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

  

levenslang leren Levenslang leren beschrijft het proces van het verwerven van 
kennis over de gehele levensloop van een individu op een 
zelfmotiverende en vrijwillige manier om persoonlijke en/of 
professionele redenen. Volgens deze definitie is het leren niet 
alleen beperkt tot de school en de jaren tot de volwassenheid, 
maar vindt het plaats in verschillende situaties en op alle 
leeftijden. Het wordt door de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen, die het jaar 1996 heeft uitgeroepen tot 
Europees Jaar voor onderwijs en scholing tijdens het gehele 
leven, gezien als een manier om de sociale integratie, de 
persoonlijke ontwikkeling, de zelfredzaamheid en het 
concurrentievermogen te bevorderen.  
  

leeromgeving Leeromgevingen zijn de verschillende contexten waarin 
leerlingen kennis opdoen. Dit kan van toepassing zijn op zowel 
fysieke locaties als verschillende culturen of sociale en 
situationele contexten. De term kan dus verwijzen naar de 
verschillende manieren waarop leerkrachten en trainers met 
hun leerlingen omgaan en de locatie organiseren waar de 
leereenheid plaatsvindt. De term kan bovendien ook de ethiek 
van de leraar/trainer/onderwijsinstelling impliceren. 

leerstijlen Leerstijlen verwijzen naar verschillende theorieën die gericht zijn 
op het verantwoorden van verschillen in het leren van het 
individu. Hoewel de meeste theorieën verschillende stellingen 
hebben over hoe verschillen in leren moeten worden 
gedefinieerd en gecategoriseerd, stellen ze allemaal voor dat 
mensen kunnen worden ingedeeld op basis van hun leerstijl en 
dat leerlingen in het algemeen verschillen in de manier waarop 
ze leren. 

experimenteel leren Experimenteel leren duidt op het proces van leren door ervaring 
en het nadien reflecteren op genoemde actie. Het is een vorm 
van actief leren, waarbij de leerlingen worden betrokken in 
plaats van alleen kennis te presenteren die ze passief opnemen, 
en een oud concept dat al onder Aristoteles werd toegepast. 
Deze vorm van leren zou belangrijke pedagogische voordelen 
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hebben omdat het de leerlingen motiveert door ervaring te 
presenteren die verder gaat dan het klaslokaal. 

stereotypen Stereotypen worden vastgesteld, over een algemeen geloof in 
een bepaalde groep mensen. Hoewel deze vereenvoudigde 
mentale voorstellingen de werkelijkheid niet weergeven maar 
vervormen en veralgemenen, zijn ze belangrijk voor het 
verminderen van de complexiteit van onze omgeving. Ze stellen 
ons in staat om snel te reageren op situaties en de hoeveelheid 
benodigde mentale verwerking te verminderen. Tegelijkertijd 
doen ze ons de verschillen tussen individuen negeren en leiden 
ze tot veralgemening. Door stereotypering concluderen we dat 
een bepaalde persoon een hele reeks kenmerken en 
capaciteiten heeft waarvan we aannemen dat ze kenmerkend 
zijn voor alle leden van die speciale groep. Hoewel er enkele 
positieve voorbeelden van stereotypen bestaan, komen 
negatieve stereotypen veel vaker voor. 

feedback Feedback is een systeem dat bestaat uit het overbrengen van 
een reactie of respons van de ontvanger naar de hoorder na het 
interpreteren van het bericht. Het is essentieel, om de 
communicatie effectief te maken en geeft de afzender 
waardevolle informatie over hoe de communicatie is ontvangen. 
In het bijzonder wordt feedback gegeven als evaluatieve of 
corrigerende informatie over een actie, gebeurtenis of proces als 
een kans op verbetering. 

