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IO 2: Tips voor het omgaan met interculturele 
aspecten in de context van training en opleiding  
 

DEEL B: Richtlijnen voor het omgaan met culturele 
diversiteit in uw trainingen 

0. Introductie 

Als opleidingsprofessional wilt u vaak meer weten over cultuur en de invloed daarvan op het 
gedrag van mensen. Misschien geeft u trainingen in communicatievaardigheden aan cultureel 
diverse groepen en vraagt u zich af hoe u ervoor kunt zorgen dat iedereen zich op zijn gemak 
voelt bij het stellen van vragen en het voeren van discussies. Misschien werkt u als teamtrainer 
in de IT-sector en hebben zich in sommige van uw teams facties gevormd die bestaan uit 
mensen uit hetzelfde land. Of u werkt in de gezondheidszorg en uw moeten collega's beter 
communiceren met patiënten uit andere culturen. Opleiden en trainen in een cultureel diverse 
werkomgeving stelt u voor een aantal nieuwe uitdagingen, waarbij vragen opkomen als:  

Hoe kan ik zorgen voor een goede leerervaring voor iedereen? Culturele factoren mogen niet 
in de weg staan, maar ik wil de culturele verschillen niet direct aanpakken. 

• De groep deelnemers heeft problemen met haar culturele diversiteit. Hoe kan ik hen 
ondersteunen bij het omgaan met hun verschillen?  

• Deelnemers zijn zich ervan bewust dat culturele achtergronden zeer divers kunnen zijn, 
maar ze weten niet hoe ze met de verschillen moeten omgaan. Hoe kan ik hen hiermee 
helpen?  

• Ik wil mijn cliënt ondersteunen met een training over het constructief omgaan met 
culturele verschillen - hoe kan ik dat doen?  

Het CIT4VET-platform biedt ideeën, inzichten, tools en theorie, die u helpen om te gaan met 
vragen als die hierboven. In dit deel van het CIT4VET-materiaal vindt u richtlijnen over hoe u 
de rol van cultuur en culturele diversiteit in uw training kunt aanpakken.  

De structuur van de richtlijnen is geïnspireerd op de SuGar-Tunnel, ontwikkeld door Susanne 
Dranaz en Gary Thomas (2019) om een systematisch overzicht te geven van typische 
methoden en inhoud van interculturele training. Het is een instrument voor het opzetten van 
interculturele trainingen, het verbinden van trainingsdoelen, -inhoud en -methoden en 
suggesties voor een volgorde om deze aan te pakken. De trechter begint met algemene 
cultuurthema's als inleidend materiaal dat past bij verschillende trainingsdoelen en -formats, 
en eindigt met cultuurspecifieke thema’s voor meer specifieke doelen en -formats.  
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1. Definiëren van de cultuur: Introductie van kernbegrippen 
Bij het geven van een interculturele training moet u een aantal kernbegrippen en theoretische 
aannames inbrengen. In dit deel presenteren we verschillende manieren waarop u concepten 
en theorie op een boeiende, interactieve manier kunt introduceren.  

2. Cultureel bewustzijn: Werken met simulaties  
In dit hoofdstuk wordt het begrip cultureel bewustzijn toegelicht en wordt uitgelegd waarom 
dat belangrijk is. U leert over culturele simulaties als een boeiende en uitdagende methode om 
het cultureel bewustzijn van uw deelnemers te verhogen in een interculturele training. We 
bespreken de risico's van het werken met simulaties, hoe die risico's te beheren en 
presenteren een checklist voor het werken met simulaties en oefeningen in het algemeen. 
Daarnaast vindt u een gedetailleerd voorbeeld van een concrete cultuursimulatie en literatuur 
over aanvullende simulaties die door interculturele professionals zijn ontwikkeld.  

3. Interculturele competenties: Assessment en ontwikkeling 
In dit hoofdstuk bespreken we het belang van interculturele competenties in interculturele 
opleidingen. Door deze competenties te ontwikkelen, kunnen uw deelnemers beginnen met 
het vertalen van hun toegenomen cultureel bewustzijn en kennis van culturen naar zinvolle 
actie. Deze sectie zal u helpen beslissen op welke interculturele competenties u zich in uw 
training moet richten en hoe u een keuze kunt maken tussen de beschikbare instrumenten 
voor het beoordelen van interculturele competenties. Waar van toepassing zullen we u wijzen 
op de oefeningen en het lesmateriaal voor het trainen van deze competenties die in de 
CIT4VET-database zijn opgenomen. 

4. Vergelijking van culturen: Inzicht in culturele diversiteit  
Dit hoofdstuk geeft voorbeelden van manieren om de culturele concepten van de 'ui'- of 
'ijsberg-modellen' aan een groep deelnemers zou kunnen introduceren in een interactief, 
boeiend proces, dat hun aandacht blijft vestigen op de praktische implicaties van de sessie. U 
vindt er ook nuttige tips voor het introduceren van de meer complexe modellen van dimensies 
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van cultuurverschillen, waarvan de beste gebaseerd zijn op grondig onderzoek. We illustreren 
ook de praktische implicaties van theoretische modellen, aan de hand van het voorbeeld van 
de culturele dimensie Lage machtsafstand / Hoge machtsafstand, geïntroduceerd door Geert 
Hofstede (2005; Hofstede, Hofstede en Minkov, 2017). U vindt links naar vragenlijsten voor uw 
deelnemers om de culturele dimensies meer in detail te verkennen, en een voorbeeld van een 
kritisch incident, met discussievragen, die de impact van de culturele dimensie Lage 
machtsafstand / Hoge machtsafstand illustreren. 

5. Cultuurspecifiek leren 
Als uw deelnemers meer inzicht willen krijgen in één of enkele specifieke landen en hun 
culturele context, dan is dit onderdeel voor u interessant. Culturele informatie is nuttig voor 
het verkrijgen van landen-specifieke inzichten in religieuze achtergronden, historische 
ontwikkelingen en politieke en sociale instellingen en de manier waarop deze functioneren. Er 
zijn verschillende methoden om zo'n training te ontwerpen, waaronder casestudies en 
kritische incidenten (kort besproken in hoofdstuk 4), en technieken die gebaseerd zijn op de 
benadering van culturele normen (zie bijvoorbeeld Kinast, Schroll-Machl, Thomas en Weston-
Horsmann, 2010). Vaak verwachten deelnemers een lijst met Do's en Don'ts over een land. In 
dit hoofdstuk bespreken we daarom hoe we in een cultuurspecifieke sessie op een zinvolle en 
constructieve manier met Do's en Don'ts kunnen omgaan. 

We wensen u een prettige leersessie toe!  
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1. Definiëren van cultuur: Introductie van kernbegrippen  

Als trainer in een interculturele training wilt u op een gegeven moment begrippen, definities 
en theorie introduceren. Hier beschrijven we drie manieren om dit op een interactieve manier 
te doen. 

1. Omgekeerd klaslokaal 

Introductie van het sleutelbegrip XXXX (bijvoorbeeld ‘cultuur’).  

1. Verdeel de deelnemers in paren of kleine groepen.  

2. Vraag de deelnemers om in hun groep te bespreken wat XXXX (bijvoorbeeld 'cultuur') voor 
hen betekent.  

3. Vraag hen om op één of twee kaarten kort op te schrijven (een enkel woord of een korte zin 
is voldoende) wat hun gemeenschappelijk begrip - of misschien een afwijkend begrip - van de 
term is. U kunt ook flip-over papier gebruiken dat de deelnemers in plenumvorm met iedereen 
kunnen delen als ze klaar zijn met de discussies in hun groepen. 

4. Zeg de deelnemers dat ze bereid moeten zijn om hun bevindingen met de hele groep te 
delen. 

5. Wanneer u denkt dat de deelnemers tot een conclusie zijn gekomen, vraag hen dan om hun 
gedachten met de hele groep te delen.  

6. Laat de deelnemers hun kaart(en) tonen en uitleggen wat ze hebben opgeschreven. Als 
alternatieve methode kunt u een kaart van een deelnemer uitkiezen en terwijl de deelnemer 
uitlegt wat hij/zij heeft opgeschreven, prikt u de kaart op het bord. U herhaalt deze procedure 
totdat alle deelnemers hun kaart(en) hebben gedeeld.  

7. Bedank de deelnemers voor hun bijdrage.  

8. Vertel de deelnemers dat u nu een (of meer) bekende definitie(s) van de term introduceert. 
Leg uit dat aspecten van wat zij hebben ingebracht zijn opgenomen in de definitie die u 
aanbiedt.  

9. Als u diverse groepen deelnemers in uw training hebt, kunt u hen vragen om eerst het 
begrip cultuur te definiëren en vervolgens enkele specifieke voorbeelden uit hun eigen 
culturele achtergrond toe te voegen, zoals eigen tradities, gewoontes en waarden. Dit voegt 
praktijkvoorbeelden toe aan de theorie. 

Soms voelen deelnemers zich overweldigd door te veel theorie. Het kan helpen om definities 
van kernbegrippen of andere delen van de theorie op een ‘actieve manier’ te introduceren. 
Door hen te vragen hun gedachten en bijdragen te delen, worden de deelnemers er meer bij 
betrokken, wat helpt om de negatieve houding die sommigen hebben, te verminderen. Deze 
didactische aanpak weerspiegelt het ‘omgekeerde klaslokaal’-idee: u komt met de theorie 
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nadat de deelnemers het concept hebben besproken. Nadat ze hun gedachten hebben 
gedeeld, zijn ze nieuwsgierig en willen ze hun bijdrage graag vergelijken met de erkende 
versie. 

