Didactische vaardigheden en klinische les mondzorg
Cursus van 2 dagdelen
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.
•

•
•

Het eerste dagdeel staat in het teken van het kennismaken met een cd-rom met
daarop een Powerpointpresentatie die u kunt gebruiken in uw klinische les(sen).
Uitgebreid wordt aandacht besteed aan de theorie over het geven van een klinische
les, waarbij het Didactisch-Analytisch model de basis is.
Tussen de twee dagdelen in is het de bedoeling dat u een klinische les geeft aan
medewerkers van de eigen afdeling/instelling.
Het laatste dagdeel is vooral bedoeld om ervaringen uit te wisselen, m.n. over het
presenteren en de voorbereiding. De ervaring met de cd-rom wordt schriftelijk
geïnventariseerd middels een vragenlijst.

Programma
Dagdeel 1:
• intro: wat vind je van presenteren
(angst wegnemen)
• theorie klinische les met elementen uit
het DA-model
• uitleg vragenlijst

Dagdeel 2:
• uitwisselen ervaringen over het geven en
voorbereiden van de klinische les.
• presenteren in 2-tallen van deel cd-rom.
• mogelijkheid tot het benoemen van
eigen aandachtspunten
• feedback vanuit groep en cursusleiding

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
Twee dagdelen (6 contacturen)
Voorwaarden voor deelname
• MBO, niveau 3
• Cursus Mondzorgcoördinator of
vergelijkbaar niveau
Certificaat
De deelnemers die beide dagdelen
aanwezig zijn geweest en de vragenlijst
hebben ingevuld, ontvangen een certificaat

Deelnamekosten
Op basis van een offerte
Bij voldoende belangstelling kan deze
training ook open worden uitgevoerd
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