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De school is bij uitstek een omgeving waar mensen met verschillende culturele achtergronden 
elkaar tegenkomen. Op veel basisscholen verandert de groepssamenstelling in hoog tempo met 
kinderen van expats, kennismigranten, statushouders, etc.

Docenten zijn doorgaans goed ingesteld op het omgaan met verschillen. Toch kan er ruis 
ontstaan als docenten, ouders en kinderen een andere culturele achtergrond hebben. Zaken die 
vanzelfsprekend lijken, blijken dat niet altijd te zijn. Docenten kunnen het gevoel krijgen zich te 
moeten verantwoorden of op hun tenen te moeten lopen. Verwachtingen kunnen uiteenlopen. Dit 
kan leiden tot miscommunicatie en frustratie, en in extreme gevallen zelfs tot gevaarlijke situaties. 
Zeker als ook als medewerkers, ouders en kinderen niet dezelfde taal spreken.

Praktische training voor medewerkers in het primair 
onderwijs

Onze aanpak
Wij verzorgen luchtige, leuke maar noodzakelijke 
trainingen over succesvol cultureel sensitief 
onderwijs.

De training helpt docenten/medewerkers om vragen, 
wensen en gedrag van ouders en kinderen beter te 
kunnen plaatsen waardoor de verwachtingen naar 
elkaar duidelijker worden. In de training behandelen 
we de grootste valkuilen, en bieden we een leidraad 
om deze in de toekomst te voorkomen.

De training op locatie bestaat uit drie dagdelen van 
ieder 3,5 uur. De drie sessies kunnen ingepland 
worden op een dagdeel naar keuze, ook in de avond 
of in het weekend. In de tussenliggende periode 
kunnen de deelnemers in de praktijk brengen wat 
zij geleerd hebben. De training is zeer praktisch.  
Dat betekent veel interactie, spelvormen, bewegen, 
filmmateriaal, oefenen en weinig stilzitten. 

De training is ook in een online variant te volgen. 
Deze bestaat uit 3 interactieve onlinesessies van 1,5 
uur. Tussen de sessies door doen de deelnemers 
opdrachten en bekijken ze aanvullend materiaal in de 
online leeromgeving. Qua inhoud en tijdsinvestering 
komen de training op locatie en de online training 
overeen. 

Wat deelnemers over de training zeggen

“De training zorgt ervoor dat je meer gaat nadenken over je eigen handelen in de communicatie 
met kinderen en ouders. Daarnaast zorgt het voor een bewustzijn van je eigen houding en welke 

middelen je kunt benutten in deze communicatie. Tevens zorgt de training voor verrijking door het 
aanreiken van informatie passend bij verschillende culturele achtergronden”.

 
Karin - Docent



Leerdoelen
• Cultureel bewustzijn: Deelnemers worden zich bewust van wat cultuur is en kunnen 

benoemen welke invloed dit heeft op hoe ze dingen zien, interpreteren en beoordelen. Aan 
de hand van diverse spelvormen krijgen ze inzicht in hoe hun eigen opvoeding en culturele 
programmering, invloed heeft op wat nu als ‘normaal’ en ‘abnormaal’ bestempeld wordt. 

• Interculturele communicatie: Deelnemers leren een aantal vaardigheden aan die nodig zijn 
om cultuur sensitief te kunnen werken. Het gaat om: interculturele gesprekstechnieken en het 
oppikken en kunnen interpreteren van verbale en non-verbale signalen.

• Deelnemers worden zich bewust van een aantal mogelijke valkuilen in de samenwerking 
met ouders en kinderen met een andere culturele achtergrond. Zij leren hoe deze te omzeilen.

• Deelnemers brengen praktijksituaties in, de zogenaamde cases. Zij leren alternatieven aan 
om hier in de toekomst anders op te reageren.

• Deelnemers krijgen achtergrondinformatie over de meest relevante culturen voor 
hun school. Denk daarbij aan aspecten als gebruiken en gewoonten rondom geboorte, 
opvoeding, ontwikkeling, omgang met ziekte, rol van familie. Na afloop van de training krijgen 
deelnemers toegang tot de tool-box waarin aanvullend materiaal te vinden is.

In de training gaan we in op verschillen in:
• opvoedingsstijl
• eetpatroon & eetwensen
• slaapgewoonten
• manieren van dragen/tillen
• het nemen van risico’s en veiligheid in huis/

op locatie
• (buiten)spelen en speelgoed
• taalontwikkeling
• manier van communiceren met het kind
• houding ten opzichte van (pedagogisch) 

medewerkers

• de plek en taken van vader & moeder als 
opvoeders

• rol van aanwezige familieleden
• houding en attitude ten aanzien van troosten 

van het kind
• verschil van inzicht met betrekking tot de 

flexibiliteit van de planning/opvang
• omgaan met ziekte en medicatie
• hygiëne
• zindelijkheid

Start datum:   Ieder moment - naar keuze
Locatie   Op locatie van de organisatie of online
Duur training op locatie: 3 dagdelen van ieder 3,5 uur met steeds enkele weken tussen de   
    sessies
Locatie:   Op locatie van de organisatie
Duur online training:  3 online sessies van 1,5 uur, met tussentijds opdrachten en aanvullend  
    materiaal in de online leeromgeving. 
Voor wie:   Basisschool docenten, en andere geïnteresseerden op school
Trainers:    1 intercultureel trainer + 1 trainingsacteur

Trainingsaanbod

“Ik vond het leuke, zinvolle en interessante sessies. Ik ben echt weer aan het denken gezet, ook 
over zaken die min of meer op de automatische piloot gaan. Heel goed om hier bij stil te staan. Ik 

heb er veel van geleerd”.

Carla, Docent
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Cultures Don't Meet, 
People Do 

Intercultural Professionals is een 
organisatie voor interculturele training, 
coaching en advies. Wij maken deel uit van 
het Koninklijk Instituut voor de Tropen. 
Sinds 1953 helpen wij bedrijven, overheden 
en professionals in tal van sectoren om 
beter te functioneren in interculturele 
omgevingen. Wij geloven dat effectieve 
interculturele communicatie bijdraagt aan 
de prestaties van individuen, teams en hele 
organisaties. Onze aanpak, die uitgaat van 
‘cultureel bewustzijn’, biedt onze cliënten 
krachtige hulpmiddelen om succesvol te 
opereren in een interculturele samenleving.

Ons dienstenaanbod omvat training, 
coaching en advies op maat voor individuen 
en teams met interculturele uitdagingen in 
tal van sectoren waaronder commerciële 
bedrijven, overheden en zorgverleners.