2. Deel uw verhalen 

Om het begrip cultuur te introduceren, vragen we de deelnemers om in kleine groepen te 
werken en elkaar te vertellen over een situatie waarin ze graag meer over cultuur wilden 
weten. Daarna vraagt u hen om het beste verhaal te selecteren om plenair verslag van te 
doen. De groep heeft daarvoor ongeveer 15 minuten de tijd.  

Na die 15 minuten verzamelt u van elke groep het verhaal dat ze het leukst vinden. U kunt ze 
ook vragen de titel van hun verhaal op een grote post-it of op flip-over te schrijven, zodat u er 
later naar kunt verwijzen.  

Vervolgens vraagt u de groep hoe ze de cultuur zouden definiëren. Meestal zullen ze aspecten 
van cultuur zoals religie, traditie, normen en waarden opnoemen, die u op de flip-over noteert. 
Als ze genoeg aspecten hebben opgesomd, kunt u vervolgens de definitie van cultuur 
introduceren die u het meest geschikt vindt. U kunt de vraag verwachten naar welke groep uw 
definitie van cultuur verwijst. In het trainingsmateriaal van de CIT4VET-website vindt u onder 
Module 1: Concepten van cultuur, hoe verschillende auteurs hebben voorgesteld om met deze 
vraag om te gaan [https://cit4vet.erasmus.site/module-1-the-concept-of-culture/]. 

Door het vertellen van verhalen kunnen deelnemers elkaar leren kennen en van elkaar leren 
over hun interculturele ervaringen en reflecties over culturele diversiteit. De verhalen die ze 
selecteren zullen interessante voorbeelden opleveren om later in de cursus naar te verwijzen 
en zullen u ook helpen om te beoordelen hoe snel u de groep kunt leiden naar de meer 
veeleisende en complexe onderwerpen van uw interculturele training. 
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2. Cultureel bewustzijn: Werken met simulaties  

Introductie 

De term ‘intercultureel bewustzijn’ verwijst naar het eigen begrip van culturele verschillen en 
overeenkomsten tussen mensen. Intercultureel bewustzijn is niet bij iedereen even sterk 
aanwezig en kan worden getraind.  

De term wordt geassocieerd met het concept van Milton J. Bennett (DMIS-model) dat mensen 
verschillende stadia doorlopen van ‘etnocentrisch’ tot ‘etnorelatief’ in hun leerproces naar een 
grotere interculturele gevoeligheid. In de eerste drie ‘etnocentrische’ stadia zijn mensen niet 
of slechts weinig bekend met andere culturen en dus niet (1e stadium) of slechts weinig 
bewust van de verschillen tussen culturen. In de volgende drie etnorelatieve fasen wordt het 
anders-zijn steeds meer waargenomen, geaccepteerd en geïntegreerd (Ang-Stein 2015). 

Waarom zou u als interculturele trainer simulaties gebruiken in uw trainingen? 
In trainingen kunnen simulaties werken als een eye opener die de deelnemers helpt om 
interculturele ervaringen op een nieuwe manier waar te nemen. Simulaties worden vaak 
gebruikt als instrument in interculturele trainingen om deelnemers te betrekken en het 
intercultureel bewustzijn te vergroten. Simulaties zijn ingebed in de theorie van het 
ervaringsleren en worden daarom als een geschikte methode beschouwd wanneer cognitief en 
emotioneel leren worden gecombineerd om een actiegericht leerresultaat te ondersteunen 
(zie de gids over simulaties van de Open Online Catalogus).  

Het gebruik van simulaties in trainingen genereert vaak een sterk ‘AHA! effect’ (zie Behrnd 
2010), omdat simulaties het voordeel hebben dat ze op een direct ervaarbare manier 
verschillen en overeenkomsten in culturele waarden, regels, houdingen etc. laten zien.  

Zo worden simulaties vaak aan het begin van een training gedaan om de nieuwsgierigheid van 
de deelnemers te vergroten. Ze kunnen ook worden toegepast in de tweede helft van een 
training als het gaat om het illustreren van verschillende handelswijzen en houdingen tussen 
culturen. 

Wat zijn de risico's van het uitvoeren van simulaties in interculturele trainingen? 
Als ze goed werken, zijn simulaties een zeer krachtig instrument voor het leren op cognitief en 
emotioneel niveau. Maar simulaties blijken niet altijd te werken. Hier zijn enkele redenen voor: 

1. Afhankelijk van hun eigen culturele achtergrond kunnen de deelnemers gemakkelijk 
interactieve oefeningen doen. Denk eraan dat sommige culturen gewend zijn aan meer 
formele deelnemer-leraar interactie dan andere (zie Hofstede 1999; en ook Module 3).  

2. Wees als trainer voorbereid om emotionele reacties te compenseren. Als trainer moet u 
begrijpen dat elk gedrag of elke reactie van de deelnemers aanvaardbaar en mogelijk is. De 
deelnemers bepalen hoe ver ze zich laten gaan en hoe intens de ervaring moet worden. 
Hofstede (1999) waarschuwt dat ‘simulaties contraproductief zijn als ze objectief in strijd zijn 
met sterke meningen van de deelnemers’ (zie ook Ang-Stein 2015). Weest u zich ervan bewust 

https://cit4vet.erasmus.site/developing-simulations-for-intercultural-trainings
https://cit4vet.erasmus.site/the-impact-of-culture-on-vocational-education-and-training-vet/3/
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dat de emoties van uw deelnemers ook op u als trainer kunnen reflecteren. Wees voorbereid 
op de confrontatie met de gevoelens die uw deelnemers in uzelf hebben opgewekt. In dit geval 
kan het belangrijk zijn om een duidelijk onderscheid te maken tussen u en uw deelnemers.  

3. Simulaties kunnen ineffectief zijn als het scenario, de rollen van de deelnemers of de taak te 
complex of te eenvoudig zijn, of niet geschikt zijn voor de deelnemers (zie Hofstede 1999, Ang-
Stein 2015). Deelnemers kunnen het gevoel hebben dat een scenario in deze gevallen niet 
realistisch is.  

4. Simulaties werken soms niet als de deelnemers zich onvoldoende hebben geïdentificeerd 
met hun rollen. In deze gevallen zullen ze de simulaties niet ‘voelen’. Dat betekent dat de 
leerervaring op emotioneel niveau niet krachtig genoeg zal zijn. 

Hoe kunt u de risico's/ineffectiviteit voorkomen? 
1. Om er zeker van te zijn dat de deelnemers zich inleven in een simulatieactiviteit, vraag 

dan, indien mogelijk, naar hun culturele achtergrond. Als ze niet gewend zijn aan een 
interactieve leeromgeving, geef uzelf dan de tijd om uit te leggen waarom zo'n 
leerervaring nuttig kan zijn voor toekomstige interculturele ontmoetingen. 

2. Investeer als trainer tijd voor een grondige ontwikkeling van het idee, het scenario, de 
rollen, enz. om deelnemers bij een simulatie te betrekken. Pas deze aan de behoeften van 
uw deelnemers aan (zie ook Behrnd 2010). 

3. Om er zeker van te zijn dat uw deelnemers meedoen met de simulatie, moet u duidelijke 
instructies geven, uw deelnemers volgen tijdens de fase waarin ze hun rollen 
voorbereiden en zorgen dat ze zich identificeren met hun rol (Hofstede 1999). 

4. Denk van tevoren na over de emoties die uw simulatie kan oproepen. Wees voorbereid 
om hiermee om te gaan.  

5. Om te voorkomen dat de simulatie niet effectief is, moet u ervoor zorgen dat uw 
debriefingsvragen passen bij uw simulatie en bij uw deelnemers. Geef ruimte aan het 
uiten van emoties (Hofstede 1999) en stimuleer de interesse van uw deelnemers voor 
andere culturen (Ang-Stein 2015). 

Wat zijn de voordelen voor de deelnemers?  
Als techniek van ervaringsleren kunnen deelnemers aan een simulatie nieuwe interculturele 
ervaringen opdoen in een veilige omgeving (Hofstede/Pedersen 1999). Deelnemers kunnen op 
verschillende niveaus leren:  

Simulaties kunnen de persoonlijke groei bevorderen door de mogelijkheid te bieden om 
gedragspatronen en attitudes ten opzichte van andere culturen te veranderen. Deelnemers 
aan simulaties ervaren dat houdingen als openheid, tolerantie, flexibiliteit en empathie nuttig 
kunnen zijn in een interculturele ontmoeting (zie Behrnd 2010).  

Deelnemers aan simulaties kunnen ook communicatieve vaardigheden oefenen die belangrijk 
zijn in een interculturele ontmoeting, zoals vraag- en luistertechnieken, feedback, directe-
indirecte communicatiestrategieën, enz. (zie Hofstede 1999). 

Deelnemers kunnen ook nieuwe actiestrategieën zoals probleemoplossing testen en oefenen 
zonder te hoeven vrezen voor sociale sancties (zie Behrnd 2010). 
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Doordat het eenvoudig is om mogelijkheden te creëren voor nieuwe interculturele 
ontmoetingen, net als in het echte leven, zijn simulaties een nuttig instrument in interculturele 
training. Correct ingekaderd en aangepast aan de behoeften en passende doelstellingen 
werken doelgroepsimulaties voor bijna alle soorten groepen. 

