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Sterk(er) Divers
De samenleving wordt steeds 
kleurrijker en de samenwerking 
tussen mensen uit verschillen-
de culturen levert vaak mooie 
resultaten op. Dit gaat echter niet 
vanzelf. Ook in het werkveld worden 
professionals geconfronteerd met 
verschillende uitdagingen. Een van 
de belangrijkste competenties voor 
professionals en organisaties in 
de 21ste superdiverse eeuw is het 
kunnen omgaan met culturele en 
levensbeschouwelijke verschillen. 
Waar je ook gaat werken, overal 
krijg je te maken met mensen met 
een andere culturele achtergrond. 
Het is daarom belangrijk om als 
professional je diversiteitscompe-

tenties verder te ontwikkelen. Zo kun 
je dankzij voldoende kennis over de 
context putten uit een waaier aan 
methodieken en concrete tools om 
je handelingswijze en communica-
tie aan te passen. 
 
Dit keuzetraject is interessant voor 
iedereen die zijn of haar intercultu-
rele competenties wil vergroten en 
zich wil verdiepen in intercultureel 
werken. Het biedt denkkaders en 
concrete handvatten om bin-
nen het werkveld met culturele 
diversiteit om te gaan. We staan stil 
bij maatschappelijke uitdagingen 
en kansen en krijgen zicht op de 
gevolgen voor de betrokkenen zelf 
en de samenleving. We zetten in 

— Ga je gemakkelijk om met culturele 
 en levensbeschouwelijke verschillen? 
 Dan is deze module zeker iets voor jou.



op het verbreden van kennis, het 
vormen van attitudes en we trainen 
van vaardigheden om op een cul-
tuursensitieve manier te handelen.

We onderzoeken de huidige 
complexiteit van samenleven in di-
versiteit vanuit macroperspectief. 
Daarnaast reiken we handvatten 
aan op het niveau van organisa-
ties en individuen om op een con-
structieve manier met de realiteit 
van onze superdiverse samenle-
ving om te gaan. Je maakt je een 
aantal methoden eigen en je krijgt 
de kans deze toe te passen in de 
praktijk. Deze kennis, ervaringen 
en attitudes zijn essentieel in een 
hulpverlenende, zorgende of on-
derwijzende rol. Maar ook wie meer 
beleidsondersteunende functies 

beoogt, zal door dit traject in staat 
zijn om op een cultuursensitieve 
manier beleid te ontwikkelen.

Onderwijskundige aanpak
Naast theoretische denkkaders en 
inzichten krijg je een brede waaier 
van methodieken aangereikt. Je 
krijgt gastlessen van ervaren prak-
tijkwerkwerken en experten en volgt 
vaardigheidstrainingen. Via inleef-
spelen, ontmoetingen, getuigenis-
sen en praktijkbezoeken zal je vanuit 
verbondenheid “de ander” ont-
moeten. Je krijgt ook een intensief 
cultureel bad tijdens een buddypro-
ject en een buitenlandse leererva-
ring. Hierbij kun je je interculturele 
vaardigheden verder ontwikkelen 
vanuit de praktijk en aangeleerde 
methodieken toepassen.  

— PROGRAMMA 
(30 studiepunten)

• superdiversiteit: internationale en maatschappelijke tendensen (5 sp)
• Cultuursensitieve methoden (5 sp)
• intercultureel werken (5 sp)
• Emerging Technologies   (3 sp)
• bachelorproef (12 sp)



Schrijf je online in op 
www.vives.be/nl/inschrijven-bij-vives 
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— VIVES organiseert regelmatig 
 infomomenten. Je vindt de data 
op www.vives.be

meer info
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