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OVER DE TWEEDE EN DERDE MEETING 

 Om docenten uit te nodigen tot deelname aan de TOT workshops 

werden twee folders ontwikkeld en vertaald in de talen van de 

partnerlanden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 De partners legden contact met scholen in de zorgsector en andere 

organisaties van de initiële en voortgezette opleiding van 

verpleegkundigen en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg  

 

 

 

 

 

 

 

 Zowel het IENEproject als het transculturele PTT/IENE model werden 

voorgesteld.  

 Het lesmateriaal werd bezorgd aan alle docenten.  
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Dragica Baric Büdel, van de  

organisatie AWO in Duitsland, gaf een 

lezing over de interculturele 

bewustwording AWO in Germany. 

 

 

 

 

Al vanaf 2000 nam de AWO Federeal 

Conference beslissingen over de 

interculturele bewustwording (IKÖ).  

Mevr. Baric Büdel legde via 

voorbeelden uit hoe AWO de 

beslissingen in termen van 

organisatorische, structurele en zelfs 

architectonische veranderingen 

implementeerde.  

  

 

 

MEETING IN BERLIJN, DUITSLAND 

6th – 8th September 
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RESULTATEN 

1. Training of Trainers (TOT): 
Inhoud en werkmiddelen  

2. Trainingsplan en uurrooster 
voor de worksops in Romenië, 
Duitsland, België en Frankrijk  

3. Methodologie enhulpmiddelen 
voor de TOT evaluatie 

4. Tweede versie van de 
website 

5. Interim rapport (draft) 

6. Nieuwsbrief 3 (plan) 

DOELSTELLINGEN 

Lokale workshops 
organiseren (uurrooster, 
trainingsplan, trainings-
materiaal en hulpmiddelen) 
 
De methodologie en 
hulpmiddelen ter evaluatie 
van het TOTmodel, onder 
coördinatie van de externe 
evaluator, ontwikkelen.  
 
Het interim rapport 
voorbereiden 
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Roemenië:  19 september 2011 

Duitsland:   11 oktober 2011 

België:        26 oktober 2011 

Frankrijk:    22 november 2011 

 

 

TOT WORKSHOPS 

 

 

 

 

 

Een levendig rapport 

Op dinsdag 22 november kwam prof Rena Papadopoulos samen met Dr Gina Taylor naar 

Lyon om de groep Franse docenten en professionals te ontmoeten in het kader van de 

TOT workshop. 14 personen (waaronder één man) waren aanwezig in de IFSI instituut  

voor verpleegkunde van “LE VINATIER” gelokaliseerd in één van de meest belangrijke 

psychiatrische ziekenhuizen van Lyon. 

Een goede kop koffie of thee met croissants werd zeker geapprecieerd, daar een aantal 

studenten van het verre Zuid-Frankrijk of uit steden op meer dan honderd km van Lyon 

afkomstig waren. De zon toonde zich net toen Pr. Papadopoulos zichzelf voorstelde, na het 

welkomswoordje van de directeur en pedagogisch verantwoordelijke van de school. Direct 

dompelde ze ons onder in het culturele awareness bad via de uitleg van de verschillende 

betekenissen en de afkomst van haar voor- en familienaam en de betekenis in haar Grieks 

Cypriotische moedertaal. 

Tijdens de voorstelling van de naambetekenis van elke deelnemer kwamen buitengewone, verrassende en 

emotionele verhalen naar boven die naar waarheid aan de groep toevertrouwd werden. Elk authentiek en persoonlijk 

detail werd met grote aandacht beluisterd.   

De training startte hierna intensief en Prof Papadopoulos maakte een 

interessante analyse van de net gebrachte materialen voor een 

culturele benadering: We waren snel overtuigd van het belang ervan in 

ons leven. De diversiteit sprak voor tolerantie en respect.  

 

 

 

Professor Rena 

Papadopoulos 

en Dr Gina 

Taylor reisde 

naar elk 

partnerland 

om de 

workshops ter 

plekke te 

ondersteunen  

Tot Workshop in France 
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Tot Workshop in Romania 

 

 

De dag verliep volgens het vooropgestelde programma: iedereen had een spreekbeurt voorbereid over een gekozen 

onderwerp die verbonden was met hun eigen professionele activiteit. Na het website bezoek, was er tijd voor een 

lunch met een aantal typische voorbeelden van de 

Franse gastronomie.  De “Beaujolais nouveau” wijn te 

en de “Comté kaas” mogen zeker niet vergeten worden! 

Het groepswerk hielp de docenten en 

hoofdverpleegkundigen bepalen welk onderwerp ze 

zouden kiezen om hun eerste ervaring met de 

implementatie waar te maken: tolerantie, vertrouwen en 

respect. Voor het curriculum in EVET, werd  het 

organiseren van een culturele dag in een geriatrisch 

ziekenhuis voorgesteld. Vooral omdat daar 

moeilijkheden zijn met buitenlandse verpleegkundigen. 

Gina Taylor presenteerde twee case studies en 

beantwoorde de vragen in het Frans, wat gemakkelijker 

was voor de aanwezigen.  

Daarna hadden we een informele babbel over de toekomst van de implementatie. Velen hadden een duidelijk beeld 

over wat culturele competentie was en wilden in de toekomst het PTT model gebruiken in het eigen curriculum en op 

het werkveld. Allen zijn van plan contact te houden en samen te werken om zo de strikte planning voor implementatie 

gegeven door prof. Papadopoulos te kunnen volgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the 
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be 
made of the information contained therein."  

4th meeting  

Aix en Provence, 

France 

18th-21st April 2012 
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