Voor enkele voorbeelden van bekende simulaties, bijvoorbeeld BAFA BAFA of Derdians, kunt u 
de CIT4VET-database raadplegen: 

• Visiting the Derdians 

• BAFA BAFA - zie ook de uitwerking op pagina 19 e.v. 

Hier zijn nog enkele bekende simulaties:  

AFTER NAFTA - Een interculturele onderhandeling (Butler, 1996): een rollenspel voor minstens 
2 deelnemers. Zoals de titel al zegt, kan de simulatie gebruikt worden om de deelnemers 
verschillende onderhandelingsstijlen te laten ervaren, afhankelijk van de verschillende 
culturele achtergronden.  

ALBATROS (Gochenour, 1993): een rollenspel voor groepen. De deelnemers stellen zich voor 
om het 'eiland Albatros' te bezoeken en worden uitgenodigd om de gewoontes van de 
inwoners te observeren terwijl de inwoners hen verwelkomen.  

BARNGA (Thiagarajan & Steinwachs, 1990): een kaartspel voor groepen. Deelnemers ervaren 
hoe mensen handelen en reageren volgens verschillende waarden en regels.  

ECOTONOS - Een simulatie voor samenwerking tussen culturen (1995): Een complex rollenspel 
dat ruimte biedt om nieuwe gedragsregels, waarden en culturele opties te ervaren.  

Voor meer details zie ook bijvoorbeeld Fowler, S. M. en Pusch, M. D. (2010). 

Checklist moderator-taken voor simulaties en oefeningen in het algemeen 

1. Heeft u simulaties, rollenspellen en oefeningen geselecteerd en voorbereid die geschikt zijn 
voor het bereiken van het leerdoel? 

2. Heeft u simulaties, rollenspellen en oefeningen geselecteerd en voorbereid die geschikt zijn 
voor uw doelgroep? 

3. Heeft u het materiaal dat nodig is voor de simulatie of andere oefeningen geordend? 

4. Heeft u de instructies voor het uitdelen aan uw deelnemers voorbereid? 

5. Heeft u uw debriefingsfase grondig voorbereid? Bent u bereid om de interculturele 
elementen van de simulatie of oefening te helpen analyseren en de deelnemers te helpen bij 
het trekken van conclusies? 

6. Bent u bereid om het groepsproces voortdurend te observeren en waar te nemen?  

https://cit4vet.erasmus.site/it/tool/?id=5
https://cit4vet.erasmus.site/it/tool/?id=15
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7. Bent u bereid om de deelnemers te inspireren en aan te moedigen om deel te nemen aan 
de oefening? 

8. Bent u bereid om uw deelnemers te helpen bij het vergroten van hun zelfbewustzijn, en hun 
bewustwording van hun gebruikelijke gedrag en houding? 

9. Zult u authentieke zelfbeschikking van de deelnemers toestaan, zelfs als de deelnemers 
twijfelen, zich terugtrekken of weigeren aan de oefening deel te nemen? Deze reacties zijn ook 
nuttig bij het illustreren van cultureel gedrag. 

10. Bent u bereid vragen te beantwoorden over hoe deelnemers kunnen deelnemen aan en 
integreren in hun culturele context en interculturele ontmoetingen? 

Voorbeeld van een simulatie  

Titel: BAFA BAFA 

Doel van de simulatie:  
Het doel van deze simulatie is het verhogen en verbeteren van het intercultureel bewustzijn en 
het trainen van de interculturele samenwerking.  

Dit soort activiteiten zet de deelnemers aan tot reflectie en het verkennen van nieuw gedrag 
om andere culturen beter te begrijpen. De deelnemers worden in een situatie gebracht waarin 
ze spontaan met elkaar moeten omgaan om nieuwe reacties en gedragingen te kunnen 
ervaren. De activiteit brengt de deelnemers ertoe om te zoeken naar nieuwe manieren om 
met interculturele uitdagingen om te gaan.  

Het interculturele scenario 
Het concept van de simulatie bestaat uit een groep deelnemers die de ene cultuur 
vertegenwoordigen en een groep die een andere cultuur vertegenwoordigt, en die elkaar 
moeten begrijpen.  

Alfa’s en Beta’s vertegenwoordigen twee verschillende culturen. Beide groepen bezoeken 
elkaar en proberen al doende elkaars sociale regels te begrijpen. De alfa-cultuur is sterk 
hiërarchisch en familiegericht. Relaties en fysieke verstandhouding zijn erg belangrijk. Alfa’s 
zijn niet erg concurrerend. 

De bèta-cultuur is zeer competitief. Hun filosofie is ‘tijd is geld’. De status van een persoon is 
gerelateerd aan de materiële rijkdom die hij of zij heeft verkregen door goed te presteren op 
het werk. Beta's houden van handel en onderhandelen, ze hebben zelfs een eigen handelstaal 
ontwikkeld.  

Sancties komen voor wanneer sociale normen worden geschonden. 

Taken voor deelnemers/teams/trainers 
Voor teams: Tijdens de voorbereidingen mogen de groepen elkaar niet zien, omdat ze de 
doelen van de strategie van de andere partij en het interculturele draaiboek van de andere 
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groep niet mogen achterhalen. Elke groep krijgt schriftelijke instructies en beslist hoe ze het 
best te werk gaan. 

De simulatie eindigt wanneer alle deelnemers van beide groepen met elkaar in contact zijn 
geweest.  

De taak van de begeleidende trainer:  

• Help de deelnemers in 2 groepen op te splitsen. 

• Verdeel de scripts voor groep A en B. 

• Geef een korte inleiding op de situatie. 

• Zorg er voor dat de deelnemers niet voor de activiteit communiceren. 

• Zorg er voor zorgen dat de groepen zich gedragen volgens hun cultuurstandaarden. 

• Matig de post-simulatie evaluatie. 

• Verzamel de resultaten in schriftelijke vorm.  

Script voor team of person A 
Het culturele script van de Alfa’s: 

− Fysiek contact: Alfa’s houden van lichamelijk contact en raken elkaar graag aan. Het 
vermijden van lichamelijk contact betekent ‘Ik hou niet van je’. 

− Interne sociale relaties en hiërarchieën: sociale rang is erg belangrijk voor Alfa’s.  

− Groeten: onder elkaar schudden Alfa’s de linkerarm van de tegenhanger net onder de 
elleboog en zeggen: ‘Hoe gaat het met je gezin?’ Dat doen ze nooit met vreemden. 
Vreemden worden aangeraakt door de rechterarm.  

− Relaties met vreemden: Alfa’s zijn vriendelijk en beleefd tegen vreemden. Het respecteren 
van de juiste begroetingsvormen is voor hen erg belangrijk.  

− Communicatie en taalgebruik: Alfa’s moet elkaar aanraken vooraleer een gesprek te 
beginnen. Alfa’s praten graag over familie. Oudere leden van de groep leiden het gesprek. 

− Relaties tussen de geslachten: Alfa-vrouwen kunnen alleen begroetingsformaliteiten 
starten met andere alfa-vrouwen, alfa-mannen kunnen mannen en vrouwen begroeten. 
Het breken van deze regel is een grote overtreding. 

− Alfa-doelen: Alfa’s houden er van om kleine voorwerpen te verzamelen en te verhandelen. 
Deze items zijn ook de valuta van de alfagroep. 

Script voor team of person B 
Het culturele script van de Bèta’s: 

− Fysiek contact: Beta's vermijden lichamelijk contact; ze vinden het onaangenaam. Ze zullen 
niet handelen met iemand die ze op de schouder aanraakt. 

− Groeten: Beta’s groeten met een vriendelijke knik van het hoofd.  
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− Interne sociale relaties en hiërarchieën: voor Beta’s speelt de sociale rang geen grote rol. 
Mannen en vrouwen zijn gelijk. Maar Beta's zijn zeer concurrerend. Persoonlijke en sociale 
waarde zijn gerelateerd aan de materiële rijkdom die door hard werken wordt verkregen. 

− Relaties met vreemden: Beta's gedragen zich niet anders naar vreemden dan naar elkaar. 
Vreemden zijn welkom. 

− Communicatie en taalgebruik: Beta's praten graag over werk.  

− Relaties tussen mannen en vrouwen: Er zijn geen genderverschillen.  

− Beta-doelen: Beta's houden van handel. Ze zijn erg geïnteresseerd in de kleine artikelen 
waarmee de Alfa’s handel drijft. Beta's hebben soortgelijke. 

(Indien nodig) Script voor team of persoon C 

 

Interactie-regels: 
Zie script voor team of person A en B 

Opmerking: 
Het belangrijkste is de evaluatie van de cognitieve en emotionele ervaringen in een discussie 
na de simulatie. Daarbij moeten alle deelnemers betrokken worden. De volgende 
onderwerpen kunnen punten van reflectie zijn:  

− Persoonlijke culturele ervaring met de cultuur van de Alfa’s en Beta’s: Was het mogelijk om 
je te identificeren met de verschillende rollen?  

− Ervaring met een vreemde cultuur in het algemeen: Hoe was het proces van het begrijpen 
van de nieuwe cultuur. 