peer-coaching Peer-coaching is een bijzondere vorm van uitwisseling tussen 
collega's, met z'n tweeën of in kleine groepen. In het peer-
coaching proces overleggen de collega's met elkaar, reflecteren, 
bouwen en verfijnen vaardigheden, delen ideeën, lossen 
problemen op en ontwikkelen strategieën voor professionele en 
persoonlijke ontwikkeling. Naast peer-coaching worden onder 
andere de volgende termen gebruikt: peer support, het 
raadplegen van collega's en peer sharing. Ongeacht hun naam 
richten ze zich allemaal op de gezamenlijke ontwikkeling, 
verfijning en het delen van kennis. Peercoaching heeft niets te 
maken met evaluatie en is een individueel en uniek proces. 

culturele competentie Culturele competentie is het vermogen om, op basis van de 
verworven kennis over de geschiedenis, de beschaving en de 
cultuur van een land of een groep landen met ten minste een 
gedeeltelijk gedeelde geschiedenis, de door de inwoners van een 
cultureel gebied gedeelde referenties, hun collectieve gedrag en 
de daar heersende manieren van samenleven te identificeren, te 
begrijpen en te respecteren. Wanneer mensen culturele 
competenties hebben die betrekking hebben op verschillende 
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gebieden, beschikken ze over een veelzijdige competentie die 
hen ook in staat stelt om deze kennis in een relatief perspectief 
te plaatsen. 

culturele bemiddeling Culturele bemiddeling is een cognitieve en communicatieve 
activiteit waarbij enerzijds wordt getracht eventuele spanningen 
tussen verschillende individuen of groepen individuen met 
verschillende culturele referenties te verminderen en anderzijds 
de wederzijdse kennis en het wederzijds begrip van deze 
referenties te bevorderen om de samenhang en de 
samenwerking tussen deze individuen of groepen te bevorderen. 

interculturele competentie Interculturele competenties zijn sets van kennis, vaardigheden 
en attitudes die bijdragen aan een positieve, d.w.z. kritische en 
empathische interactie met mensen met een andere culturele 
achtergrond dan de onze. Interculturele competenties kunnen 
worden onderscheiden van wat men culturele competentie 
noemt, die zich meer richt op wat een persoon weet over een of 
meer specifieke andere culturen (zie hierboven, culturele 
competentie). 

fuzzy culture (Bolten) De "fuzzy culture"-benadering van Jürgen Bolten beschrijft een 
multi-perspectieve observatie van de interactie tussen 
verschillende gesocialiseerde personen. Bolten ontwikkelde een 
model van interculturele actievaardigheid dat de effectieve 
geïntegreerde interactie tussen persoonlijke, sociale, 
methodologische en professionele competentie in een 
interculturele context beschouwt. 

wereldcultuur (Hannerz) Het kader voor de wereldcultuur is door Ulf Hannerz voorgesteld 
om de toenemende onderlinge verbondenheid van verschillende 
lokale culturen vast te leggen, maar ook door de ontwikkeling 
van culturen die niet in een bepaald gebied zijn verankerd. 
Hannerz stelt voor dat lokale culturen vandaag de dag 
nauwkeuriger kunnen worden gezien als subculturen binnen een 
breder geheel; als culturen die moeten worden begrepen in de 
context van hun culturele omgeving in plaats van in afzondering. 

culturele identiteit 
(UNESCO) 

Cultuuridentiteit wordt door de Organisatie van de Verenigde 
Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO, 2011) 
gedefinieerd als een "reeks kenmerkende spirituele, materiële, 
intellectuele en emotionele kenmerken van de samenleving of 
een sociale groep, en omvat naast kunst en literatuur ook 
levensstijlen, manieren van samenleven, waardesystemen, 
tradities en geloofsovertuigingen". 
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cultuurmodellen Cultuurmodellen worden gedefinieerd als molaire 
kennisorganisaties. Deze modellen zijn instrumenten die het 
begrip cultuur verklaren.  Ze spelen een belangrijke rol in de 
generatie van het gedrag van het individu en zijn daarom 
belangrijk bij het reflecteren op het eigen gedrag in vergelijking 
met dat van anderen. 

culturele dimensies De culturele dimensies illustreren culturele voorkeuren of de 
dominante tendensen in een specifieke groep mensen. Ze 
moeten worden gezien als instrumenten voor betere 
communicatievaardigheden tussen culturen en passend gedrag 
in interculturele ontmoetingen. Culturele waardedimensies zijn 
de specifieke middelen waarmee samenlevingen universele 
problemen oplossen, zoals het verstrekken van voedsel of het 
vinden van onderdak. 

