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Samenvatting  

Het profiel voor interculturele bemiddelaars voor migranten opgesteld in O3 suggereert 

kennis, vaardigheden en bekwaamheden waarover een bemiddelaar dient te beschikken. De 

verbinding van het profiel aan specifieke leerresultaten in O3 verschaft de basis voor de 

ontwikkeling van verschillende opleidingsmodules. Het opleidingsmateriaal beslaat een 

breed gamma van elementaire onderwerpen zoals:   

o De rol van interculturele bemiddeling voor migranten 

o Beroepsethiek 

o Fundamentele elementen van de communicatiewetenschap, antropologie, sociologie 

en psychologie 

 

Het beslaat ook meer specifieke thema's zoals: 

o Interculturele bemiddeling in de gezondheidssector 

o Interculturele bemiddeling in het onderwijs 

o Interculturele bemiddeling en openbare diensten 

o Interculturele bemiddeling, politie en wetgevende diensten 

o Crisisbeheer  

o Migratiewetgeving 

 

Elke module van het curriculum omvat een bepaald aantal van de gespecificeerde 

leerresultaten; de modules kunnen op flexibele wijze gecombineerd worden, zodat ze 

geschikt zijn voor verschillende beginniveaus. In de bijlage worden gestructureerde 

informatiebronnen over interculturele bemiddeling in verschillende landen gegeven. 
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1. Inleiding tot de TIME-opleidingcursus voor interculturele 

bemiddelaars  

Inleiding tot de TIME-opleidingscursus voor interculturele 

bemiddelaars 

 

Eén van de hoofddoelstellingen van het project Train Intercultural Mediators for a 

Multicultural Europe (TIME) was om een alomvattend opleidingsprogramma voor 

interculturele bemiddelaars voor migranten te ontwikkelen dat zowel zou beantwoorden 

aan de vastgestelde noden van de partnerlanden als aan academische standaarden. Met dit 

doel voor ogen werden op basis van literatuurstudie en veldonderzoek in 11 Europese 

landen noden, trends en goede praktijken op het gebied van interculturele bemiddeling 

geïdentificeerd. Aan de hand van de onderzoeksresultaten kon een Europees profiel voor 

interculturele bemiddelaars voor migranten opgesteld worden, waarin de voornaamste 

taken, competenties en opleidingsvereisten voor interculturele bemiddelaars beschreven 

werden. Dit profiel diende op zijn beurt als leidraad voor de identificatie van de gewenste 

leerresultaten van een opleidingscursus voor interculturele bemiddelaars voor migranten1.  

De opleidingscursus werd ontwikkeld op basis van alle voorgaande aspecten en bevat een 

groot aantal goede praktijken uit heel wat Europese landen, waardoor een hoge kwaliteit en 

relevantie gegarandeerd worden. De cursus werd ontworpen in modulaire vorm en is 

bedoeld voor zowel initiële als voortgezette opleidingen. Elke module van het curriculum 

omvat een bepaald aantal van de gespecificeerde leerresultaten; de modules kunnen op 

flexibele wijze gecombineerd worden, zodat ze geschikt zijn voor verschillende beginniveaus. 

De modules worden opgedeeld in vier categorieën:  

- Inleidende module (module 1) 

- Kernmodules (modules 2-4) 

- Specialisatiemodule (module 6) 

- Transversale modules (modules 5 en 7) 

In de opleidingsmethodologie worden richtlijnen gegeven omtrent de volgorde waarin de 

modules gepresenteerd dienen te worden naargelang de aard van de opleiding (initieel of 

voortgezet) en omtrent de duur van de module (Deel II, zoals hieronder beschreven). 

Eerder dan enkel opleidingsmateriaal aan te reiken, hebben de TIME-partners een 

uitgebreide leidraad voor de opleiding van interculturele bemiddelaars ontwikkeld, die zowel 

                                                           
1 Alle producten van het project zijn beschikbaar via de projectwebsite www.mediation-time.eu.  

http://www.mediation-time.eu/
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een opleidings- en beoordelingsmethodologie als een praktische opleiding omvat. De 

leidraad bestaat uit vijf delen:  

Deel I reikt gedetailleerde leerinhouden aan, gestructureerd in modules en thema's, die 

overeenstemmen met de gewenste leerresultaten. 

Deel II stelt de te volgen opleidingsmethodologie voor. Er wordt uitgelegd hoe principes van 

het constructivisme, het volwassenenonderwijs en intercultureel onderwijs toegepast 

dienen te worden wanneer men deze cursus geeft. De aanbevolen opleidingstechnieken 

worden voorgesteld, met bijzondere aandacht voor een methodologie gebaseerd op 

casestudy's die specifiek ontwikkeld werd voor de opleiding van interculturele bemiddelaars 

voor migranten. Elementen afkomstig van goede praktijken wat betreft de opleiding van 

interculturele bemiddelaars worden belicht en er worden aanbevelingen gemaakt voor het 

gebruik van ICT-hulpmiddelen. 

Deel III bevat een ruime verzameling gespecialiseerd opleidingsmateriaal met betrekking tot 

interculturele bemiddeling. Er worden aanbevelingen gemaakt wat betreft 

kernleermateriaal, leerplatformen voor de opleiding van interculturele bemiddelaars, 

casestudy's en materiaal dat specifieke aspecten van interculturele bemiddeling behandelt, 

in het Engels en in alle nationale talen. 

Deel IV stelt de praktische opleidingsmethodologie voor, nl. een model voor de opleiding 

van interculturele bemiddelaars in de beroepspraktijk. Dit model is gebaseerd op goede 

praktijken uit België, Frankrijk en Duitsland. Er worden aanbevelingen gemaakt over hoe dit 

model het best aangepast kan worden aan de nationale context van de partnerlanden. 

Deel V stelt in grote lijnen de aanbevolen evaluatiemethode voor, zowel voor de 

theoretische als voor de praktische opleiding.  

Deze leidraad is bedoeld voor alle instellingen die opleidingen voor interculturele 

bemiddelaars aanbieden, voor opleiders van interculturele bemiddelaars en voor 

werkgevers en werknemers in de sector van de interculturele bemiddeling die 

geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden die deze cursus biedt om hun diensten verder te 

verbeteren. 

We hopen dat deze leidraad zal bijdragen tot de professionalisering van interculturele 

bemiddelaars overal in Europa en tot een groter bewustzijn van de nood aan een 

alomvattende, kwaliteitsvolle opleiding voor interculturele bemiddelaars. 
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2. Opleidingsmateriaal per module en thema 

2.1. Module 1: Interculturele bemiddeling en de structuren van 

de gastlanden 

2.1.1. Inleiding/beschrijving 

Module 1 geeft een overzicht van de context van interculturele bemiddeling in Europa 

en het gastland. Sleutelbegrippen van interculturele bemiddeling worden besproken en 

de taken van een interculturele bemiddelaar worden beschreven. Verder wordt het 

administratieve en wettelijke kader van de migratiediensten en -problematiek in detail 

beschreven. 

2.1.2. Thema 1: De rol, taken en interventiegebieden van een interculturele 

bemiddelaar 

Korte beschrijving 

Dit thema dient als inleiding waarin de definities, de basisconcepten en de taken van 

interculturele bemiddeling beschreven worden. Het helpt deelnemers aan de opleiding 

om de context van interculturele bemiddeling in Europa en het gastland, de draagwijdte 

en de ontwikkeling ervan te begrijpen.  

Leerresultaten per thema 

Kennis 

1. Interculturele bemiddelaars kennen de ontwikkeling van interculturele 

bemiddeling in Europa en verschillende definities en aanpakken van 

interculturele bemiddeling 

2. Interculturele bemiddelaars beschikken over een gedetailleerde kennis van de 

definitie, de inhoud en het profiel van interculturele bemiddeling in het land van 

verblijf  

3. Interculturele bemiddelaars hebben een grondig begrip van hun rol, van hoe deze 

verschilt van verwante beroepen en van de machts-/autoriteitsaspecten die erbij 

betrokken zijn  

4. Interculturele bemiddelaars weten wat hun specifieke taken zijn, wat deze 

inhouden en hoe ze verschillen naargelang het interventiegebied 

5. Interculturele bemiddelaars kennen de belangrijkste problemen, principes en 

technieken betrokken bij het vergemakkelijken van communicatie, het 
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ontwikkelen van vertrouwensrelaties en een doeltreffende samenwerking tussen 

hulpverleners en migranten 

 

Vaardigheden 

1. Interculturele bemiddelaars zijn in staat om hun rol op te nemen en te 

verdedigen in de interactie met cliënten, zonder zich op het terrein van andere 

beroepsgroepen te begeven 

2. Interculturele bemiddelaars zijn in staat om in hun dagelijks werk op een 

doeltreffende manier principes en technieken toe te passen voor het opbouwen 

van vertrouwen, het vergemakkelijken van communicatie en het bevorderen van 

samenwerking tussen hulpverleners en migranten 

 

Bekwaamheden 

1. Interculturele bemiddelaars zijn in staat om het niveau van vertrouwen, 

samenwerking en wederzijds begrip te beoordelen in een ontmoeting tussen drie 

partijen en hun gedrag hieraan aan te passen 

2. Interculturele bemiddelaars zijn in staat om ontmoetingen te beoordelen, te 

analyseren en erover na te denken om hun prestaties te verbeteren 

 

Inhoud 

1. Geschiedenis van integratietheorie en -praktijk 

o De assimilatietheorie 

o Multiculturaliteit 

o Interculturaliteit 

o Het ontstaan van interculturele bemiddeling in Europa 

o De rol van de EU in de ontwikkeling van interculturele bemiddeling 

2. Definities en vormen van interculturele bemiddeling 

o Op het nationale niveau 

o Het TIME-concept 

3. Modellen van interculturele bemiddeling in Europa 

o België 

o Frankrijk 

o Duitsland 

o Italië 

o Spanje 

o Zwitserland 

4. Het takenpakket van een interculturele bemiddelaar 

o De nationale context 
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o Het TIME-concept 

o Verwante beroepen 

 Tolken 

 Medisch tolken 

 Sociaal tolken 

 Tolken in de rechtbank 

 Juridische bemiddeling 

 Personen uit andere beroepsgroepen die als interculturele 

bemiddelaars optreden 

o Rolbewustzijn 

5. Interventiegebieden van interculturele bemiddeling 

o Overzicht van het toepassingsgebied, taken en machtsproblematiek  

 Gezondheidszorg 

 Onderwijs 

 Administratie 

 Politie 

 Rechtbanken 

 Tewerkstelling 

 Huisvesting 

6. De ontmoeting tussen de professional en de migrant 

o Psychologische aspecten 

o Machtsonevenwicht 

o Vertrouwen opbouwen 

7. De ontmoeting tussen drie partijen 

o Voorbereiding 

o Aanvaard worden 

o De regels bepalen 

o Het probleem definiëren 

o Communicatie- en gedragsregels 

o Na de ontmoeting 

 Discussie 

 Reflectie – evaluatie 

o De zaak naar andere hulpverleners/ambtenaren doorverwijzen 

8. Het professionele en sociale profiel van de interculturele bemiddelaar 
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2.1.3. Thema 2: Structuur van de openbare administratieve diensten en 

administratieve basisprocedures in het gastland 

 

Korte beschrijving 

Dit onderdeel omvat de complexe analyse van de administratieve diensten en 

procedures in de gastlanden. Er zijn veel administratieve aspecten verbonden aan 

migratie, zoals de organisatie van openbare diensten, nationale veiligheid en het 

functioneren van migratiediensten. Het is nodig dat interculturele bemiddelaars goed 

opgeleid zijn op dit gebied, aangezien hierop ook andere aspecten gebaseerd zijn, zoals 

de migratiewetgeving, de legalisering van het verblijf en het afhandelen van 

administratieve procedures.  

Leerresultaten 

Kennis 

1. De interculturele bemiddelaars beschikken over algemene kennis van de globale 

administratieve structuur van het land van verblijf 

2. De interculturele bemiddelaars beschikken over een volledige kennis van de 

openbare diensten aanwezig in het land van verblijf en van de voorwaarden voor 

het in aanmerking komen/toegang 

3. De interculturele bemiddelaars kennen de voornaamste administratieve 

procedures in verband met het wettelijk verblijf, gezondheidszorg, tewerkstelling, 

onderwijs en sociale dienstverlening door de Staat  

4. De interculturele bemiddelaars kennen de principes van doeltreffende 

communicatie met ambtenaren 

5. De interculturele bemiddelaars kennen ondersteunende hulpmiddelen 

(informatiemateriaal, websites, NGO's, enz.) die een leidraad of hulp kunnen 

bieden bij administratieve procedures en het verkrijgen van toegang tot diensten 

 

Vaardigheden 

1. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om doeltreffend te communiceren 

met ambtenaren, daarbij rekening houdend met hiërarchische kwesties en 

wettelijke procedures 

2. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om administratieve procedures op 

een vereenvoudigde manier aan migranten uit te leggen, in overeenstemming 

met de achtergrond van de cliënten en het interventiegebied van de 

interculturele bemiddelaar 

3. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om migranten te helpen hun weg te 

vinden in de openbare diensten en de administratieve procedures  
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4. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om praktische ondersteuning te 

bieden aan migranten of hulpverleners/ambtenaren in bureaucratische 

procedures wanneer er taalbarrières bestaan (b.v. formulieren invullen in de taal 

van het gastland, lijsten van benodigde documenten vertalen, enzovoort) 

5. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om efficiënt gebruik te maken van 

ondersteunende hulpmiddelen om betrouwbare informatie te verschaffen over 

administratieve procedures en de toegang tot openbare diensten te 

vergemakkelijken 

 

Bekwaamheden 

1. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om zich aan te passen aan 

veranderende administratieve procedures door verantwoordelijkheid te nemen 

voor het op de hoogte blijven van ontwikkelingen en uit eigen beweging 

relevante informatie te zoeken  

Inhoud 

1. Basisbegrippen en -definities van de openbare administratie 

o Verschillende definities van openbare administratie 

o Scheiding van machten 

o Het openbaar belang 

o Het algemeen nut 

o Openbare dienstverlening 

o De politieke cultuur 

o Kenmerken van de openbare administratie 

2. Het model van de openbare administratie in het gastland 

o Geschiedenis, tradities en de belangrijkste hervormingen 

o De structuur van de openbare administratie in het gastland 

o Niveaus van de openbare administratie 

 De organisatie van de centrale administratie 

 De organisatie van de regionale administratie 

o Documenten 

o Politiek systeem en verkiezingen 

o Organen van de openbare administratie in het gastland 

o Basisbegrippen van openbare dienstverlening 

o Vergelijking van de openbare administratie van het gastland met bepaalde landen 

van herkomst van migranten 

3. Manieren en mogelijkheden van communicatie met ambtenaren 

o Hiërarchie van de administratie  
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o Brieven en documenten 

o Soort administratieve taal 

4. Inleiding tot het administratief recht in het gastland 

o Kenmerken en basisbegrippen van het administratief recht 

o Bronnen van administratief recht in het gastland 

o Principes van administratief recht in het gastland 

o Betrekkingen tussen de administratie en externe entiteiten 

o Soorten activiteiten van de openbare administratie 

o De administratieve rechtbanken 

o Basisinformatie over administratieve procedures op specifieke gebieden 

 Gezondheid 

 Onderwijs 

 Huisvesting 

 Tewerkstelling 

 Sociale dienst 

5. Het systeem van bewaking en controle van de openbare administratie 

6. Ethiek van de openbare administratie  

o Ethische principes in de administratie 

o Problemen in de openbare administratie die aandacht verdienen: 

 Bureaucratie 

 Corruptie 

 Oplossingen voor het vermijden van dergelijke problemen 

7. Toegang tot openbare informatie 

o Openbare informatiebronnen in het gastland 

8. Moderne instrumenten in de administratie 

o Gebruik van online administratieve platformen 

o Kansen geboden door de nieuwe mogelijkheden 

o Soorten online administratie in Europa en in de gastlanden 

9. Administratie van de Europese Unie 

o Globalisering en overheidsmiddelen 

o Economische administratie 

o EU-instellingen 

o Internationale betrekkingen in Europa 

10. Openbare administratie voor migranten 

o Loketten voor migranten 

o Programma's voor migranten in het gastland 

o Centrale en regionale instellingen voor migranten 

o Betrekkingen tussen de administratie en migranten 
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2.1.4. Thema 3: Wettelijk kader omtrent migratie en migrantenrechten in 

het gastland – migratiegeschiedenis 

 

Korte beschrijving 

Binnen dit thema worden interculturele bemiddelaars vertrouwd gemaakt met 

basisinformatie over het wettelijk kader van migratie en migrantenrechten in het gastland. 

Ze worden vertrouwd met de wettelijke procedures en de wettelijke bepalingen met 

betrekking tot de status van buitenlanders in het land. Historische aspecten van migratie 

worden ook belicht, met aandacht voor oorzaken, richtingen en doelen. 