− Ervaring in interactie: welke fasen heeft het proces doorlopen? 

− Conflictervaringen: Welke conflicten zijn er ontstaan en hoe kon er mee worden 
omgegaan? 

Bron:  
− Deze simulatie bestaat in verschillende varianten. De originele versie werd ontwikkeld door 

Garry Shirts. U kunt deze vinden in Shirts, Garry (1977). BAFA BAFA: A Cross-cultural 

Simulation. Simulation Training Systems: Del Mar.  

− De inspiratiebron voor de hier voorgestelde versie kunt u vinden via deze link: 

http://intercultural-learning.eu/Portfolio-Item/bafa-bafa/ 

− Een video met aanvullende toelichtingen kunt u hier vinden: 

https://www.youtube.com/watch?v=vi4nVs077Rc 
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3. Interculturele competenties: Assessment en ontwikkeling   

Introductie 

In hoofdstuk 1 tot 3 hebben we onderzocht hoe deelnemers zich meer bewust kunnen worden 
van culturele verschillen en zich vertrouwd kunnen maken met modellen van culturele 
verschillen. In dit hoofdstuk bespreken we de interculturele competenties die bij opleidingen 
en trainingen een rol kunnen spelen. Interculturele competenties helpen om cultureel 
bewustzijn en kennis te vertalen naar zinvol handelen.  

Competenties zijn clusters van kennis, vaardigheden en houdingen (KSA). 
Competentiemodellen zijn populair in de personeelsselectie en -ontwikkeling sinds de jaren 
tachtig, toen het steeds duidelijker werd dat de functievereisten zo snel veranderden dat het 
niet langer volstond om diepgaande kennis over de functie te hebben: Voorkennis over de 
baan raakte te snel verouderd. Naast hun functiekennis moesten medewerkers dus ook 
kunnen inspelen op nieuwe situaties en omgaan met het dynamische, onvoorspelbare en 
complexe karakter van hun werk. Ze hadden specifieke sets van competenties nodig om op 
deze voortdurend veranderende situaties te kunnen reageren.  

In de discussie over de vindingrijkheid van managers definiëren Kanungo en Misra (1992) 
competenties als ‘vaardigheden om zich bezig te houden met cognitieve activiteiten die het 
aanpassingsvermogen in een complexe en onvoorspelbare werkomgeving verbeteren’. Ze 
helpen om te beslissen wat, wanneer en hoe de vaardigheden te gebruiken om zich bezig te 
houden met cognitieve zelf controlerende aanpassingsreacties’ (p. 1322).  

Interculturele competenties dienen een vergelijkbaar doel: wat moeten mensen weten en 
kunnen doen om effectief te zijn in interculturele interacties? Er zijn meer dan 200 
interculturele competenties voorgesteld (zie Spitzberg en Changnon, 2009, voor een overzicht) 
en er zijn talrijke artikelen en boeken over dit onderwerp geschreven; we hebben enkele 
recente overzichten aan het eind van dit hoofdstuk vermeld. U bent wellicht ook 
geïnteresseerd in de discussie over empirisch getoetste interculturele trainingsmethoden van 
Mazziotta, Rohmann en Piper (2016).  

Het doel van deze sectie is om u te helpen beslissen op welke interculturele competenties u 
zich in uw training moet richten en hoe u een keuze kunt maken tussen de beschikbare 
instrumenten om deze te beoordelen. Waar mogelijk verwijzen we naar oefeningen en 
lesmateriaal in de CIT4VET-database. 

Hoe kunt u systematisch interculturele competenties selecteren die relevant zijn voor 
uw opleiding? 
Wanneer u verschillende benaderingen van interculturele competenties en hun ontwikkeling 
met elkaar vergelijkt, moet u er rekening mee houden dat interculturele competenties een 
middel zijn om een doel te bereiken, niet een doel op zich: Ze helpen deelnemers om 
effectiever te zijn in hun interculturele interacties, dat wil zeggen om doelen te bereiken en 
problemen op te lossen samen met mensen uit andere culturen. Om intercultureel effectief te 
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zijn, moeten we aandacht besteden aan drie criteria (Kealey, 1989; Thomas en Fitzsimmons, 
2008):  

1. De noodzaak om betekenisvolle relaties op te bouwen en te ontwikkelen met cultureel 
verschillende anderen. 

2. De noodzaak om taak-specifieke doelstellingen te verwezenlijken in een nieuwe culturele 
omgeving en/of in cultureel diverse omgevingen. 

3. De noodzaak om zich aan te passen aan de nieuwe culturele omgeving, zich op zijn gemak te 
voelen en in balans te zijn. 

De drie criteria zijn ook wel aangeduid als verbinden, presteren en genieten (Brinkmann en Van 
Weerdenburg 2014). In het vervolg zullen we deze termen gebruiken. 

Interculturele competenties die nodig zijn om verbinding te maken met cultureel verschillende 
anderen 
Om in contact te komen met mensen met een andere culturele achtergrond dan wij, zijn 
competenties als interculturele gevoeligheid en interculturele communicatie essentieel. 
Interculturele gevoeligheid - en gerelateerde competenties zoals cultureel inlevingsvermogen - 
verwijst naar iemands bewustzijn van zijn eigen en andere culturen, zijn vermogen om zich in 
te leven in mensen uit andere culturen en om naar een gebeurtenis of gedrag te kijken vanuit 
een of meer culturele perspectieven.  De competentie kan worden ontwikkeld door middel van 
trainingselementen die we bespreken in hoofdstuk 1, 2 en 3 van de richtlijnen. In de CIT4VET-
database vindt u ook tal van links naar oefeningen en stap-voor-stap-handleidingen om de 
interculturele gevoeligheid van uw deelnemers te vergroten. Een oefening die we bijzonder 
nuttig hebben gevonden is Parents' Values Exercise and Behavior at Work, ontwikkeld door Dr. 
Douglas Stuart. U bent misschien ook geïnteresseerd in de Jigsaw Classroom, ontwikkeld door 
Eliot Aronson (zie bijvoorbeeld Aronson, Blaney, Stephin, Sikes en Snapp, 1978), Enacting 
cultural interests (Brannon en Walton, 2013) en Fast Friends (Page-Gould, Mendoza-Denton en 
Tropp, 2008) als methoden die hebben bewezen dat ze het vermogen van een persoon om zich 
te verbinden met cultureel verschillende anderen vergroten. Alle vier de oefeningen zijn 
opgenomen in de CIT4VET-database.  

Interculturele communicatie kan verwijzen naar een reeks verschillende aspecten van 
intercultureel werk (Thomas en Fitzsimmons, 2008): naar een methode die gebruikt wordt in 
de antropologie, naar benaderingen en filosofieën over wat interculturele interactie is, naar 
het proces van communicatie met cultureel verschillende anderen en naar een competentie 
die deelnemers helpt om intercultureel effectief te zijn. Hier gebruiken we de term 
interculturele communicatie als verwijzing naar de interculturele competentie. De CIT4VET-
database presenteert een reeks methoden die ontworpen zijn om deelnemers te helpen deze 
competentie te ontwikkelen. Een klassieke en waardevolle oefening werd ontwikkeld door Dr. 
Janet Bennett (Instituut voor Interculturele Communicatie Portland, Oregon), de Description 
Interpretation Evaluation of D-I-E oefening. Aanvullende hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld de 
Humor Profiler® en de Feedback Profiler® ontwikkeld door Intercultures (Berlijn, Duitsland). 

https://cit4vet.erasmus.site/it/tool/?id=102
https://cit4vet.erasmus.site/it/tool/?id=108
https://cit4vet.erasmus.site/it/tool/?id=110
https://cit4vet.erasmus.site/it/tool/?id=110
https://cit4vet.erasmus.site/it/tool/?id=105
https://cit4vet.erasmus.site/it/tool/?id=113
https://cit4vet.erasmus.site/it/tool/?id=113
https://cit4vet.erasmus.site/it/tool/?id=107
https://cit4vet.erasmus.site/it/tool/?id=100
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Interculturele competenties voor het vervullen van een interculturele rol 
Empirische studies tonen aan dat interculturele gevoeligheid, interculturele communicatie en 
gelijkaardige competenties deelnemers ook helpen om te voldoen aan het prestatiecriterium 
van interculturele effectiviteit (zie bijvoorbeeld de meta-analyse van expatriate performance 
door Mol, Born, Willemsen en van der Molen, 2005, en de review door Thomas en 
Fitzsimmons, 2008). Vroege studies over interculturele onderhandeling en conflicthantering 
laten ook zien hoe het succes afhangt van het kundig gebruiken van verschillende 
beleefdheidsstrategieën voor het managen van sociale afstand, en van het managen van de 
'face'-behoeften van de andere partij (zie bijvoorbeeld Ting-Toomey, 1994, en van der Wijst, 
1996).  

