Reisverslag Zweden
-Een reisverslag van Marit, Noortje en Elke.
In het weekend van 20-21 mei hebben we de reis naar Stockholm gemaakt waar we een
docentenuitwisseling hadden met het Karolinska Instituut met als een van de doelen het ontwikkelen
van een joint course.
Maandagochtend om 9 uur heeft eerst Marit haar les gegeven in het kader van public health. Ze nam
de studenten mee in het stappenplan om een interventie te ontwikkelen, te implementeren en te
evalueren. Dit aan de hand van de methodiek ‘intervention mapping’ en interculterele voorbeelden. De
studenten waardeerden de les en het onderwerp en gaven nog praktische tips, die we konden
meenemen voor de opzet van de joint course.
Na de les van Marit gaf Elke een les over ‘Place of birth, a choice? Midwifery in the Netherlands’. In
deze les was het sociale en medische model geïntegreerd. Door middel van een oefening hebben we
verschillende visies besproken en hebben de studenten meer bewustzijn kunnen krijgen over hun
eigen visie en de eventuele visie van de zwangere.
Zoals dat in Zweden gaat, was er ruimte voor een fijne lunch. Iedereen haalt haar lunch en zet het dan
op een dienblad (bricka) netjes terug. Voor sommigen zeker herkenbaar als bij de IKEA.
s’ Middags hebben we gewerkt aan de joint course, die steeds meer vorm krijgt. De betrokken landen
zijn Zweden, Malawi en Nederland (allemaal zelfde tijdszone). De inhoud is steeds duidelijker. De
lesinhoud, de inhoud van de opdrachten en de eindproducten worden ook steeds duidelijker én beter.
Hier is goed over nagedacht en is tevens ondersteund door een onderwijskundige van het Karolinska
Instituut. Zij is gespecialiseerd in internationalisering. Er wordt straks gewerkt aan opdrachten in een
internationaal samengesteld groepje (twee studenten van Zweden , een van Nederland en een van
Malawi). Het Karolinska Instituut is bereid de ICT te faciliteren door middel van CANVAS (een zeer
gebruiksvriendelijk en moderne versie van een soort Blackboard). Malawi heeft soms stroomonderbrekingen en dan is CANVAS ideaal, want je kunt ook offline de opdrachten maken. We gaan
CANVAS aanstaande periode testen. WhatsApp wordt ook gebruikt als communicatiemiddel tussen
docenten en studenten in de joint course. De docenten WhatsAppgroep is aangemaakt voor snel
onderling contact.
Elke heeft dinsdagochtend een les aan de studenten bijgewoond in het Zweeds, die les wordt straks in
de joint course in het Engels gegeven. Elke was tevreden over de aangeboden diepgang en denkt dat
deze lesinhoud van meerwaarde kan zijn voor een Nederlandse verloskundige. Hoe je in een
verschillende soorten samenleving rekening kan houden met groeps-persoonsbegrip en individueel
persoonsbegrip waren echte eye-openers.
Tot zover deze samenvatting.
Med vanlinga hälsningar,
Marit, Noortje en Elke

