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Summary 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Share Our Resources 
Allow Critical Consciousness 

Power of Our Voices 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------- 
Haiku by Cathy Edwards & Paulette Hahn, Associate Professors Medicine University of Florida, Gainesville, FL USA 
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Globalization has led to internationalization of education and as a 
consequence increasing cross-cultural interaction. Partnerships mostly between 
developed countries and under-developed low-income countries have sprung up 
resulting in commodification of education. There is a paucity of research on the 
power dynamics and the impact on culture in such partnerships. The goal of this 
thesis was to explore the visibility of culture in health professions education. As an 
extension of this work the thesis also explores the interest and willingness of 
participants to foster a curriculum aiming to develop critical consciousness. The 
thesis has six chapters: One introductory chapter (chapter 1), four empirical studies 
(chapters 2-5), and a discussion chapter (chapter 6).  
 

Chapter 1 introduces the reader to the context of the research in a global 
setting. It discusses the impact globalization has had on medical education, 
particularly through the development of partnerships between institutions. It also 
introduces the two conceptual frameworks underpinning the thesis i.e. Critical 
Theory and Discourse Theory. The chapter points out the importance of language - 
Discourse Theory - as it reflects ideology and social order of the society and explains 
the relationship of discourse theory with critical theory which focuses on social 
inequities and justice. A description of the health professions education programs 
studies in the thesis is provided along with a personal reflexive narrative about my 
relationship to the institutions and the data. The research questions of the thesis are 
presented at the end of the chapter and are as follows:  

 
• How visible is culture (cultural discussion) in online health professions 

education conversations and how do participants’ sociopolitical backgrounds 
enter discussions focused on health professions education and leadership to 
generate critical consciousness? 
 

• How do participants in an online cross-cultural educational learning setting 
react to cultural conversation cues? And what factors do participants 
describe that they experienced that hinder or promote readiness to discuss 
culture in a professional development curriculum? 

 

• How does the use of Identity Text as a structured educational intervention 
promote discovery and dialogue about participants’ cultural backgrounds? 

 

• How do facilitators encourage cultural discussions? And how do facilitators 
and participants of those discussions co-construct an understanding about 
power and privilege in society? 

 
Chapter 2 explores how participants in an international HPE program discuss 

their sociopolitical backgrounds and if they entered conversations that could 
generate critical consciousness.  This research study was an exploratory study, 
aiming to understand the ‘state of’ sociopolitical discourses in cross-cultural 
education. The setting chosen was FAIMER as it specifically aims to foster cross- 
cultural education. This research has four main contributions to the literature. First, 
it highlights that simply stating an aim to foster cross-cultural education is not 
enough. Second, expecting international participants to automatically share stories 
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about their sociopolitical backgrounds is unrealistic and active facilitation is required 
to generate critical consciousness. Third, while the references to backgrounds were 
rare they touched on important topics like terrorism, gender and religion. Finally, the 
absence of active facilitation of cultural discussions by the dominant group – white 
western faculty – results in inadvertent culture hegemony, a culture of no culture. 
We have operationally defined ‘educational cultural hegemony’ as educational 
practices where teachers assume that the content and task is ‘culture free’ and, 
therefore, implicitly discourage bringing in personal cultural context. 
 

Chapter 3 builds further on the ‘absence’ of cultural discussion noted in 
Chapter 2 in the FAIMER Institute program. Sociocultural scenarios were used to 
sensitize participants, to study the level of engagement in such discussions. This 
research had two main contributions to the literature. First, participants in this 
international HPE program did note that the current educational system did promote 
hegemony and that they would like to see cultural discussions deliberately 
introduced through out the curriculum. Second, the research identifies common 
anxieties participants face in cross-cultural discussions including how to deal with 
sensitive topics, fear of offending others and worrying about the lack of skills to 
facilitate or enter such discussions. 
 

Chapter 4 expands on the findings in Chapter 3, where participants had 
suggested deliberate introduction of cultural topics to promote discussions about 
sociocultural backgrounds. In this research study an educational intervention 
‘Identity Text’ was introduced. Identity Texts are sociocultural artifacts produced by 
participants, which can be written, spoken, visual, musical, or multimodal. This 
research demonstrates the use of pedagogical space in promoting sociocultural 
discussions. Participants shared powerful and sensitive stories about struggles they 
had faced in their countries of origin. If facilitated these stories have the potential of 
transforming beliefs and creating understanding of circumstances, while providing 
opportunities to deal with cognitive dissonance. 
 

Chapter 5 builds on the research in Chapters 2-4. The FAIMER faculty and 
SHE Maastricht University faculty were invited for in-depth interviews.  The goal of 
this study was to understand the experience faculty had facilitating cultural 
discussions and to study if they felt that such conversations could be used to 
generate critical consciousness. This research has three main contributions to 
literature. First, it demonstrates that facilitators understand the role they play in 
education in highlighting social inequities and thus emancipatory education. Second, 
experienced faculty noted that they had to be ‘facile in attending to pain’ in settings 
where there were facilitating discussions to generate critical consciousness. Third, 
the most important factor highlighted by the facilitators was the need for safe 
pedagogical space for such conversations. 
 

