
Op zoek naar een passende ruimte voor een training, scholing of bijeenkomst?
Het Bardo Leerhuis biedt veel mogelijkheden.

Kennis en kunde ontwikkelen en delen; een belangrijke pijler van de Bardo activiteiten
Continu kennis- en kundeontwikkeling en overdracht is voor Bardo essentieel en vormt een
belangrijke pijler van de Bardo-activiteiten. Bardo wil een ontmoetingsplaats creëren rondom
palliatieve zorg en stelt daarom de Leerhuis ruimte in het hospice ook beschikbaar voor
externe partijen in de regio die kennis en kunde rondom de laatste levensfase willen delen.

Lichte, moderne en ruime Leerhuis ruimte
Bardo beschikt over een lichte, moderne ruimte van 80m2, specifiek ingericht voor scholingen en
bijeenkomsten. De ruimte is gesitueerd in een aparte vleugel van Hospice Bardo, zodat de gasten
geen onnodige overlast ondervinden. Vanuit het Leerhuis is er prachtig uitzicht op de landelijke
Geniedijk.

Groepsgrootte en opstellingen
Groepen tot maximaal 40 personen zijn welkom in het Leerhuis.
Diverse opstellingen, afhankelijk van de groep en de doelstelling van de meeting, zijn mogelijk.
Voorbeelden van opstellingen: theateropstelling, U-vorm, kleine groepjes aan tafels, een grote kring.
Wij denken graag mee over een goed passende, meest optimale indeling.

Moderne middelen
In het leerhuis is een groot, verrijdbaar en in hoogte verstelbaar interactief scherm aanwezig. Dit
scherm werkt draadloos via Wifi en met een minicomputer. Zowel presentaties op USB-stick als
informatie die online beschikbaar is kan eenvoudig worden weergegeven. Door het draadloos werken
kan de spreker zich gemakkelijk en vrij in de ruimte bewegen.

Ook geregeld
Er zijn standaard 2 flipover sets in de zaal beschikbaar, zodat discussies en aantekeningen
gemakkelijk vast te leggen zijn. Wij zorgen voor koffie, thee, water en koekjes voordat de bijeenkomst
start en (in overleg) tijdens de pauze. Indien catering gewenst is kunnen we soep en/of broodjes
verzorgen. Een ruim dakterras sluit aan op de Leerhuis ruimte en kan tijdens de pauzes worden
gebruikt.



Informeer naar de mogelijkheid voor een rondleiding
Is er belangstelling om voor of na de bijeenkomst een indruk van het hospice te krijgen? Het
Bardo-team geeft graag een rondleiding aan bezoekers van het Leerhuis. Geef dit wel van tevoren
aan, zodat we dit goed kunnen organiseren.

Tarieven Leerhuis

Tarief per dagdeel * € 250

* Tarieven zijn per dagdeel (ochtend, middag of avond) en onafhankelijk van groepsgrootte
* Bardo brengt geen BTW in rekening
* Presentatiemiddelen: gebruik van interactief draadloos scherm en 2 flipovers
* Inclusief koffie en thee

Parkeren
Omdat Bardo midden in een woonwijk ligt, zijn parkeerplaatsen schaars en is de parkeerdruk vaak
hoog. Op 4 minuten loopafstand van Bardo biedt parkeergarage ‘De vier meren’; Burgemeester van
Stamplein 46 in Hoofddorp voldoende parkeerplaatsen.

Interesse?
Voor meer informatie en/of reserveringen:
neem vrijblijvend contact op met leerhuis@hospicebardo.nl of bel 020-333 47 00.

Graag tot ziens in het Bardo Leerhuis!
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