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Introductie
Volgens de laatste gegevens van UNESCO zijn er meer dan 4,8 miljoen internationale studenten 
over de hele wereld. Ze volgden voornamelijk onderwijsprogramma’s in de VS en Europa. Uit 
gegevens van Eurostat 2016 blijkt dat ten minste 1,6 miljoen internationale studenten hoger 
onderwijs volgen in de EU.

Het toenemende aantal internationale studenten in Europa levert waardevolle bijdragen aan 
de nationale economieën, de strategische samenwerking tussen staten, de ontwikkeling van 
menselijke hulpbronnen en de sociaal-culturele ontwikkeling van de lidstaten op de gemeenschap. 
Deze culturele diversiteit veroorzaakt echter aanzienlijke problemen bij instellingen voor hoger 
onderwijs. Daarom starten we in deze eerste module van het Academic Hospitality Curriculum met 
het onderwerp; cultuur. Omdat dit onderwerp zo breed is en bekend staat om zijn verschillende 
vormen, zullen academische en niet-academische medewerkers leren over de fundamentele 
culturele termen zoals bewustzijn, perceptie, verschillen en waarom bijvoorbeeld aanpassing en 
communicatie essentieel zijn. Het doel van deze module is om universitair personeel te helpen 
bij het begrijpen van zichzelf en het verbreden van hun culturele perspectief.
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Curriculum
Verwachte leerresultaten:

 Het begrijpen van de complexiteit van cultuur.

 Het begrijpen van de diversiteit binnen het begrip cultuur.

 Het begrijpen van conflicten binnen het begrip cultuur.

Competenties en vaardigheden:

 Weten hoe je meer zelfbewust kunt zijn.

 Technieken leren kennen om je aan te passen aan een andere cultuur.

 Weten hoe je kunt leren van andere culturen.

 Weten hoe je multicultureel moet communiceren.
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Wat is cultuur?

Gemeenschappelijke elementen van cultuur

Cultuur bestaat uit de kenmerken en kennis van een bepaalde groep mensen, die taal, religie, 
keuken, sociale gewoonten, muziek en kunst omvat. Het Center for Advanced Research on 
Language Acquisition gaat een stap verder en definieert cultuur als gedeelde patronen van 
gedrag en interacties, cognitieve constructies en begrip die worden geleerd door socialisatie. 
Cultuur kan dus worden gezien als de groei van een groepsidentiteit die wordt bevorderd door 
sociale patronen die uniek zijn voor de groep.

“Cultuur omvat religie, eten, wat we dragen, hoe we het dragen, onze taal, huwelijk, muziek, wat 
we geloven dat goed of fout is, hoe we aan tafel zitten, hoe we bezoekers begroeten, hoe we ons 
gedragen met dierbaren, en een miljoen andere dingen,” zegt Cristina De Rossi, een antropoloog 
aan het Barnet en Southgate College in Londen. Het woord “cultuur” is afgeleid van een Franse 
term, die op zijn beurt is afgeleid van het Latijnse “colere”, wat betekent voor de aarde zorgen en 
groeien, of cultiveren en koesteren. “Het deelt zijn etymologie met verschillende andere woorden 
die verband houden met het actief stimuleren van groei”, zei De Rossi. (Zimmermann, 2017)

Culturele verschillen en cultureel relativisme

De allereerste stap bij het leren kennen van een nieuwe cultuur is zelfbewustzijn. Logisch: 
voordat een vergelijking wordt gemaakt of perspectief kan worden gezien, is het essentieel om 
eerst de basis te leren. In dit geval komt dat het dichtst bij jezelf, namelijk de persoon in kwestie. 
Met andere woorden, cultureel bewustzijn begint met zelfbewustzijn.

Zelfbewustzijn is het vermogen van het individu om te weten dat iets met een individu zelf 
gebeurt, en om te begrijpen waarom het gebeurt, wat de reactie is op die stimulus en het effect 
dat door die stimulus wordt gegenereerd.