Chapter 6 returns to the four main research questions within the framework 
of hegemony, critical consciousness and emancipatory education.  It provides key 
findings of the thesis, implications for practice and relationship to other research. 
This is followed by a call for future research that: (1) explores curriculum blueprint 
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and program evaluation of curricula generating critical consciousness (2) answers 
the ‘how, when and where’ questions pertaining to facilitator training (3) evaluates 
the impact of institutional policies on the culture of the less dominant partner in HPE 
partnerships. 
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Samenvatting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deel in middelen 
sta kritisch bewustzijn toe 

macht onzer stemmen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------- 
Haiku van Cathy Edwards & Paulette Hahn, universitair hoofddocenten Geneeskunde, Universiteit van Florida,Gainesville,FL, US 
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Globalisering heeft geleid tot internationalisering van het onderwijs en 
daarmee tot steeds meer interculturele interactie. Samenwerkingsverbanden, 
meestal tussen eerstewereldlanden en derdewereldlanden met een laag inkomen, 
namen een hoge vlucht, waarmee de commodificatie van het onderwijs een feit 
werd. Er is echter weinig onderzoek verricht naar de machtsdynamiek en de invloed 
op cultuur binnen zulke samenwerkingsverbanden. Het doel van dit proefschrift was 
om de zichtbaarheid van cultuur in het gezondheidszorgonderwijs in kaart te 
brengen. In het verlengde daarvan beoogt dit proefschrift ook na te gaan in welke 
mate deelnemers belangstelling hebben en bereid zijn zich in te zetten voor een 
curriculum dat de ontwikkeling van kritisch bewustzijn ten doel heeft. Het 
proefschrift bestaat uit zes hoofdstukken: Een inleidend hoofdstuk (hoofdstuk 1), 
vier empirische studies (hoofdstukken 2-5) en een discussiehoofdstuk (hoofdstuk 6). 

 
Hoofdstuk 1 maakt de lezer bekend met de context van het onderzoek in een 

mondiale setting. Het bespreekt de invloed die globalisering, vooral dankzij de 
opkomst van samenwerkingsverbanden tussen instellingen, gehad heeft op het 
medisch onderwijs. Ook introduceert het de twee denkkaders die dit proefschrift 
onderschragen, nl. kritische theorie en discourstheorie. Het hoofdstuk wijst op het 
belang van taal – discourstheorie – als weerspiegeling van de ideologie en het 
maatschappelijke bestel van de samenleving en licht het verband toe tussen 
discourstheorie en kritische theorie die zich richt op sociale onrechtvaardigheid en 
gerechtigheid. Naast een beschrijving van de gezondheidszorgopleidingstudies in het 
proefschrift, wordt een persoonlijk reflexief betoog gegeven over mijn verhouding 
ten opzichte van de instellingen en de gegevens. De onderzoeksvragen van het 
proefschrift worden aan het eind van het hoofdstuk gepresenteerd en luiden als 
volgt: 

• Hoe zichtbaar is cultuur (culturele discussie) in online gesprekken in het 
gezondheidszorgonderwijs, in welke mate bespreken deelnemers hun 
sociaal-politieke achtergrond tijdens discussies over gezondheidszorg-
onderwijs en leiderschap en hoe draagt dit bij tot het creëren van kritisch 
bewustzijn? 
 

• Hoe reageren deelnemers in een online, interculturele onderwijs-
leeromgeving op culturele gesprekssignalen? En welke factoren belemmeren 
of bevorderen, in de omschreven beleving van deelnemers, hun bereidheid 
om cultuur te bespreken in een nascholingsprogramma? 

 
• Hoe zorgt het gebruik van Identiteitstekst als een vooropgezette 

onderwijsinterventie ervoor dat deelnemers meer over elkaars achtergrond 
te weten komen en daarover met elkaar in dialoog gaan? 

 
• Hoe brengen gespreksleiders culturele discussies op gang? En hoe komen 

gespreksleiders en deelnemers aan dergelijke gesprekken gezamenlijk tot 
een begrip van macht en bevoorrechting in de samenleving? 

 
Hoofdstuk 2 onderzoekt hoe deelnemers aan een internationale 

gezondheidszorgopleiding hun sociaal-politieke achtergrond bespreken en of zij 
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gesprekken aangingen die tot kritisch bewustzijn zouden kunnen leiden. Dit 
onderzoek was exploratief van aard en had ten doel inzicht te verschaffen in de 
“stand van” sociaal-politieke discussies in het intercultureel onderwijs. We kozen 
FAIMER als setting omdat deze stichting zich specifiek richt op het bevorderen van 
intercultureel onderwijs. Dit onderzoek levert vier hoofdbijdragen aan de literatuur. 
Ten eerste benadrukt het dat een simpele verklaring dat men de bevordering van 
intercultureel onderwijs nastreeft niet volstaat. Een tweede inzicht is dat het 
onrealistisch is te verwachten dat internationale deelnemers vanzelf hun verhalen 
over hun sociaal-politieke achtergrond met elkaar delen; er is dus actieve 
begeleiding nodig om kritisch bewustzijn te cultiveren. Ten derde, hoewel er weinig 
gevallen waren waarin achtergronden ter sprake kwamen, gingen deze over 
belangrijke onderwerpen zoals terrorisme, gender en religie. Ten slotte leidt de 
afwezigheid van actieve begeleiding van culturele discussies door de overheersende 
groep – blanke, westerse stafleden – onbedoeld tot cultureel overwicht, oftewel een 
cultuur van geen cultuur. We hebben “cultureel overwicht in het onderwijs” 
geoperationaliseerd als onderwijspraktijken waarbij docenten ervan uitgaan dat de 
inhoud en taak “cultuurvrij” zijn en daarmee impliciet het inbrengen van 
persoonlijke culturele context ontmoedigen. 
 

