Didactische vaardigheden en klinische les mondzorg
Cursus van 1 dag
Als mondzorgcoördinator hebt u de taak om uw collega’s te informeren. Deze cursus helpt u
daarbij. Hoe ziet een klinische les er uit en welke hulpmiddelen kunt u daarbij gebruiken.
•
•
•
•
•

Van te voren kunt u thuis kennismaken met een cd-rom met daarop een
Powerpointpresentatie die u mag gebruiken in uw klinische les(sen).
Aan het begin van de dag wordt uitgebreid aandacht besteed aan de theorie over het
geven van een klinische les, waarbij het Didactisch-Analytisch model de basis is.
Aan het eind van de ochtend gaat u aan de slag met de cd-rom en zet een korte
presentatie in elkaar.
Na de lunch verzorgt u een korte presentatie met gebruik van plaatjes van de cd-rom
en u krijgt feedback van collega cursisten en de docente.
De ervaring met de cd-rom wordt schriftelijk geïnventariseerd middels een vragenlijst, die
u later moet opsturen.

Programma
deel 1:
• intro: wat vind je van presenteren
(angst wegnemen)
• theorie klinische les met elementen uit
het DA-model
• korte presentatie in elkaar zetten

deel 2:
• mogelijkheid tot het benoemen van
eigen aandachtspunten
• presenteren van deel cd-rom
• feed-back vanuit groep en cursusleiding
• uitleg vragenlijst

Doelgroep
Verzorgenden, die de cursus Mondzorgcoördinator al gevolgd hebben, of een vergelijkbaar
niveau hebben m.b.t. kennis op het terrein van mond- en tandziekten
Na afloop......
• kent u de belangrijkste regels waaraan een presentatie moet
voldoen
• gebruikt u een cd-rom met Powerpoint presentatie
• kunt u uw presentatie op veel verschillende manieren doen
• weet u dat presenteren bij uw eigen stijl moet passen

Trainer
Dieni Masman
Omvang en duur
Eén dag
(6 contacturen: excl. voorbereiding,
incl. lunch)
Locatie
Waarschijnlijk NIGZ te Woerden, anders een
centrale gelegen locatie in de buurt van
Utrecht
Voorwaarden voor deelname
• MBO opleiding verzorgende, niveau 3
• Cursus Mondzorgcoördinator of
vergelijkbaar niveau

Deelnamekosten (incl. lunch)
€ 375,= excl. BTW
Deze cursus kan ook incompany worden
uitgevoerd. Prijs op basis van offerte
Certificaat
Deelnemers ontvangen een certificaat na
retour zenden van ingevulde vragenlisjt
Informatie bij

Midomo
Dieni Masman –Kappert
Lindenstraat 14,
5527 HN Hapert
T. 0497-388391
E. dmasman@midomo.nl

