
Reacties van deelnemers ‘Samen op Reis 
 
Wat is jou het meest bijgebleven van deze bijscholing en waarom? 

• Het spelelement met alle mogelijke variaties in counselingsgesprekken en het samen praten over 
ieders ervaringen en ideeën in het counselen. 

• De open gesprekken die ontstaan door het spelen van het spel.  
• De diversiteit en ontspanning, hele fijne sfeer. Geen verplichte gesprekjes oid. Veel tijd voor overleg 

en sparren met elkaar.  
• De onbewuste vooroordelen die je toch hebt/maakt. De tips en hoe je het ook kunt aanvliegen van 

de anderen. 
• De aandacht voor de verschillende soorten mensen die er zijn. 
• Dat er over meer te counselen valt dan ik vooraf bedacht had en er altijd ruimte moet zijn voor de 

emoties van mensen. 
• De leuke opzet van de MIO door het spel te spelen. Het anders zijn dan alle andere scholingen was 

wat mij betreft zeer welkom.  
• Speelse manier, interactief, voldoende diepgaande reflectie. Iedereen even veel aan bod gekomen. 

Leerzaam andere ideeën, werkwijzen te horen. 
• Nadenken over welke vooroordelen je hebt. Benadrukken dat het niet het leukste gesprek is wat je 

gaat voeren maar dat het wel belangrijk is dat ze overal van op de hoogte zijn, ook het eventuele 
vervolg traject. 

 

De bijscholing had de vorm van een serious game. Wat vond je van deze werkvorm? Droeg het bij 

aan het leerproces en waarom? 

• Zeer prettig, houdt het boeiend 
• Prettig, je leert zonder dat je het door hebt. Dmv spel doe je actiever mee. 
• Het was hierdoor luchtig en houdt het gezellig, leuke onverwachte wendingen maakt het actief 
• Prettig, ongedwongen met veel eigen inbreng en mogelijk 
• Erg fijn, andere vorm van nascholing. Niet de verplichte toneelstukjes maar juist met je collega’s 

sparren.  
• Leuk, minder zakelijk en toch heel leerzaam Vooral de interactie met de anderen maar ook het 

spelidee 
• Het is veel ontspannener dan met een oefenpatiënt 
• Erg leuk! Hierdoor op spelenderwijs de vragen tegengekomen en niet via een lijst. Daarnaast erg leuk 

dat ieder jaar eigen cliënte en partner hadden en konden bedenken.  
• Super leuk! De relaxte sfeer gaf mij het gevoel dat alles gezegd kon worden en ik merkte dat ook bij 

collega's.  
• Heel erg fijn! Hier werd het erg interactief door, veel ruimte voor gesprekken.  
•  
We willen nieuwe deelnemers graag inzicht bieden in deze bijscholing. Welke boodschap wil jij voor 

ze achterlaten in ons gastenboek? 

• Een verfrissende kijk op het counselen op een interactieve manier! 
• Hele plezierige cursus. Op een luchtige manier, eigen reflectie en counseling verbeteren. 
• Een andere manier van verdieping. Verder kijken dan alleen de theorie van PNS. 
• Met 'Samen op Reis' was een leuke manier om de PNS te beleven vanaf de kant van verloskundige 

en van de aanstaande ouders! 
• Ga samen met anderen op een ontspannen manier het gesprek aan over prenatale counseling. Een 

prettige manier om van elkaar te leren.  



• Leuke interactieve manier van leren, andere kijk op counselen Niet inhoudelijke informatie maar de 
praktijkvoering. En eindelijk eens geen rollenspel. 

• Een PNS scholing die interactief is op een leuke manier, met aandacht voor moeilijke onderwerpen. 
• Via een leuk spel met uitdagende vragen je kennis rondom counseling verbreden.  
• Leuke training, leuk om op een andere manier bezig te zijn met het onderwerp. 
• Super leuke cursus, net even op een andere manier dan je gewend bent! Heel leerzaam en fijn om 

met andere verloskundigen te doen. Geen rollenspellen die niemand graag doet, maar op een leuke 
manier van elkaar leren hoe we het aanpakken in de counseling.  

• Een verfrissende en originele scholing waarbij je in een fijne groep kunt reflecteren op 
counselingsvaardigheden. Tegelijkertijd het spel element EN je punten behalen. 

• Zeer leuke en interactieve scholing omtrent prenatale counseling; zeker niet saai, een echte 
aanrader!  

 

 

 
 