Naast deze anders georiënteerde interculturele competenties, versterken 
persoonlijkheidskenmerken als emotionele stabiliteit, flexibiliteit en bewustwording de 
prestaties in interculturele omgevingen (Mol et al., 2005). Deze eigenschappen kunnen 
worden beoordeeld met persoonlijkheidsbeoordelingsinstrumenten op basis van het 
zogenaamde 'Big Five' persoonlijkheidsmodel. Emotionele stabiliteit en flexibiliteit kunnen ook 
worden beoordeeld met een intercultureel beoordelingsinstrument, de Multiculturele 
Persoonlijkheidsvragenlijst (van der Zee en van Oudenhoven, 2000, 2001; van Oudenhoven en 
van der Zee, 2002; van der Zee, van Oudenhoven, Ponterotto en Fietzer, 2013), die we 
hieronder nader zullen bespreken. Aangezien dit persoonlijkheidskenmerken zijn en geen 
interculturele competenties, kunnen deelnemers hun resultaten zo interpreteren dat ze deze 
eigenschappen niet kunnen veranderen of ontwikkelen, en niet langer gemotiveerd zijn om te 
proberen hun gedrag als gevolg daarvan te veranderen. Als u persoonlijkheidskenmerken in 
uw interculturele training wilt beoordelen, zult u daarom zorgvuldig moeten plannen hoe u de 
resultaten zult debriefen en de beoordeling zult integreren met de trainingsdoelstellingen en 
het ontwerp.  

Hampden-Turner en Trompenaars (2002) passen inzichten uit de conflictmanagementtheorie 
toe op dilemma's die voortkomen uit verschillende culturele waardeoriëntaties. Zij 
ontwikkelden de Dilemma Reconciliation techniek om hun klanten te trainen in het 
ontwikkelen van duurzame oplossingen voor hun culturele dilemma's. De competentie 
building commitment, voorgesteld door Brinkmann en Van Weerdenburg (2014) en 
beoordeeld door de door hen ontwikkelde Interculturele Klaarheidscheck, richt zich ook op het 
prestatiecriterium van interculturele effectiviteit, hun Interculturele Conflicthantering. De 
Intercultural Conflict Management Suit-Case, ook opgenomen in de CIT4VET-database, is 
bedoeld om deelnemers te helpen deze competentie te ontwikkelen. Verder kan het nuttig zijn 
om deelnemers vertrouwd te maken met verschillende besluitvormingstechnieken, zodat ze 
kunnen onderzoeken welke technieken het beste werken voor hun cultureel diverse groepen 
en teams (zie bijvoorbeeld de link naar besluitvormingstechnieken voor groepen in de 
database).  

De CIT4VET-database bevat ook links naar programma's, websites en methoden die zijn 
ontwikkeld voor specifieke beroepen en bedrijfstakken, die u wellicht nuttig vindt voor het 
ontwerpen van een interculturele training die voldoet aan de specifieke prestatiebehoeften 
van bijvoorbeeld uw cliëntengroepen: 

  

https://cit4vet.erasmus.site/it/tool/?id=101
https://cit4vet.erasmus.site/it/tool/?id=94
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• Working supportively with Refugees – Ondersteunend werken met vluchtelingen 

• InterMobil - Interculturele competentietraining voor MKB-bedrijven die Europese 

mobiliteit aanbieden 

• Interhealth: Interculturele competenties van professionals in de gezondheidszorg 

• Vocal in Need - online modules voor mensen die te maken hebben met vluchtelingen 

https://vocal.erasmus.site/ 

• Vocal medical - medisch noodpersoneel in de gezondheidszorg dat zich bezighoudt 

met interculturele zaken 

 

Interculturele competenties voor genoegen beleven aan interculturele interacties 
Het criterium van het genoegen heeft zijn wortels in het onderzoek van expats. Verhuizen naar 
een ander land, expats en hun partners en gezinnen kunnen het een uitdaging vinden om zich 
aan te passen aan de nieuwe omgeving. Persoonlijkheidskenmerken en competenties zoals 
tolerantie voor dubbelzinnigheid, ruimdenkendheid, culturele empathie, interculturele 
gevoeligheid, interculturele communicatie, extraversie, emotionele stabiliteit, zelfcontrole, 
flexibiliteit, omgaan met onzekerheid en attributiecomplexiteit zijn gevonden om expatriates te 
helpen zich aan te passen aan de nieuwe plek (Brinkmann en Van Weerdenburg, 2014); 
Hechanova, Beehr en Christiansen, 2003; Thomas en Fitzsimmons, 2008; van Bakel, 2012; Van 
Oudenhoven en Van der Zee, 2002; van der Zee en van Oudenhoven, 2000, 2001). Als uw 
deelnemers geconfronteerd worden met culturele verschillen in combinatie met een 
substantiële verandering in hun leven (zoals het geval is bij expatriates, die naar een nieuw 
land verhuizen), dan kan het de moeite waard zijn om na te denken over welke van deze 
competenties u in uw interculturele training aan de orde wilt stellen. Immers, voordat we 
kunnen genieten van interculturele interactie, moeten we eerst voldoende vertrouwen 
hebben dat we ons kunnen aanpassen aan de veranderingen waarmee we geconfronteerd 
worden.  

Sommige van de competenties van het plezier komen regelmatig aan bod in interculturele 
trainingen, bijvoorbeeld interculturele gevoeligheid en interculturele communicatie; we 
hebben al de links in de database genoemd naar oefeningen en programma's die worden 
voorgesteld om deze competenties te ontwikkelen.  Competenties als ruimdenkendheid, 
tolerantie voor dubbelzinnigheid en attributie-complexiteit hebben ook veel aandacht 
gekregen in de interculturele training. Een van de vroegste technieken die zijn ontwikkeld om 
attributiecomplexiteit te vergroten waren culturele verwerkers of kritische incidenten (Fiedler, 
Mitchell en Triandis, 1971; voor een meer recente studie zie Herfst, Van Oudenhoven en 
Timmerman, 2008). Kritische incidenten zijn korte interculturele scenario's die deelnemers 
uitnodigen om te beslissen hoe ze de situatie zouden benaderen. Hoe meer ze weten over de 
betrokken culturen en hoe nauwkeuriger ze de bedoelingen en motieven van de fictieve 
partijen in het scenario kunnen inschatten, hoe beter hun aanpak zal zijn.  

Beoordeling van interculturele competenties 
Er zijn talrijke instrumenten voor de beoordeling van interculturele competenties ontwikkeld. 
Voor overzichten en kritische discussies wordt verwezen naar Fantini (2009), Matsumoto en 
Hwang (2013), Thomas et al. (2015), Thomas en Fitzsimmons (2008), en Wiersinga (2003), en 
de speciale onderwerpen over interculturele competentie in het International Journal of 

https://cit4vet.erasmus.site/it/tool/?id=20
https://cit4vet.erasmus.site/it/tool/?id=21
https://cit4vet.erasmus.site/it/tool/?id=25
https://vocal.erasmus.site/it/
http://vocal-medical.eu/
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Intercultural Relations (Arasaratnam en Deardorff, 2015) en het European Journal of 
International Management (Richter, van Bakel, Schlaegel en Lemmergaard, 2020). In de 
CIT4VET-database hebben we vier instrumenten geselecteerd om verschillende aspecten van 
het functioneren van een persoon te illustreren die kunnen bijdragen aan interculturele 
effectiviteit. In de onderstaande tabel wordt elk instrument kort voorgesteld, samen met de 
link naar de CIT4VET-databank. Zoals bij de meeste (interculturele) beoordelingsinstrumenten 
is het gebruik van de instrumenten niet gratis. Er kunnen kosten verbonden zijn aan zowel het 
verkrijgen van de certificering als het gebruik van de instrumenten na de certificering. 

De Intercultural Development Inventory (IDI; Hammer, 2011) helpt cursisten te begrijpen hoe ze 
momenteel omgaan met culturele verschillen. Gebaseerd op Milton Bennett's (1986, 1993) 
Developmental Model of Intercultural Sensitivity, gaat het IDI uit van een reeks stadia van 
interculturele competentieontwikkeling, van etnocentrische tot etnoreferatieve stadia. Met elke 
volgende fase ontwikkelen deelnemers een rijker en meer gedifferentieerd begrip van hun eigen 
en andermans culturele achtergrond.  

Cultural Intelligence (CQ) verwijst naar een specifieke benadering van interculturele competenties, 
d.w.z. een benadering die expliciet meta-cognitie als onderdeel van de competentieset omvat (Ang 
et al., 2007). De meest populaire versie van de vragenlijsten voor het meten van CQ is de 20-item 
vragenlijst die door Soon Ang en Linn van Dyne is ontwikkeld en die we in de database hebben 
opgenomen. Meer recentelijk is een nog kortere 10-item vragenlijst ontwikkeld door David C. 
Thomas et al. (2015). Voor zover wij weten wordt de 10-item versie alleen gebruikt voor 
onderzoeksdoeleinden.  

The Intercultural Readiness Check (IRC) is ontwikkeld door Brinkmann en Van Weerdenburg (2014; 
Van der Zee en Brinkmann, 2004) om vier interculturele competenties te beoordelen: 
interculturele sensitiviteit, interculturele communicatie, bevorderen van betrokkenheid omgaan 
met onzekerheid). Individuele personen ontvangen een individueel schriftelijk feedbackrapport 
met scores op elke competentie, waarin potentiële valkuilen worden belicht en suggesties worden 
gedaan voor verdere ontwikkeling in lijn met het resulterende competentieniveau.  

De Multicultural Personality Questionnaire (MPQ) is ontwikkeld door Van der Zee en van 
Oudenhoven (2000, 2001; van Oudenhoven en Van der Zee, 2002) om vijf gedragsdimensies te 
beoordelen die belangrijk zijn voor effectieve interculturele interactie: culturele empathie, open 
mindedness, sociaal initiatief, emotionele stabiliteit en flexibiliteit. Oorspronkelijk was het MPQ 
bedoeld voor onderzoek en coaching van expats, maar inmiddels wordt het ook breder toegepast 
in interculturele trainingen.  