Leerresultaten  

Kennis 

1. De interculturele bemiddelaars kennen de Europese en nationale wetgeving rond 

migratie (aanvraagprocedures voor verblijfsvergunning en bevoegde instanties, 

aanvraagprocedures voor internationale bescherming, aanvraagprocedure voor 

nationaliteit, Dublinverordening) 

2. De interculturele bemiddelaars kennen de sociale en politieke contexten van het 

land van herkomst van de migranten/vluchtelingen 

3. De interculturele bemiddelaars beschikken over algemene kennis en begrip van 

de migratiegeschiedenis in het gastland 

4. De interculturele bemiddelaars kennen het nationale en lokale opvangsysteem 

van het gastland en de voornaamste ondersteunende organisaties die met 

migranten/vluchtelingen werken 

5. De interculturele bemiddelaars kennen de wettelijke rechten en plichten van 

migranten/vluchtelingen en de straffen die op hen van toepassing zijn 

 

Vaardigheden 

1. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om de officiële documenten van 

migranten en vluchtelingen uit te leggen (verblijfsvergunning, aanvraag voor 

internationale bescherming, erkenning van de status van internationale 

bescherming)   

2. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om de persoonlijke geschiedenis van 

elke asielzoeker uit te zoeken en op te tekenen om de procedure van 

internationale bescherming te versnellen 

3. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om aan migranten uit te leggen wat 

hun rechten en plichten zijn en hen te helpen bij het doorlopen van 

integratieprocedures 



 

 TIME 
 
 

Train  
Intercultural  
Mediators  
for a Multicultural  
Europe 

 

 

    

 
15 

4. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om nuttige informatie te verschaffen 

aan migranten over de sociale, politieke en administratieve context van het 

gastland om het integratieproces te vergemakkelijken 

 

Bekwaamheden 

1. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om de juridische adviseurs bij te staan 

tijdens het interview met migranten/asielzoekers 

2. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om migranten te begeleiden en te 

ondersteunen bij het afhandelen van administratieve en bureaucratische 

procedures 

3. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om schendingen van mensenrechten 

en andere wetgeving die van toepassing is op migranten te herkennen en hen 

wanneer nodig door te verwijzen naar de bevoegde instanties 

 

Inhoud 

1. Belangrijke concepten en begrippen 

o Personen met een tijdelijke verblijfsvergunning (voor een tijdelijk verblijf) 

o Personen met toelating om zich te vestigen 

o Personen met een arbeidsvergunning 

o Personen met de vluchtelingenstatus en subsidiaire bescherming 

o Personen met de gedoogstatus 

o Gerepatrieerden 

o Het Dublinsysteem 

o Herplaatsing 

o Hervestiging 

o Internationale bescherming 

o Non-refoulement  

2. Wet/wettelijk kader rond migratie 

o Internationale wetgeving 

 Verdrag betreffende de status van vluchtelingen. Genève 

 Protocol betreffende de status van vluchtelingen. New York 

 Europese Overeenkomst over de afschaffing van visa voor vluchtelingen. 

Straatsburg 

 Europese Overeenkomst inzake de overdracht van verantwoordelijkheid met 

betrekking tot vluchtelingen. Straatsburg 

 Protocol nr. 7 bij het bij het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 

Mens en de Fundamentele Vrijheden. Straatsburg 

 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 
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 Verdrag inzake de Rechten van het Kind 

o Wetten van de Europese Unie 

 Verordeningen 

 Richtlijnen 

 Besluiten 

o Wetgeving van het gastland 

 De wettelijke rechten en verplichtingen van migranten/vluchtelingen 

 De straffen die van toepassing zijn op migranten/vluchtelingen 

 De politieke en sociale context van het gastland 

 Organisaties die ondersteuning verlenen aan migranten 

o Structuur van de procedure voor het verlenen van internationale bescherming 

 De asielprocedure stap voor stap: 

 Indienen van de aanvraag 

 Interview en bekendmaking van de beslissing 

 De beslissing – de vluchtelingenstatus 

 Stopzetting van de procedure voor internationale bescherming 

 De "Dublin"-procedures 

 Subsidiaire bescherming 

 Gedoogstatus 

 Rechten van buitenlanders tijdens de procedure 

 Verantwoordelijkheden van buitenlanders tijdens de procedure 

 Sociale rechten van personen die de vluchtelingenstatus aanvragen 

 Stoppen 

 Uitwijzing 

o Rechtshandelingen, documenten, aanvragen, enz. op het internet – nuttige sites 

o Migratiegeschiedenis. Migratiegeschiedenis in het gastland 

 Premoderne migraties 

 Industrialisatie en opkomst van nationalisme/imperialisme – migratie in de 

18de en de 19de eeuw 

 De wereldoorlogen en de naoorlogse periodes 

 Migratie in de 21ste eeuw 

 

2.2. Module 2: Basisprincipes van humane en sociale 

wetenschappen 

2.2.1. Inleiding/beschrijving 

Binnen dit thema worden interculturele bemiddelaars vertrouwd met elementaire 

informatie over de belangrijkste concepten in de humane en sociale wetenschappen. 

Communicatie-, psychologische, socioculturele en antropologische concepten worden 
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besproken en er wordt kennis aangeboden over uitsluiting en discriminatie. De 

interculturele bemiddelaars worden vertrouwd met de gendertheorie, bijzondere 

kenmerken van kwetsbare groepen en socioculturele verschillen.  

2.2.2. Thema 1: Communicatietheorie en -praktijk 

Korte beschrijving  

Communicatievaardigheden helpen ons om constructief samen te werken en 

misverstanden te vermijden. "Correct" communiceren is echter in de praktijk niet altijd 

gemakkelijk. Daarom bespreken we binnen dit thema de communicatietheorie en -

processen, worden cursisten vertrouwd met nuttige communicatiemodellen en -

technieken en bekijken we omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat we denken dat 

onze communicatiesignalen universeel zijn en vanzelfsprekend voor iedereen, terwijl dit 

niet zo is. 

Leerresultaten per thema 

Kennis 

1. De interculturele bemiddelaars krijgen een inleiding tot communicatietheorieën 

en -modellen en leren over de mechanismen van communicatie en het 

overbrengen van boodschappen 

2. De interculturele bemiddelaars leren verschillende manieren om te 

communiceren in verschillende omgevingen en situaties en maken zich 

vertrouwd met technieken om boodschappen te organiseren 

3. De interculturele bemiddelaars leren technieken aan om hun 

communicatievaardigheden aan te passen aan het doel van hun boodschap en de 

feedback die ze krijgen van de ontvanger 

4. De interculturele bemiddelaars leren om boodschappen correct te verwoorden 

en ontvangen boodschappen correct te interpreteren om op de juiste manier te 

reageren en zo tot een succesvolle communicatie te komen 

5. De interculturele bemiddelaars hebben inzicht in teamdynamiek 

6. De interculturele bemiddelaars kennen de principes die van toepassing zijn op 

teamwerk en de positieve resultaten hiervan 

7. De interculturele bemiddelaars hebben een grondig begrip van hoe teamwerk 

betrokken is bij interculturele bemiddeling 

 

Vaardigheden 

1. De interculturele bemiddelaars ontwikkelen zelfbewustzijn en zelfbeheersing in 

communicatie, zodat ze in staat zijn hun gevoelens en reacties te controleren in 
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moeilijke werkomstandigheden die een vlotte communicatie bemoeilijken (druk, 

irritatie, onrust, beledigend gedrag, enz.)  

2. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om niet-verbale boodschappen van 

mensen van andere culturen correct te interpreteren 

3. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om communicatiefactoren en de 

specifieke kenmerken ervan te herkennen om hun communicatiestrategie eraan 

aan te passen, in overeenstemming met het doel van de communicatie 

4. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om te weten of en in hoeverre zij 

door anderen begrepen worden zodat ze alle nodige stappen kunnen 

ondernemen voor een geslaagde communicatie 

5. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om teamwerk aan te moedigen als 

een doeltreffende methode voor het oplossen van problemen 

6. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om verschillende principes van 

teamwerk toe te passen in hun professionele ontmoetingen volgens de 

omstandigheden 

 

Bekwaamheden 

1. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om twee fundamentele 

communicatiefouten die mensen vaak maken te identificeren en te vermijden: (a) 

ervan uitgaan dat de andere hen begrepen heeft, (b) ervan uitgaan dat het de 

fout van de andere is wanneer die hen niet begrijpt  

2. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om met uitdagende 

communicatiesituaties om te gaan 

3. De interculturele bemiddelaars hebben een groter opmerkingsvermogen en een 

sterkere intuïtie in de communicatie met anderen 

4. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om de kwaliteit van het teamwerk 

tijdens een ontmoeting te analyseren en om binnen hun verantwoordelijkheden 

de nodige verbeteringen aan te brengen 

Inhoud 

1. Inleiding tot communicatie 

o Rol van communicatie in interculturele bemiddeling  

2. Communicatietheorieën en -modellen  

o Communicatiemodel van Shannon en Weaver 

o Model gebaseerd op codering en decodering (Stuart Hall)  

o IJsbergmodel (Sigmund Freud) 

o Communicatiemodel (Paul Watzlawick) 

 Vijf basisaxioma's  
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o Model met vier aspecten (Schulz von Thun)  

3. Soorten communicatie en boodschappen  

o Soorten communicatie  

 Verbale communicatie 

 Niet-verbale communicatie 

 Communicatie binnen een groep/team  

 Massacommunicatie 

 Telecommunicatie 

 Communicatie met tussenkomst van een computer (bv. online 

communicatie)  

o Soorten boodschappen 

 Expliciete boodschappen 

 Impliciete boodschappen 

 Congruente boodschappen 

 Incongruente boodschappen  

4. Technieken voor vragen en feedback in interculturele bemiddeling 

o Vraagtechnieken  

 Algemene vraagtechnieken  

 Open vragen 

 Gesloten vragen 

 Verdeling en toepassing van vraagtechnieken  

 Vragen naar informatie 

 Vragen naar een beslissing 

 Alternatieve vragen  

 Leidende vragen 

 Retorische vragen 

 Verduidelijkende vragen 

 Stimulerende vragen 

 Circulaire vragen  

 Afsluitende vragen  

o Technieken en regels voor feedback  

o Vermijden van misverstanden en conflicten  

5. Principes van teamwerk 

o Definitie van groepen, teams, enz. 

o Principes en positieve resultaten van teamwerk 

o Voordelen en risico's van teamwerk 

o Stadia van teamontwikkeling 

 Vorm 
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 Storm 

 Norm 

 Prestatie 

 Afscheid 

o Teamwerk in interculturele bemiddeling 

 Teamrollen  

 Technieken en praktijken om teamwerk te verbeteren 

 Verstorende factoren en conflicten 

 Leiding van een team  

 

2.2.3. Thema 2: Inleiding tot psychologische concepten 

Korte beschrijving  

Dit thema focust op fundamentele concepten en fenomenen in de psychologie die 

verband houden met de dagelijkse praktijk van de interculturele bemiddelaar. Identiteit, 

gedrag, emoties en de psychologische impact van migratie worden op een praktische 

manier besproken. De interculturele bemiddelaar leert ook hoe communicatie 

beïnvloed wordt door geestelijke aandoeningen. De interculturele bemiddelaar 

ontwikkelt een goed begrip van stressmechanismen en de ontwikkeling van empathie.  

Leerresultaten per thema 

Kennis 

1. De interculturele bemiddelaar begrijpt basisconcepten en -begrippen van de 

psychologie die hem toelaten om beter samen te werken met specialisten en 

ambtenaren 

2. De interculturele bemiddelaar heeft een elementair begrip van de mechanismen 

die de zelfperceptie en de persoonlijke identiteit vormen 

3. De interculturele bemiddelaar kent de specifieke psychologische kenmerken van 

mensen in verschillende omgevingen en situaties voor wie zij gevraagd worden te 

bemiddelen (ziekenhuis, incidenten bij eerste opvang, centra voor geestelijke 

gezondheidszorg, enz.)  

4. De interculturele bemiddelaar heeft een elementair begrip van 

stressmechanismen en hoe deze alle bij de bemiddeling betrokken partijen 

beïnvloeden 

5. De interculturele bemiddelaar weet hoe empathie gedefinieerd wordt in de 

psychologie en kent het belang ervan tijdens sterk emotioneel geladen 

ontmoetingen 
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6. De interculturele bemiddelaar kent de technieken voor het ontwikkelen en tonen 

van empathie 

7. De interculturele bemiddelaar kent de grenzen van empathie en de tekenen van 

een te grote emotionele lading 

 

Vaardigheden 

1. De interculturele bemiddelaar is in staat om efficiënter samen te werken met het 

personeel van de verschillende instellingen; in het bijzonder in instellingen voor 

geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijk welzijn 

2. De interculturele bemiddelaar is in staat de technieken voor interculturele 

bemiddeling toe te passen in functie van de specifieke omstandigheden van elk 

geval  

3. De interculturele bemiddelaar is in staat om tekenen van stress, onbehagen, 

vermoeidheid en depressie te herkennen, zowel bij zichzelf als bij anderen 

4. De interculturele bemiddelaar is in staat om de aangegeven ontladingstechnieken 

te gebruiken in de beginfasen  

5. De interculturele bemiddelaar kan een brede waaier aan emotioneel zware 

ontmoetingen aan en is in staat om de standpunten, gevoelens en houdingen van 

de cliënt te begrijpen zonder er emotioneel betrokken bij te raken 

 

Bekwaamheden 

1. De interculturele bemiddelaar wordt introspectiever, opmerkzamer en 

analytischer 

2. De interculturele bemiddelaar wordt doeltreffender en werkt beter samen in het 

veld 

3. De interculturele bemiddelaar krijgt een grotere zelfbeheersing en meer 

empathie  

4. De interculturele bemiddelaar herkent de signalen van zijn eigen emotionele 

overbelasting en weigert ontmoetingen die hij niet op een professionele manier 

kan aanpakken  

Inhoud 

1. Inleiding tot de psychologie 

o Definitie van en verschillen tussen psychologie, psychotherapie en sociaal 

werk 

2. Individuele en sociale identiteit  

o Definities van de belangrijkste begrippen (zelf, zelfbeeld, eigenwaarde, enz.) 

o Identiteitsvorming in etnische groepen  
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o Identiteitsproblemen in interculturele bemiddeling 

 Identiteit en haar voorstellingen 

 De identiteit van de plaatselijke hulpverlener/ambtenaar 

 De identiteit van de migrant 

 De identiteit van de interculturele bemiddelaar   

3. Houdingen, persoonlijkheid, emoties en gedrag  

o Definitie van begrippen 

o Gedrag en motivatie 

o Verband tussen emoties en gedrag 

o Verband tussen houding en gedrag  

o Verwachtingen en waarden  

o Zelfredzaamheid en zelfvervullende voorspellingen (selffulfilling prophecies)  

4. Psychologische impact van migratie  

o Snijpunt van taal, cultuur en kennis in het migratieproces 

o Het zelf en sociaal gedrag in verschillende culturele contexten 

o Emotionele/gedragsreacties in verschillende omstandigheden (eerste opvang, 

gezondheidszorg, enz.) 

o Vaak voorkomende emoties bij migranten en de impact ervan op 

communicatie: hoop, angst, boosheid, onrust, trauma, posttraumatische 

stress, verdriet 

5. Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijk welzijn  

6. Stress 

o Soorten stress 

 Acute stress 

 Terugkerende acute stress 

 Chronische stress 

o Fysiologische stressresponsen 

o Psychologische stressresponsen 

o Impact van stress 

 Goede stress 

 Slechte stress 

 Fysische impact 

 Impact op het geheugen 

 Impact op communicatie en sociale ontmoetingen 

o Principes van omgang met stress 

7. Burn-out in sociale en verzorgende beroepen 

o Definitie 

o Oorzaken 
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o Symptomen 

o Strategieën om ermee om te gaan en behandelingen 

8. Empathie 

o Definitie in de psychologie 

o Belang van empathie in sociale beroepen 

o Beperkingen  

o Ontwikkelingstechnieken  

9. Veel voorkomende geestelijke gezondheidsproblemen  

o Stoornissen van de gemoedstoestand: belangrijkste symptomen en gevolgen 

voor de communicatie 

 Depressie 

 Bipolaire stoornissen 

 Stoornissen veroorzaakt door verdovende middelen 

o Angststoornissen: belangrijkste symptomen en gevolgen voor de 

communicatie  

 Acute stressstoornis 

 Posttraumatische stressstoornis 

 Algemene stressstoornis 

 Fobieën 

 Paniekstoornis 

o Andere geestelijke aandoeningen: belangrijkste symptomen en gevolgen voor 

de communicatie 

 Schizofrenie 

 Psychose 

 

2.2.4. Thema 3: Basiskennis van socioculturele structuren en 

antropologische concepten 

Korte beschrijving  

Wanneer we iemand ontmoeten die we niet kennen, hebben we zelden de gelegenheid 

om ons een volledig beeld van hem of haar te vormen. Onze hersenen gebruiken 

daarom mechanismen om de veelheid aan informatie te filteren, te vereenvoudigen en 

te classificeren. In dit thema leer je dat cultuur kan helpen om iemands gedrag te 

begrijpen. Je leert hoe stereotypen ontstaan en hoe deze migratie en integratie 

beïnvloeden.  

Leerresultaten per thema 
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Kennis 

1. De interculturele bemiddelaars kennen de belangrijkste principes van 

socioculturele en antropologische theorieën en concepten met de nadruk op 

migratie, anders zijn, solidariteit, diversiteit, integratie en sociale cohesie 

2. De interculturele bemiddelaars begrijpen hoe stereotypen ontstaan en hoe deze 

een invloed kunnen hebben op de integratie  

3. De interculturele bemiddelaars worden vertrouwd met de beroepsprofielen in de 

humane en sociale wetenschappen waarmee ze gevraagd zullen worden om 

samen te werken in het veld  

4. De interculturele bemiddelaars zijn op de hoogte van de soorten en oorzaken van 

migratie en van de impact ervan op de migranten zelf en op het gastland 

 

Vaardigheden 

1. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om de socioculturele en 

antropologische basisstructuren in hun werkomgeving en de impact ervan op het 

bemiddelingsproces te herkennen 

2. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om vakkundige, kwaliteitsvolle 

bemiddelingsdiensten aan te bieden doordat ze de noden en houdingen van 

beide partijen beter begrijpen  

 

 

 

Bekwaamheden 

1. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om barrières veroorzaakt door hun 

eigen stereotypen te overwinnen, zodat ze opener van geest, begripvoller en 

toleranter worden 

2. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om de integratie van migranten actief 

te bevorderen door efficiënt te communiceren over socioculturele en 

antropologische kwesties in bemiddelingsontmoetingen en via 

bewustmakingsactiviteiten 

Inhoud 

1. Socioculturele en antropologische theorieën en concepten  

o Inleiding tot elementaire antropologische en socioculturele concepten  

o Migratie en integratie  

 Redenen voor migratie  

 Aantrekkingsfactoren 

 Afstotingsfactoren 
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 Soorten migratie  

 Intern  

o Platteland-stad 

 Oorzaken en voorbeelden  

 Gevolgen  

 Gevolgen voor de plaats waar ze 

aankomen 

 Gevolgen voor de plaats die ze verlaten  

 Gevolgen voor de migrant 

 Impact voor de gastmaatschappij 

o Seizoensgebonden 

 Oorzaken en voorbeelden  

 Gevolgen  

 Gevolgen voor de plaats waar ze 

aankomen 

 Gevolgen voor de plaats die ze verlaten  

 Gevolgen voor de migrant 

 Impact voor de gastmaatschappij 

o Gepland 

 Oorzaken en voorbeelden  

 Gevolgen  

 Gevolgen voor de plaats waar ze 

aankomen 

 Gevolgen voor de plaats die ze verlaten  

 Gevolgen voor de migrant 

 Impact voor de gastmaatschappij 

 Internationaal 

o Vrijwillig 

 Oorzaken en voorbeelden  

 Gevolgen  

 Gevolgen voor de plaats waar ze 

aankomen 

 Gevolgen voor de plaats die ze verlaten  

 Gevolgen voor de migrant 

 Impact voor de gastmaatschappij 

o Onvrijwillig 

 Oorzaken en voorbeelden  

 Gevolgen  
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 Gevolgen voor de plaats waar ze 

aankomen 

 Gevolgen voor de plaats die ze verlaten  

 Gevolgen voor de migrant 

 Impact voor de gastmaatschappij 

 Legaliteit 

o Legaal 

o Illegaal 

 Moeilijkheden verbonden aan migratie  

o Diversiteit en anders zijn  

 Definitie van begrippen 

 Waarom is dit belangrijk in interculturele bemiddeling?  