Zelfbewustzijn is het vermogen om te weten wat je doet en te begrijpen waarom je het doet. Het 
gebeurt wanneer een persoon het voorwerp van hun eigen aandacht wordt. Zelfbewustzijn heeft 
alles te maken met begrijpen wie je bent, wat je doet, hoe je het doet en welke impact je hebt op 
anderen. Zelfbewustzijn is jezelf kennen. (Vulture, 2019)

Oefening in zelfbewustzijn

Voor meer informatie over zelfbewustzijn en om in detail op de stof in te gaan, is het aan te raden 
om onderstaande video te bekijken. Sommige oefeningen kunnen nuttig zijn. De volledige cursus 
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duurt anderhalf uur, het gedeelte over zelfbewustzijn duurt ongeveer 15 minuten. Ga hiervoor 
naar minuut 18:22 van de video.

Het is natuurlijk ook aan te raden om de hele videocursus te bekijken. Het gaat dieper in op 
onderwerpen als waarden, benaderingen van communicatie, benaderingen van teamwork, 
omgaan met conflicten en zelfontplooiing.

De onderstaande tool wordt gebruikt om individuele culturele competentie te onderzoeken. Het 
helpt om rekening te houden met iemands vaardigheden, kennis en zelfbewustzijn bij het omgaan 
met anderen. Het doel is om te helpen herkennen welke aspecten kunnen worden verbeterd bij 
het werken en leven in een diverse omgeving.

De bovenstaande test zal hoogstwaarschijnlijk dingen onthullen waarvan mensen zich niet 
bewust waren en waar verbeteringen mogelijk zijn. De volgende link biedt 15 korte opdrachten 
die het zelfinzicht helpen verbeteren.

Constante verandering

Het maakt niet uit tot welke cultuur iemand behoort of waar iemand vandaan komt; al deze 
culturen zullen in de loop van de tijd veranderen. “Cultuur lijkt de sleutel te zijn geworden in onze 
onderling verbonden wereld, die bestaat uit zoveel etnisch diverse samenlevingen, maar ook 
doorzeefd door conflicten die verband houden met religie, etniciteit, ethische overtuigingen en, 
in wezen, de elementen waaruit cultuur bestaat,” zegt de Rossi. “Maar cultuur staat niet langer 
vast. Het is in wezen vloeibaar en constant in beweging.” Dit maakt het zo dat het moeilijk is om 
een cultuur maar op één manier te definiëren.

Hoewel verandering onvermijdelijk is, moet het verleden ook worden gerespecteerd en 
bewaard. De Verenigde Naties hebben een groep opgericht met de naam The United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) om cultureel en natuurlijk erfgoed te 
identificeren en te beschermen. Monumenten, gebouwen en belangrijke plaatsen vallen onder de 
bescherming van de groep, overeenkomstig het internationale verdrag, de Conventie betreffende 
de bescherming van het cultureel en natuurlijk erfgoed. Dit verdrag werd in 1972 door UNESCO 
aangenomen (Zimmermann, 2017).

Cultuur is altijd in beweging, aangezien de omstandigheden veranderen, passen culturele 
groepen zich op dynamische en soms onvoorspelbare manieren aan.

Multicultureel, cross-cultureel en intercultureel

Wat is het verschil tussen multicultureel, cross-cultureel en intercultureel? Hoewel ze allemaal 
onder hetzelfde begrip vallen, zijn ze toch totaal verschillend. De verschillen in de betekenissen 
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hebben te maken met de perspectieven die we innemen in de omgang met mensen uit andere 
culturen.

Multicultureel verwijst naar een samenleving die verschillende culturele of etnische groepen 
bevat. Mensen leven naast elkaar, maar culturele groepen hebben onderling weinig interactie. 
In een multiculturele buurt kunnen mensen bijvoorbeeld vaak etnische supermarkten en 
restaurants bezoeken zonder echt contact te hebben met hun buren uit andere landen.

Cross-cultureel gaat over de vergelijking van verschillende culturen. In cross-culturele 
communicatie worden verschillen begrepen en erkend en kunnen ze persoonlijke verandering 
teweegbrengen, maar geen collectieve transformaties. In cross-culturele samenlevingen wordt 
één cultuur vaak als “de norm” beschouwd en worden alle andere culturen vergeleken met of 
gecontrasteerd met de dominante cultuur.

