Aanbod

Algemene Informatie

Elk jaar verschijnt het nieuwe programmaboekje van het Post Academisch
Onderwijs Tandheelkunde uit Nijmegen. In dit programmaboekje vindt u de
cursussen zoals deze in het betre�ende kalenderjaar worden aangeboden.

Contactgegevens

Al onze cursussen zijn KRT geregistreerd en door Q-keurmerk geaccrediteerd.
Indien u hebt deelgenomen aan een van onze cursussen dan wordt uw deelname
door ons bureau doorgegeven aan de betre�ende registers.
Actuele informatie over onze activiteiten en inschrijvingen vindt u op onze
website www.paot.nl. Indien u zich registreert op onze website, dan ontvangt
u via onze digitale nieuwsbrief het laatste nieuws op cursus gebied.
Wij verheugen ons u welkom te heten op onze cursussen.
Tot ziens in Nijmegen
Herbert Vollenbrock, tandarts
PAOT coördinator
Radboudumc Tandheelkunde

PAOT bureau Nijmegen
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
T 024 - 309 28 62
E info@paot.nl
www.paot.nl
U vindt ons ook op facebook

Welkom bij het PAOT bureau

Het PAOT bureau

Inhoud van het PAOT
alumni-update pakket

Het PAOT bureau Nijmegen organiseert voor u diverse vormen van bij -en
nascholing. Omdat wij onderdeel zijn van de afdeling Radboudumc
Tandheelkunde, hebben wij de beschikking over een hyper modern gebouw
met dito faciliteiten en een corps van zeer ervaren docenten. We durven daarom
gerust te stellen dat onze cursussen van een kwalitatief hoog niveau zijn.
Al onze cursussen zijn dan ook door de Stichting QuAT geaccrediteerd en dragen
daarom het Q-Keurmerk. U heeft bij de praktische cursussen de beschikking
over een volledig uitgeruste klinische unit met een patiëntsimulator.
Alle praktische vaardigheden kunt u zodoende zonder beperkingen oefenen al
dan niet samen met uw assistente.
Twee maal per jaar organiseren we ook de alumni-updatedagen voor tandartsen.
Op deze dagen geven we een update van de nieuwste trends binnen de diverse
disciplines van de tandheelkunde. In eerste instantie zijn deze dagen opgezet
voor de alumni van Nijmegen, maar iedereen die graag op de hoogte wil blijven
van de laatste ontwikkelingen is van harte welkom.

Inhoud van het volledige PAOT alumni-update pakket:
– tweemaal per jaar een updatedag waarin een 5-tal “state of the art”
presentaties, over diverse tandheelkundige onderwerpen, aan de
orde komen. Altijd gegeven door gerenommeerde sprekers van
binnen en buiten de afdeling Radboudumc Tandheelkunde
– inloggegevens voor toegang tot de presentaties van de updatedagen, toetsprogramma’s en andere interessante tandheelkundige
informatie
– op afspraak, tijdelijk gratis gebruik van fantoomkoppen om
praktische vaardigheden te kunnen oefenen in de eigen praktijk,
alleen of met uw tandheelkundig team
– een certi�caat voor de gevolgde PAOT updatedagen
– de alumni-updatedagen zijn KRT geregistreerd en door Q-Keurmerk
geaccrediteerd, deelname wordt door het PAOT bureau aan de
betre�ende registers gemeld
– de kosten voor de 2 updatedagen zijn € 775,- per jaar, u kunt ook
eerst een introductiepakket nemen, 1 updatedag € 388,-.
Ter kennismaking bieden we de eerste alumni-updatedag direct
volgend op je afstuderen aan voor slechts € 150,– alumni-update deelnemers met een jaarcontract krijgen vanaf 2018
15% korting op onze PAOT cursussen

Ook organiseren we jaarlijks één of meerdere symposia.
We kiezen een interessant en actueel thema en zoeken
daar gerenommeerde sprekers uit binnen- en buitenland bij.
Het laatste symposium telde meer dan 180 deelnemers!

Symposia
Een nieuwe trend binnen ons aanbod van bij- en nascholing is cursussen
op locatie. We kunnen cursussen op maat aanbieden voor uw kring,
studieclub of jaargenoten, op een door u gewenste locatie. Neem hierover
contact op met het PAOT bureau. We kunnen u alleen de docenten leveren,
maar ook de gehele cursus inclusief locatie, uitnodigingen, KRT registratie
etc. Ook het verzorgen van klinische avonden behoort tot onze
mogelijkheden.