 Omgaan met diversiteit in interculturele bemiddeling 

o Solidariteit, integratie en sociale cohesie 

 Definitie van begrippen 

 Rol van interculturele bemiddeling 

2. Stereotypen  

o Definitie 

 Onderscheid tussen cliché en vooroordeel 

o Vorming van stereotypen  

o Voorbeelden van stereotypen en hun kenmerken 

o Effecten en functies van stereotypen met betrekking tot gedrag in 

interculturele bemiddeling 

 Voorkeursbehandeling van de "in-groep" 

 Homogeniteit van externe groepen 

 Fasen van sociale informatieverwerking  

 Reboundeffect 

o Tegenmaatregelen van stereotypering in interculturele bemiddeling 

3. De beroepsprofielen in de humane en sociale wetenschappen: implicaties voor de 

interculturele bemiddelaar  

 

2.2.5. Thema 4: Kennis van uitsluitings- en discriminatiemechanismen 

Korte beschrijving  

Sociale uitsluiting heeft te maken met het behoren tot de maatschappij: het draait om 

"insiders" en "outsiders" eerder dan over "armen" en "rijken". Sociale uitsluiting is 

ongelijkheid in haar meest problematische vorm. Het gaat over processen waarbij mensen 
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naar de rand van de maatschappij geduwd worden naar aanleiding van hun armoede of 

gebrek aan onderwijs of als gevolg van discriminatie. Omgaan met personen en groepen die 

uitgesloten worden of blootgesteld zijn aan bepaalde soorten discriminatie is een belangrijke 

maar moeilijke taak voor interculturele bemiddelaars. Daarom worden binnen dit thema de 

indicatoren van sociale uitsluiting en discriminatie besproken waarmee interculturele 

bemiddelaars in de praktijk vaak geconfronteerd worden.  

Leerresultaten per thema 

Kennis 

1. De interculturele bemiddelaars hebben kennis van sociale uitsluitings- en 

discriminatiemechanismen 

2. De interculturele bemiddelaars hebben kennis van soorten en categorieën van 

discriminatie 

3. De interculturele bemiddelaars hebben een grondige kennis van de sociale en 

psychologische impact van fenomenen zoals onderdrukking, racisme, discriminatie 

en stereotypering  

4. De interculturele bemiddelaars hebben kennis van mensenrechten en internationale 

bescherming en van de instellingen die de mensenrechten verdedigen in het gastland 

en op het Europese niveau 

5. De interculturele bemiddelaars hebben kennis van het beleid omtrent uitsluiting en 

discriminatie in wetten, verdragen, verordeningen, richtlijnen en overeenkomsten in 

verband met migratie, integratie en discriminatie 

6. De interculturele bemiddelaars hebben een goed begrip van de redenen en factoren 

die bijdragen tot ironische/stereotypische beledigingen  

7. De interculturele bemiddelaars kennen technieken om hun eigen temperament te 

beheersen en agressief gedrag van anderen te kalmeren 

 

Vaardigheden 

1. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om aan migranten uit te leggen wat hun 

rechten zijn op basis van de nationale, Europese en internationale wetgeving 

2. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om migrantengemeenschappen in het 

gastland te informeren/onderwijzen over het antidiscriminatiebeleid  

3. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om de impact van discriminatie en 

stereotypering op het bemiddelingsproces te anticiperen 

4. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om zelfbeheersingstechnieken toe te 

passen wanneer ze ironische commentaren krijgen en te focussen op de 

doelstellingen en de gewenste resultaten van de ontmoeting 
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5. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om te zien hoe beledigend gedrag het 

bemiddelingsproces beïnvloedt en welke stappen ondernomen dienen te worden om 

de gemoederen te bedaren 

 

Bekwaamheden 

2. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om discriminerend gedrag tegen 

migranten te herkennen, de ernst van het incident te beoordelen en te beslissen of 

het opgelost kan worden binnen de professionele en deontologische grenzen van 

interculturele bemiddeling, of het doorverwezen moet worden aan een bevoegde 

instantie 

3. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om op een doeltreffende manier om te 

gaan met beledigingen aan hun adres of aan dat van de migranten 

4. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om conflicten te voorkomen door op een 

gepaste manier om te gaan met beledigend gedrag 

Inhoud 

1. Sociale uitsluiting en discriminatie  

o Definities 

o Soorten en categorieën   

o Indicatoren van sociale uitsluiting en discriminatie  

o Sociale en psychologische impact 

2. Omgaan met discriminerend en beledigend gedrag in interculturele bemiddeling 

o Redenen en factoren die bijdragen tot ironische/stereotypische beledigingen  

o Effecten van op stereotypen gebaseerd bedreigend en beledigend gedrag in 

communicatie 

o Conflictpreventie 

 Kalmeren van agressief gedrag van anderen 

 Zelfbeheersingstechnieken 

3. Mensenrechten en internationale bescherming 

o Wat zijn mensenrechten? 

o Doel en status in het internationaal recht 

o Verband tussen economische en sociale rechten en burger- en politieke 

rechten 

o Bijzondere beschermingscategorieën, bv. minderheden, inheemse volkeren, 

kinderen, vrouwen en vluchtelingen 

o Nationale en internationale instellingen die de mensenrechten verdedigen 

o Het beleid omtrent uitsluiting en discriminatie in wetten, verdragen, 

verordeningen, richtlijnen en overeenkomsten 
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4. Rolbewustzijn in gevallen van discriminatie en schending van mensenrechten 

o De mogelijkheden en grenzen van de tussenkomst in interculturele 

bemiddeling 

o Wanneer een zaak door te verwijzen naar een advocaat, een bevoegde 

instantie of een instelling die de mensenrechten verdedigt 

 

2.2.6. Thema 5: Gendertheorie 

Korte beschrijving  

Interculturele bemiddeling dient rekening te houden met de verschillende 

leefomstandigheden, maatschappelijke rollen, noden en interesses van mannen en vrouwen. 

Daarom is het doel van dit thema om interculturele bemiddelaars te sensibiliseren over deze 

kwesties en de gelijkheid tussen de seksen en sociale rechtvaardigheid te bevorderen. Hoe 

beter interculturele bemiddelaars de concepten biologisch geslacht, gender, genderidentiteit 

en seksuele geaardheid en de eraan verbonden culturele perspectieven begrijpen, hoe beter 

ze zichzelf zullen begrijpen en kunnen omgaan met anderen.  

Leerresultaten per thema 

Kennis 

1. De interculturele bemiddelaars kennen de belangrijkste concepten van de 

heersende gendertheorieën  

2. De interculturele bemiddelaars begrijpen de rol van politieke theorie en religie in 

genderaangelegenheden 

3. De interculturele bemiddelaars begrijpen de impact van de feministische 

beweging in de westerse wereld en elders 

4. De interculturele bemiddelaars begrijpen de belangrijkste structuren en 

concepten van patriarchale samenlevingen 

5. De interculturele bemiddelaars begrijpen de belangrijkste problemen van 

alternatieve seksuele geaardheden in de moderne wereld en de implicaties ervan 

voor interculturele bemiddeling 

6. De interculturele bemiddelaars begrijpen hoe genderstereotypen zich 

ontwikkelen en tot uitdrukking komen en hoe ze de zelfperceptie beïnvloeden  

7. De interculturele bemiddelaars kennen mechanismen die positieve 

maatschappelijke veranderingen teweegbrengen 

 

Vaardigheden 
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1. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om succesvol te bemiddelen in 

gevallen waar genderfactoren spelen 

2. De interculturele bemiddelaars helpen bij het opbouwen van vertrouwen en 

samenwerking tussen de betrokken partijen 

3. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om negatieve houdingen als gevolg 

van genderstereotypen af te zwakken 

4. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om genderkwesties op een 

doeltreffende manier uit te leggen aan hulpverleners/ambtenaren en hen te 

helpen hun tussenkomst waar mogelijk aan te passen om de verschillende 

geloofsovertuigingen, waarden of taboes te respecteren  

 

Bekwaamheden 

1. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om genderstereotypen in hun 

werkomgeving te identificeren, te beoordelen hoe deze de ontmoeting kunnen 

beïnvloeden en hun tussenkomst overeenkomstig aan te passen 

2. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om hun eigen genderstereotypen te 

herkennen en een objectievere, onvooringenomen houding te ontwikkelen 

Inhoud 

1. Verschillen in gender en genderrollen 

o Historische evolutie van “gender” en “genderrelaties”  

o Politieke theorie en religie in genderaangelegenheden 

 Effecten van “gender” in sociale, politieke of economische structuren 

o Genderidentiteit en genderrollen 

 Sekseverschillen 

 Genderstereotypen 

 Ontwikkeling en uitdrukkingsvorm  

 Effect van gender op zelfperceptie 

 Heersende genderstereotypen in de samenlevingen van het 

gastland en het land van herkomst 

 Implicaties voor interculturele bemiddeling  

o Gendergevoelige taal in interculturele bemiddeling 

2. Patriarchale samenlevingen en de rol van vrouwen in het verleden  

o Structuren en concepten van patriarchale samenlevingen 

o De rol van vrouwen in het verleden en vandaag 

 Partijen die zich engageren voor vrouwenrechten 

 Leven en werk van vrouwen uit verschillende klassen 

 Soorten onderwijs en studies waartoe vrouwen toegang hebben  
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 Gebieden en aangelegenheden met betrokkenheid of engagement van 

vrouwen   

 Invloed van vrouwen in sociale, politieke of economische structuren  

 Vergelijking van de rol van vrouwen in de maatschappijen van het 

gastland en het land van herkomst: klasdiscussie 

3. Mechanismen die positieve maatschappelijke veranderingen teweegbrengen  

 

2.2.7. Thema 6: Bijzondere kenmerken van kwetsbare groepen 

Korte beschrijving  

De overgrote meerderheid van de migranten die nood hebben aan interculturele 

bemiddeling behoren tot kwetsbare groepen. Kinderen, zwangere vrouwen, ouderen, 

ondervoede mensen en vluchtelingen zijn slechts enkele voorbeelden van kwetsbare 

groepen. Het volgende thema gaat specifiek over de kenmerken van kwetsbare groepen en 

de problemen waarmee zij te maken krijgen, evenals over armoede en de gebruikelijke 

gevolgen ervan.  

Leerresultaten per thema 

Kennis 

1. De interculturele bemiddelaars zijn vertrouwd met de voornaamste kenmerken 

(fysisch, sociocultureel en psychologisch) van kwetsbare groepen zoals 

vluchtelingen, slachtoffers van folteringen, drugsverslaafden, patiënten van de 

geestelijke gezondheidszorg, patiënten in het algemeen, vrouwen en kinderen die 

slachtoffer werden van misbruik, mensen met een handicap, ouderen en anderen 

2. De interculturele bemiddelaars zijn vertrouwd met de vormen, frequentie en 

impact van huiselijk geweld zowel in het gastland als in de voornaamste landen 

van herkomst van de migranten 

3. De interculturele bemiddelaars zijn vertrouwd met de wetgeving en instellingen 

die bescherming bieden in het gastland voor verschillende kwetsbare groepen 

4. De interculturele bemiddelaars kennen de medische en psychologische begrippen 

en definities met betrekking tot kwetsbare groepen 

5. De interculturele bemiddelaars kennen de procedures en bureaucratie die nodig 

zijn om bemiddelingssituaties aan te pakken waarbij personen uit kwetsbare 

groepen betrokken zijn 

6. De interculturele bemiddelaars kennen de terminologie en het eventuele jargon 

die gebruikt worden in verband met en binnen de verschillende kwetsbare 

groepen 
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7. De interculturele bemiddelaars kennen de bijzondere vereisten en regels die van 

toepassing zijn op bemiddeling waarbij kinderen betrokken zijn  

 

Vaardigheden 

1. De interculturele bemiddelaars ontwikkelen technieken om om te gaan met 

cliënten uit kwetsbare groepen in verschillende omgevingen 

2. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om een efficiëntere ondersteuning te 

bieden aan specialisten (dokters, psychologen, sociologen, enz.) die met 

kwetsbare groepen werken 

3. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om de terminologie en het eventuele 

jargon te begrijpen en te gebruiken die gehanteerd worden in de verschillende 

instellingen waar migranten opgevangen worden, zowel door de specialisten als 

door de leden van de kwetsbare groepen 

4. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om leden van kwetsbare groepen 

door te verwijzen naar instellingen die zich bezighouden met hun bescherming en 

om hen te informeren over wettelijke regelingen die hen bescherming bieden 

 

Bekwaamheden 

1. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om de noden en houdingen van 

migranten die tot kwetsbare groepen behoren te begrijpen en hun 

tussenkomsten hieraan aan te passen 

2. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om leden van kwetsbare groepen op 

een respectvolle en attente manier te behandelen 

Inhoud 

1. Fysische, socioculturele en psychologische kenmerken van kwetsbare groepen  

o Vluchtelingen 

o Slachtoffers van folteringen 

o Drugsverslaafden 

o Patiënten van de geestelijke gezondheidszorg 

o Patiënten in het algemeen 

o Vrouwen 

o Kinderen  

o Mensen met een handicap 

o Ouderen  

o Ondervoede mensen 

2. Armoede en de gebruikelijke gevolgen ervan  

o Ondervoeding 
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o Dakloosheid 

o Gebrekkige huisvesting  

o Armoede 

3. Huiselijk geweld  

o Redenen voor huiselijk geweld 

o Soorten van huiselijk geweld 

4. Omgaan met kwetsbare groepen 

o Nuttige praktijken 

o Strategieën voor gebruik in de praktijk  

5. Wetgeving en instellingen die bescherming bieden voor kwetsbare groepen  

 

2.2.8. Thema 7: Socioculturele verschillen – impact op dienstverlening en 

strategieën om ermee om te gaan  

Korte beschrijving  

Ras en etniciteit, religie, gender, sociale klasse, familietradities, groepen van gelijken en 

leeftijd kunnen een invloed hebben op iemands gedrag. In dit thema leren de interculturele 

bemiddelaars menselijk gedrag en persoonlijkheidsontwikkeling te begrijpen door de regels 

van sociale groepen en subgroepen waartoe de persoon behoort te onderzoeken. De 

interculturele bemiddelaars leren wat een sociocultureel perspectief is en krijgen een 

overzicht van culturele instrumenten en hoe deze te gebruiken. Er worden tips gegeven voor 

de omgang met moeilijkheden in de communicatie veroorzaakt door socioculturele 

verschillen.  

 

Leerresultaten per thema 

Kennis 

1. De interculturele bemiddelaars hebben kennis van de theorie over groepen en 

subgroepen 

2. De interculturele bemiddelaars hebben inzicht in de belangrijke socioculturele 

structuren en kenmerken van het gastland 

3. De interculturele bemiddelaars hebben inzicht in de socioculturele verschillen van 

de voornaamste migrantengemeenschappen in het gastland en begrijpen de 

impact ervan op de dienstverlening 

4. De interculturele bemiddelaars hebben inzicht in verschillende 

communicatiestijlen, in hoe hun stijl een obstakel of een hulpmiddel kan zijn in 

het begeleidingsproces van cliënten uit minderheidsgroepen en in technieken om 
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om te gaan met moeilijkheden in de communicatie veroorzaakt door 

socioculturele verschillen 

5. De interculturele bemiddelaars hebben een uitgebreide kennis van hun eigen 

raciale en culturele achtergrond en hoe deze zowel op persoonlijk als op 

professioneel vlak een invloed heeft op hun definities en vooroordelen met 

betrekking tot wat normaal of abnormaal is en met betrekking tot het 

bemiddelingsproces 

6. De interculturele bemiddelaars beschikken over algemene kennis van de 

mechanismen waardoor percepties, waarden en vooroordelen in verschillende 

domeinen gevormd worden 

7. De interculturele bemiddelaars hebben een grondig begrip van de culturele 

aspecten die de taal beïnvloeden  

 

Vaardigheden 

1. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om strategieën toe te passen om 

moeilijke situaties veroorzaakt door socioculturele verschillen op te lossen  

2. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om een onderscheid te maken tussen 

moeilijkheden veroorzaakt door sociale en etno-culturele verschillen en de 

implicaties voor communicatie en relaties 

3. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om beide partijen te helpen om de 

socioculturele verschillen te begrijpen en goed samen te werken ondanks deze 

verschillen 

4. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om na te denken over hun eigen 

percepties, waarden en normen en om hun eigen vooroordelen te herkennen 

5. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om informatie te verschaffen over 

relevante sociale en culturele aangelegenheden op een nauwkeurige, beknopte 

en niet-stereotiepe manier   

6. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om het belang uit te leggen van 

intraculturele diversiteit en van communicatie om informatie te verkrijgen over 

meningen, gebruiken, enz. van cliënten met een andere culturele achtergrond 

7. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om te zien en uit te leggen hoe 

bepaalde soorten gedrag enz. verkeerdelijk toegeschreven worden aan culturele 

factoren 

 

Bekwaamheden 

1. De interculturele bemiddelaars worden flexibeler in de omgang met diversiteit 

2. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om hun eigen stereotypen te 

herkennen en eraan te werken om doeltreffendere diensten te kunnen verlenen 

in overeenstemming met de kenmerken van de betrokken partijen 
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3. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om hun eigen gedrag te bewaken om 

vooroordelen te vermijden en een professionele houding te garanderen, ofwel 

door hun gedrag waar nodig aan te passen, ofwel door bepaalde opdrachten die 

ze niet op een professionele manier kunnen aanpakken te weigeren 

4. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om deel te nemen aan 

bewustmakingsacties over de thema's die verband houden met culturele 

diversiteit 

Inhoud 

1. Theorie over groepen en subgroepen 

o Definities en sleutelbegrippen 

o Effect van groepsgedrag  

o Implicaties voor de communicatie en interculturele bemiddeling 

2. Sociocultureel perspectief van leren en gedrag 

o Definities 

o Leren als culturele activiteit 

o Onderzoek van culturele verschillen – nadenken over het eigen culturele 

erfgoed 

o Belangrijkste socioculturele structuren en kenmerken van het gastland 

o Socioculturele verschillen tussen migrantengroepen en het gastland: impact 

op de dienstverlening 

3. Sociocultureel perspectief van taal en communicatie 

o Taal en communicatie 

 Wat maakt taal mogelijk? 

