
THEMA’S VORMINGEN/LEZINGEN/WORKSHOPS/INTERVISIES 

 

Lecture: Dealing with trauma of Refugees (door Evie Monteyne - Solentra) (wordt in het Engels 

aangeboden) 

In deze Engelstalige(!) vorming werpen we een blik op het trauma die sommige vluchtelingen 

hebben en hoe zij en wij er best mee kunnen omgaan. We werpen een blik op de betekenis van het 

vluchteling-zijn voor kinderen en hun ouders, op de psychosociale begeleiding van 

vluchtelingengezinnen, op het community-based werken met vluchtelingengezinnen en op 

traumaverwerking.  
http://www.solentra.be/ 

 

Lecture: Working on the image of migrants & refugees in the society (door Rodrigo Prieto - 

Instituut Diversitas Barcelona) (wordt in het Engels aangeboden) 

De erkenning van diversiteit promoten als een noodzakelijk kenmerk van de huidige samenlevingen. 

Het is belangrijk om de rijkdom van de menselijke diversiteit in al zijn verschijningsvormen te 

verspreiden. 

In deze Engelstalige(!) sessie maken we kennis met enkele nuttige tools ontwikkeld door Instituut 

Diversitas voor het beheer van diversiteit in verschillende sociale en institutionele omgevingen.  
https://www.institutdiversitas.org/  

 

Lezing: Polarisering – Inzicht in de dynamiek van wij-zij denken (door Bart Brandsma) 

Wij-zij denken is een dynamiek die je met tal van voorbeelden kunt verhelderen. We leggen het 
vergrootglas op de drijfveren, valkuilen en patronen die ieder van ons herkent, privé en in het 
werkveld waarin we ons bewegen. Wat is het verschil met conflict? Wat is polarisatie strategie? Hoe 
kun je als professional bewust en met voorsprong antwoord geven op wij-zij denken? Je leert het 
Denkkader Polarisatie kennen. Aan de hand van praktische situaties krijg je verbanden, inzichten en 
eye openers voorgeschoteld. 
https://www.polarisatie.nl/  

 

Vorming: Duidelijke taal (door Siska Goubert - Agentschap Integratie en Inburgering) 

Hoe spreek je Nederlands met iemand die de taal nog leert? Wat kan je doen om de communicatie 

met een anderstalige vlotter te laten verlopen? Hoe maak je van je gesprek een oefenkans 

Nederlands voor de anderstalige? 

Ontdek het tijdens de vorming duidelijke taal. 

Wat komt aan bod?   

• Hoe verwerft een volwassene een tweede taal?  

• Wat zijn uitdagingen bij een tweedetaalverwerving? 

• Hoe kan je jouw publiek in duidelijk Nederlands helpen? 

https://integratie-inburgering.be/  

 

Intervisie: Afstand-nabijheid (door Ilse Derluyn – Universiteit Gent & Tinne De Smet – Pleegzorg 

West-Vlaanderen) 

In de intervisie ‘afstand en nabijheid’ gaan we op zoek naar hoe we onszelf opstellen als 

professional. Het werken met de doelgroep van nieuwkomers/vluchtelingen kan zeer intens zijn. 

Het is dan ook niet steeds gemakkelijk om in de relatie met je cliënt de gepaste houding te vinden. 

http://www.solentra.be/
https://www.institutdiversitas.org/
https://www.polarisatie.nl/
https://integratie-inburgering.be/


Hoe bied je een luisterend oor en een helpende hand maar hou je op bepaalde vlakken toch ook 

een zekere professionele afstand? En hoe ga je om met machtsverhoudingen?  

Aan de hand van jullie voorbeelden, cases en vragen staan we in deze intervisie stil bij vragen rond 

professionele houding en afstand en nabijheid. We vertrekken hierbij vanuit jullie concrete vragen 

en cases en proberen door reflectie in groep een antwoord te bieden.  

https://www.ugent.be/cessmir/nl 

http://www.pleegzorgvlaanderen.be/west-vlaanderen  

 

Vorming: Verbinden in diversiteit (door Nathalie Van Laere - Agentschap Integratie en Inburgering)  
We maken allemaal deel uit van deze superdiverse samenleving. Toenemende diversiteit creëert 
kansen, maar roept ook vragen en onzekerheden op.  
Wat kan aan bod komen in deze vorming?  