Intercultureel beschrijft gemeenschappen waarin er een diep begrip en respect is voor alle 
culturen. Interculturele communicatie richt zich op de wederzijdse uitwisseling van ideeën en 
culturele normen en het ontwikkelen van diepe relaties. In een interculturele samenleving blijft 
niemand onveranderd omdat iedereen van elkaar leert en samen groeit. (Schriefer, 2016)

Culturele conflicten

Cultuur is ingebed in vrijwel ieder conflict omdat conflicten ontstaan in menselijke relaties. 
Culturen beïnvloeden de manier waarop we conflicten benoemen, kaderen en proberen te 
temmen. Of er überhaupt een conflict bestaat, is een culturele vraag. In een interview in 
Canada gaf een oudere Chinese man aan dat hij de afgelopen 40 jaar helemaal geen conflict had 
meegemaakt. Een van de mogelijke redenen voor zijn ontkenning was een culturele voorkeur 
om de wereld te zien door lenzen van harmonie in plaats van conflict, zoals aangemoedigd door 
zijn confucianistische opvoeding. Sommige interacties labelen als conflict en ze in kleinere 
delen analyseren, is een duidelijk westerse benadering die andere aspecten van relaties kan 
verdoezelen.

Oorsprong van cultureel conflict

Of het nu een centrale rol speelt of er een subtiele en zachte invloed op heeft, cultuur is altijd een 
factor binnen een conflict. Voor elk geschil dat ons raakt waar het ertoe doet, waar we betekenis 
geven en onze identiteit behouden, is er altijd een culturele component. Hardnekkige conflicten 
zoals het Israëlisch-Palestijnse conflict of het India-Pakistaanse conflict over Kasjmir gaan 
niet alleen over territoriale grenzen en soevereiniteitskwesties. Ze gaan ook over de erkenning, 
vertegenwoordiging en legitimering van verschillende identiteiten en manieren van leven, zijn 
en betekenis.
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Conflicten tussen tieners en ouders worden gevormd door de generatiecultuur, en geschillen 
tussen echtgenoten of partners worden beïnvloed door de gendercultuur. In organisaties 
escaleren conflicten die voortkomen uit verschillende disciplinaire culturen de spanningen 
tussen medewerkers, waardoor gespannen of onnauwkeurige communicatie en gespannen 
relaties ontstaan. Cultuur doordringt conflict, wat er ook gebeurt.

Als de culturele groepen waartoe we behoren een grote meerderheid vormen in onze 
gemeenschap of natie, zullen we ons minder snel bewust zijn van de inhoud van de berichten 
die ze ons sturen. Culturen die door dominante groepen worden gedeeld, lijken vaak ‘natuurlijk’, 
‘normaal’ of ‘de manier waarop dingen worden gedaan’ te zijn. We merken alleen het effect op van 
culturen die anders zijn dan de onze, waarbij we aandacht besteden aan gedrag dat we exotisch 
of vreemd noemen.

Hoewel cultuur verweven is met conflicten, minimaliseren sommige benaderingen van 
conflictoplossing culturele problemen en invloeden. Omdat cultuur als een ijsberg is (meestal 
ondergedompeld), is het essentieel om dat in onze analyses en interventies op te nemen. 
IJsbergen die niet worden erkend, kunnen gevaarlijk zijn en het is onmogelijk om er keuzes over 
te maken als we hun grootte of plaats niet weten. Het erkennen van cultuur en het aanreiken van 
culturele vloeiendheid in conflicten kan allerlei soorten mensen helpen om meer opzettelijke, 
adaptieve keuzes te maken. (LeBaron, 2003)

Oplossingen voor culturele conflicten

Wat moet er, gezien de belangrijke rol van cultuur in conflicten, worden gedaan om deze 
in gedachten te houden en in een reactie op te nemen? Culturen kunnen zich gedragen als 
temperamentvolle kinderen: gecompliceerd, ongrijpbaar en moeilijk te voorspellen. Tenzij 
we troost ontwikkelen met cultuur als een integraal onderdeel van het conflict, kunnen we 
verstrikt raken in het net van complexiteit, beperkt door onze eigen culturele lenzen. Culturele 
vloeiendheid is een cruciaal instrument voor het ontwarren en beheren van gelaagde, culturele 
conflicten.

