
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interculturele communicatie 

In alle beroepen is er sprake van interculturele 
communicatie. Of je het nu hebt over het onderwijs, 
de zorg, overheid of het bedrijfsleven. We werken in 
onze communicatie vaak vanuit de beelden die we 
hebben van de ander maar het is maar de vraag of 
deze overeenkomen met de werkelijkheid van de 
ander in de context waarin hij/zij thuishoort. 
Ook zijn wij ons vaak niet bewust dat ook onze eigen 
achtergrond culturele kenmerken in zich heeft, 
waardoor we kunnen zeggen dat ‘autochtonen’  
evenveel van elkaar verschillen als van ‘allochtonen’. 
 
Opbrengsten van deze dagen zijn: 

 Een open en nieuwsgierige attitude ten 
opzichte van je doelgroep 

 Inzicht in de culturele aspecten die zeer 
kenmerkend zijn voor jou identiteit  

 Kennis van interculturele 
ontwikkelingsprocessen en de betekenis 
daarvan voor jou in werk en privé  

 Verdieping van vaardigheid om over 
persoonlijke dimensies met elkaar te 
communiceren. 

 
Deze opbrengsten dragen er toe bij dat:   

 Je je comfortabeler voelt in contact maken en 
contact houden met mensen met vele 
culturele achtergronden 

 Dat de mensen waarmee je contact hebt zich 
op een dieper niveau gezien en gehoord 
voelen.  

 Je je professionele doelen beter en effectiever 
zal bereiken.  
 
 

Doelgroep: 
Professionals werkzaam in onderwijs, de zorg, 
overheid en het bedrijfsleven. 

De workshop wordt gegeven door 
drs. Joost Levy (opleider en supervisor in de 
Transactionele Analyse). 
 
Cursusdata 
 14 en 15 september 2017 
 
Cursustijden 
 Start     dag 1    9.00 uur; 
 Eindtijd dag 2  17.00 uur. 
 
Prijs 
De prijs voor deelname aan de workshop bedraagt 
€ 720 inclusief verblijf. 
 
Groepsomvang: 
Maximaal 14 deelnemers 
 
Locatie: 
Midden Nederland 
 
Inschrijven: 
Je kan je inschrijven via onze website. 
 
Deze workshop is gecertificeerd in het 
Schoolleidersregister PO voor herregistratie van 
schoolleiders. 
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