Tekens uit Tanzania
Evaluatie

Een van de studenten begint als volgt:
‘Dank u wel Miss Cobi dat u deze studenten de

Vijf maanden ben ik nu in Rubya Nurses
and Midwives Training Center. Ik geef
les in een ander land, met een andere
cultuur en aan studenten die minder assertief zijn dan de Nederlandse. Les geven in het
door Cobi Rietveld*
Engels: voor
mij de tweede
en voor hun de derde taal. Behalve dat
ik er anders uit zie, gedraag ik me anders, praat ik anders, kleed ik me anders
en geef ik anders les. Natuurlijk wil ik
weten of ik goed bezig ben, hoe de studenten mijn lessen ervaren en wat ik
kan verbeteren. Daarom evalueer ik nu
met de eerste jaars studenten. Aan deze
studenten heb ik lessen gegeven over gezondheidsvoorlichting, vocht en electrolyten huishouding, infusen en bloedtransfusies. Ik vraag of ze, ieder voor
zich, twee positieve punten en twee
punten ter verbetering willen beschrijven ten aanzien van mijn lessen.

gelegenheid geeft u te evalueren.’
Voorbeelden van de positieve reacties:
‘U bent altijd punctueel.’
‘U geeft les door middel van actie en hierdoor
kan ik het goed begrijpen.’
‘Vocht en elektrolyten huishouding was erg
moeilijk voor ons, maar u probeerde het steeds
weer uit te leggen.’
‘Uw bereidheid en de wens ons iets te willen
leren. Terwijl iemand probeerde een vraag te
beantwoorden, vroeg u steeds waarom. U probeerde ons te helpen verder na te denken. Ik
ben erg blij, want ik heb geleerd iets met een
reden te doen in plaats van het volgen van een
routine.’
‘Een goede methode van les geven vooral het
stellen van vragen waardoor ik de gelegenheid
kreeg mijn mening te uiten.’
‘Het rollenspel, dit hielp om te leren voorlichting te geven en we oefenden de engelse taal.’
‘U heeft geprobeerd ons veel opdrachten te
geven. Dit is erg goed want we leren van elkaar en het helpt u om te zien hoeveel procent
wij begrijpen met onze mogelijkheden.’
Voorbeelden ter verbetering:
‘Ik heb meer uitleg nodig over de vocht en
elektrolyten balans. Wilt u alstublieft langza-

of als ik te snel ga, zullen zij het aangeven. Tot slot hebben we het over het geven van aantekeningen. De studenten
zijn gewend de aantekeningen van docenten over te schrijven. Ik vind het belangrijk dat ze zelf aantekeningen leren
maken. We komen tot een compromis.
Iedere student probeert zijn eigen aantekeningen te maken. Daarnaast wijs ik
iedere les twee studenten aan, die na de
les hun aantekeningen samen doornemen en deze daarna bij mij inleveren ter
correctie. Na de correctie kunnen de andere studenten hun aantekeningen vergelijken en overnemen. Ze vragen me
richtlijnen om aantekeningen te maken. Ik leg uit dat ik vooraf aan ieder les
de leerdoelen geef, die ze als richtlijn
kunnen gebruiken. Zijn dit de eerste
stappen naar ‘zelfstandig leren leren’?
We spreken af na een paar maanden
weer te evalueren en ik vraag me intussen af wie er de afgelopen maanden en
van deze evaluatie het meest heeft geleerd...

mer gaan in de Engelse taal, want dat is een

‘s Avonds lees ik met plezier de resultaten en een paar dagen later bespreken
we wat we kunnen doen aan de belangrijkste aandachtspunten, de tijd, mijn
tempo, de Engelse taal en het geven van
aantekeningen. Mijn hoge tempo en de
tijd zijn problemen. Ik heb al meer dan
de officieel geplande lestijd gebruikt.
Een student stelt voor dat ik huiswerkopdrachten aan ze geef. Daarnaast plannen we eenmaal per week extra tijd na
de officiële lesuren voor extra uitleg, beantwoorden van vragen en oefenen. Als
de studenten mijn Engels niet verstaan
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probleem. Als u sneller gaat kan ik het soms
niet verstaan.’

* Cobi Rietveld werkt als docent ver-

‘U moet uw snelheid verminderen, vooral tij-

pleegkunde in Tanzania, via de internationa-

dens de lessen over vocht en elektrolyten ba-

le ontwikkelingsorganisatie VSO. VSO geeft

lans, want uw snelheid was erg hoog.’

geen hulp middels geld of goederen, maar zet

‘Uw uitspraak was erg moeilijk voor mij.’
‘Ik wil u vragen alstublieft goede aantekenin-

ervaren vakdeskundigen in, tegen een lokaal

gen voor ons te maken, die wij kunnen over

salaris, die hun kennis en ervaring uitwisse-

nemen zodat we kunnen onthouden wat u ons

len met collega’s ter plekke, op basis van ge-

uitlegt.’

lijkwaardigheid en respect. Draag je VSO een

‘Ik wil graag nog meer demonstratie van handelingen.’
‘Ik wil graag meer oefenen en meer herhalen.’

warm hart toe en kun je wat missen, stort op
giro 92 t.n.v. VSO in Utrecht.
Cobi Rietveld ontvangt reacties op haar werk

Een van de slotuitspraken.
‘Dank u wel voor de fijne lessen en ik bid God
dat hij u nog meer bedankt dan ik.‘

en colums graag via het redactiesecretariaat:
i.koevoet@ bsl.nl
Zie ook: www.cobiintanzania.nl
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