 Centrale aspecten en concepten van talen  

 Hoe worden communicatieproblemen door taal opgelost of 

gecreëerd?  

 Hoe beïnvloeden taal en cultuur elkaar? 

o Culturele instrumenten  

 Signalen 

 Codes  

 Tradities  

 Andere 

4. Omgaan met moeilijkheden in de communicatie veroorzaakt door socioculturele 

verschillen 

o Identificatie van de oorzaken 

o Communicatiestijlen en het proces van interculturele bemiddeling 

o Tips voor de communicatie 
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2.3. Module 3: Bemiddeling 

2.3.1. Inleiding/beschrijving 

Leden van een team, een groep of een organisatie zijn op veel vlakken verschillend. In de 

praktijk leiden deze verschillen tot conflicten, altijd opnieuw. Om aan deze conflicten te 

werken en ze op te lossen, is bemiddeling nodig. Bemiddeling is een gestructureerd proces 

voor tussenkomst in conflicten, waarbij de partijen van het conflict een gezamenlijke 

oplossing proberen te vinden samen met een niet-betrokken partij: de bemiddelaar. 

2.3.2. Thema 1: Technieken voor het oplossen van conflicten  

Korte beschrijving  

Conflicten ontstaan daar waar verschillende percepties en gedragingen met elkaar in 

botsing komen. De praktijk toont aan dat een leven zonder conflicten nagenoeg 

onmogelijk is en dat het ontstaan van conflicten onvermijdelijk is. Daarom leren de 

interculturele bemiddelaars in dit thema om te gaan met conflicten, de mogelijke 

oorzaken ervan, de verschillen ertussen en strategieën om ze op te lossen. 

Leerresultaten per thema 

Kennis 

1. De interculturele bemiddelaars hebben een grondige kennis van de kenmerken 

van conflicten en hoe deze zich voordoen tussen individuen, in de maatschappij 

en binnen organisaties 

2. De interculturele bemiddelaars weten hoe ze potentiële situaties die tot 

onaangename confrontaties zouden kunnen leiden, kunnen identificeren en 

welke stappen ze kunnen ondernemen om ze te voorkomen  

3. De interculturele bemiddelaars gaan om met conflicten en onenigheden en 

lossen ze op een positieve en constructieve manier op om de negatieve impact 

ervan tot een minimum te beperken 

 

Vaardigheden 

1. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om de psycho-fysiologische en 

gedragsaspecten van conflictsituaties te begrijpen 

2. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om met conflicten en onenigheden 

om te gaan en ze op een positieve en constructieve manier op te lossen om de 

negatieve impact ervan tot een minimum te beperken 
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3. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om probleemoplossende 

vaardigheden toe te passen, zoals: 

o Actief luisteren 

o De gewenste resultaten verwoorden en uitdrukken 

o Onderliggende belangen identificeren 

o Opties ontwikkelen en analyseren 

o Een evenwicht vinden in machtsverhoudingen 

 

Bekwaamheden 

1. De interculturele bemiddelaars tonen een groot respect voor alle deelnemende 

partijen, zonder vooringenomenheid 

2. De interculturele bemiddelaars zijn vertrouwd met de kenmerken van conflicten 

en hoe deze zich voordoen in de maatschappij en binnen organisaties 

3. De interculturele bemiddelaars passen verschillende op samenwerking 

gebaseerde technieken voor het oplossen van conflicten toe, waarbij een aantal 

parameters in acht genomen worden, zoals neutraliteit, vertrouwelijkheid, 

objectiviteit, respect en eerlijkheid 

Inhoud 

1. Oorzaken en soorten conflicten  

o Soorten conflicten  

 Warme/koude conflicten  

 Innerlijke conflicten  

 Conflicten omtrent doelstellingen  

 Conflicten omtrent middelen 

 Conflicterende belangen  

 Conflicterende percepties 

 Conflicterende beoordelingen 

 Conflicten omtrent verdeling 

 Conflicten in relaties 

 Conflicten tussen twee partijen en tussen drie partijen 

 Groepsconflicten 

 Rolconflicten 

 Systematische en structurele conflicten 

o Typische indicatoren voor conflicten in interculturele bemiddeling 

2. Omgaan met conflicten  

o Kernstrategieën   

 Win-win 
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 Win-lose 

 Lose-lose  

o Conflictstrategieën  

 Vermijdingsstrategieën 

 Afwachtende strategieën 

o Gedrag in conflicten  

 Typisch gedrag in conflicten  

 Logisch-objectief  

 Emotioneel 

 Relatiegericht 

 Nuttig gedrag 

 Een afwachtende houding 

 Afstand nemen 

 Verandering van perspectief 

 Een open en constructieve discussie 

 De-escalatie 

3. Conflictoplossing  

o De rol van de interculturele bemiddelaar in conflictoplossing  

o Concepten en vormen van bemiddeling  

o Conflictstrategieën en technieken voor bemiddelaars  

 Strategieën  

 Vluchten 

 Vechten 

 Onderwerping 

 Streven naar harmonie 

 Destructie  

 Scheiding  

 Delegeren 

 Compromis 

 Consensus  

 Technieken  

 Interventietechnieken  

 Ondervragingstechnieken 
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2.3.3. Thema 2: Bijzonderheden van inter-etnische conflicten en strategieën 

om ermee om te gaan 

Korte beschrijving  

Vandaag verlaten steeds meer mensen hun respectievelijke geboortelanden om zich 

elders te vestigen. De toenemende migratie en de culturele en religieuze verschillen 

gaan gepaard met een toename van de conflicten tussen etnische groepen. Daarom 

worden in dit thema de dynamieken van inter-etnische conflicten besproken en krijgen 

de interculturele bemiddelaars een aantal doeltreffende strategieën aangereikt om 

hiermee om te gaan. 

 

Leerresultaten per thema 

Kennis 

1. De interculturele bemiddelaars kennen de definities, kenmerken en voornaamste 

oorzaken van etnische conflicten 

2. De interculturele bemiddelaars kennen de geschiedenis en de impact van 

etnische conflicten tussen het gastland en de landen van herkomst, evenals 

tussen de verschillende landen van herkomst en binnen de verschillende 

etnische groepen die er deel van uitmaken 

3. De interculturele bemiddelaars begrijpen hoe etnische conflicten tussen 

verschillende gemeenschappen de sociale cohesie in het gastland beïnvloeden 

4.  De interculturele bemiddelaars hebben een duidelijk begrip van hoe het 

bemiddelingsproces beïnvloed kan worden door de machtsstructuren van 

verschillende minderheidsgroepen en de impact van inter-etnische conflicten, 

evenals van de factoren die de keuze of uitsluiting van een interculturele 

bemiddelaar in dergelijke situaties bepalen 

 

Vaardigheden 

1. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om een interculturele 

bemiddelingssessie te plannen, rekening houdend met de achtergrond van hun 

cliënten, en een gepaste omgeving daarvoor te creëren 

2. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om om te gaan met escalerende 

situaties en naar een de-escalatie toe te werken en systematisch strategieën 

voor conflictoplossing toe te passen   
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3. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om zichzelf te zien als raciaal en 

cultureel bepaalde wezens en streven actief een niet-racistische identiteit na 

4. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om aan hulpverleners/ambtenaren 

het belang en de impact van etnische conflicten tussen verschillende 

migrantengemeenschappen uit te leggen 

 

Bekwaamheden 

1. De interculturele bemiddelaars zijn zich bewust van en gevoelig voor hun eigen 

culturele erfgoed en hoe dat zich tegenover anderen verhoudt, in het bijzonder 

tegenover verschillende soorten cliënten, en hoe dit het bemiddelingsproces 

beïnvloedt 

2. De interculturele bemiddelaars zijn zich bewust van de beperkingen die etnische 

conflicten kunnen stellen aan hun bemiddelingsactiviteiten en nemen de 

verantwoordelijkheid op om een tussenkomst te weigeren wanneer ze zich ervan 

bewust zijn dat de etno-culturele context niet zal toelaten een sessie te houden 

die in het belang is van beide partijen  

Inhoud 

1. Inleiding tot de bijzonderheden van inter-etnische conflicten  

o Definitie van inter-etnisch conflict  

o Oorzaken en soorten van inter-etnische conflicten: typische indicatoren  

2. De impact van etnische conflicten op sociale cohesie in het gastland 

o Wrijvingen tussen verschillende etno-culturele groepen in het gastland 

 Gastland en landen van herkomst 

 Verschillende landen van herkomst 

 Verschillende etno-culturele groepen binnen een bepaald land 

o De variabele van migratie en etnische conflicten in sociale cohesie 

3. Omgaan met inter-etnische wrijvingen in interculturele bemiddeling 

o Belang van de etno-culturele identiteit van de interculturele bemiddelaar  

o Communiceren van de etno-culturele context aan de hulpverlener/ambtenaar 

o Criteria voor aanvaarding of weigering van een zaak 

o Kernstrategieën voor conflictpreventie tijdens de ontmoeting   

o Omgangsstrategieën voor een doeltreffende de-escalatie en conflictoplossing   
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2.4. Module 4: Tolken 

2.4.1. Inleiding/Beschrijving 

In de meeste landen is tolken één van de hoofdtaken van interculturele bemiddeling. 

Deze module geeft interculturele bemiddelaars alle vaardigheden die nodig zijn om 

correct en efficiënt consecutief te tolken, tijdens een ontmoeting of op afstand. De 

specifieke vereisten van interculturele bemiddeling worden duidelijk uitgelegd om de 

interculturele bemiddelaars in staat te stellen de graad van vereenvoudiging of 

aanpassing te bepalen die nodig is tijdens ontmoetingen en wanneer nodig de dimensie 

van culturele uitleg toe te voegen.  

 

2.4.2. Thema 1: Tolktechnieken 

Korte beschrijving  

Dit thema zal de interculturele bemiddelaars klaarstomen om bij het verlenen van hun 

diensten tolktechnieken te gebruiken die algemeen gangbaar zijn in interculturele 

bemiddeling, namelijk consecutief tolken en vertaling op zicht. De cursisten leren over 

de methodologie en de deontologie van tolken in interculturele bemiddeling, met een 

nadruk op de culturele aspecten van tolken. De interculturele bemiddelaars worden 

getraind in het gebruik van gepaste hulpmiddelen en technieken voor het tolken, 

evenals in de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden die cruciaal zijn in het 

tolkproces. 

 

Leerresultaten per thema 

Kennis 

1. De interculturele bemiddelaars beschikken over algemene kennis over de 

verschillende soorten van tolken 

2. De interculturele bemiddelaars hebben een uitgebreide kennis van de 

methodologie van consecutief tolken 

3. De interculturele bemiddelaars kennen de ondersteunende technieken en 

hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden bij consecutief tolken (bv. 

geheugenoefeningen, aantekeningen maken) 

4. De interculturele bemiddelaars kennen de kenmerken van en verschillen tussen 

ter plaatse en op afstand tolken  

5. De interculturele bemiddelaars kennen de deontologie van tolken 
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6. De interculturele bemiddelaars hebben een grondig begrip van de opdracht en 

beperkingen van tolken in interculturele bemiddeling en de eventueel nodige 

aanpassingen 

7. De interculturele bemiddelaars kennen de specifieke vereisten van vertalen op 

zicht 

8. De interculturele bemiddelaars kennen de belangrijkste beschikbare 

hulpmiddelen om hun tolkvaardigheden of kennis van specifieke materies verder 

te ontwikkelen (bv. medisch tolken, tolken in rechtbanken)   

9. De interculturele bemiddelaars hebben een grondig begrip van de culturele 

aspecten die de communicatie beïnvloeden  

10. De interculturele bemiddelaars weten hoe ze moeten omgaan met culturele 

nuances, regionale variaties, idiomatische uitdrukkingen en omgangstaal in alle 

werktalen 

 

Vaardigheden 

1. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om snelle linguïstische beslissingen te 

nemen over woord- of terminologiekeuzes 

2. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om consecutieve tolkdiensten te 

leveren die nauwkeurig zijn en de bedoeling, toon, stijl en uitdrukkingswijze van 

alle boodschappen respecteren 

3. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om de ondersteunende technieken en 

hulpmiddelen te gebruiken die beschikbaar zijn voor consecutief tolken (bv. 

geheugenoefeningen, aantekeningen maken) 

4. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om tolksessies op een efficiënte 

manier voor te bereiden 

5. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om administratieve documenten die 

gangbaar zijn bij ontmoetingen met migranten (formulieren, aanvragen, 

instructies, enz.) te vertalen op zicht 

 

Bekwaamheden 

1. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om de soort en het niveau van het 

tolken aan te passen volgens de aard en context van de ontmoeting (letterlijk, 

vrijer, met vereenvoudigingen of culturele uitleg), maar leveren steeds 

nauwkeurig en betrouwbaar werk 

2. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om verantwoordelijkheid op te 

nemen voor de verdere ontwikkeling van hun taal- en tolkvaardigheden volgens 

de noden die opgemerkt worden in de dagelijkse praktijk 
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3. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om verantwoordelijkheid op te 

nemen voor het naleven van de deontologie voor tolken die van toepassing is in 

het land en in interculturele bemiddeling 

4. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om tussen te komen als tolk en 

daarbij rekening te houden met de culturele specificiteiten van de verschillende 

partijen die deelnemen aan de ontmoeting 

 

Inhoud 

1. Inleiding tot consecutief tolken 

o Soorten van tolken 

o Definitie van consecutief tolken 

o Toepassing van consecutief tolken 

2. Sleutelvaardigheden bij het tolken 

o Aandacht en concentratie 

 Definities en hoe ze werken 

 Rol bij het tolken 

 Oefeningen om te verbeteren 

o Geheugen 

 Hoe het werkt 

 Rol bij het tolken 

 Oefeningen om te verbeteren 

o Analyse van gesproken taal 

 Hoe het werkt 

 Rol bij het tolken 

 Oefeningen om te verbeteren 

3. Methodologie van consecutief tolken 

o Voorbereiding 

o Horen 

o Luisteren 

o Begrijpen 

o Onthouden 

o Verwoorden 

4. Hulpmiddelen en technieken voor consecutief tolken 

o Aantekeningen maken: principes en praktijk  

o Strategieën om informatie goed te onthouden 

5. Vertalen op zicht 

o Definitie en proces  
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o Vertalen op zicht in interculturele bemiddeling 

6.  Ethiek en protocol van tolken 

7. Tolken in interculturele bemiddeling 

o Doel van tolken in interculturele bemiddeling 

o Verschillen in ethiek en protocol 

o Culturele aspecten van taal en culturele uitleg 

o Taalregisters 

o Beoordelen van de taalvaardigheid van gesprekspartners 

o Aanpassen en anders verwoorden in interculturele bemiddeling 

8. Hulpmiddelen om zich bij te scholen 

 

2.4.3. Thema 2: Interculturele bemiddelingsdiensten op afstand 

Korte beschrijving  

Het verlenen van interculturele bemiddelingsdiensten op afstand, telefonisch of via 

teleconferentie, is vaak nodig wegens dringendheid, afstand, kosten of andere redenen. 

Dit thema voorziet de interculturele bemiddelaars van de nodige kennis en 

vaardigheden om efficiënt diensten te verlenen op afstand, met een juiste keuze en 

gebruik van de beschikbare technologie. 

