Train-de-trainer programma
Speciaal voor trainers en docenten die
de acculturatie methode ‘Het Gesprek’
willen gebruiken, maar ook anderen die
groepsonderwijs geven aan niet-westerse
volwassenen, is een uniek train-de-trainer
programma ontwikkeld.
Dit programma waarborgt niet alleen het effect
en de kwaliteit van de acculturatie methode van
de gemeente Leiden, maar helpt alle trainers om
verdieping en ideeën te krijgen die nodig zijn bij de
uitdagende taak van onderwijs aan volwassenen van
diverse culturele achtergronden.
• Je wilt diepgaandere inzichten in de aard en
effecten van cultuurverschillen
• Je wilt anderen helpen om door de bril van
cultuurvergelijking inzicht te krijgen in de eigen
èn de Nederlandse culturele waarden
• Je wilt de Nederlandse kernwaarden op een nietconfronterende, praktische en relevante manier
overdragen
• Je wilt nieuwkomers handvaten bieden om
zelfstandig, met zelfvertrouwen en een sterker
thuisgevoel te integreren en een netwerk op te
bouwen
• Je wilt kundiger worden in het trainen van
interculturele groepen, in de onderlinge
interactie, de manier van trainen en het innemen
van je eigen positie
Het train-de-trainers programma bestaat uit
2 trainingsdagen en een coachingsgesprek. Het
wordt gegeven door de trainers Rien van der Toorn
en Sara Mohi die de methode ‘Het Gesprek’ voor
de gemeente Leiden hebben geschreven, en
jarenlang ervaring hebben in het trainen van diverse
interculturele groepen.

Trainingsdag 1
Acculturatie, wereldbeelden en kernwaarden

•

Wat is acculturatie? Acculturatie door educatie en
door de participatie verklaring.

•

Verschillen in wereldbeelden begrijpen en
overbruggen.

•

Het begrijpen en eigen maken van de acculturatie
methode ‘Het Gesprek’ – deel 1

•

Van abstracte Nederlandse kernwaarden naar een
relevant begrip en praktisch nut voor nieuwkomers.

•

Dilemma’s in de overdracht van kernwaarden

•

Interculturele gesprekken en discussies leiden over
gevoelige thema’s

•

Het gebruik van visuele middelen, interculturele
voorbeelden en werkvormen

Trainingsdag 2
Interculturele communicatie in onderwijs aan
niet-westerse migranten

•

Het begrijpen en eigen maken van de
acculturatie methode ‘Het Gesprek’ – deel 2

•

De rol van een docent in niet-westerse culturen

•

Leergewoonten van onder andere Syriërs,
Eritreeërs, Afghanen en Iraniërs

•

Interculturele groepsdynamica

•

Omgaan met weerstand

•

Gezag, eer en schaamte in intercultureel
groepsonderwijs

•

Improvisatie

•

Werken met een tolk

Coachingsgesprek
•
•
•
•

Evaluatie van de training aan niet-westerse
volwassenen.
Bespreken van valkuilen en uitdagingen.
Tips en feedback voor het gebruik van de
trainingsmethode.
Onderwerpen naar behoefte.

De trainingen worden gegeven in het midden
van het land, voor groepen van maximaal 12
deelnemers, en worden, afhankelijk van de vraag,
2 tot 3 keer per jaar gegeven op een doordeweekse
dag van 9:30 tot 16:30 uur en het coachingsgesprek
op een nader te bepalen moment.
De kosten voor het pakket van 2 trainingsdagen en
coaching zijn € 1499,- p.p. (exclusief BTW).
Deelnemers die het hele traject volgen krijgen een
certificaat als bewijs van deelname.

Pluspakket
•
•

De mogelijkheid van een intensiever
coachingstraject tijdens het geven van de
methode.
De mogelijkheid om deel te worden van
een learning community met o.a. input van
relevante trainingsonderwerpen en nieuwsitems
vanuit intercultureel perspectief.

Er is tevens de mogelijkheid van een in-company
versie van voornoemde trainingen. Vraag daarvoor
vrijblijvend een offerte aan via:
rien@interculturalimpact.nl
Meer informatie?

www.interculturalimpact.nl

De trainers
Rien van der Toorn is niet-westers socioloog,
intercultureel trainer en decaan van Global Studies
aan de Foundation Academy Amsterdam. Hij wil
uiteenlopende bevolkingsgroepen verbinden door
wederzijds begrip voor elkaars achtergronden.
Daardoor heeft hij zowel de Nederlandse cultuur
leren waarderen als bekritiseren. Hij spreekt
vloeiend Farsi en Dari.
Sara Mohi migreerde op haar 20e vanuit het
Midden Oosten naar Nederland. Ze vond haar
eigen weg in Nederland, en leerde diepgaand
te reflecteren op haar eigen cultuur en die van
Nederland. Ze heeft gewerkt als psychosociaal
counselor, en is nu intercultureel trainer.
Rien en Sara hebben samen twee ‘dubbelbloed’
kinderen. In 2009 hebben ze Intercultural Impact
opgericht ten dienste van nieuwkomers, bedrijven
en overheden.