 De rol die je eigen referentiekader speelt in het omgaan of samenwerken met mensen met 
verschillende culturele achtergronden,  

 de rol van cultuurverschillen in communicatie,  

 hoe omgaan met cultuurgebonden vragen en problemen,  

 inzicht in (eigen) vooroordelen en stereotypen  
We geven een aantal kaders en handvatten mee en vertalen die aan de hand van concrete 

voorbeelden en casussen naar de praktijk. We werken interactief en nodigen de deelnemers uit 

voorbeelden en situaties waar ze niet goed raad mee weten, te bespreken. 

https://integratie-inburgering.be/  

 

Intervisie: omgaan met polarisering in de klas (door Maarten Alstein – Vlaamse Vredesinstituut) 

Ons samenleven staat onder spanning. Discussies over politiek en samenleving raken snel verhit, 

tegenstellingen worden scherper gesteld. Dat laat zich ook voelen in de klas en op school. Leraren 

en directies worden voor fikse uitdagingen geplaatst. Hoe moet je reageren op heftige of 

haatdragende uitspraken? Hoe geef je les over gevoelige thema’s in het leerplan? Hoe ontmijn je 

polarisatie? Hoe voer je gesprekken over controversiële onderwerpen zonder dat de klas opvliegt? 

Maarten Van Alstein, onderzoeker van het Vredesinstituut en gespecialiseerd in dit thema, 

begeleidt deze supervisie. Deelnemers worden uitgenodigd eigen casussen mee te brengen. Aan 

de hand van onderlinge uitwisseling, en gekaderd door inzichten en modellen uit de 

wetenschappelijke literatuur reflecteren de deelnemers over hoe je dergelijke situaties kan 

aanpakken als leerkracht. Deelnemers krijgen concrete tips om moeilijke gesprekken aan te gaan 

en een open en democratisch gespreksklimaat te bewerkstelligen.    

Omgaan met conflict en polarisatie in de klas is een vrucht van het onderzoekswerk van het Vlaams 

Vredesinstituut, een onafhankelijke instelling voor vredesstudies bij het Vlaams Parlement. De 

opdracht van het Vredesinstituut is het publieke debat informeren en praktijkdeskundigen 

ondersteunen op basis van wetenschappelijke inzichten. 

https://www.vlaamsvredesinstituut.eu/publicaties-overzicht-vrede-samenleving/boeken  

 

Workshop: Communicatiewaaier (door Siska Goubert of Wendy Mutithi – Agentschap Integratie & 
Inburgering)  

Migratie heeft een impact op de hele samenleving. Ook op jouw job als dienstverlener. Je krijgt 

steeds meer anderstalig en cultureel divers cliënteel over de vloer en dat zorgt voor extra 

uitdagingen. Eén van die uitdagingen is vlot en duidelijk communiceren. Taaldrempels staan een 

kwaliteitsvolle communicatie vaak in de weg. Daarom is het voor jou niet altijd vanzelfsprekend om 

in deze context een toegankelijke dienstverlening te garanderen. 

https://www.ugent.be/cessmir/nl
http://www.pleegzorgvlaanderen.be/west-vlaanderen
https://integratie-inburgering.be/
https://www.vlaamsvredesinstituut.eu/publicaties-overzicht-vrede-samenleving/boeken


Kwaliteitsvol communiceren betekent dat beide partijen, jij en je cliënt, elkaar goed begrijpen en 

zich genuanceerd kunnen uitdrukken. De boodschap optimaal overbrengen, is het doel. Dit komt 

het anderstalig én het Nederlandstalig cliënteel ten goede. Bovendien kan jij vlotter werken.  

Hoe zorg je voor kwaliteitsvolle communicatie? Je kan taaldrempels wegwerken door een reeks 

taal- overbruggende instrumenten zoals contacttalen, sociaal tolken, pictogrammen… in te 

schakelen. Het inzetten van deze instrumenten betekent niet dat je geen oefenkansen Nederlands 

meer kan aanbieden. Integendeel, het is aanvullend.  

Deze workshop communicatiewaaier is een praktijkgerichte sessie waarin we jullie laten proeven 

van een aantal hulpmiddelen om een laagdrempelige communicatie en toegankelijke 

dienstverlening te creëren.  

 

 

MEER INFO 

Wens je meer info? Neem dan zeker contact op met ons via lobke.roygens@west-vlaanderen.be  

mailto:lobke.roygens@west-vlaanderen.be

