Wat gaan we doen?
Deze training wordt georganiseerd in het kader van de nieuwe
visie op meertalig opgroeien en gaat daarbij in op het begrip
cultuur. Professionals die met kinderen en ouders met een
anderstalige en andere culturele achtergrond werken kunnen
te maken hebben met uitdagingen in de communicatie. Vaak
wordt dan gedacht dat die communicatieproblemen ontstaan
doordat men elkaars taal niet (voldoende) spreekt. Er speelt
echter vaak ook een onderliggend cultureel verschil. De
cultuur waarin je bent opgegroeid is van invloed op hoe je
denkt en hoe je je uit en vormt je waarneming en oordeel
over anderen. Bewustzijn hierover kan de communicatie met
ouders verbeteren, waardoor het educatief partnerschap
tussen professionals (en vrijwilligers) die met ouders
samenwerken sterk kan verbeteren.

Training

Cultuursensitief
werken en
communiceren
Ben je als professional in PoelenburgPeldersveld werkzaam met mensen uit andere
culturen? Dan is deze training een must voor
je. Trainer en ‘Cultuurtolk’ Andy Oppong maakt
je bewust van de cultuurverschillen en zorgt
dat je effectiever kunt communiceren en
samenwerken met mensen uit andere culturen.

Door de workshop ‘cultuursensitief werken en communiceren’
krijg je kennis en inzicht over andere culturen. Je wordt je
bewust van je eigen cultuur en welke invloed dit heeft op
je manier van communiceren. Aan de hand van leerzame
ervaringen, interviews, casuïstiek en enkele theorieën
krijgen deelnemers handvatten aangereikt om beter te
communiceren met ouders en kinderen afkomstig uit
landen waar de culturele gewoonten erg verschillen van de
Nederlandse.

Uitnodiging
Kom je ook?
We hebben ruime voor zo’n 200 professionals in de training.
We zullen de training geven in 10 sessies, van elk maximaal
20 personen. Zo zorgen we voor een goede interactie tussen
trainer en deelnemer.
Locaties

• Centraal bureau Agora (Rosmolenstraat)
• Stadhuis zaal 4-5
• Wijkcentrum de Poelenburcht

Duur training

3 uur

Aantal deelnemers

20 per training

Start trainingen

16 mei

Trainingsdata
Ma 16 mei • 14:00-17:00
Centraal bureau Agora

Centraal bureau Agora

Do 19 mei • 17:00-20:00
Wijkcentrum de Poelenburcht

Voor wie is deze training?
De training wordt georganiseerd vanuit het kernteam 12waar jouw organisatie in vertegenwoordigd is. De training
is bedoeld voor alle professionals en vrijwilligers die met
meertalige ouders en/of kinderen werken.

Wo 18 mei • 09:00-12:00

Di 24 mei • 14:00-17:00
Centraal bureau Agora

Wo 1 juni • 18:00-21:00
Stadhuis zaal 4-5

Wo 8 juni • 16:00-19:00
Stadhuis zaal 4-5

Ma 23 mei • 18:00-21:00
Stadhuis zaal 4-5

Di 31 mei • 17:00-20:00
Wijkcentrum de Poelenburcht

Do 2 juni • 13:00-16:00
Centraal bureau Agora

Do 9 juni • 17:00-20:00
Wijkcentrum de Poelenburcht

Het globale programma
Welkom en kennismaking

Meld je aan!

World tour: een reis rond de wereld

Wil je ook effectiever worden in je communicatie met mensen
van verschillende culturele achtergronden? Meld je dan aan:

Casuïstiek en rollenspellen
Plenaire sessie

www.pactpp.nl

www.lokaalnul.nl

Afronding

AANMELDEN
Let op: deze link werkt niet goed in de Zaanstad-omgeving.
Je kunt deze het beste openen in een apart tabblad.