 

Criteria voor de keuze van een intercultureel beoordelingsinstrument 
Wanneer u een intercultureel beoordelingsinstrument gebruikt in uw interculturele training, 
moet u begrijpen welke impact het kan hebben op uw deelnemers (dit geldt natuurlijk voor elk 
beoordelingsinstrument dat u gebruikt). Het ontvangen van feedback over de beoordeling van 
competenties kan gevoelig liggen bij de cursisten, omdat ze weten hoe goed ze op dit moment 
omgaan met interculturele interacties. Hun scores kunnen gemiddeld zijn of zelfs lager dan 
gemiddeld, en ongeacht hoe hoog of laag ze scoren, kunnen deelnemers gewoonweg hogere 

https://cit4vet.erasmus.site/tool/?id=104
https://cit4vet.erasmus.site/tool/?id=96
https://cit4vet.erasmus.site/tool/?id=106
https://cit4vet.erasmus.site/tool/?id=109
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scores verwachten dan wat het feedbackrapport hen vertelt. Deelnemers kunnen ook bang zijn 
voor het resultaat omdat ze veronderstellen dat ze deze competenties niet kunnen 
ontwikkelen of omdat ze niet weten hoe. Vanuit een procesperspectief in interculturele 
training kan het ook moeilijk zijn om persoonlijke vertrouwelijke feedback over interculturele 
competenties te integreren met het gericht houden van een hele groep deelnemers die 
geïnteresseerd zijn in uw training: Het kan zijn dat sommige deelnemers de feedback nog 
willen verwerken, terwijl anderen het rapport al aan de kant hebben gezet en reikhalzend 
uitzien naar de volgende oefening. Afhankelijk van de doelstellingen van de training, de 
behoeften van uw deelnemers en de inhoud van de feedback, moet u misschien ook tijd 
reserveren om elke deelnemer individueel een-op-een feedback te geven, zodat u van tevoren 
moet plannen wanneer u dit gaat doen, en of de extra tijd die daarvoor nodig is, is besproken 
met de organisatie van de klant.  

Indien goed gebruikt, kunt u echter met interculturele beoordelingsinstrumenten uw 
interculturele interventie inzichtelijker en persoonlijker maken voor de cursisten, en uw 
training aanpassen aan de unieke behoeften van verschillende cursisten en groepen cursisten. 
Als u wilt werken met interculturele beoordelingsinstrumenten, zullen de volgende criteria u 
helpen om een keuze te maken uit het (de) beschikbare instrument(en). 

Robuustheid en geschiktheid 
Beoordelingsinstrumenten moeten geschikt zijn voor uw doel en moeten een robuuste 
beoordeling geven van wat zij beweren te beoordelen. Dus, vraag jezelf af: Welke 
competenties hebben uw deelnemers nodig om effectief te zijn in hun interculturele 
werkcontext en welk instrument beoordeelt deze competenties? Voor wie is het instrument 
geschikt, bijvoorbeeld voor studenten, vluchtelingen, gezondheidswerkers of internationale 
managers? Zijn de termen en begrippen duidelijk gedefinieerd en is het duidelijk en empirisch 
getoetst hoe het instrument bijdraagt aan de interculturele ontwikkeling? Verstrekken de 
auteurs informatie over de betrouwbaarheid van de schalen die een bepaalde competentie 
beoordelen, en over de constructie en de voorspellende waarde van het instrument? Is het 
instrument gebruikt in onderzoek dat is gepubliceerd in vakbladen met peer review? 

Gebruiksvriendelijkheid 
Vraag naar voorbeeldrapporten van verschillende instrumenten en vergelijk deze in termen 
van de duidelijkheid, kwaliteit en diepgang van de schriftelijke feedback. Zullen de rapporten 
de cursisten aanmoedigen om de competenties te ontwikkelen en welke stappen ze daarvoor 
kunnen nemen? In welke talen zijn de vragenlijst en het rapport beschikbaar, hoe duur zijn de 
certificeringscursus en de individuele beoordelingen die u later kunt aanschaffen? Krijgt u 
extra leermiddelen om u te ondersteunen bij het gebruik van het instrument in uw 
interculturele training? Kunt u bijvoorbeeld een rapport van een hele groep genereren om 
inzicht te krijgen in de specifieke behoeften en sterke punten van uw deelnemers en de 
organisatie van uw klanten? Wat is uw indruk van de dienstverlening aan u als potentiële 
klant? Kunt u zich aansluiten bij groepen van andere gebruikers voor gemeenschappelijk leren 
en uitwisseling?  

We hopen dat bovenstaande discussie u zal ondersteunen bij de beslissing welke interculturele 
competenties u in uw training wilt behandelen en in welke instrumenten u wilt investeren voor 
het beoordelen van de ontwikkelingsbehoeften van uw cursisten. 
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4. Het vergelijken van culturen: Inzicht in culturele diversiteit 

1. Introductie 

Waarom zou u als interculturele trainer culturele modellen gebruiken in uw training? 
Het ijsberg-model, het ui-model en de culturele dimensies zijn essentieel in elke interculturele 
cursus, omdat deze modellen het mogelijk maken om verschillende culturen te vergelijken. U 
kunt al deze modellen gebruiken om verschillen en overeenkomsten te verklaren bij het 
vergelijken van culturen. Diversiteit van culturen kan worden verklaard door het feit dat we 
allemaal met dezelfde uitdagingen te maken hebben: hoe vinden we voedsel en onderdak, hoe 
structureren we onze samenleving, enz. De oplossingen die een specifieke groep mensen kan 
toepassen, zullen van groep tot groep verschillen. Kijk voor meer informatie naar het 
opleidingsmateriaal ‘‘cultuurmodellen”  

Wat zijn de risico's van het gebruik van culturele modellen in interculturele 
opleidingen? 
1. De cultuurmodellen van de ijsberg en het ui-model kunnen verkeerd begrepen worden als er 
geen duidelijke instructies en uitleg door u worden gegeven aan het begin van de 
trainingssessie.  

2. Het ijsberg-model gaat niet over welke culturele aspecten zichtbaar en onzichtbaar zijn, 
maar over de culturele aspecten waar we ons wel bewust van zijn en die waar we ons niet 
bewust van zijn. 

3. Culturele dimensies moeten in een kritisch perspectief worden gezien en kunnen niet op 
een ‘absolute’ manier worden toegepast. 

Hoe kunt u de risico's/ineffectiviteit voorkomen? 
1. Zorg ervoor dat u de oefeningen aan het begin van de training uitlegt - wat zijn de 
leerresultaten en wat wilt u bereiken?  

2. Debriefing na de trainingssessie is van vitaal belang voor u - als facilitator moet u de 
deelnemers helpen om te reflecteren op hun ervaringen. 

https://cit4vet.erasmus.site/it/training-materials/
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Wat zijn de voordelen voor de deelnemers? 

Deze stapsgewijze trainingen illustreren hoe u de theoretische kennis van culturele 
modellen/culturele dimensies op een praktische manier kunt toepassen, met behulp van 
groepswerk, discussie, reflectie/briefing en presentatie als essentiële hulpmiddelen. Theorie is 
alleen waardevol als de deelnemers het kunnen begrijpen en toepassen in hun dagelijkse 
interacties. 

 

Deze modellen proberen de verschillen en overeenkomsten te verklaren bij het vergelijken van 
verschillende culturen, het verhogen van het bewustzijn van culturele diversiteit en het belang 
voor ons bij de interactie met andere mensen. 

 

2. Specifieke voorbeelden van trainingssessies: 
Hier zijn drie specifieke voorbeelden van hoe u de modellen en dimensies in uw training kunt 
introduceren. 

A) Ijsberg-model 
1. De eerste stap kan zijn dat u de theoretische achtergrond van deze modellen uitlegt - zie 
https://cit4vet.erasmus.site/training-materials ‘cultural models’ voor meer details van het 
trainingsmateriaal. 

2. De tweede stap is het faciliteren van een praktische sessie om de theoretische kennis te 
gebruiken; dit kan bijvoorbeeld gebeuren in groepswerk. Deel de deelnemers in groepen in 
om de individuele deelnemers aan te moedigen zich buiten hun comfortzone te bewegen, 
geef ze x aantal cijferkaarten en vraag de rest van de groep om te tellen. Als de groep 30 
deelnemers telt en het doel is 10 groepen met drie deelnemers, dan geeft u 10 
deelnemers een cijferkaartje, terwijl de rest van de groep wordt toegewezen aan elke 
groep door te tellen van 1 tot 10. Dit moedigt deelnemers aan om met nieuwe mensen te 
werken en niet ‘alleen’ met de vertrouwde collega's of vrienden. 

3. De derde stap is dat u de doelstellingen van deze sessie uitlegt: Deze modellen zijn 
nuttig om onze gevoeligheid voor culturele waarden te vergroten en om aan te tonen dat 
niet iedereen dezelfde waarden heeft en ze maken het ook mogelijk om verschillende 
culturen te vergelijken en te contrasteren. 