Culturele vloeiendheid betekent bekendheid met culturen: hun aard, hoe ze werken en hoe 
ze verweven zijn met onze relaties in tijden van conflict en harmonie. Culturele vloeiendheid 
betekent bewustzijn van verschillende dimensies van cultuur, waaronder:

 Communicatie

 Manieren om conflicten een naam te geven, te framen en te temmen

 Benaderingen om betekenis te creëren

 Identiteiten en rollen
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Communicatie

Communicatie verwijst naar verschillende uitgangspunten over hoe om te gaan met anderen. 
Enkele variaties hebben betrekking op de scheiding tussen communicatie met high- en low-
context, een classificatie die is bedacht door Edward T. Hall.

In high-context communicatie wordt het grootste deel van een bericht overgebracht door de 
context eromheen, in plaats van expliciet in woorden te worden genoemd. De fysieke omgeving, de 
manier waarop dingen worden gezegd en gedeelde inzichten worden gebruikt om communicatie 
betekenis te geven. Interacties bevatten geformaliseerde en gestileerde rituelen, waarbij ideeën 
worden overgebracht zonder ze te spellen. Non-verbale signalen en signalen zijn essentieel 
voor het begrijpen van de boodschap. De context wordt vertrouwd om te communiceren als 
er geen verbale uitdrukkingen zijn, of soms als aanvulling daarop. High-context communicatie 
werkt soms conflict vermijdend omdat het minder direct is dan low-context communicatie. 
Toch kan het de kans op miscommunicatie vergroten, omdat veel van de bedoelde boodschap 
onuitgesproken is.

Low-context communicatie legt de nadruk op directheid in plaats van te vertrouwen op de context 
om te communiceren. Vanuit dit uitgangspunt is verbale communicatie specifiek en letterlijk en 
wordt er minder in geïmpliceerde indirecte signalen overgebracht. Mensen die communiceren 
met een lage context hebben de neiging “te zeggen wat ze bedoelen en menen wat ze zeggen”. 
Low-context communicatie kan misverstanden helpen voorkomen, maar het kan ook conflicten 
escaleren omdat het meer omstreden is dan high-context communicatie.

Terwijl mensen communiceren, bewegen ze zich langs een continuüm tussen hoge en lage 
context. Afhankelijk van het soort relatie, de context en het doel van communicatie, kunnen ze 
meer of minder expliciet en direct zijn. In hechte relaties wordt vaak gebruik gemaakt van high-
context communicatie, wat de communicatie ondoorzichtig maakt voor buitenstaanders, maar 
duidelijk voor de partijen. Bij vreemden kunnen dezelfde mensen kiezen voor communicatie met 
een lage context.

Communicatie met lage en hoge context verwijst niet alleen naar individuele communicatie 
strategieën maar kan ook worden gebruikt om culturele groepen te begrijpen. Over het 
algemeen neigen westerse culturen naar uitgangspunten met een lage context, terwijl oosterse 
en zuidelijke culturen neigen naar communicatie met een hoge context. Binnen deze enorme 
categorieën zijn er substantiële verschillen en veel variaties. Waar communicatie met een hoge 
context vaak de hoofdrol speelt, is het nuttig om specifieke aandacht te schenken aan non-
verbale signalen en het gedrag van anderen. Waar communicatie in een lage context de norm is, 
wordt in ruil daarvoor waarschijnlijk directheid verwacht.
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Benoemen, kaderen en temmen

Manieren om conflicten te benoemen, te kaderen en te temmen variëren over culturele grenzen 
heen. Zoals het voorbeeld van de Chinese man illustreerde is niet iedereen het eens over wat 
een conflict inhoudt. Voor degenen die gewend zijn aan de ingetogen, rustige discussie, kan 
een emotionele uitwisseling tussen familieleden een bedreigend conflict lijken. De gezinsleden 
zelf kunnen hun interactie beschouwen als een regelmatige en wenselijke uitzending van 
verschillende meningen. Hardnekkige conflicten zijn ook onderhevig aan verschillende 
interpretaties. Is een gebeurtenis een schermutseling, een provocatie, een escalatie of slechts 
een kleinigheid, nauwelijks het opmerken waard? Het antwoord hangt af van het perspectief, de 
context en hoe identiteit zich verhoudt tot de situatie.