Leerresultaten per thema 

Kennis 

1. De interculturele bemiddelaars kennen de specifieke kenmerken en vereisten van 

tolken op afstand 

2. De interculturele bemiddelaars kennen de procedures voor het gebruik van 

videoconferentietoepassingen 

3. De interculturele bemiddelaars kennen de procedures voor het gebruik van 

beschikbare audio- en videofuncties tijdens een online bijeenkomst  

4. De interculturele bemiddelaars kennen de procedures voor het delen van 

computers en bestanden  

5. De interculturele bemiddelaars kennen de procedures voor het gebruik van 

beschikbare chatfuncties  

6. De interculturele bemiddelaars zijn vertrouwd met de uitdagingen van en 

procedures voor het opmaken van verslagen van tolk-

/bemiddelingsontmoetingen op afstand 

 

Vaardigheden 
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1. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om tolkdiensten te leveren op 

afstand, telefonisch of met behulp van videoconferentietechnologie 

2. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om audio en video te gebruiken 

binnen een online bemiddelingsontmoeting en de meest voorkomende 

technische problemen die zich daarbij kunnen voordoen op te lossen  

3. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om computers en bestanden te delen 

en niet langer te delen tijdens een online bijeenkomst 

4. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om te chatten met gastheren, 

moderators en deelnemers van een online bijeenkomst  

5. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om passende verslagen te maken van 

bemiddelingsontmoetingen op afstand 

 

Bekwaamheden 

1. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om videoconferentiesystemen te 

gebruiken om hun diensten te verlenen, samen te werken en te interageren    

Inhoud 

1. Inleiding tot tolken/bemiddeling op afstand 

o Noden en opdracht  

o Overeenkomsten en verschillen met interculturele bemiddeling ter plaatse 

o Goede praktijken in Europa 

2. Principes en sleutelfactoren van tolken op afstand 

o Voorbereiding 

o Instemming garanderen 

o De regels uitleggen 

o Kwaliteit van het geluid/de verbinding 

o Passende omgeving 

o Articulatie 

o Begrip garanderen 

o Verslagen opmaken: praktische en ethische kwesties 

3. Telefonisch tolken 

o Pro's en contra's 

o Belangrijkste punten 

o Telefonische tolkdiensten organiseren 

4. Videoconferentietechnologie gebruiken in interculturele bemiddeling 

o Pro's en contra's 

 Voordelen 

• Makkelijk te gebruiken 
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• Interactiviteit in de uitwisseling van informatie 

• Beschikbaarheid op aanvraag 

• Mogelijkheid tot integratie in het even welke netwerkstructuur 

• Verbindingen waarbij een groot aantal deelnemers betrokken 

zijn 

• Visuele communicatie en interactie  

• Overdracht van informatie via tekst en video naar een groot 

aantal plaatsen tezelfdertijd 

 Nadelen 

• Technische kwesties 

• Veiligheidskwesties  

• Kwaliteit en diepgang van de communicatie 

5. Gratis instrumenten voor videoconferenties: (Skype, Google Hangouts, Camfrog 

Video Chat, OpenMeetings) 

o Beste instrumenten voor videoconferenties in interculturele bemiddeling – 

pro's en contra's 

o Basisregels voor het gebruik van videoconferentiesystemen 

 De applicatie kiezen/installeren 

 De uitrusting testen 

 Verbinding maken 

 Gebruik maken van beschikbare audio- en videofuncties  

o Computers en bestanden delen tijdens een online bijeenkomst 

o Chatfuncties 

o Opnamefuncties 

o Veel voorkomende technische problemen oplossen 

 

2.5. Module 5: Beroepsethiek en hulpmiddelen 

2.5.1. Inleiding/beschrijving 

Het doel van Module 5 is om interculturele bemiddelaars te helpen hun beroepsprofiel 

actueel te houden door professionele houdingen te ontwikkelen en zich vertrouwd te 

maken met de administratieve, deontologische en praktische aspecten van 

interculturele bemiddeling. Deze module bespreekt ook hulpmiddelen en technieken die 

aanzienlijk zullen bijdragen tot een zelfstandige verdere persoonlijke en professionele 

ontwikkeling. Er wordt aandacht besteed aan rolbewustzijn in verschillende 

omstandigheden als sleutelvaardigheid voor professionele interculturele bemiddelaars. 
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2.5.2. Thema 1: Professioneel gedrag en deontologische code 

Korte beschrijving 

In dit onderdeel worden de algemeen toepasselijke principes van professioneel gedrag 

besproken. Daarna wordt in detail ingegaan op deontologische kwesties die essentieel 

zijn zowel voor het opbouwen van het vertrouwen in de interculturele bemiddelaar als 

hulpverlener als voor het garanderen van de kwaliteit van de geleverde diensten. De 

deontologische code die van toepassing is in het land wordt besproken (indien 

aanwezig). 

  

Leerresultaten per thema 

Kennis 

1. De interculturele bemiddelaars hebben een goed begrip van de algemene regels 

die van toepassing zijn op het professionele gedrag (op tijd komen, 

kledingvoorschriften, respectvol gedrag, hiërarchische kwesties, leergierigheid, 

aanvaarden van feedback/kritiek) 

2. De interculturele bemiddelaars hebben een goed begrip van de betekenis van 

vertrouwelijkheid, neutraliteit, objectiviteit, transparantie, volledigheid en 

verstaanbaarheid in interculturele bemiddeling, evenals van de praktische en 

ethische kwesties die eraan verbonden zijn 

3. De interculturele bemiddelaars hebben een goede kennis en begrip van de 

deontologische code die van toepassing is op interculturele bemiddeling in hun 

land, inclusief de juridische implicaties 

 

Vaardigheden 

1. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om te onderscheiden welke 

informatie vertrouwelijk is en wat gedeeld mag of moet worden en met wie, in 

overeenstemming met de toepasselijke wetgeving 

2. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om te bepalen wanneer neutraliteit 

vereist is in een ontmoeting en wanneer verdediging 

nodig/verantwoord/toegelaten is en in welke mate 

3. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om tijdens hun professionele 

ontmoetingen objectiviteit na te streven en te beoordelen, ongeacht hun 

persoonlijke overtuigingen of voorkeuren 

4. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om op een transparante manier aan 

hun cliënten uit te leggen wat hun rol is 
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Bekwaamheden 

1. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om steeds professioneel gedrag te 

vertonen ondanks veranderende of uitdagende omstandigheden 

2. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om in te schatten welke taken binnen 

hun vaardigheden en emotionele beperkingen vallen en weigeren taken die ze 

niet op een professionele manier kunnen aanpakken 

3. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om hun dienstverlening te verbeteren 

via een constructief gebruik van feedback en kritiek 

4. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om de kwaliteit van hun eigen werk te 

evalueren, zowel qua techniek als qua deontologie volgens de gedragscode 

 

Inhoud 

1. Algemene principes van professioneel gedrag 

o Punctualiteit 

o Kledingvoorschriften 

o Respect 

o Hiërarchische kwesties 

o Levenslang leren 

o Feedback en kritiek aanvaarden 

2. Deontologie in interculturele bemiddeling 

o Vertrouwelijkheid 

 Definitie 

 Waar het vertrouwelijkheidsprincipe van toepassing is 

 Wanneer en hoe informatie te delen 

 Juridische aspecten 

o Neutraliteit 

 Definitie van neutraliteit 

 Verdediging 

o Objectiviteit 

 Objectiviteit begrijpen 

 De objectiviteit van anderen en van zichzelf beoordelen 

o Transparantie 

 Definitie 

 Hoe zich te verzekeren van een duidelijke rol 

o Volledigheid 

 Waarom nodig 

o Verstaanbaarheid 

 Wat dit inhoudt 



 

 TIME 
 
 

Train  
Intercultural  
Mediators  
for a Multicultural  
Europe 

 

 

    

 
49 

 Hoe zich te verzekeren van begrip 

o Verantwoordelijkheid 

 Bewustzijn van eigen beperkingen 

 Professionele en ethische redenen om zaken te weigeren 

3. Deontologische code voor interculturele bemiddelaars [indien aanwezig in het 

land] 

o Code van toepassing in het land 

o Juridische implicaties 

 

2.5.3. Thema 2: Professionele identiteit en hulpmiddelen 

Korte beschrijving 

De professionele status van interculturele bemiddelaars en de beschikbare 

hulpmiddelen variëren sterk naargelang het land. In dit onderdeel leren de 

interculturele bemiddelaars hoe ze hun professionele identiteit kunnen promoten 

binnen de nationale context en hoe ze werkaanbiedingen kunnen vinden. Ze leren ook 

over georganiseerde diensten van interculturele bemiddelaars en verwante beroepen in 

andere landen en de beschikbare hulpmiddelen. Bovendien worden de interculturele 

bemiddelaars in dit thema vertrouwd gemaakt met de principes en hulpmiddelen om 

doeltreffend te netwerken. 

Leerresultaten per thema 

Kennis 

1. De interculturele bemiddelaars kennen de professionele status van interculturele 

bemiddelaars in het gastland en hun rechten, de relevante overheden en de 

mogelijkheden om verder aan hun professionele identiteit te werken (lobbyen, 

juridische kwesties, enz.) 

2. De interculturele bemiddelaars kennen de verschillende registers voor 

interculturele bemiddeling in het gastland, de inschrijvingsvereisten en -

procedures, het toepassingsgebied en het nut 

3. De interculturele bemiddelaars kennen de instellingen die een beroep kunnen 

doen op de tussenkomst van interculturele bemiddelaars en de overeenkomstige 

procedures, evenals andere mogelijke werkaanbiedingen 

4. De interculturele bemiddelaars hebben kennis van de interculturele 

bemiddelingspraktijken en -organisaties in andere landen en aanverwante 

praktijken zoals sociaal tolken of medisch tolken 

5. De interculturele bemiddelaars kennen online gemeenschappen en andere 

netwerken van interculturele bemiddelaars (op lokaal, Europees en 
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internationaal niveau) en verwante beroepen, hun terugkerende evenementen 

en informatiemateriaal 

6. De interculturele bemiddelaars kennen de principes en basistechnieken om 

doeltreffend te netwerken 

 

Vaardigheden 

1. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om jobkansen actief te identificeren 

2. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om registers te gebruiken om hun 

professioneel profiel actueel te houden   

3. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om netwerkkansen te identificeren en 

te creëren binnen en buiten hun groep van gelijken en om doeltreffend gebruik 

te maken van bestaande netwerktools 

 

Bekwaamheden 

1. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om toegang te krijgen tot 

ondersteunend materiaal over interculturele bemiddeling en verwante materies 

in de talen die zij beheersen om hun dienstverlening te verbeteren   

2. De interculturele bemiddelaars begrijpen het belang van netwerken en lobbyen 

voor hun eigen ontwikkeling en het nastreven van een professionele identiteit 

voor interculturele bemiddelaars in het algemeen 

 

Inhoud 

2. De status van de interculturele bemiddelaar in het land 

o Opleiding en accreditatie 

o Professionele status en rechten 

o Verantwoordelijke autoriteiten (indien aanwezig in het land) 

 Coördinatie van interculturele bemiddeling 

 Certificatie- en accreditatie-instelling 

o Nog te behandelen kwesties omtrent de professionele status 

 Socio-economische aspecten 

 Administratieve en juridische aspecten 

 Procedures voor het nastreven van een professionele identiteit 

 Belang van lobbyen 

o De persoonlijke portfolio 

 Belang 

 Wat deze dient te bevatten 

3. Registers van interculturele bemiddelaars 

o Nut van registers 
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o Toepassingsgebied van bestaande registers 

o Inschrijvingsvereisten en -procedures 

o Effectief gebruik van de registers 

4. Jobkansen 

o Europees Integratiefonds en interculturele bemiddeling 

o Overheden 

 Oproepen en procedures 

o Lokale overheden 

o NGOs 

o Andere kansen 

 Werken als freelancer 

 Interculturele bemiddeling in bedrijven 

 Werken als vrijwilliger 

o Financiële kwesties 

5. Interculturele bemiddeling en verwante beroepen in de wereld 

o Interculturele bemiddelingsdiensten en -organisaties in andere landen 

 België: Cel Interculturele Bemiddeling en Beleidsondersteuning 

 Zwitserland: INTERPRET 

 Hulpmiddelen 

 Frankrijk: Association de femmes relais mediatrices 

 Hulpmiddelen 

o Sociaal tolken 

 Definitie 

 Europees netwerk voor sociaal tolken en vertalen (ENPSIT) 

 Hulpmiddelen en evenementen 

 Association of Community Interpreters (ACIS – V.K.) 

 Hulpmiddelen en evenementen 

 Critical Link network (Canada) 

 Hulpmiddelen en evenementen 

o Medisch tolken 

 Definitie 

 International Medical Interpreters Association (IMIA) 

 Hulpmiddelen en evenementen 

 California Healthcare Interpreting Association (CHIA) 

 Hulpmiddelen en evenementen 

 National Council on Interpreting in Health Care (NCIHC) 

 Hulpmiddelen en evenementen 

o Online gemeenschappen 



 

 TIME 
 
 

Train  
Intercultural  
Mediators  
for a Multicultural  
Europe 

 

 

    

 
52 

 SONETOR 

 Hulpmiddelen 

6. Netwerken  

o Belang van netwerken 

o Principes en technieken 

 Kansen herkennen 

 Initiatief nemen 

 Vertrouwen opbouwen 

 Contact houden 

 Helpen 

 

2.5.4.  Thema 3: Rolbewustzijn in verschillende omgevingen 

Korte beschrijving 

In de dagelijkse praktijk van interculturele bemiddeling kunnen de opdracht en context 

van ontmoetingen onderling sterk verschillen, zelfs binnen hetzelfde interventiegebied. 

Dit onderdeel helpt interculturele bemiddelaars de context en bijzondere vereisten van 

elke ontmoeting te analyseren om hun eigen positie te bepalen in de ontmoeting. Het 

verschaft interculturele bemiddelaars het nodige inzicht om zich adequaat te kunnen 

aanpassen aan de verschillende omgevingen. 

 

Leerresultaten per thema 

Kennis 

1. De interculturele bemiddelaars hebben een grondig begrip van de veelheid aan 

factoren die hun rol bepalen in verschillende omgevingen: 

 Interventiegebied en -bereik 

 Machts- en hiërarchische kwesties  

 Bijzondere kenmerken van bepaalde beroepsgroepen  

 Educatieve en socioculturele factoren 

 Aanwezigheid/afwezigheid van conflicten 

 

Vaardigheden/bekwaamheden 

1. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om de juiste rol aan te nemen in 

verschillende situaties, d.w.z. aangepast aan het interventiegebied en -bereik, 

machtsverhoudingen en de educatieve en socioculturele achtergrond van 

cliënten 
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Inhoud 

1. Definitie van rolbewustzijn 

2. Rolbepaling volgens het interventiebereik 

o Analyse van de situatie  

o Taalbarrières overwinnen 

o Culturele barrières overwinnen 

o Conflictpreventie of -oplossing 

o Wanneer het conflict buiten de opdracht van de interculturele bemiddelaar 

valt 

o Informatie verschaffen 

o Opvoeden 

o Bewustmaking 

o Omgaan met rolconflicten 

3. Rolbepaling volgens het interventiegebied 

o De interculturele bemiddelaar in verhouding tot de verantwoordelijkheid 

en status van de hulpverleners/ambtenaren  

 Onderwijs 

 Gezondheidszorg 

 Administratie 

 Politie 

 Rechtbanken 

 Tewerkstelling 

 Huisvesting 

o Verwachtingen van dienstverleners met betrekking tot cliënten  
4. Machtsverhoudingen, hiërarchie en de rol van de interculturele bemiddelaar 

o De hiërarchische structuur van de instelling begrijpen en respecteren 

o Machtsonevenwicht tussen de professional en de migrant 

5. Opvoedings- en socioculturele factoren 

o Aanpassing aan migranten met een hoog educatief en/of socio-economisch 

niveau 

o Aanpassing aan migranten met een minimaal educatief en/of socio-

economisch niveau  

o Aanpassing aan plaatselijke bevolking met een laag educatief niveau 
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2.5.5. Thema 4: Technieken voor zelfverbetering 

Korte beschrijving 

In de hele sociale dienstverleningssector is de capaciteit om na te denken over het 

gedrag van mensen of gebeurtenissen, om te gaan met emotioneel zware situaties en 

positieve houdingen te ontwikkelen essentieel met het oog op zelfbescherming en het 

verbeteren van de dienstverlening. Dit onderdeel geeft de interculturele bemiddelaars 

inzicht en vaardigheden om pro-actief aan hun eigen welzijn te werken en tegelijk hun 

professionele bekwaamheid verder te ontwikkelen.  

Leerresultaten per thema 

Kennis 

1. De interculturele bemiddelaars kennen en begrijpen het bereik en het nut van de 

volgende technieken voor zelfverbetering:  

 Stressmanagement  

 Reflectie 

 Observatie 

 Visualisering  

 Assertiviteit ontwikkelen 

 Vermijden een slachtofferrol aan te nemen 

 

Vaardigheden 

1. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om adequaat om te gaan met 

stresssituaties 

2. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om reflectie-, observatie- en 

visualiseringstechnieken toe te passen om hinderende houdingen aan te passen 

en hun dienstverlening te verbeteren 

3. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om hun diensten te leveren op een 

assertieve manier die vertrouwen en respect in de hand werkt 

4. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om migranten te helpen om het 

aannemen van een slachtofferrol te herkennen en te vermijden 

 

 

Bekwaamheden 

1. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om de nood aan technieken voor 

zelfverbetering te identificeren en toe te passen om hun professionele prestaties 

te verbeteren 
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Inhoud 

1. Een inleiding tot technieken voor zelfverbetering 

2. Stressmanagement 

o Stressfactoren identificeren 

o Principes van stressmanagement 

o Omgangsstrategieën 

 Emotiegericht 

 Probleemgericht 

o Doeltreffende preventie- en omgangstechnieken 

 Aannemen van een gezonde levensstijl 

 "Time out" 

 Beweging 

 Controle over je houding 

 Sociaal engagement 

 Biofeedback 

 Ontspanningstechnieken 

o Controle hebben over de stressspiraal: stress – burn-out – depressie   

 De tekenen van stress – burn-out – depressie herkennen en 

onderscheiden   

 Wanneer professionele hulp te zoeken – beschikbare hulpmiddelen 

3. Reflectie 

o Definitie 

o Belang in interculturele bemiddeling 

o Ontwikkelingstechnieken 

4. Observatie 

o Definitie 

o Belang in interculturele bemiddeling 

o Ontwikkelingstechnieken 

5. Visualisering 

o Definitie 

o Belang in interculturele bemiddeling 

o Ontwikkelingstechnieken 

6. Assertiviteit 

o Definitie 

o Belang in interculturele bemiddeling 

o Ontwikkelingstechnieken 

7. Vermijden een slachtofferrol aan te nemen  

o Definitie 
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o Belang in interculturele bemiddeling 

o Ontwikkelingstechnieken 

 

2.6.  Module 6: Specifieke interventiegebieden 

2.6.1. Inleiding/beschrijving 

Elk thema van Module 6 is ontworpen om interculturele bemiddelaars de nodige 

vaardigheden te verschaffen om op een professionele manier hun diensten te verlenen 

in verschillende interventiegebieden en wordt beschouwd als een volledige module. Er 

wordt van de cursisten verwacht dat ze zich in één gebied specialiseren tot aan het 

einde van de cursus. Specialisatie in meer dan één gebied is optioneel. Voor elk 

interventiegebied bestudeert de interculturele bemiddelaar communicatiekwesties en 

de sociale/culturele/antropologische/beleidscontext die ermee gepaard gaat, evenals de 

specifieke uitdagingen. Behalve de basisterminologie van het gebied worden ook de 

administratieve en procedurele structuren in detail besproken.  