diversiteit Het concept van diversiteit omvat acceptatie en respect. Het 
betekent dat we moeten begrijpen dat elk individu uniek is en 
dat we onze individuele verschillen moeten erkennen. Dit kan 
zijn langs de dimensies van ras, etniciteit, geslacht, seksuele 
geaardheid, sociaaleconomische status, leeftijd, fysieke 
capaciteiten, religieuze overtuigingen, politieke overtuigingen en 
andere geloofsovertuigingen. Het is de verkenning van deze 
verschillen in een veilige, positieve en koesterende omgeving. 
Het gaat om het begrijpen van elkaar en om het omarmen en 
vieren van de rijke dimensies van diversiteit die in elk individu 
aanwezig zijn. Bron: 
http://www.qcc.cuny.edu/diversity/definition.html 

culturele waarden Culturele waarden zijn de kernprincipes en idealen waarop een 
hele gemeenschap berust. Dit kan uit verschillende delen 
bestaan: gewoonten, die tradities en rituelen zijn; waarden, die 
overtuigingen zijn; en cultuur, die allemaal de leidende waarden 
van een groep zijn. 

sociale normen Sociale normen zijn de regels die een groep gebruikt om 
onderscheid te maken tussen wat als passend wordt beschouwd 
en ongeschikt is voor waarden, overtuigingen, houdingen en 
gedrag. Ze kunnen expliciet of impliciet zijn. Het niet voldoen 
aan sociale normen kan leiden tot negatieve reacties en zelfs tot 
bestraffing, bijvoorbeeld in de vorm van uitsluiting van de groep. 

multiculturele teams Multiculturele teams worden samengesteld door mensen met 
verschillende culturele achtergronden. Deze teams kunnen 
internationaal zijn, maar hoeven dat niet te zijn, want geen 
enkele plaats is mono-cultureel. Er moet specifieke aandacht 
worden besteed aan de culturele waarden van elk teamlid, 
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aangezien dit hun gedrag en hun vermogen om binnen een team 
te functioneren beïnvloedt. 

stereotypering Stereotype is een categorie die een individu als een deel van de 
veronderstelde kenmerken op basis van zijn of haar 
groepslidmaatschap uitkiest. 
Stereotypen zijn schadelijk omdat ze zouden voortkomen uit een 
kern van waarheid, ook al zijn ze eenvoudigweg vals omdat ze 
geen rekening houden met individualiteit. 

dominante groep/niet-
dominante groep 

Dominante en niet-dominante groepen worden gedefinieerd 
door de rijkdom, de macht en de sociale status die ze hebben. 
Leden van de dominante groep krijgen toegang tot rijkdom, 
macht en status omdat hun lidmaatschap automatisch 
bevoorrecht is, waardoor leden van de niet-dominante groep 
negatief geprivilegieerd zijn. 

interculturele psychologie De interculturele psychologie onderzoekt de variaties in het 
menselijk psychologisch functioneren onder uiteenlopende 
culturele omstandigheden. Zij bestudeert de relatie en de 
voortdurende veranderingen tussen psychologische en sociaal-
culturele, biologische en ecologische variabelen. Het houdt 
rekening met zowel cultureel unieke als mogelijke universele 
aspecten in het geestelijk functioneren van mensen. 

individualisme/collectivisme Individualisme en collectivisme verwijzen naar de mate van 
onderlinge afhankelijkheid van de leden van de samenleving. 
Veronderstellingen over het zelf, over anderen en over de 
onderlinge afhankelijkheid tussen beide verschillen per cultuur. 
Deze veronderstellingen beïnvloeden de ervaringen van mensen 
op cognitief, emotioneel en gedragsniveau. Individualisme en 
collectivisme worden in de empirische literatuur onder 
verschillende namen weergegeven, waarbij de termen 
onafhankelijkheid en onderlinge afhankelijkheid vaak door 
elkaar worden gebruikt. 
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culturele neurowetenschap Culturele neurowetenschap is een interdisciplinair 
onderzoeksgebied dat zich richt op de relatie tussen de culturele 
omgeving van de mens en neurobiologische systemen, door het 
combineren van cultuurpsychologie en cognitieve 
neurowetenschappen. Het is gebaseerd op het gebruik van 
cognitieve neurowetenschappelijke instrumenten om vragen 
over culturele variaties in het functioneren en gedrag van de 
hersenen te verklaren. 

