdiepingscursus voor PDL coaches

Prijs:

€ 400,00 (excl. btw) voor één dag
€ 750.00 (excl. Btw) voor beide dagen

Locatie:

Restaurant “de Keizerskroon”
Stromarkt 12
7411PJ Deventer.
mw. Nory Tromp, 2e en 1e graads docent verpleegkunde, bestuurslid Stichting
PDL
09:00 – 16:00 uur

Trainer:
Tijd:

Het cursusmateriaal, de lunch en koffie en thee zijn bij de prijs inbegrepen.
Na afloop ontvangt u een certificaat van deelname van de Stichting PDL.
Gegevens deelnemer:
Achternaam en voorletters: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(indien gehuwd ook meisjesnaam)

Roepnaam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum*:

..........-………..-………..

Geboorteplaats*:…………………………………………………………………………………………………

Privéadres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode en plaats: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer mobiel:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mailadres:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Functie:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Certificaat PDL-training behaald op: ..........-………..-………..
Certificaat PDL coach behaald op: ..........-………..-………..
* (gegevens nodig voor het certificaat)
Gegevens werk:
Werkzaam bij:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Postcode en plaats:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer werk:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mailadres werk:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Betaling:
De factuur kan verzonden worden naar:
Factuur werkadres t.a.v.:

□ Privé adres

□ Werk adres

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mailadres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ondertekening:
Datum:………..-………..-………..

Plaats: ………………………………………………………………………………………………………………

De deelnemer…………………………………………………………………………………………..
Ik verklaar tevens kennis te hebben genomen van de Algemene voorwaarden en de
annuleringsvoorwaarden voor de cursus PDL-coach.

Dit formulier s.v.p. opsturen naar:
Mobicare
Operastraat 28
7534EA Enschede
Of scannen en mailen naar:
mobicare@stichtingpdl.nl
Algemene voorwaarden cursus PDL-coach
1. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van het ingevulde
“Aanmeldingsformulier” behorende bij deze cursus.
2. Voorwaarde is het gevolgd hebben van de 10-delige PDL-cursus en het in bezit hebben van
een certificaat hiervan.
Mobicare behoudt zich het recht voor een aanmelding tot inschrijving niet te accepteren
wanneer een cursus voor de betreffende deelnemer als “niet geschikt” wordt geacht.
3. Na aanmelding wordt een bevestiging van de inschrijving opgestuurd. Enkele weken voor
aanvang van de cursus wordt de factuur verstuurd.
4. Minimale deelname is 6 personen. Mobicare is gerechtigd de cursus te verschuiven naar een
latere datum bij bijvoorbeeld onvoldoende deelname. Hiervan worden de deelnemers voor
aanvang van de cursus op de hoogte gesteld.
5. Mobicare behoudt zich het recht voor om in het cursusprogramma organisatorische en/of
inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
6. Alle gefactureerde bedragen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
Alle kosten ontstaan door tekortkomingen in de voldoening van de door de opdrachtgever
verschuldigde bedragen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
7. De deelnemer is niet gerechtigd het schriftelijke cursusmateriaal van Mobicare of ander
cursusmateriaal op enigerlei wijze te kopiëren ; niet voor eigen gebruik, niet voor
beschikkingstelling aan derden.
8. Door aanmelding verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden
van Mobicare. (vermeld op www.voorwaarden.net en op de site van stichting PDL onder
“Mobicare”.
9. Mocht er bij de lunch rekening gehouden worden met een dieet of voedselallergie dan
verzoeken we u dit vooraf door te geven.

Annuleringsvoorwaarden:
1. De deelnemer heeft het recht deelname aan de cursus te annuleren per aangetekende
verzonden brief. Uitgegaan wordt van de datum van de poststempel .
2. Bij annulering tot één maand voor aanvang van de cursus is de deelnemer verplicht 50% van
het afgesproken lesgeld te betalen.
3. Bij annulering binnen één maand voor de aanvang van de cursus is de deelnemer verplicht
100% van het lesgeld te betalen.
4. In geval de deelnemer na aanvang van de cursus de deelname beëindigt of anderszins niet
aan de training deelneemt, heeft de deze geen recht op enige terugbetaling.

Route:

Met de auto:
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.