2.6.2. Thema 1: Gezondheid 

Korte beschrijving 

Een belangrijk interventiegebied van interculturele bemiddelaars is de gezondheidszorg. 

Dit onderdeel zal de interculturele bemiddelaars helpen de bijzondere kenmerken, 

noden en uitdagingen van de relatie tussen migrantenpatiënten en hulpverleners in de 

gezondheidszorg te begrijpen en hen de nodige vaardigheden geven om efficiënt tussen 

te komen. In dit onderdeel leren de interculturele bemiddelaars ook de 

basisterminologie die gebruikt wordt in de gezondheidszorg, omgangsstrategieën voor 

emotionele situaties en basisvaardigheden voor het uitvoeren van 

bewustmakingsactiviteiten. 

Leerresultaten per thema 

Kennis 

1. De interculturele bemiddelaars zijn vertrouwd met de werking van de nationale 

en lokale gezondheidszorgsystemen (structuur, zorgniveaus, 

verzekeringskwesties, welzijnssysteem, administratieve procedures met 

betrekking tot de toegang tot gezondheidszorg) 

2. De interculturele bemiddelaars kennen de voornaamste regels voor de toegang 

tot gezondheidszorg voor migranten 
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3. De interculturele bemiddelaars zijn vertrouwd met de meest voorkomende 

medische termen in ontmoetingen tussen dokter en patiënt 

4. De interculturele bemiddelaars zijn vertrouwd met de basisconcepten van 

geneeskunde in een migratiecontext 

5. De interculturele bemiddelaars zijn zich bewust van het bestaan van bepaalde 

regels en kenmerken van communicatie met hulpverleners in de 

gezondheidszorg, rekening houdend met de bijzondere cultuur en autoriteit 

verbonden aan het medische beroep  

6. De interculturele bemiddelaars zijn zich bewust van de specifieke protocollen die 

toegepast worden in bijzondere omgevingen binnen de gezondheidszorg, zoals 

psychiatrische instellingen en ziekenhuizen, penitentiaire ziekenhuizen, 

revalidatiecentra, diensten voor gezondheidszorg bij eerste opvang, enz. 

7. De interculturele bemiddelaars kennen aspecten van de medische antropologie: 

doctor-patiëntrelatie, traditionele geneessystemen, sociale en antropologische 

dimensie van gezondheid, ziekte en de eraan verbonden behandeling, etnische 

geneeskunde 

8. De interculturele bemiddelaars zijn op de hoogte van de elementaire 

deontologische aspecten in de gezondheidssector  

9. De interculturele bemiddelaars kennen de voornaamste stappen, procedures en 

technieken voor het plannen en uitvoeren van bewustmakingsactiviteiten 

omtrent gezondheidsthema's in migrantengemeenschappen 

10. De interculturele bemiddelaars beschikken over basiskennis over de 

procedures/inhoud verbonden aan de professionele terminologie die ze geleerd 

hebben 

Vaardigheden 

1. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om migranten te informeren en te 

oriënteren wat betreft nationale/regionale/lokale gezondheidsdiensten 

2. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om migranten binnen hun 

gemeenschappen te informeren, op te voeden en aan te moedigen wat betreft 

preventie en het gebruik van het gezondheidszorgsysteem  

3. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om conflicten in de gezondheidszorg 

ten gevolge van culturele verschillen te voorkomen en op te lossen 

4. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om terminologie voor cliënten te 

vertalen met de nodige graad van vereenvoudiging in functie van hun educatieve 

achtergrond en hun taal- en intellectuele capaciteiten 

Bekwaamheden 
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1. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om ondersteunende acties te 

ondernemen wat betreft de dokter-patiëntrelatie, gericht op de psychologische 

en culturele dimensie van ziekte  

2. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om de relatie tussen de hulpverlener 

in de gezondheidszorg en de patiënt te ondersteunen, waarbij 

doeltreffende/efficiënte communicatie nodig is, in het bijzonder over de 

volgende onderwerpen: culturele/religieuze feesten, rituelen, houdingen 

tegenover mogelijke taboe-onderwerpen zoals seksualiteit, abortus, 

contraceptie, euthanasie 

3. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om bij zichzelf een gebrek aan kennis 

of nood aan bijscholing te detecteren wat betreft de terminologie die gebruikt 

wordt in hun dagelijkse taken/specialisatiegebied en passende hulpmiddelen te 

gebruiken om hieraan tegemoet te komen  

4. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om de verantwoordelijkheid op te 

nemen voor een nauwkeurige informatieoverdracht wanneer er terminologie bij 

betrokken is, wat ook inhoudt dat ze initiatief nemen om uitleg te vragen 

wanneer nodig 

 

Inhoud 

1. Structuur van het nationale gezondheidssysteem 

o Zorgniveaus en respectievelijke zorgverleners op nationaal, regionaal en 

lokaal niveau 

o Administratieve structuur van: 

 Ziekenhuizen en klinieken 

 Primaire zorgcentra 

o Het welzijnssysteem 

 Structuur en diensten 

 Toegang 

o Verzekeringsbepalingen en -vereisten2 

 Voor langdurig ingezetenen met een werkvergunning 

 Voor beschermde familieleden 

 Voor vluchtelingen 

 Voor tijdelijk ingezetenen/reizigers  

 Voor kinderen  

 Voor gehandicapten 

                                                           
2 In de landen waar dit geen deel uitmaakt van de taken van de interculturele bemiddelaar kan dit onderdeel 
weggelaten worden.  



 

 TIME 
 
 

Train  
Intercultural  
Mediators  
for a Multicultural  
Europe 

 

 

    

 
59 

o Terminologie 

 Soorten gezondheidszorginstellingen 

 Afdelingen van gezondheidszorginstellingen 

 Welzijnsdiensten 

 Veel voorkomende verzekeringstermen 

2. Gezondheidsbeleid voor migranten 

o Toepasselijke wet- en regelgeving  

o Standaardprocedures en -vereisten 

3. Centrale concepten van geneeskunde voor migranten 

o Gezondheidsproblemen in de verschillende fasen van het migratieproces 

 Etnische verschillen in de gezondheidszorg 

 Endemische ziekten en geïmporteerde pathologieën 

 Verschillende stadia van acculturatie 

 Risicovol gedrag 

o Terminologie 

 Veel voorkomende ziekten in de landen van herkomst 

 Risicovol gedrag 

4. Inleiding tot de medische antropologie 

o Culturele en sociale perceptie van gezondheid en ziekte 

o Verklaringsmodel van Kleinman over ziekte 

o Perceptie van het menselijk lichaam 

o Culturele diversiteit in de dokter-patiëntrelatie 

o Traditionele geneespraktijken 

o Op culturele/sociale/religieuze factoren gebaseerde houdingen tegenover 

gezondheid en praktijken 

 Hygiënische gewoonten 

 Rituelen verbonden aan de geboorte/het bereiken van de volwassen 

leeftijd/de dood/rouw 

 Religieuze feesten 

 Voeding en vasten 

 Pijnbeleving 

 Seksualiteit 

 Contraceptie en abortus 

 Euthanasie 

o Terminologie 

 Geneespraktijken 

 Feesten, rituelen en eraan verbonden praktijken 

 Contraceptiemethoden 

5. Standaard administratieve en medische procedures in de gezondheidszorg 
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o Administratieve procedures 

 Onthaal 

 Opnameprocedures 

 Ontslag: betaling en verzekering 

 Poliklinische zorg 

o Medische procedures 

 Optekenen van de medische geschiedenis van de patiënt 

 Lichamelijk onderzoek 

 Screeningtests 

 Chirurgie 

 Postoperatieve zorg 

 Behandeling met medicijnen 

 Behandeling van chronische ziekten 

o Terminologie 

 Administratieve terminologie in verband met de opname/het 

verblijf/het ontslag van patiënten 

 Namen van medische specialisaties  

 Lichaamsdelen 

 De voornaamste kinderziekten 

 De voornaamste seizoensgebonden en infectieziekten 

 De voornaamste chronische ziekten/aandoeningen 

 Veel voorkomende symptomen 

 Screeningprocedures 

 Behandelingsprocedures 

6. Principes van communicatie met hulpverleners in de gezondheidszorg 

o De uitdagingen van het medische beroep begrijpen 

o De sociale status van dokters 

o De uitdagingen van zorgberoepen begrijpen 

o Ziekenhuishiërarchie 

o Aspecten van de medische deontologie 

7. Kenmerken van bijzondere zorg 

o Psychiatrische zorg 

 Algemene informatie over de voornaamste geestelijke aandoeningen 

 Algemene informatie over de voornaamste psychotherapeutische 

processen 

 Interculturele bemiddeling in psychotherapie: bijzondere vereisten 

 Veiligheidsaspecten  

o Penitentiaire ziekenhuizen 

 Toegepaste protocollen 
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o Revalidatiecentra 

 Veel voorkomende psychologische reacties van patiënten 

 Toegepaste protocollen 

o Terminologie 

 Voornaamste geestelijke aandoeningen 

 Gangbare psychotherapeutische processen 

 Emotionele nuances 

8. Omgaan met emotionele situaties in de gezondheidszorg 

o Veel voorkomende stressfactoren 

 Tijdsdruk en dringendheid 

 Blootstelling aan lichamelijke ziekten 

 Blootstelling aan emotionele schokken, dood en rouw 

o Het eigen welzijn bewaken en bevorderen 

 Tekenen van emotionele en fysieke vermoeidheid 

 Beoordeling van de eigen emotionele veerkracht 

 Nabespreking 

 Hulp zoeken 

 Zorg voor lichamelijk welzijn 

9. Bewustmakingsactiviteiten 

o Communicatie met migrantengemeenschappen of -groepen 

 Nood aan maatschappelijke vorming 

 Veel voorkomende uitdagingen wanneer men zich richt tot 

migrantengemeenschappen 

o Principes van preventieve geneeskunde 

 Hygiëneregels  

 Keuzes m.b.t. de levensstijl  

 Lichaamsbeweging 

 Gezond voedingspatroon en gewichtscontrole 

 Roken 

 Alcoholconsumptie 

 Stressmanagement 

 Belang van slaap 

 Immunisatie 

 Onderzoeken 

o Een activiteit plannen 

 Principes van bewustmaking 

 Taakanalyse 

 De opdrachtgever van de activiteit 
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 Bepaling van de doelstellingen en de duur 

 Identificatie van de doelgroep: hoe deze de tussenkomst 

beïnvloedt 

 Beoordeling van beschikbare hulpmiddelen (financiële, 

technische en menselijke) 

 Ontwikkeling van inhoud en materiaal 

 Informatie en uitnodiging aan de doelgroep 

o Uitvoering van een activiteit 

 Principes van spreken voor een publiek 

 Het publiek meekrijgen 

 Veel voorkomende problemen 

o Evaluatie 

 Interne evaluatie 

 Meten van de deelnemerstevredenheid 

 Inschatting van de impact 

o Terminologie 

 Materiaal voor eerste hulp 

 Categorieën van voedingsstoffen 

 Vaccinatie 

10. Hulpmiddelen over medische terminologie  

 

2.6.3. Thema 2: Onderwijs 

Korte beschrijving 

In dit thema krijgen de cursisten een grondig begrip van de heersende waarden en 

houdingen met betrekking tot onderwijs in het land en de structuur van het 

onderwijssysteem. Behalve de administratieve procedures die de migrantenouders en -

kinderen moeten doorlopen, leren de interculturele bemiddelaars ook over de 

kenmerken en uitdagingen van de hedendaagse school. Specifieke vaardigheden voor 

interculturele bemiddeling in de relatie tussen leerkracht, ouder en leerling worden 

ontwikkeld, samen met elementaire vaardigheden voor het uitvoeren van 

bewustmakingsactiviteiten in scholen. 

Leerresultaten per thema 

Kennis 

1. De interculturele bemiddelaars kennen het onderwijssysteem van het gastland 

(onderwijsniveaus; soorten scholen voor migranten; mogelijkheden voor 
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levenslang leren voor migranten en hun integratie in de gastmaatschappij, bv. 

taalcursussen) 

2. De interculturele bemiddelaars kennen de waarden en houdingen met betrekking 

tot onderwijs in het gastland in vergelijking met het land van oorsprong 

3. De interculturele bemiddelaars kennen het evaluatiesysteem dat gebruikt wordt 

in het onderwijssysteem 

4. De interculturele bemiddelaars zijn zich bewust van het bestaan van bepaalde 

regels en kenmerken van communicatie met leerkrachten, rekening houdend met 

de bijzondere cultuur en autoriteit verbonden aan het beroep van leerkracht  

5. De interculturele bemiddelaars hebben een basiskennis van interculturele 

communicatie en pedagogie 

6. De interculturele bemiddelaars zijn op de hoogte van het probleem van pesten 

op scholen  

7. De interculturele bemiddelaars kennen de structuren die ondersteuning bieden 

aan leerlingen/studenten (zoals scholen voor ouders, hulp met huiswerk, 

studiebeurzen, enz.) 

8. De interculturele bemiddelaars kennen de overeenkomst tussen de elementaire 

onderwijsstructuren van het gastland en van de landen van herkomst en de 

procedures voor de erkenning van in het buitenland gevolgde 

studies/onderwijs/beroepsopleidingen, zoals toegepast in het gastland 

9. De interculturele bemiddelaars kennen de stappen, procedures en technieken 

betrokken bij bewustmakingsactiviteiten voor leerlingen 

 

 

 

Vaardigheden 

1. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om migrantenouders te ondersteunen 

in administratieve en communicatieaangelegenheden in verband met het 

onderwijs van hun kinderen 

2. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om cultureel bepaalde houdingen te 

interpreteren  

3. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om doeltreffend te communiceren 

met het onderwijzend en administratief personeel van scholen om hen te helpen 

om op een doeltreffende manier om te gaan met culturele en linguïstische 

verschillen bij migrantenleerlingen en -ouders 

4. Vaardigheden voor conflictoplossing in de onderwijsomgeving, inclusief de 

pestproblematiek 

 

Bekwaamheden 
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1. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om sociale bemiddelingsinterventies 

uit te voeren om conflictieve situaties in educatieve omgevingen te voorkomen 

en te beheersen en om te communiceren met de leerkrachten om schoolverlating 

door buitenlandse leerlingen te voorkomen 

2. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om de modaliteiten voor de toegang 

van buitenlandse leerlingen tot de klas te bepalen en te plannen  

3. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om bewustmakingsactiviteiten te 

plannen en uit te voeren voor leerlingen van alle herkomsten over de thema's 

multiculturaliteit, de ervaringen van een migrant/vluchteling, culturele 

identiteiten e.d.m. 

4. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om hun interventies in 

onderwijsomgevingen te plannen en aan te passen volgens het belang dat aan 

het onderwijs toegekend wordt in de verschillende referentieculturen en de 

overeenkomstige houdingen 

 

Inhoud 

1. Waarden en houdingen tegenover onderwijs in het gastland 

o Het belang dat toegekend wordt aan onderwijs in het algemeen en aan 

specifieke vormen van onderwijs 

o De status en autoriteit van de leerkracht: implicaties voor interculturele 

bemiddeling 

o Vergelijking met waarden en houdingen tegenover onderwijs in de landen 

van herkomst van de migranten: potentiële botsingen identificeren 

2. De rol van interculturele bemiddeling in het onderwijs 

o Waarom en wanneer nodig 

o Soorten interventies 

o Principes van communicatie met kinderen 

o Dialoog tussen vier partijen: het migrantenkind, zijn ouders en de 

interculturele bemiddelaar 

3. Overzicht van het nationale/regionale onderwijssysteem 

o Algemene kwesties: 

 Betrokken overheden op nationaal/regionaal niveau 

 Duur van verplicht onderwijs 

 Openbaar vs. privéonderwijs 

o Onderwijsniveaus en -verstrekkers 

 Kleuterschool  

 Basisonderwijs 
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 Secundair onderwijs 

 Beroepsonderwijs 

 Hoger onderwijs 

o Administratieve kwesties in het onderwijs 

 Hiërarchie en verantwoordelijkheden van het personeel 

 Inschrijvingsprocedures 

 Rechten en plichten van onderwijzend personeel, leerlingen en ouders 

o Scholen voor migranten 

 Openbare scholen voor migranten/intercultureel onderwijs 

 Scholen van migrantengemeenschappen 

 Andere integratiemaatregelen binnen gewone openbare scholen 

 Taalcursussen 

o Kansen voor levenslang leren 

4. Het leven op school begrijpen 

o Dagelijkse processen 

o Dagelijkse taken 

o Evaluatieprocessen 

o Disciplinaire procedures 

o Begeleidingsvoorzieningen 

o Veel voorkomende aangelegenheden en conflicten in de relatie tussen 

leerkracht, ouder en leerling en tussen leerlingen onderling 

5. Ondersteunende structuren voor ouders en leerlingen 

o Vergaderingen met leerkrachten 

o Ouderraden 

o Scholen voor ouders 

o Hulp met huiswerk 

o Studiebeurzen 

6. Interculturele communicatie en pedagogie 

o Principes van interculturele communicatie 

o Culturele diversiteit op school 

o Principes van interculturele pedagogie 

7. Pesten op school 

o Definitie en vormen van pesten  

o Redenen voor pesten 

o De rol van de interculturele bemiddelaar in de preventie/oplossing van 

pestproblemen ten gevolge van culturele diversiteit 

8. Erkenning van in het buitenland gevolgd onderwijs/opleidingen 

o Overeenkomst van de voornaamste onderwijsstructuren tussen gastland 

en land van herkomst 
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o Erkenningsprocedures voor studies/onderwijs/beroepsopleidingen gevolgd 

in andere landen, volgens het land 

9. Bewustmakingsactiviteiten voor leerlingen over de thema's multiculturaliteit, de 

ervaringen van een migrant/vluchteling en culturele identiteiten 

o Principes van bewustmaking 

o Principes van het plannen van activiteiten voor kinderen 

o Interactieve tools/spelletjes/activiteiten 

o Ouders en leerkrachten erbij betrekken 

o Plannen en uitvoeren van een activiteit 

 Bepaling van de doelstellingen en de duur 

 Identificatie van de doelgroep: hoe deze de tussenkomst beïnvloedt 

 Beoordeling van beschikbare hulpmiddelen (financiële, technische en 

menselijke) 

 Ontwikkeling van inhoud en materiaal 

 Veel voorkomende problemen 

 Evaluatie van de activiteit  

 Interne evaluatie 

 Meten van de deelnemerstevredenheid 

 Inschatting van de impact 

10. Terminologie 

o Onderwijsniveaus en -instellingen 

o Administratieve posities in het onderwijs en onderwijsberoepen 

o Onderwezen materies 

o Gebruikelijke schoolactiviteiten 

o Gebruikelijke procedures (inschrijving, opvolging, evaluatie, straffen, 

begeleiding) 

 

 

2.6.4. Thema 3: Politie en wetgevende diensten 

Korte beschrijving 

In dit thema worden de interculturele bemiddelaars vertrouwd met elementaire informatie 

over de werking van de politie in het gastland met betrekking tot migranten. Ze worden ook 

vertrouwd met de juridische diensten die in het land beschikbaar zijn en migranten 

rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen helpen. Bovendien leren ze over de wettelijke 

bepalingen die aan de basis liggen van de verleende diensten. 