4. Tijdens de training over het Ijsberg-model richt u de discussie per groep op het 
categoriseren van verschillende culturele aspecten, ofwel boven de waterlijn (culturele 
aspecten waar we ons bewust van zijn) of eronder (culturele aspecten waar we ons 
onbewust van zijn). Er kan ook flip-over papier worden verstrekt. Het is het beste als u de 
discussie begint met een voorbeeld; we kunnen ons bewust zijn van gewoontes in een 
specifieke cultuur en deze boven de waterlijn plaatsen, maar waarden en normen zijn 
verborgen culturele aspecten onder de waterlijn. 

5. Wanneer de deelnemers hun taak hebben volbracht, vraagt u elke groep om hun 
bevindingen te laten zien en te delen en in detail uit te leggen WAAROM ze ervoor hebben 
gekozen om een specifiek cultureel aspect boven of onder de waterlijn te plaatsen. U 
bespreekt de resultaten met alle deelnemers (plenum). 
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6. De laatste stap is een debriefingsessie met iedereen en een samenvatting van de 
mogelijke leerresultaten.  

Mogelijke vragen die u tijdens deze sessie zou kunnen stellen: Was iedereen het eens met 
de resultaten van de groepswerkdiscussies? Zo niet, geef dan de reden van uw mening. 
Zijn er voorbeelden die zowel boven als onder de waterlijn geplaatst kunnen worden? Wat 
heeft u geleerd van deze sessie? Welke praktische tips kunt u gebruiken wanneer u in 
diverse teams werkt of te maken heeft met mensen met een andere culturele achtergrond 
dan de uwe? 

U moet de mogelijke leerresultaten voor en na de oefening met de deelnemers bespreken: 

Aan het einde van deze sessie heeft u geleerd: 

• om culturele diversiteit te waarderen, 

• om verschillende culturen te vergelijken, 

• om uw eigen culturele achtergrond te begrijpen, 

• om te evalueren hoe nuttig de toepassing van ‘culturele dimensies’ is voor uw relatie 
met anderen. 

U kunt deze sessie afsluiten met het tonen van enkele links in het lesmateriaal en deze 
samenvatting gebruiken om aan te tonen hoeveel van ons gedrag kan worden beïnvloed door 
culturele aspecten: ‘Cruciaal is dat de culturele aspecten op het zichtbare deel van de ijsberg 
beïnvloed worden door de onderliggende waarden, overtuigingen, begrippen, houdingen en 
aannames’.(http://opengecko.com/interculturalism/visualising-the-iceberg-model-of-culture/) 

B) ui-model 
Je kunt het ui-model op een vergelijkbare manier aan de deelnemers uitleggen door 
groepswerk als methodiek te gebruiken en de stappen van de trainingssessie hierboven te 
volgen. 

Aan het einde kunt u de deelnemers vragen of ze denken dat het ijsberg-model en het ui-
model dezelfde boodschap geven over culturele waarden. Vraag ze ook welk model ze 
verkiezen en waarom. 

C) Culturele dimensies 
1. De eerste stap is dat u de theoretische achtergrond van de culturele dimensies moet 
uitleggen - zie het trainingsmateriaal ‘cultuurmodellen’ voor meer details. 

2. De tweede stap is dat u een praktische sessie faciliteert om de theoretische kennis te 
gebruiken; dit kan bijvoorbeeld gebeuren in groepswerk. Zie de gedetailleerde beschrijving 
hierboven voor het ijsberg-model. 

3. De derde stap is dat u de doelstellingen van deze sessie uitlegt: De culturele dimensies zijn 
nuttig om onze gevoeligheid voor culturele waarden te vergroten en om aan te tonen dat niet 
iedereen dezelfde waarden heeft.  

http://opengecko.com/interculturalism/visualising-the-iceberg-model-of-culture/
https://cit4vet.erasmus.site/training-materials/
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U kunt de eigenlijke trainingssessie beginnen met een vragenlijst: 
http://archive.ecml.at/mtp2/icopromo/results/Lucru/Files/1%20Awareness%20of%20the%20s
elf%20and%20the%20other/d%20Preferences%202.pdf 

U vraagt de deelnemers om per groep hun eigen enquête in te vullen en hun resultaten met 
elkaar te vergelijken. Wanneer ze klaar zijn met het invullen van hun eigen vragenlijst, vraagt u 
elke groep om hun bevindingen te laten zien en te delen en in detail uit te leggen WAAROM ze 
specifieke voorkeuren hebben gekozen. U bespreekt de resultaten met alle deelnemers 
(plenum).  

Je zou een dieper gaande discussie kunnen voeren over enkele specifieke voorbeelden van 
culturele dimensies en opnieuw bespreken wat de ‘voorkeuren’ van de deelnemers zijn en 
waarom. 

Bijvoorbeeld, hun begrip van ‘Machtsafstand’ en hun houding ten opzichte van autoriteit zou 
een discussie kunnen zijn die door u gefaciliteerd wordt met behulp van groepswerk. (Verdere 
voorbeelden worden gegeven in het lesmateriaal https://cit4vet.erasmus.site/training-
materials/’culturele modellen’).  

Lage machtsafstand: 

• Minimaliseer het verschil in vermogen en status 

• Mensen in hogere posities kunnen worden ondervraagd 

• De uitgebreide familie speelt misschien geen belangrijke rol 

Hoge machtsafstand: 

• Afstand tussen de machtige & minder machtige wordt geaccepteerd als ‘natuurlijk’. 

• Duidelijke regels met betrekking tot de volgorde van de afhankelijkheden en de 
verantwoordelijkheden van de machtigen voor de afhankelijken 

• Hiërarchische ongelijkheden zijn essentieel voor de samenleving en haar welzijn. 

De laatste stap is een debriefingsessie met alle deelnemers en een samenvatting van de 
mogelijke leerresultaten. Mogelijke vragen die u zou kunnen stellen: Op welke manier waren 
uw groepsleden het eens of oneens met ‘uw’ voorkeuren? Weet u waarom deze 
overeenstemming/dit verschil van inzicht kon ontstaan? Denkt u dat de vragenlijst een nuttig 
instrument is? Wat heeft u geleerd van deze sessie? Welke praktische tips kunt u gebruiken 
wanneer u in diverse teams werkt of te maken heeft met mensen met een andere culturele 
achtergrond dan de uwe? 

U moet de mogelijke leerresultaten voor en na de oefening met de deelnemers bespreken: 

Aan het einde van deze sessie zult u leren: 

• hoe u culturele diversiteit kunt waarderen, 

• om verschillende culturen te kunnen vergelijken, 

• om uw eigen culturele achtergrond te begrijpen, 

• om te evalueren hoe nuttig de toepassing van ‘culturele dimensies’ is voor uw relatie 
met andere mensen. 

http://archive.ecml.at/mtp2/icopromo/results/Lucru/Files/1%20Awareness%20of%20the%20self%20and%20the%20other/d%20Preferences%202.pdf
http://archive.ecml.at/mtp2/icopromo/results/Lucru/Files/1%20Awareness%20of%20the%20self%20and%20the%20other/d%20Preferences%202.pdf
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U kunt deze sessie afsluiten met het tonen van enkele links in het lesmateriaal en deze 
samenvatting gebruiken om aan te tonen hoeveel van ons gedrag kan worden beïnvloed door 
culturele aspecten: ‘... weet dat culturele verschillen een barrière kunnen vormen voor de 
communicatie en dat ze het vermogen om verbindingen op te bouwen en mensen te 
motiveren kunnen beïnvloeden.’ https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_66.htm 

Een belangrijk debriefing aspect is dat u de deelnemers aan het einde van deze sessie eraan 
herinnert om de culturele dimensie kritisch te bekijken en deze niet op een ‘absolute’ manier 
toe te passen. U moet benadrukken dat de dimensies van culturele waarde slechts een middel 
zijn om verschillende culturen te vergelijken en tegenover elkaar te stellen; vertel de 
deelnemers dat ze flexibel moeten blijven omdat het onderbrengen van anderen in strikte 
categorieën het doel van de oefeningen teniet zou doen en uiteindelijk juist een vorm van 
stereotypering zou zijn. Er zijn altijd uitzonderingen op het gangbare gedrag en denken. 

Het gebruik van casestudies is een perfect instrument om de praktische waarde van de 
culturele dimensie te verkennen. Hieronder staat een voorbeeld om te illustreren hoe u een 
casestudy kunt gebruiken voor discussies. 

