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Globaal programma  in-company cursus ‘Omgaan met diversiteit’  

§ Pluraliteit in de samenleving en in organisaties 
§ cultuurbegrippen nader uitgelegd  
§ ‘kijken naar’ verscheidenheid en verschillen 
§ prikkelende stellingen en dilemma’s uit de weerbar-

stige praktijk  
§ wat is vanzelfsprekend, en wat is anders en wellicht 

kan het anders 

§ De weerbarstige praktijk 
§ aan de hand van een dilemma/oefening wordt een 

discussie op gang gebracht  
§ een richtinggevend kader voor handelen en gedrag 

§ Kunnen mensen (en organisaties), ondanks verschillen, 
werken aan gemeenschappelijke doelen? 
§ sensitief/empathisch vakmanschap en beroepshouding 
§ vanuit welke basishouding en waar liggen grenzen 

§ ‘Kijk’ op het collectief en eigenaarschap 
§ in relatie tot houding en gedrag en omgangsvormen 
§ moresprudentie en het doorbreken vastgeroeste patro-

nen 
§ transparantie en feedback 

§ Erkenning van verschillen als voorwaarde voor dialoog 
§ nodigt de pluralistische denklijn uit tot kritische reflectie 

op eigen en andermans denkpatronen, handelen en ge-
drag 

§ de ‘vertaalslag’ naar belangrijke werkaspecten, gedrag, 
omgangsvormen, samenwerking en communicatie 

§ Waardensystemen 
§ belangrijke verschillen in waarden- en normenbelevin-

gen die tussen personen met diverse achtergronden 
kunnen bestaan worden aan de hand van een oefening 
zichtbaar gemaakt 

§ cultuur, migratieprocessen, rolpatronen en rolgedrag 
§ botsende waarden en welke beïnvloeden de (samenwer-

kings)relatie 

§ Culturele verschillen  
§ contrasterende waardenoriëntaties  
§ schuld versus schaamte; individu versus groep etc. 
§ interculturele communicatie 

 

§ Migratieproblematiek vanuit een mondiale optiek 
§ de situatie van migrantengezinnen in Nederland en 

de mate van sociale binding en sociale redzaam-
heid 

§ historische en politieke ontwikkelingen in relatie 
tot de huidige actualiteit 

§ Positionering als professional anno nu 
§ hoe trouw zijn we aan onze eigen waarden en 

welke verantwoordelijkheid ligt hierin opge-
sloten 

§ handelingsverlegenheid en pedagogische ver-
antwoordelijkheid  

§ zelfreflectie en houdingsaspecten 
§ van cultuur- naar mensgerichtheid 

 

Verdieping in thema’s, zoals: 

§ Religie in de moderne tijd 
§ de Verlichting 
§ Christendom versus Islam 
§ van fundamentalisme naar extremisme 
§ salafisme 

§ Jongeren met extreme idealen 
§ radicaliseringsproces 
§ signalen, aandachtspunten en perspectief 
§ handelingsverlegenheid 

§ Eergerelateerde zaken 
§ eerwraak en cultuur 
§ signalen en aandachtspunten 

§ Bevolkingsgroepen in Nederland nader beschouwd 
§ Antillianen 
§ Roma en Oost-Europeanen (Polen, Bulgaren, 

Roemenen) 
§ Noord-Afrikanen (Marokko), Oost-Afrikanen 

(Somalië, Eritrea) 
§ (vluchtelingen)groepen uit het Midden-Oosten 

(Syrië, Irak, Iran) 

	