Leerresultaten per thema 
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Kennis 

1. De interculturele bemiddelaars kennen juridische terminologie 

2. De interculturele bemiddelaars kennen de regels van communicatie met 

politiemensen, advocaten en rechters, rekening houdend met de aan hen 

verbonden autoriteit en hiërarchie  

3. De interculturele bemiddelaars kennen de structuur van het gerechtelijk apparaat  

4. De interculturele bemiddelaars kennen de procedures die van toepassing zijn bij 

ontmoetingen tussen migranten en politie en rechtbanken 

5. De interculturele bemiddelaars beschikken over basiskennis over de 

procedures/inhoud verbonden aan de professionele terminologie die ze geleerd 

hebben 

 

Vaardigheden 

1. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om gerechtelijke akten te begrijpen 

en correct te vertalen 

2. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om de juridische situatie van 

migranten samen te vatten en duidelijk te beschrijven  

3. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om migranten en overheden te 

ondersteunen bij het correct invullen van de vereiste documenten  

4. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om conflicten veroorzaakt door 

culturele of taalverschillen tussen migranten en de politie te voorkomen en op te 

lossen  

5. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om terminologie voor cliënten te 

vertalen met de nodige graad van vereenvoudiging in functie van hun educatieve 

achtergrond en hun taal- en intellectuele capaciteiten 

Bekwaamheden 

1. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om de relaties tussen migranten en 

instellingen in verschillende juridische contexten (eerste opvang, openbare 

veiligheid, ontscheping, gerechtelijke procedures, enz.) te optimaliseren 

2. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om bij zichzelf een gebrek aan kennis 

of nood aan bijscholing te detecteren wat betreft de terminologie die gebruikt 

wordt in hun dagelijkse taken/specialisatiegebied en passende hulpmiddelen te 

gebruiken om hieraan tegemoet te komen  

3. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om de verantwoordelijkheid op te 

nemen voor een nauwkeurige informatieoverdracht wanneer er terminologie bij 

betrokken is, wat ook inhoudt dat ze initiatief nemen om uitleg te vragen 

wanneer nodig 
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Inhoud 

1. Gerechtelijke en juridische diensten 

o Het gerechtelijk apparaat in het gastland 

 De organen van het gerechtelijk apparaat en hun bevoegdheden 

 Gerechtelijke standaardprocedures 

 Terminologie verbonden aan gerechtelijke standaardprocedures  

o Communicatie met juridische beroepen 

o Organisaties die gratis juridische bijstand verlenen aan migranten  

 

2. Migrantenkwesties in het wetgevend apparaat van het gastland  

o Documenten en regelgeving 

o Wetgevende instellingen in het gastland 

 Commissies 

 Instellingen 

 Andere  

3. De politie in het gastland 

o De rol van de politie in de openbare administratie 

o Organisatiestructuren 

 Wettelijke basis van de structuur en de organisatie 

 Taken en plichten 

o Praktische toepassing van politietoelatingen  

o Wettelijke voorwaarden voor samenwerking met andere openbare diensten 

o Terminologie 

 Interne veiligheid 

 Openbare orde 

 Sociale orde 

 Wijkpolitie 

 Openbare ruimte 

o Politieprocedures in geval van een operatie 

o Samenwerking met politiediensten van andere landen en internationale 

organisaties 

o Toepassing van het Schengeninformatiesysteem 

4. De politie op het internet 

o Websites en informatiesysteem van de politie 

o Op te lossen kwesties op het internet 

o Hulplijn en contact van de politie 

o Verbonden instellingen en platformen van openbare diensten 
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5. Controle van het verblijf van buitenlanders 

o Procedures in het gastland 

o Opdracht van de politie 

o Eerste opvang 

 Procedures 

 In te vullen documenten 

 Veel voorkomende moeilijkheden 

 Wettelijk kader 

 Rechten en plichten van migranten 

 Verwante terminologie 

o Asielprocedures 

 Betrokken diensten 

 Het interview 

 In te vullen documenten 

 Veel voorkomende moeilijkheden 

 Wettelijk kader 

 Verwante terminologie 

o Andere verblijfsvergunningen en legalisatieprocedures 

 Betrokken diensten 

 In te vullen documenten 

 Veel voorkomende moeilijkheden 

 Wettelijk kader 

 Verwante terminologie 

o Ontscheping 

 Procedures 

 In te vullen documenten 

 Wettelijk kader 

6. Crisisbeheersing: taken en verantwoordelijkheden van de interculturele bemiddelaar 

 

2.6.5. Thema 4: Openbare diensten en arbeid 

Korte beschrijving 

In dit thema worden de openbare diensten en hun taken met betrekking tot immigranten 

voorgesteld, evenals de beschikbare welzijnsvoorzieningen voor migranten in het gastland. 

Verder worden kwesties in verband met de arbeidswetgeving, het beleid rond de 

tewerkstelling van immigranten en procedures voor het tewerkstellen van immigranten 

besproken. De interculturele bemiddelaars leren hoe ze bewustmakingsactiviteiten kunnen 

plannen en uitvoeren om de integratie van migranten op de arbeidsmarkt te bevorderen.  
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Leerresultaten  

Kennis 
1. De interculturele bemiddelaars hebben een gedetailleerde kennis van de 

openbare ambten en diensten die gericht zijn op migranten, hun structuur, 

bevoegdheden en onderlinge afhankelijkheid (toegangsprocedures, 

autorisatiekwesties, enz.) 

2. De interculturele bemiddelaars kennen het netwerk van openbare diensten die 

gericht zijn op "rechtstreeks contact" met de buitenlanders  

3. De interculturele bemiddelaars kennen de wettelijke verplichtingen van 

ambtenaren tegenover buitenlanders en instellingen die de rechten van burgers 

verdedigen (bv. ombudsman) 

4. De interculturele bemiddelaars worden vertrouwd met de arbeidswetgeving in 

het algemeen en de wetgeving omtrent de verschillende verblijfsstatussen van 

buitenlanders (bv. tewerkstellingsaangifte; verzekering; vormen van 

tewerkstelling en plichten van de verschillende partijen; 

tewerkstellingsprocedures en contracten) 

5. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om de verschillen tussen de 

verschillende categorieën van verblijfsvergunning voor tewerkstellings- of 

zakendoeleinden (betaald werk – aanbieden van diensten of werk – 

arbeidskrachten voor bijzondere doeleinden – investeringsactiviteit – Europese 

blauwe kaart voor hooggekwalificeerde arbeidskrachten – seizoensarbeid – 

vissers, enz.). 

6. De interculturele bemiddelaars zijn vertrouwd met de lokale procedures, 

instrumenten en technieken voor het zoeken van werk 

7. De interculturele bemiddelaars kennen de voornaamste stappen, procedures en 

technieken voor het plannen en uitvoeren van bewustmakingsactiviteiten 

omtrent thema's in verband met interculturele communicatie 

 

Vaardigheden 

1. De interculturele bemiddelaars zijn in staat de noden van migranten en de 

administratieve vereisten op een begrijpelijke manier te vertalen in de 

referentiecontext 

2. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om de risico's van zwartwerk uit te 

leggen aan migranten en werkgevers 

3. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om actuele informatie te verschaffen 

aan migranten over de fundamentele wettelijke rechten van werkgevers en 

werknemers, sociale zekerheid en het zoeken van werk  
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4. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om migranten te helpen om hun 

werkervaring op een passende manier neer te schrijven  

5. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om conflicten die ontstaan op de 

werkvloer of tijdens ontmoetingen met ambtenaren naar aanleiding van culturele 

of linguïstische omstandigheden te voorkomen en op te lossen  

6. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om eenvoudige 

bewustmakingsactiviteiten te plannen en uit te voeren over de thema's 

multiculturaliteit, de ervaringen van een migrant/vluchteling, culturele 

identiteiten e.d.m. 

7. De interculturele bemiddelaars beschikken over basiskennis over de 

procedures/inhoud verbonden aan de professionele terminologie die ze geleerd 

hebben 

 

Bekwaamheden 

1. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om via hun tussenkomst zowel de 

ambtenaar als de migranten te ondersteunen door de uitgesproken verzoeken 

correct te interpreteren en te vertalen 

2. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om wantrouwen tussen migranten en 

de bevoegde diensten te detecteren en bij te dragen tot het opbouwen van een 

vertrouwensrelatie 

3. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om schendingen van de 

arbeidswetgeving en burgerrechten te detecteren en de betrokken migranten te 

informeren over welke instantie verantwoordelijk is voor het behandelen van hun 

geval  

4. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om bij zichzelf een gebrek aan kennis 

of nood aan bijscholing te detecteren wat betreft de terminologie die gebruikt 

wordt in hun dagelijkse taken/specialisatiegebied en passende hulpmiddelen te 

gebruiken om hieraan tegemoet te komen  

5. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om de verantwoordelijkheid op te 

nemen voor een nauwkeurige informatieoverdracht wanneer er terminologie bij 

betrokken is, wat ook inhoudt dat ze initiatief nemen om uitleg te vragen 

wanneer nodig 

 

Inhoud 

1. Openbare diensten en departementen die gericht zijn op migranten 

o Structuur  

o Bevoegdheden  

o Onderlinge afhankelijkheid  
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 Autorisatiekwesties 
 Voorleggingsprocedures 

o Netwerk van openbare diensten  

o Buitenlandse Dienst 

2. Welzijns-/sociale diensten 

o Administratie 

o Bijstand 

o Verzekering 

o Vluchtelingen/immigranten 

3. Wettelijke verplichtingen van ambtenaren tegenover buitenlanders 
o Verplichtingen van ambtenaren en burgerrechten 
o Instellingen die de burgerrechten verdedigen (bv. ombudsman) 

4. Tewerkstelling 

o Tewerkstellingsbeleid voor immigranten in het gastland 

o Wettelijke voorwaarden voor tewerkstelling van buitenlanders (immigranten) 

o De situatie van immigranten op de arbeidsmarkt 

o Legale en illegale tewerkstelling: preventie van zwartwerk  

o Tewerkstellings-/carrièrebegeleidingsdiensten 

o Discriminatie 

o Speciale programma's/seizoensarbeid 

o Werkloosheid/uitkeringen 

o Tewerkstellingsaangifte 

o Verzekering 

o Vormen van tewerkstelling en plichten van de verschillende partijen 

o Tewerkstellingsprocedures en contracten 

o Instrumenten en diensten voor het zoeken van werk 

5. Bewustmakingsactiviteiten voor de lokale gemeenschap over thema's in verband met 

interculturele communicatie, de ervaringen van een migrant/vluchteling en culturele 

identiteiten 

o Principes en technieken van bewustmaking 

o Plannen en uitvoeren van een activiteit 

 Bepaling van de doelstellingen en de duur 

 Identificatie van de doelgroep: hoe deze de tussenkomst beïnvloedt 

 Beoordeling van beschikbare hulpmiddelen (financiële, technische en 

menselijke) 

 Ontwikkeling van inhoud en materiaal 

 Veel voorkomende problemen 

o Evaluatie van de activiteit  

 Interne evaluatie 

 Meten van de deelnemerstevredenheid 

 Inschatting van de impact 
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2.6.6. Thema 5: Huisvesting 

Korte beschrijving 

Een leven opbouwen in een nieuw land is een enorme uitdaging voor alle betrokkenen. De 

huisvestingsnoden en -keuzes van immigranten en vluchtelingen hangen grotendeels af van 

hun status in het registratieproces, hun financiële draagkracht en hun toegang tot 

maatschappelijke of individuele procedures die kunnen leiden tot het vinden van passende 

accommodatie. Dit thema verschaft de interculturele bemiddelaars de nodige instrumenten 

en vaardigheden om migranten op een doeltreffende manier te helpen met 

accommodatiekwesties en om het bewustzijn bij de lokale gemeenschap te bevorderen 

zodat de aanvaarding groter wordt. 

Leerresultaten  

Kennis 

1. De interculturele bemiddelaars zijn op de hoogte van huurovereenkomsten en 

registratieprocedures 

2. De interculturele bemiddelaars zijn op de hoogte van verblijfsregelingen, rechten 

en plichten van huurders  

3. De interculturele bemiddelaars kennen de elementen van interculturele 

communicatie 

4. De interculturele bemiddelaars kennen strategieën voor het voorkomen van 

interculturele conflicten 

5. De interculturele bemiddelaars kennen de voornaamste stappen, procedures en 

technieken voor het plannen en uitvoeren van bewustmakingsactiviteiten 

omtrent thema's in verband met interculturele communicatie 

Vaardigheden 

1. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om huurovereenkomsten uit te 

leggen  

2. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om verbale en non-verbale 

communicatie te decoderen 

3. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om interpersoonlijke (niet-juridische) 

conflicten tussen huiseigenaars, vastgoedmakelaars en huurders op te lossen 
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4. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om terminologie voor cliënten te 

vertalen met de nodige graad van vereenvoudiging in functie van hun educatieve 

achtergrond en hun taal- en intellectuele capaciteiten 

 

Bekwaamheden 

1. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om een individueel 

ondersteuningsplan op te stellen voor de zoektocht naar accommodatie, 

gebaseerd op de noden van migranten 

2. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om sociale bemiddelingsinterventies 

op het gebied van huisvesting te plannen: om de communicatie in de context van 

koopflats te vergemakkelijken, om informatieve vergaderingen over 

interculturele communicatie te organiseren en te leiden, om beheerders van 

flatgebouwen te ondersteunen in de omgang met multi-etnische relaties in de 

context van koopflats  

3. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om mensen bewust te maken over 

niet-discriminatie in de toegang tot accommodatie en om migranten te 

informeren over het respecteren van de regels voor het wonen in een koopflat 

4. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om bij zichzelf een gebrek aan kennis 

of nood aan bijscholing te detecteren wat betreft de terminologie die gebruikt 

wordt in hun dagelijkse taken/specialisatiegebied en passende hulpmiddelen te 

gebruiken om hieraan tegemoet te komen  

5. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om de verantwoordelijkheid op te 

nemen voor een nauwkeurige informatieoverdracht wanneer er terminologie bij 

betrokken is, wat ook inhoudt dat ze initiatief nemen om uitleg te vragen 

wanneer nodig 

 

Inhoud 

1. Huisvestingsbeleid van het gastland met betrekking tot immigranten – doelstellingen, 

entiteiten en instrumenten 

2. Instellingen die ondersteuning bieden aan immigranten wat betreft huisvesting 

3. Advies met betrekking tot de huisvestingsmarkt – juridisch advies, NGO's, websites 

4. Huisvestingstoelagen voor immigranten 

o Toegang 

o Toekenningsprocedure 

5. Sociale rechten van personen die de vluchtelingenstatus aanvragen 

o Accommodatie in het centrum voor vluchtelingen die internationale 

bescherming aanvragen 

o Centra voor vreemdelingen – voorwaarden en werkingsreglement 
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o Voordelen buiten het centrum voor vluchtelingen – de mogelijkheid om een 

appartement te huren op de vrije markt 

6. Toegang tot sociale huisvesting voor immigranten 

o Toegang 

o Procedures 

o De mogelijkheid tot beroep 

7. Sociale appartementen voor immigranten 

o Toegang 

o Procedures 

8. Registratiekwesties 

9. Een appartement huren op de vrije markt 

o Huurprijzen 

o Huurreglementen 

o Bemiddeling tussen verhuurders en potentiële verhuurders 

10. Voornaamste instellingen in verband met de huisvestingsmarkt 

o Eigendomsrechten en contracten 

o Regels voor bemiddeling 

o Kadaster en hypotheek 

o Het recht om uit te zetten 

o Huurderswet 

11. Huisvestingsprogramma's voor immigranten 

o Integreren van migranten in de lokale gemeenschappen  

o Mogelijkheden van immigranten om een appartement of huis te kopen 

o Hypotheekleningen voor buitenlanders – beschikbaarheid 

12. Etnische enclaves en getto's 

o Uitleg van concepten 

o Voormalige industriële zones en oude buurten: de redenen van immigranten 

om zich daar te vestigen 

o Discriminatie van immigranten op de huisvestingsmarkt 

o Daling van woningprijzen in buurten waar veel immigranten wonen 

o Conflictsituaties 

13. Bewustmakingsactiviteiten voor de lokale gemeenschap over thema's in verband met 

interculturele communicatie, de ervaringen van een migrant/vluchteling en culturele 

identiteiten 

o Principes en technieken van bewustmaking 

o Plannen en uitvoeren van een activiteit 

 Bepaling van de doelstellingen en de duur 

 Identificatie van de doelgroep: hoe deze de tussenkomst beïnvloedt 

 Beoordeling van beschikbare hulpmiddelen (financiële, technische en 

menselijke) 

 Ontwikkeling van inhoud en materiaal 



 

 TIME 
 
 

Train  
Intercultural  
Mediators  
for a Multicultural  
Europe 

 

 

    

 
76 

 Veel voorkomende problemen 

o Evaluatie van de activiteit  

 Interne evaluatie 

 Meten van de deelnemerstevredenheid 

 Inschatting van de impact 

 

2.7.  Module 7: Digitale vaardigheden 

2.7.1. Inleiding/beschrijving 

In deze module worden de interculturele bemiddelaars uitgerust met de nodige 

vaardigheden om op een doeltreffende manier gebruik te maken van moderne ICT-

technologie om de communicatie te verbeteren, betrouwbare informatie te vinden op het 

internet in verband met hun opdracht en voordeel te halen uit online leerplatformen. 