culturele psychologie De cultuurpsychologie onderzoekt de onderlinge relatie tussen 
cultuur en mentale processen van haar leden. Het wordt gezien 
als een continu proces waar mensen hun cultuur vormgeven en 
hun cultuur geeft hen ook vorm. Culturele psychologie wordt 
vaak verward met cross-culturele psychologie. Ter vergelijking: 
cultuurpsychologie heeft een meer algemene benadering en 
onderzoekt het verband tussen mentale processen en gedrag, 
terwijl de interculturele psychologie zich richt op de variaties in 
mentale processen en gedrag tussen culturen. 

Diversiteit & Inclusie (D&I) Diversiteit verwijst naar een reeks kenmerken die mensen uniek 
maken en naar hun erkenning, terwijl inclusie zich richt op het 
gedrag en de sociale normen die ervoor zorgen dat iedereen 
gelijk wordt behandeld en toegang krijgt tot middelen en 
mogelijkheden. Inclusie is essentieel voor het succes van 
diversiteit op de werkplek. 

diversiteitsmanagement Diversiteitsmanagement heeft betrekking op het plannen en 
uitvoeren van specifiek beleid en specifieke praktijken die de 
integratie van individuen met verschillende achtergronden 
stimuleren, zodat de voordelen van diversiteit volledig worden 
benut. Succesvol diversiteitsmanagement stimuleert creativiteit 
en innovatie. 

 interculturele effectiviteit Interculturele effectiviteit wordt bepaald door gedrags-, 
cognitieve en interpersoonlijke factoren. Het gebeurt onder 
verschillende omstandigheden: effectieve persoonlijke 
aanpassing, gekenmerkt door gevoel van vervulling; vestiging van 
positieve relaties met mensen met verschillende culturele 
achtergronden; en het succesvol bereiken van taak-gerelateerde 
doelstellingen. 

interculturaliteit Interculturaliteit houdt interacties in tussen mensen uit 
verschillende culturele omgevingen om de dialoog en het 
bewustzijn van het behoud van elkaars culturele identiteit op een 
respectvolle manier te bevorderen. Het richt zich niet alleen op 
de relaties tussen individuen die tot verschillende landen of 
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regio's behoren, maar ook op die binnen dezelfde samenleving 
die verschillende etnische en sociale kenmerken hebben.  

New Thinking paradigma New Thinking paradigma is een concept dat door Jürgen Bolten is 
voorgesteld. Het suggereert een nieuw perspectief op cultuur. 
Cultuur wordt benaderd als een voortdurend transformerend 
aspect met een meerlagig karakter dat niet duidelijk kan worden 
afgebakend. Culturen worden gezien als verstrengelde en open 
netwerken, gevormd door de dynamische onderlinge relaties 
tussen individuen. Mensen zouden gemakkelijk in generalisaties 
en stereotypering kunnen komen door cultuur op een universele 
manier waar te nemen. 

Social Identity theorie Social Identity theory (SIT) onderzoekt hoe mensen hun plaats in 
de samenleving identificeren door zichzelf en anderen in te delen 
in groepen en hoe deze classificaties hun onderlinge relaties 
beïnvloeden. Intergroep-gedrag kan worden voorspeld door de 
verschillen in groepsstatus, de stabiliteit en legitimiteit van deze 
statusverschillen en het vermogen van individuen om zich tussen 
groepen te bewegen. Sociaal gedrag fluctueert langs een 
continuüm tussen interpersoonlijke en intergroepsgedragingen. 

