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Maak optimaal gebruik van uw materiaal!
Het Laerdal Services-portfolio biedt uitgebreide Educatieve Services om het u 
mogelijk te maken het meeste uit uw Laerdal-materiaal te halen. In deze flyer 
treft u de mogelijkheden die wij u kunnen bieden op verschillende locaties in 
de BeNeLux. 

Heeft u zelf suggesties of vindt u niet wat u zoekt? Neem gerust contact met 
ons op!



www.laerdal.com

Cursusaanbod Benelux Najaar 2016

Introductiecursus LLEAP
Heeft u nieuwe collega’s of collega’s die de Introductiecursus LLEAP gemist hebben? 
Deze ééndaagse cursus geeft de gelegenheid om aan te sluiten bij de reeds in huis zijnde kennis!

Inhoud:
LLEAP en Laerdal Simulaton Home: werking, instellingen, troubleshooting, scenario’s: wat en wanneer? Q&A-sessie en Hands On-training.

Kosten: € 200,00 per persoon exclusief BTW (inclusief lunch).
Cursusboek LLEAP (optioneel): € 25,00 exclusief BTW

SimPad Refresher + SimDesigner (SimPad ALS)
Heeft u ooit de Introductiecursus SimPad gevolgd, maar wenst u zich meer vertrouwd te maken met alle mogelijkheden of wilt u een stapje verder 
zetten richting scenario’s? Dan is deze ééndaagse cursus voor u bedoeld! 

Inhoud:
Opfrissing vanuit uw ervaring en vragen. Hoe houd ik mijn SimPad en simulator up- to -date? Beginnerstraining “aan de slag met scenario’s voor SimPad 
in SimDesigner”: plannen, programmeren en debriefen van scenario’s, werken met trends, aanpassen van de Monitor Lay-out, troubleshooting, 
Q&A-sessie en Hands On-training.

Kosten: € 200,00 per persoon exclusief BTW (inclusief lunch).
Cursusboek SimPad (optioneel): € 25,00 exclusief BTW 
Cursusboek SimDesigner (optioneel): € 25,00 exclusief BTW

LLEAP Refresher + SimDesigner
Heeft u ooit de Introductiecursus LLEAP gevolgd, maar wenst u zich meer vertrouwd te maken met alle mogelijkheden of wilt u een stapje verder 
zetten richting scenario’s? Kies dan voor deze ééndaagse cursus!

Inhoud:
Opfrissing vanuit uw ervaring en vragen. Hoe houd ik mijn LLEAP-software en simulator up- to -date? Beginnerstraining “aan de slag met scenario’s voor 
LLEAP in SimDesigner”: plannen, programmeren en debriefen van scenario’s, werken met trends en handlers, profile editor, aanpassen van de Monitor 
Lay-out, het aanmaken van een eigen gebruikersprofiel, troubleshooting, Q&A-sessie en Hands On-training.

Kosten: € 200,00 per persoon exclusief BTW (inclusief lunch)
Cursusboek LLEAP (optioneel): € 25,00 exclusief BTW 
Cursusboek SimDesigner (optioneel): € 25,00 exclusief BTW

SimDesigner
Heeft u ooit een Introductiecursus LLEAP gevolgd, maar wenst u zich meer te verdiepen in de geheimen van een goed scenario? Dan is deze cursus 
voor u bedoeld! 

Inhoud:
Eéndaagse cursus volledig gewijd aan het opmaken, plannen, programmeren en debriefen van scenario’s aan de hand van de SimDesigner Software. Na 
de theoretische basis, heeft u de gelegenheid om zelf een scenario te schrijven en uit te testen.

Kosten: € 200,00 per persoon exclusief BTW (inclusief lunch).
Cursusboek SimDesigner (optioneel): € 25,00 exclusief BTW

 

SimPad SkillReporter (BLS)
2,5 uur durende cursus, waarin u alle functionaliteiten van de SimPad SkillReporter kan ontdekken. Haal het meeste uit uw SimPad SkillReporter!

Inhoud: 
Kabels of niet en waar dienen ze voor? Verschillen tussen Instructor – en Leerling Modus, importeren van namen in de SimPad SkillReporter, exporteren 
van de resultaten van de SimPad SkillReporter naar de PC.

Kosten: € 75,00 per persoon exclusief BTW 
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Inschrijven:
www.laerdal.com/nl/najaar2016 (Nederlandse website)
www.laerdal.com/be-nl/najaar2016 (Vlaamse website)
www.laerdal.com/be-fr/automne2016  (Waalse website)

E-mail:
U kunt uw inschrijving ook e-mailen naar : info@laerdal.nl of info@laerdal.be

Voorwaarden en betaling:

• Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u van ons een factuur. Uw inschrijving is definitief zodra wij uw betaling hebben ontvangen.
• Laerdal behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen. In overleg met u zullen wij bekijken of u eventueel 

op een andere datum / locatie wenst in te schrijven of dat wij u het cursusbedrag terugstorten.
• Annuleren kan tot 14 dagen voor aanvang van de cursus, daarna is het volledige cursusbedrag verschuldigd.
• Inschrijvingen zijn niet land- of taalafhankelijk. U kunt zich inschrijven voor de locatie en/of taal die voor u het beste uitkomt.
 

Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw gebruikelijke Laerdal-contactpersoon of met onze Customer Service op 02/253 36 96 (België) 

of 033-4220600 (Nederland).

Omschrijving Datum Trainer Locatie Land Taal

Introductiecursus LLEAP 20-09-2016 G. Lesaffer Vilvoorde België NL

SimPad Refresher + SimDesigner 22-09-2016 A. van der Wal Apeldoorn Nederland NL

SimPad Refresher + SimDesigner 27-09-2016 G. Willems Vilvoorde België FR

SimPad Refresher + SimDesigner 29-09-2016 A. Dolphijn Den Bosch Nederland NL

LLEAP Refresher + SimDesigner 04-10-2016 G. Lesaffer Vilvoorde België
 

NL

SimPad SkillReporter (BLS) 06-10-2016 A. van der Wal Apeldoorn Nederland  NL

LLEAP Refresher + SimDesigner 11-10-2016 G. Lesaffer Vilvoorde België FR

SimPad SkillReporter (BLS) 13-10-2016 P. Palmen Den Bosch Nederland NL

SimDesigner 08-11-2016 G. Lesaffer Vilvoorde België FR

SimDesigner 10-11-2016 G.Lesaffer Apeldoorn Nederland NL

SimDesigner 15-11-2016 G. Lesaffer Vilvoorde België NL

SimDesigner 17-11-2016 G.Lesaffer Den Bosch Nederland NL

SimPad SkillReporter (BLS) 22-11-2016
G. Willems
F. De Laet Vilvoorde België NL/FR
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