Hoofdstuk 3 bouwt verder voort op de in Hoofdstuk 2 geconstateerde 
“afwezigheid” van culturele discussie in de opleiding van de stichting FAIMER. Er 
werden sociaal-culturele scenario’s gebruikt om deelnemers een respons te 
ontlokken, opdat het niveau van betrokkenheid in dergelijke discussies bestudeerd 
kon worden. Dit onderzoek leverde twee hoofdbijdragen aan de literatuur. Ten 
eerste merkten deelnemers aan deze internationale gezondheidszorgopleiding wel 
op dat het huidige onderwijssysteem inderdaad overwicht in de hand werkte en dat 
ze graag zouden zien dat culturele discussies doelbewust in het gehele curriculum 
werden ingevoerd. Ten tweede brengt het onderzoek in kaart welke zorgen 
deelnemers aan interculturele discussies doorgaans hebben, zoals hoe om te gaan 
met gevoelige onderwerpen, bang zijn om anderen te beledigen en zorgen over het 
onvoldoende vaardig zijn in het begeleiden van dergelijke discussies of het 
participeren daarin. 
 

Hoofdstuk 4 vormt een aanvulling op de bevindingen uit Hoofdstuk 3, waarin 
deelnemers een doelbewuste invoering van culturele onderwerpen aanbevolen 
teneinde discussies over sociaal-culturele achtergronden op gang te brengen. In dit 
onderzoek werd een onderwijsinterventie, “Identiteitstekst” genaamd, 
geïntroduceerd. Identiteitsteksten zijn sociaal-culturele artefacten die door 
deelnemers zijn vervaardigd in geschreven, gesproken, visuele, of muzikale vorm, of 
een combinatie van deze. Dit onderzoek laat zien hoe pedagogische ruimte gebruikt 
wordt voor het op gang brengen van sociaal-culturele discussies. Deelnemers 
deelden aangrijpende en aandoenlijke verhalen met elkaar over hobbels die zij in 
hun land van herkomst hadden moeten nemen. Met de juiste begeleiding zouden 
dergelijke verhalen ervoor kunnen zorgen dat bestaande opvattingen worden 
omgevormd en er een beter begrip van omstandigheden ontstaat; tegelijkertijd 
bieden zij kansen om met cognitieve dissonantie om te gaan. 
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Hoofdstuk 5 bouwt voort op het onderzoek uit Hoofdstukken 2-4. We 
nodigden stafleden van FAIMER en SHE, Universiteit Maastricht, uit voor een diepte-
interview. Deze studie had als doel de ervaring van stafleden tijdens het begeleiden 
van culturele discussies in kaart te brengen en daarbij na te gaan of zij vonden dat 
dergelijke gesprekken ingezet zouden kunnen worden voor het cultiveren van 
kritisch bewustzijn. Dit onderzoek levert drie hoofdbijdragen aan de literatuur. Ten 
eerste laat het zien dat gespreksleiders zich bewust zijn van de rol die zij spelen in 
het onderwijs betreft het bespreekbaar maken van sociale onrechtvaardigheid en 
dus in het emancipatorisch onderwijs. Ten tweede merkten ervaren stafleden op dat 
zij zich bij het aanhoren van leed tijdens het begeleiden van discussies bedoeld om 
kritisch bewustzijn te cultiveren meegaand moesten opstellen. Ten derde werd door 
gespreksleiders als belangrijkste factor aangemerkt dat er behoefte bestaat aan 
veilige pedagogische ruimte voor zulke gesprekken. 
 

Hoofdstuk 6 keert terug naar de vier leidende onderzoeksvragen in het kader 
van overwicht, kritisch bewustzijn en emancipatorisch onderwijs. De belangrijkste 
bevindingen van het proefschrift passeren de revue, alsook de gevolgen voor de 
praktijk en de relatie tot ander onderzoek. Dit wordt gevolgd door een oproep tot 
toekomstig onderzoek dat: 1) zich richt op de blauwdruk en programma-evaluatie 
van curricula die kritisch bewustzijn cultiveren, 2) de “hoe, wanneer en waar”-vragen 
met betrekking tot het opleiden van gespreksleiders beantwoordt, en 3) de invloed 
van instellingsbeleid op de cultuur van de minder dominante partner in 
samenwerkingsverbanden op het gebied van gezondheidszorg evalueert. 
 

 

 

 

 

 

 

  