zelfcategoriseringstheorie De zelfcategoriseringstheorie (SCT) richt zich op de 
omstandigheden die de perceptie van mensen als individuen of 
groepsentiteiten definiëren en op de impact van zelfperceptie als 
een variatie tussen autonome en meer inclusieve sociale 
identiteit ("ik" tot "wij"). SCT's auteur John Turner bouwt zijn 
werk op SIT - een theorie, die eerder door hem en Henri Tajfel is 
ontwikkeld. 

trainingseffectiviteit De effectiviteit van de training is gericht op het bereiken van de 
gewenste resultaten in gedrag, vaardigheden en 
kennisimplementatie. Er zijn drie trainingsfasen: pre-training- de 
leermotivatie van de cursist sterk beïnvloeden; training - het 
verwerven van nieuwe houdingen en vaardigheden; en post-
training- het gebruik van het geleerde. 

onbewuste 
vooringenomenheid 

Onbewuste vooroordelen zijn diepgewortelde dubieuze oordelen 
en aangeleerde stereotypen die zich automatisch voordoen en 
een individu of groep bevoorrechten ten opzichte van anderen. 
Veel onbewuste vooroordelen worden beïnvloed door aspecten 
als leeftijd, geslacht, nationaliteit, etniciteit, klasse, religie, 
seksuele geaardheid, handicap, enz. 
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Gelijkenis trekt 
vooringenomenheid aan 

De gelijkenis trekt vooringenomenheid aan ontstaat wanneer 
mensen anderen goedkeuren die dezelfde eigenschappen en 
kwaliteiten hebben als zijzelf, wat gebaseerd is op hun natuurlijke 
neiging om hen te vertrouwen en te omringen met individuen die 
op hen lijken. 

auteursrechtelijke status Auteursrecht is het recht van de auteur op zijn 
werk/product/creatie met betrekking tot de distributie, het 
gebruik, de toepassing, de wijziging, enz. 

wijze van interactie De wijze van interactie is een context/instelling waarin de 
gebruiker de materialen/hulpmiddelen/producten exploiteert (dit 
kan individueel werk zijn, een groepsomgeving of een combinatie 
van beide) 

OER OER staat voor Open Educational Resources (open leermateriaal). 
Dit zijn gratis en openlijk toegankelijke onderwijsmaterialen die 
gebruikt kunnen worden voor onderwijs, leren, onderzoek en 
andere doeleinden. 

gamification Gamification is de toepassing van spelontwerp-elementen en 
spelprincipes in niet-spelcontexten - set van activiteiten en 
processen om problemen op te lossen door gebruik te maken van 
of toepassing te maken op de kenmerken op het gebied van 
onderwijs en training. 

multiculturalisme Multiculturalisme is een beleid dat gericht is op het behoud en de 
ontwikkeling van culturele diversiteit. Culturen moeten naast 
elkaar bestaan om hun wederzijdse penetratie, verrijking en 
ontwikkeling in het universele kanaal van de massacultuur 
mogelijk te maken. 

culturele discriminatie Culturele discriminatie is het vaststellen van ongelijke 
behandeling van individuen op basis van hun opleiding, 
opvoeding, ontwikkeling, waarden, levenswijze, tradities, 
overtuigingen, enz. 

interculturele sensitiviteit Interculturele gevoeligheid kan worden opgenomen in de 
persoonlijke cultuur door middel van leren, ervaring en geleide 
reflectie. Dit proces omvat de zelf-/persoonlijke constructie van 
de werkelijkheid (beïnvloed door de sociale omgeving) zodat deze 
het vermogen heeft om culturele verschillen te accepteren en te 
integreren. 

gemengd onderwijs Gemengd onderwijs is een leer/onderwijssysteem dat de 
inspiratie en motivatie van traditioneel klassikaal onderwijs 
combineert met het plezier en de flexibiliteit van e-learning om 
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cursussen te creëren die toegankelijk en motiverend zijn voor de 
studenten van vandaag. 

erkenning/waardering van 
vaardigheden 

De erkenning/waardering van vaardigheden is een proces dat 
door gecertificeerde organisaties en instanties wordt uitgevoerd 
om de vaardigheden, kennis en competenties die een individu 
tijdens het voorafgaande leren in een formele, niet-formele of 
informele omgeving heeft verworven, te beoordelen, te 
evalueren en te valideren. 

account  Account is een set van referenties, meestal gebruikersnaam of e-
mail en wachtwoord, die toegang geven tot specifieke, niet-
publieke gegevens. 