Kritisch Incident Voorbeeld 

Communicatievaardigheden 
Daichi Sato, een Japanse student in Ierland, had een afspraak met zijn academisch adviseur om 
zijn leergang sociale wetenschappen te bespreken. Een half uur voor de afspraak belde een 
vriend op die een lift naar het station nodig had. Daichi bracht zijn vriend naar het station en 
kwam een half uur te laat op de afspraak. Gelukkig was zijn adviseur, de heer Moylan, nog in 
zijn kantoor. Daichi klopte op de deur, kondigde zichzelf aan en ging naar binnen. Meneer 
Moylan bood hem een stoel aan, maar was niet vriendelijk of spraakzaam. Daichi had nog niet 
eerder een academisch adviseur gehad en wist niet wat hij kon verwachten, dus wachtte hij op 
de adviseur om het gesprek te beginnen. 
Na enkele minuten praten over het weer en de omgeving vroeg de heer Moylan aan Daichi wat 
hij met zijn leergang wilde doen. Dit was een domme vraag voor Daichi, want hij wilde 
natuurlijk zijn diploma halen. Vervolgens vroeg de heer Moylan aan Daichi of hij de folder van 
de afdeling had gelezen waarin alle vereisten voor het behalen van een diploma stonden 
vermeld. Daichi wist niet zeker welk stuk dit was, dus hij zei: ‘Ja’. Meneer Moylan wachtte, en 
Daichi wachtte. Na een paar minuten vroeg de adviseur of Daichi zijn selectieformulier had 
opgemaakt. De volgende stap, legde de heer Moylan uit, was dat hij het blad zou 
ondertekenen, zodat Daichi zich kon laten registreren. Daichi zei: ‘Ja’, hoewel hij geen idee had 
welk papier dit eigenlijk was. De heer Moylan stak echter zijn hand uit en verwachtte duidelijk 
iets van Daichi. Deze wist niet of hij hem iets moest geven of de hand moest schudden, dus gaf 
hij de adviseur de stapel papieren die hij sinds zijn aankomst op de universiteit van 
verschillende mensen had gekregen. Op dat moment slaakte de heer Moylan een diepe zucht. 
Hij gaf de papieren terug aan Daichi.  
Meneer Moylan snuffelde rond zijn bureau en vond een papier waarvan hij vertelde dat dit het 
selectieformulier van Daichi was. Daichi moest de cursus uitzoeken die hij wilde volgen, het 
formulier invullen en terugkomen voor de handtekening van de adviseur. De heer Moylan 
overhandigde Daichi vervolgens een geniet document waarvan hij zei dat het de diploma-eisen 
van de afdeling betrof. Hij zei dat Daichi dit moest lezen voordat hij het selectieformulier ging 
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invullen en voordat hij een volgende afspraak met hem maakte. De adviseur stond op en Daichi 
interpreteerde dit correct als een aanwijzing dat de afspraak ten einde liep. Hij stond op, gaf de 
heer Moylan een hand en verliet het kantoor. Beiden vonden het gesprek onbevredigend. 
Daichi vertelde zijn vrienden later dat zijn adviseur niet erg vriendelijk of behulpzaam was 
geweest en dat hij hem zo min mogelijk wilde zien. De adviseur vertelde zijn afdelingsvoorzitter 
dat hij echt niet veel meer buitenlandse studenten wilde hebben, omdat ze te veel tijd nodig 
hadden. (bron: Workshop van Debra Ali-Lawson aan de universiteit van Bern, Zwitserland – 
aanpassing) 
 

Vragen die u kunt stellen: 
1. Identificeer welke cultuurwaarde dimensies worden uitgedrukt in dit kritische incident en 
bespreek de motieven voor uw keuze(s).       
2. Welke aannames en gedragingen hebben bijgedragen aan de miscommunicatie?  
3. Wat hadden beiden anders kunnen doen om de miscommunicatie te voorkomen?   
 

Mogelijke antwoorden: 
1) Grote machtsafstand: wie neemt het initiatief? De heer Moylan verwachtte onafhankelijk 
gedrag . 
Communicatiestijl: direct (de heer Moylan) - indirect (Daichi) 
Communicatiestijl: specifiek / diffuus (Daichi) 
Oriëntatie: de focus ligt op nu en minder op actie (Daichi) 
Polychromische tijd: laat voor afspraak (Daichi) 
Collectivisme: vriend is belangrijker (Daichi) 
 
2) Onbegrip, omdat de studieadviseur niet reageert op de uitdagingen van culturele verschillen 
in zijn aanpak om het probleem op te lossen. 
 
3) De studieadviseur moet beter geïnformeerd worden over de diverse achtergronden van de 
internationale cursisten. De cursisten moeten op hun beurt beter leren hoe ze hun wensen 
kunnen overbrengen aan iemand die niet dezelfde culturele achtergrond heeft. 
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5.  Cultureel specifiek leren  

Als beroepsopleider die een interculturele training geeft, wilt u misschien wat aspecten van de 
cultuur van een specifiek land met uw deelnemers delen, zoals Duitsland, Polen of Italië. 
Culturele informatie is nuttig voor het verkrijgen van landspecifieke inzichten in bijvoorbeeld 
religieuze achtergronden, historische ontwikkelingen en politieke en sociale instellingen en 
hun functionaliteit (Barmeyer 2012, Lüsebrink 2016).  

Er zijn verschillende methoden om cultuurspecifieke input te leveren. Afhankelijk van de 
vereiste complexiteit van de oefening kunnen sommige trainers kiezen voor een meer 
uitgewerkte aanpak, zoals casestudies of kritische incidenten (zie hoofdstuk 4 van de 
richtlijnen voor meer details). Een directe en eenvoudige manier om noties over culturele 
aspecten van een land vrij te geven is door het uitdelen van een lijst van do's' en don'ts met 
betrekking tot een specifiek land.   

Wat zijn do’s en don’ts? 
Wanneer men bij interculturele trainingen verwijst naar dos' en don'ts denkt men aan een lijst 
met gedragsregels en adviezen over bepaalde aspecten van het dagelijks leven en de 
werkroutine van een vreemd land. Voor Duitsland kunnen dit bijvoorbeeld zeer korte zinnen 
zijn als ‘Kom niet te laat voor zakelijke bijeenkomsten’, ‘Wees bereid uw schoenen uit te 
trekken bij het betreden van een huis’, ‘Heb ook direct oogcontact bij het ontmoeten van 
mensen die u niet kent’, enz. Dergelijke lijsten hebben als doel om te voorkomen dat mensen 
zich onbehoorlijk gedragen, wat kan leiden tot interculturele misverstanden en in het ergste 
geval tot het beëindigen van de communicatie. 

Waarom kan het nuttig zijn om een lijst met do’s en don’ts uit te delen? 
Veel deelnemers aan interculturele trainingen stellen het op prijs dat ze lijsten met do's' en 
don'ts krijgen. Dos' en Don'ts vervullen de behoefte van deelnemers aan veiligheid bij het 
contact met nieuwe en onbekende culturen. Het geeft hen het gevoel dat ze met het anders 
zijn kunnen omgaan en dat ze het andere land wel begrijpen als ze zich maar houden aan de 
regels die in de lijst staan. 

Voor trainers kunnen 'do‘s en 'don'ts' een handige manier zijn om deelnemers te voorzien van 
informatie die relevant is voor het interculturele onderwerp dat tijdens de training wordt 
besproken. Vooral voor culturen en individuen met een lage tolerantie voor ambiguïteit kan 
een dergelijke lijst een opluchting zijn. 

Wat zijn de risico's van een lijst met dos' en don'ts? 
Aan de ene kant kan het verstrekken van een lijst geruststellend zijn voor de deelnemers, maar 
aan de andere kant moeten dergelijke lijsten met de nodige voorzichtigheid worden 
behandeld. Je gedragen volgens do's en don'ts kan voorkomen dat men zich in het buitenland 
misdraagt, maar helpt niet om dieper inzicht te krijgen in die cultuur. Dit soort lijsten reduceert 
de culturele inhoud tot een minimum. Ze zijn niet bedoeld om de complexiteit van een cultuur 
te laten zien en geven niet aan hoe je een werkelijk begrip van een cultuur kan verdiepen. Er is 
dus een risico voor u als trainer om gemeenschappelijke plaatsen en stereotypen te 
versterken. U moet er ook rekening mee houden dat niet alle mensen in een bepaalde cultuur 
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zich op dezelfde manier gedragen. Er zijn altijd uitzonderingen; er zijn bijvoorbeeld mensen in 
Duitsland die de neiging hebben om te laat te komen voor hun bijeenkomsten.  

Hoe kunt u de risico’s voorkomen? 
In een interculturele training moeten lijsten met do's en don'ts worden gecombineerd met 
andere bewustwordingsactiviteiten. Wellicht kunt u uw training beginnen met een simulatie 
(zie Gids voor Simulaties en Richtlijnen), input geven over wat cultuur is (zie Trainingsmateriaal 
en Richtlijnen), overeenkomsten en verschillen tussen culturen laten zien (zie XXX) en enkele 
kritische voorvallen tussen culturen met uw deelnemers analyseren. Aan het einde van de 
training kunt u een lijst met do's' en don'ts uitdelen. Maar vergeet de juiste framing niet. 
Hoewel de deelnemers aan het einde van de training voldoende cultuurgevoelig en cultureel 
bewust moeten zijn om de juiste relevantie van een dos' en don'ts lijst te begrijpen, bestaat er 
nog steeds het risico van stereotypering. Tijdens de training moeten ze echter voldoende 
interculturele ervaringen hebben opgedaan om te weten dat interculturele competentie niet 
kan worden geïdentificeerd met een lijst gedragsregels. Herinner ze eraan dat het in een 
interculturele ontmoeting beter is om te proberen je emoties te beheersen, onbekend gedrag 
te observeren en vragen te stellen, dan om onmiddellijk te oordelen en het gedrag te 
interpreteren dat voor jou 'vreemd' of 'onhandig' kan lijken. Een ander kan dit waarneembare 
gedrag op een andere manier interpreteren.  

Samenvattend: Lijsten met do's' en don'ts zijn nuttig mits u de risico's in ogenschouw neemt, 
ze goed in beeld brengt en ze inbedt in andere bewustzijnsbevorderende activiteiten.  
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