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SHL-Groep streeft naar verbreding en verdieping van kennis binnen 

de eerstelijnsgezondheidszorg. Dit doen we onder meer door 

het bieden van geaccrediteerde nascholingen voor huisartsen, 

verloskundigen, (praktijk)assistenten en praktijkondersteuners en de 

mogelijkheid voor een Diagnostisch Toets Overleg in uw praktijk.

So you think you can teach?!
Woensdag 11 september 2013

Vanaf 17.00 uur in Etten-Leur



Programma:
17.00 uur Inloop met drankje en gebak
17.30 uur Achter de schermen

Bevlogenheid is een belangrijke eigenschap voor docenten. Wij tonen u graag 
onze bevlogenheid, aan de hand van een rondleiding in ons laboratorium of 
langs onze functieonderzoeken en beeldvormende technieken, een uniek 
kijkje achter de schermen bij SHL-Groep. 

18.30 uur Uitgebreid warm en koud buffet
19.30 uur Inspirerend lesgeven
21.00 uur Afsluiting en Borrel

Locatie(s):
De rondleiding in het laboratorium wordt gegeven op locatie De Poort, Bredaseweg 165 te 
Etten-Leur. 
Wanneer u hieraan deelneemt kunt u vanaf 17.00 uur terecht in de kantine op de 2e verdieping.
De rondleiding langs de functieonderzoeken en beeldvormende technieken vindt plaats op 
locatie Het Trivium, Trivium 71 te Etten-Leur.  
Wanneer u hieraan deelneemt kunt u vanaf 17.00 uur terecht in de kantine op de 3e verdieping.

Aanmelden of vragen?
U kunt zich aanmelden door het bijgevoegde antwoordformulier in te vullen en aan ons te 
retourneren. 
Wilt u dit formulier ook retourneren wanneer u niet aanwezig kunt zijn? Hartelijk dank hiervoor. 

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. 

Wij hopen u te zien op woensdag 11 september a.s.!

Met vriendelijke groet, e-mail: scholingen@shl-groep.nl
SHL-Groep, afdeling Scholingen telefoon: 076- 502 91 14 U
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Avondvoorzitter en gastdocente:
Angèle van de Ven, onafhankelijk 
trainer, adviseur en procesbegelei-
der. 
Gespecialiseerd in kwaliteitsverbe-
tering, effectieve communicatie en 
samenwerking. 

Key Note speaker:
Erwin J.O. Kompanje
Met: Opmerkelijke verhalen uit de
geschiedenis van de geneeskunde.
Wetenschappelijk onderzoeker aan
het Erasmus MC en auteur van o.a.
het boek ‘de Penisverkorter’.

Één van u krijgt de kans om een 
presentatie te geven en daarop be-
oordeeld te worden door het publiek. 
Een unieke kans voor u om te laten 
zien wat u verstaat onder inspirerend 
lesgeven!
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