App (mobiele app) App ( mobiele app) is een computerprogramma dat is ontworpen 
om te draaien op een mobiel apparaat zoals een telefoon of een 
tablet. Apps bestrijken elk veld en gebruik: er zijn gaming apps, 
social apps, office apps, etc. Ze kunnen gratis of tegen betaling 
worden gedownload op online platformen met de naam app 
stores. Een app maakt het mogelijk om het elektronische 
apparaat te personaliseren volgens persoonlijke smaak en 
behoeften. 

Gemengde online cursus Gemengde online cursus is een trainingsmethode, gebaseerd op 
moderne leerconcepten, waarbij gebruik wordt gemaakt van 
verschillende media in het trainingsproces (meestal de 
combinatie van klassikale training en online leren). 

Database Database is een set van gegevens die tot dezelfde context 
behoren en systematisch worden opgeslagen voor later gebruik. 

Leermanagementsysteem 
(LMS) 

Learning Management System (LMS) is een systeem dat helpt bij 
het beheer van de opleidingsactiviteiten en -competenties in de 
organisatie en dat een effectieve manier biedt om individuele 
vaardigheden en competenties te monitoren. Het systeem 
beheert de toegang tot online cursussen waarvoor de gebruiker is 
geregistreerd. 

M-leren (mobiel leren) M-leren (mobiel leren) is een vorm van afstandsonderwijs op 
basis van persoonlijke elektronische apparaten, zoals een 
computer, telefoon of tablet. Mensen kunnen overal leren over 
welk onderwerp ze ook geïnteresseerd zijn, aangezien de inhoud 
en het materiaal - dat online en downloadbaar is - beschikbaar 
zijn met behulp van persoonlijke elektronische apparaten. 

Online portaal 
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Een online portaal is een speciaal ontworpen website die 
informatie uit verschillende bronnen, zoals e-mails, online forums 
en zoekmachines, allemaal op een uniforme manier brengt. Het is 
een website die dient als toegangspoort of als hoofdingang tot 
een bepaald interessegebied op het internet. Een 
onderwijswebsite dient bijvoorbeeld als portaal naar andere 
onderwijsmaterialen, zoals online games, oefeningen, printbare 
werkbladen, lessen. 

Wachtwoord Een wachtwoord is een set van karakters, meestal gebruikt bij het 
inloggen op verschillende soorten bronnen, waaronder 
besturingssystemen, databases, portalen, e-mail, etc. Ze kunnen 
bestaan uit letters, cijfers en speciale tekens, d.w.z. symbolen. 
Veel systemen zijn ook hoofdlettergevoelig of hebben een 
externe sleutel nodig om de gegevens te ontcijferen.  

Wachtwoordherstel Wachtwoordherstel is een procedure die wordt gebruikt wanneer 
het wachtwoord wordt vergeten. Om het wachtwoord te 
herstellen wordt een speciaal computerprogramma gebruikt dat 
het wachtwoord reset en opnieuw verstuurt naar de gebruiker 
via een specifiek kanaal (bijv. telefoon). 

Webapplicatie (web app) Webapplicatie (webapp) is een softwareapplicatie die over een 
netwerk loopt zoals gebruikt in intranetten, in bedrijven en op 
scholen.  Ze hoeven niet te worden geïnstalleerd.  Enkele 
voorbeelden: Facebook, Flickr, Mibbit en Wikipedia. 

Webbrowser Webbrowser is een computerprogramma dat wordt gebruikt om 
websites te downloaden en weer te geven die beschikbaar zijn 
gesteld via WWW-servers. 

Webbrowser-plugin De webbrowser-plugin is een speciale toevoeging die het werk in 
browsers verbetert zonder externe applicaties te installeren. Het 
introduceert nieuwe functionaliteit voor webbrowsers. 

 
 


