Verslag van activiteiten van Shubi in 2013
Training in oktober 2013
In oktober 2013 voerden vrijwilligers van stichting Shubi een training uit op Patandi Teachers’ College in
Tanzania. Deze training is grotendeels in Nederland voorbereid en sloot aan op het Memorandum of
Understanding dat in 2012 is opgesteld door de manager van PTC en 2 bestuursleden van Shubi.
De training is in 2 fasen uitgevoerd.
Cor Pouw trainde één week 8 tutoren die docent zijn aan PTC in technische onderwerpen. Ze bepaalden
zelf de volgorde. Aan het eind van de trainingsweek waren ‘de opbouw van het hoortoestel’ en
‘basiskennis geluid’ behandeld. Cynthia van Hest en Cor Pouw bereidden de logistiek van de
vervolgtraining voor. Toen arriveerden nog 3 trainers uit Nederland.
In de 2 weken daarna zijn 73 studenten van PTC getraind in 3 onderwerpen. Elk domein werd
onderwezen door 1 of 2 Nederlandse trainers tevens werden per domein 2 tot 4 Tanzaniaanse tutoren
opgeleid. Drie groepen studenten rouleerden van vak. Twee groepen van elk 26 ‘certificate’ studenten en
1 groep van 21 diploma studenten werden samengesteld. De ‘certificate’ studenten waren na de zomer
van 2013 begonnen aan hun opleiding op PTC en de ‘diploma’ studenten hebben in een eerder stadium
al een certificaat gehaald op PTC en leren nu verder.
Stichting Shubi heeft materialen verzameld en lesmateriaal gemaakt dat is aangepast voor de situatie in
Tanzania. Management, tutoren en studenten van PTC roemen de praktische vaardigheden die Shubi
hen leert.
Cor Pauw heeft vooral aandacht besteed aan de basis opbouw van hoortoestellen. Diploma studenten
maakten ook een oorafdruk(De basis voor een oorstukje dat nodig is als je een hoortoestel draagt).
Wil van der Valk leerde studenten begrippen als geluid, gehoor en (het belang van)gehooronderzoek.
Tijdens de training werd door hen een toonaudiogram gemaakt. De diplomastudenten leerden om ook
gehooronderzoek met spraak uit te voeren. Ze vond ook nog tijd om een aantal(8) kinderen en enkele
studenten te testen en hoortoestellen aan te passen en te controleren.
Hinke Nauta en Amanda Beelen leerden studenten totale communicatie, observeren en toepassen,
alsmede interactief lesgeven. Ook werden er elke les ervaringsoefeningen in minder horen gegeven en
zorgden ze ervoor dat Tanzaniaanse tutoren elke dag gebarenles gaven.
Deze studenten en hun tutoren merkten dat een opstelling van studenten in een U-vorm tot veel meer
interactie leidt in de communicatielessen. Zo is iedereen zichtbaar. Gebaren zijn te volgen en spraak en
mimiek zijn af te lezen. Enkele tutoren toonden aan te leren van de training in de lessituatie.
De Shubi trainers hebben ervaren in welke vorm het onderwijsmateriaal voor de korte training het meest
effectief is. De tutoren zullen gaan nadenken in welke vorm zij zelf gedurende het schooljaar hun
studenten kunnen opleiden.
Voorafgaand aan de training aan de studenten en ter afsluiting is er overleg geweest met het hoofd van
Patandi College Zaïna Kabelwa. Er werden afspraken gemaakt en zo nu en dan was er contact over de
voortgang. Aan het eind van de training werd ook door haar nogmaals excuses aangeboden door enkele
items die verbetering behoefden en dankbaarheid geuit over de training.
Begeleiding op afstand per app bij het aanpassen van hoortoestellen
Ally Uwesu is een docent die in het verleden veel eigen intiatief heeft getoond om mee te mogen doen
aan een Shubi training. Inmiddels is hij docent in het speciaal onderwijs elders in Tanzania. 2 jaar
geleden kreeg hij een kleine (oude) screeningsaudiometer mee. Waarmee hij direct aan de slag ging in
zijn eigen werksituatie. Dit jaar is hij is speciaal (op eigen kosten)naar PTC gekomen om het Shubi team
om hulp te vragen om zijn kennis en vaardigheden uit te kunnen breiden. Hij heeft een koffer vol
materialen mee gekregen waarmee hij nu op de school waar hij les geeft, in principe het hele proces van
toonaudiometrie tot hoortoestelaanpassing kan verrichten. Wil van der Valk begeleidt hem op afstand
via what’s app!
Presentatie voor Pento Audiologische Centra.
In december 2013 hebben Wil van der Valk en Amanda Beelen een presentatie gegeven over Shubi.
Waarin verslag werd gedaan over het ontstaan van de organisatie en de trainingen en de activiteiten
van de afgelopen jaren.