 

2.7.2. Thema 1: Gebruik van e-mail  

Korte beschrijving 

Het gebruik van e-mailberichten is nog steeds de populairste manier van online 

communicatie. In dit thema worden de interculturele bemiddelaars vertrouwd met moderne 

e-mailtechnieken, -stijlen en praktische kennis over het schrijven van e-mails in verschillende 

situaties. 

Leerresultaten 

Kennis 

1. De interculturele bemiddelaars kennen de procedures voor het aanmaken van 

een e-mailaccount 

2. De interculturele bemiddelaars kennen de procedures voor het openen, 

beantwoorden en schrijven van nieuwe berichten 

3. De interculturele bemiddelaars kennen de procedures voor het hechten van 

bestanden aan berichten en het openen/bewaren van aangehechte documenten 

4. De interculturele bemiddelaars kennen de procedures voor het zoeken van 

vroeger ontvangen berichten in hun inbox 

5. De interculturele bemiddelaars kennen de procedures voor het organiseren van 

binnenkomende berichten in mappen 

 

Vaardigheden 
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1. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om een e-mailaccount aan te maken 

en te beheren 

2. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om berichten te openen, te schrijven 

en te beantwoorden 

3. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om bestanden aan berichten te 

hechten en bijlagen te openen/bewaren 

4. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om vroegere berichten terug te 

vinden in hun inbox 

5. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om binnenkomende berichten in 

mappen te organiseren 

 

Bekwaamheden 

1. De interculturele bemiddelaars hebben een duidelijk beeld van de rol van e-mail 

in al hun professionele ontmoetingen en zijn in staat om hun gedrag daaraan aan 

te passen 

Inhoud  

1. Inleiding tot communicatie via e-mail 

o E-mailaccount 

o De structuur van het e-mailadres 

o Een e-mailaccount configureren 

 Vast toestel 

 Mobiel toestel 

 Gebruikersnaam en wachtwoord 

 Veiligheid van het wachtwoord 

o E-mailsoftware 

o Gegevens importeren 

 Contacten 

 Vroegere berichten 

2. Correct gebruik van een e-mailaccount 

o E-mails opstellen: thema, inhoud, lay-out 

o E-mails versturen en ontvangen 

 Bijlagen 

 E-mails aan groepen 

 E-mails doorsturen 

o Gebruik van e-mailontwerpen 

o Contacten 

 Lijsten van contacten 

 Groepen  

 Informatie van contacten bewerken 



 

 TIME 
 
 

Train  
Intercultural  
Mediators  
for a Multicultural  
Europe 

 

 

    

 
78 

o Mappen en labels 

o Spam 

o Elektronische handtekening 

o Bescherming van de e-mailaccount 

o Zoekmachine in e-mail 

3. Nieuwsbrief 

o Gebruik van nieuwsbrieven 

o Platformen voor nieuwsbrieven 

o Taal van nieuwsbrieven 

o Een lijst van contacten aanmaken 

4. E-mailetiquette 

o Basisregels 

o Regels voor het onderwerp van berichten 

o Correct gebruik van velden: 

 ‘Aan’ 

 ‘CC’ 

 ‘BCC’ 

o Formele en informele taal in e-mails 

o Lay-out van e-mails 

 Gebruik van html 

 Spellingscontrole 

 Gebruik van emoticons en grafische elementen  

 Tijd om te antwoorden 

 

2.7.3. Thema 2: Op een doeltreffende manier informatie vinden op het 

internet  

Korte beschrijving 

Het internet is een belangrijke plaats voor het publiceren, verzamelen, delen en uitwisselen 

van informatie in allerlei vormen. Het is tevens een instrument dat het vergaren van 

informatie en kennis mogelijk maakt en vergemakkelijkt. Het grote aantal online bronnen 

kan zowel een voordeel als misleidend zijn. Dit thema stelt de interculturele bemiddelaars in 

staat om op een snelle en intelligente manier gebruik te maken van het internet voor het 

verzamelen van betrouwbare en actuele informatie die van belang is voor migranten en 

bemiddelaars.  

Leerresultaten 

Kennis 
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1. De interculturele bemiddelaars kennen de populairste zoekmachines en het doel 

ervan  

2. De interculturele bemiddelaars kennen de procedures voor het online opzoeken 

van informatie   

3. De interculturele bemiddelaars kennen de procedures voor het gebruik van 

online lexicons of woordenboeken 

4. De interculturele bemiddelaars kennen de factoren die relevant zijn voor de 

betrouwbaarheid van de inhoud van een website, zoals de auteur, referenties en 

de publicatiedatum 

5. De interculturele bemiddelaars weten waarom online informatie aangepast 

wordt aan verschillende doelgroepen 

6. De interculturele bemiddelaars kennen de juridische aspecten van het opnemen 

van verwijzingen naar bronnen en het verkrijgen van toestemming van de 

eigenaar van de inhoud 

7. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om belangrijke in te vullen 

documenten te downloaden (aanvragen, verklaringsformulieren, enz.) 

8. De interculturele bemiddelaars kennen de online databanken en diensten die 

beschikbaar zijn voor procedurele aangelegenheden voor migranten 

 

Vaardigheden 

1. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om zoekmachines te identificeren en 

kennen de verschillen ertussen   

2. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om informatie op te zoeken via 

sleutelwoorden of -woordgroepen 

3. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om online lexicons en 

woordenboeken te gebruiken  

4. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om ernstige van twijfelachtige en 

door gebruikers gecreëerde inhoud te onderscheiden 

5. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om inhoud te onderscheiden op basis 

van de doelgroep 

6. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om het onderscheid te maken tussen 

auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten 

 

Bekwaamheden 

1. De interculturele bemiddelaars begrijpen waarom het cruciaal is om informatie 

op het internet kritisch te onderzoeken en verantwoordelijkheid op te nemen 

voor het gebruik van betrouwbare informatie van het internet 
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Inhoud 

1. Toegang tot informatie 

o Informatie in het communicatieproces 

o De rol van verzender en ontvanger 

o Massamedia 

o De informatiemaatschappij 

 Nationaal document 

 Definities 

 Theorieën 

o Open Toegang 

 Open Archieven-initiatief  

 Open Toegang-initiatief 

2. Kwaliteitscontrole van de informatie van het internet 

o Definiëring van de noodzaak aan een beoordeling van de informatie 

o Beoordelingscriteria  

 Relevantie 

 Actualiteit 

 Volledigheid 

 Samenhang 

 Geloofwaardigheid 

o Methoden en criteria voor de beoordeling van informatie 

 Technisch 

 Statistisch 

 Analytisch 

o Verificatie via een tweede bron  

3. Informatietechnologieën en -bronnen 

o Google 

 Voor- en nadelen 

 PageRank 

 Definitie van zoekmachineoptimalisatie (SEO) 

 Google Books 

 Google Scholar 

 Google News 

o Elektronisch materiaal 

 Kranten 

 Archieven 

 Digitale bibliotheken 

 Online woordenboeken 

 Online vertaaldiensten 

 Catalogi 
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 Databanken 

 Internetportalen 

o Web 2.0 

 Wiki 

 De blogosfeer 

 Sociale media 

o Voorbeelden van hulpmiddelen voor de systematisering van informatie 

 Delicious 

 ReadCube 

 CiteULike 

4. Methoden om digitale informatie te vinden 

o Zoekmachines 

o Registers 

o Indexerende zoekmachines 

o Veldcatalogi 

o Metadata  

o Verzamelingen van links 

o Webringen 

o Zoektechnieken 

 Eenvoudige zoekopdracht 

 Gedetailleerde zoekopdracht 

 Meervoudige zoekopdracht 

 Zoeken in een register 

o Verwijzingen naar bronnen en inhoud waarvoor toestemming vereist is 

5. Sociale media 

o Facebook 

 Fanpagina's 

 Websites volgen 

 Lijst van interesses 

 Links bewaren 

 Thema's verbergen 

 Thematische groepen 

o Twitter 

 Profielen volgen 

 Gebruikerslijsten 

 Meldingen 

 Hashtags 

o Miniblogplatformen 

o Verzamelaars van inhoud 

 Digg en Information 2.0 

6. Het probleem van foute informatie 
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o Manipulatie 

o Vrije toegang om informatie te wijzigen 

o Gesponsorde informatie 

o Trollen 

o Cloaking 

o Doorway-pagina 

o Link farm 

o Google bomb 

o Keyword stuffing 

 

2.7.4. Thema 3: Tekstverwerking  

Korte beschrijving 

In dit thema worden de basisfuncties van tekstverwerking besproken. Bovendien leren de 

interculturele bemiddelaars over nieuwe hulpmiddelen voor tekstverwerking en het creëren 

van teksten. De cursisten worden vertrouwd met oplossingen en platformen die nuttig zijn 

bij het voorbereiden van professionele documenten, informatie en materialen.  

Leerresultaten  

Kennis 

1. De interculturele bemiddelaars kennen de procedures voor het gebruik van een 

tekstverwerker  

2. De interculturele bemiddelaars kennen de procedures voor het creëren en 

bewerken van documenten 

3. De interculturele bemiddelaars kennen de procedures voor het bewerken van de 

lay-out van documenten en het invoegen van elementen   

4. De interculturele bemiddelaars kennen de procedures voor het voorbereiden van 

materiaal  

 

Vaardigheden 

1. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om te werken met documenten en 

deze te bewaren in verschillende bestandsformaten  

2. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om documenten te creëren en te 

bewerken om gedeeld en verspreid te worden 

3. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om de lay-out van tekst te bewerken 

en tabellen, afbeeldingen en tekeningen in documenten in te voegen  
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4. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om de instellingen betreffende de 

paginering van het document aan te passen  

5. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om de spelling te controleren en te 

corrigeren vooraleer de eindversie van documenten af te drukken 

 

Vaardigheden 

1. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om een tekstverwerker te gebruiken 

om documenten te creëren en te bewerken   

Inhoud 

1. Hulpmiddelen voor tekstverwerking 

o Gebruik van Microsoft Office 

 Formulieren opstellen in MS Word 

 Tekstverwerking in MS Word 

 Lay-outs maken 

 Gebruik van revisie, referenties en commentaren 

 Kopteksten en stijlen 

 Materiaal bewerken in MS Publisher 

 Gebruik van tools in PowerPoint 

 Gebruik van verschillende bestandsformaten 

 Gebruik van afbeeldingen en tabellen in documenten 

 Instellingen van bestanden 

o OpenOffice-platform 

o Tools voor bewerking in groep 

 Tools voor gedeelde documenten 

 Google-platform 

 Internet cloud  

 Gebruik van Slack 

o Aanpassing van het lettertype 

 Documentstijlen 

 Betekenis van lettertypes 

 Indeling in types 

o OCR-systeem 

 OCR-software 

 OCR-bewerking 

2. Internetcommunicatieplatform 

o Chat en discussieplatform 

o Structuur van korte berichten 
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o Gebruik van ChatOn, WhatsApp, Messenger 

3. Beheer van notities 

o Mobiele applicaties om notities te beheren 

o EverNote-applicatie 

o Wikipad-applicatie 

4. Gebruik van wiki's 

o Wiki-platformtools 

o Bijdragen aan Wikipedia 

o Toegang tot wiki-gegevens 

5. Hyperteksten 

 

2.7.5. Thema 4: Gebruik van online leerplatformen  

Korte beschrijving 

Het gebruik van online leerplatformen kan zeer nuttig zijn voor de opleiding van culturele 

bemiddelaars en de verbetering van hun kennis en vaardigheden. Dit thema stoomt 

interculturele bemiddelaars klaar om onafhankelijke gebruikers van online leerplatformen te 

worden en stelt platformen voor die specifiek op interculturele bemiddelaars gericht zijn.  

Leerresultaten  

Kennis 

1. De interculturele bemiddelaars kennen het concept van een online leerplatform 

2. De interculturele bemiddelaars kennen de procedures voor het zich aan- en 

afmelden voor cursussen van een online leerplatform  

3. De interculturele bemiddelaars kennen de procedures voor het opladen en 

downloaden van bestanden  

4. De interculturele bemiddelaars kennen de procedures voor het gebruik van 

verschillende cursusactiviteiten zoals lessen, opdrachten, toetsen, etc.  

5. De interculturele bemiddelaars kennen de procedures voor samenwerking en 

interactie via communicatiehulpmiddelen binnen het online leerplatform zoals 

fora, chats, wiki's, enz.  

6. De interculturele bemiddelaars kennen de procedures voor het organiseren van 

leeractiviteiten binnen een online leerplatform 

 

Vaardigheden 

1. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om online leerplatformen te 

identificeren 
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2. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om zich aan- en af te melden voor 

een cursus  

3. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om bestanden op te laden en te 

downloaden  

4. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om verschillende cursusactiviteiten te 

gebruiken 

5. De interculturele bemiddelaars zijn in staat tot samenwerking en interactie 

binnen een online leerplatform  

6. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om hun eigen leeractiviteiten binnen 

een online leerplatform te beheren 

 

Bekwaamheden 

1. De interculturele bemiddelaars zijn in staat om het concept van online 

leerplatformen en de functies en activiteiten die binnen een online leerplatform 

beschikbaar zijn, zoals een prikbord, fora, kalenders, chats en beoordelingen, te 

begrijpen.  

Inhoud 

1. Diensten voor online leren – vandaag en morgen 

o Online leren – wat is dat? 

o Voordelen van online leren 

 Geld besparen 

 Tijd besparen 

 Opvolging 

 Aantal deelnemers 

 Wijzigingen op aanvraag 

 Toegankelijkheid 

o Voordelen voor studenten  

 Personalisering 

 Flexibiliteit 

 Verbetering van leervaardigheden 

 Toegankelijkheid  

o Populaire diensten – uitbesteding via LMS-platformen  

o Online cursussen voor culturele bemiddelaars 

o Het delen van online cursussen 

o Het creëren van cursussen op aanvraag 

o Processen voor opleiding van personeel – mentoren/leraren op afstand  

o Hosting van hardware-infrastructuur 
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o Informatie over ontwikkelingsnoden, producten, oplossingen en diensten voor 

online leren 

o Elementen van auteursrecht en toestemming verbonden aan inhoud op het 

internet 

2. Online leerplatformen 

o Voorbeelden van specifieke platformen – werkingsprincipes 

o Kenmerken 

3. SONETOR-platform 

o Wat is het leerproces? 

o Registratie op het platform 

o Interessegebieden voor educatieve scenario's 

o Samenwerking in het netwerk 

o Gezamenlijke creatie van inhoud door gebruikers 

o Gecontroleerde en ongecontroleerde scenario's  

o Multimedia-illustraties 

o Netwerken (blogs, wikipedia, fora, chats) 

o Sociale netwerktools geïntegreerd in het platform  

o Teleconferentiesysteem 

o Andere hulpmiddelen: folksonomy (om tag clouds te maken), uitwisseling van 

videobeelden (via YouTube), interne zoekactie, vertaaltool 

4. Praktische toepassing van online leerplatformen (lessen in de computerklas) 
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3. Bijlage: Gestructureerde informatiebronnen over 

interculturele bemiddeling voor migranten 

Oostenrijk 

1. Österreichische Bundesverband für Mediation (ÖBM) 

url: http://www.oebm.at/ 

2. Bemiddelingsnormen in Oostenrijk 

url: http://www.mediatoren.justiz.gv.at/mediatoren/mediatorenliste.nsf/docs/home 

 

België 

1. Cel voor Interculturele Bemiddeling en Beleidsondersteuning, Directoraat-Generaal 

Gezondheidszorg, Federale Overheidsdienst voor Gezondheid, Veiligheid van de 

voedselketen en Leefmilieu.  

url: www.intercult.be 

Duitsland 

 

 

Griekenland  

1. Ministerie van Binnenlandse Zaken, Directoraat-Generaal voor Burgerschaps- en 

Migratiebeleid 

url: www.ypes.gr/el/Generalsecretariat_PopulationSC/  

2. Register van opgeleide interculturele bemiddelaars 

url: www.intermediation.gr  

Italië 

 

 

Polen 

 

 

Portugal 

http://www.ypes.gr/el/Generalsecretariat_PopulationSC/
http://www.intermediation.gr/
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Andere landen 

Zwitserland:  

1. INTERPRET (de Zwitserse vereniging voor intercultureel tolken en bemiddelen)  

url: www.inter-pret.ch 

 

 