Net zoals er geen consensus bestaat tussen culturen of situaties over wat een conflict inhoudt 
of hoe gebeurtenissen in de interactie moeten worden ingekaderd, zo zijn er veel verschillende 
manieren om na te denken over hoe je het kunt temmen. Moeten de betrokkenen elkaar 
persoonlijk ontmoeten en hun perspectieven en verhalen delen met of zonder de hulp van een 
externe bemiddelaar? Of moet een vertrouwde vriend met elk van de betrokkenen praten en 
proberen het water glad te strijken? Moet een derde bij de partijen aanschuiven of een vreemde 
bij de betrokkenen? John Paul Lederach identificeert in zijn boek Preparing for Peace: Conflict 
Transformation Across Cultures twee rollen van derden die bestaan in respectievelijk de VS en 
Somalië: de formele bemiddelaar en de traditionele ouderling. De juridische bemiddelaar is 
over het algemeen niet bekend bij de betrokkenen, en hij of zij probeert te handelen zonder 
vriendjespolitiek of investering in een bepaald resultaat. Traditionele ouderen worden vereerd 
vanwege hun lokale kennis en relaties en er wordt op vertrouwd voor leiding en advies, evenals 
voor hun vaardigheden om partijen te helpen met elkaar te communiceren. De rollen van insider 
(iemand die bekend is bij de partijen die bekend zijn met de geschiedenis van de situatie en de 
webben van relaties) en outsider neutraal (iemand die de partijen niet kent en geen belang heeft 
bij de uitkomst of voortdurende relatie met de partijen) verschijnen in verschillende culturele 
contexten. Over het algemeen hebben insider-partities de voorkeur in traditionele omgevingen 
met een hoge context, terwijl externe neutralen vaker voorkomen in fasen met een lage context.

Dit zijn slechts enkele van de manieren waarop het temmen van conflicten verschilt tussen 
culturen. Derden gebruiken mogelijk verschillende strategieën met totaal verschillende doelen, 
afhankelijk van hun culturele gevoel voor wat nodig is. In multiculturele contexten kunnen de 
verwachtingen van partijen over hoe het conflict moet worden aangepakt, variëren, waardoor 
een bestaand geschil verder escaleert.

De benaderingen van betekenisgeving verschillen ook tussen culturen. Hampden-Turner en 
Trompenaars suggereren dat mensen verschillende uitgangspunten hebben om hun leven te 
begrijpen, waaronder:
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 universalistisch (voorkeur voor regels, wetten en generalisaties) en particularistisch 
(voorkeur voor uitzonderingen, relaties en contextuele evaluatie)

 specificiteit (voorkeur voor expliciete definities, opsplitsing van gehelen in samenstellende 
delen en meetbare resultaten) en diffusiteit (gericht op patronen, het grote geheel en proces 
boven uitkomst)

 innerlijke richting (ziet deugd in individuen die ernaar streven hun bewuste doel te realiseren) 
en uiterlijke richting (waar deugd buiten ons ligt in natuurlijke ritmes, natuur, schoonheid en 
relaties)

 synchrone tijd (cyclisch en spiraalvormig) en sequentiële tijd (lineair en unidirectioneel).

Als we niet begrijpen dat anderen heel verschillende uitgangspunten kunnen hebben is de kans 
groter dat er conflicten optreden en escaleren. Hoewel de uitgangspunten zelf neutraal zijn, 
worden negatieve motieven gemakkelijk toegeschreven aan iemand die begint vanuit een ander 
uiteinde van het continuüm.

Voorbeelden kunnen ook worden ontleend aan de andere drie dimensies die worden geïdentificeerd 
door Hampden-Turner en Trompenaars. Als een hardnekkig conflict al jaren of zelfs generaties 
aan de gang is, moet er dan een beroep worden gedaan op internationale normen of lokale regels 
en praktijken? Degenen die voorstander zijn van een universalistisch uitgangspunt, geven eerder 
de voorkeur aan internationale interventie en het stellen van internationale normen. Specialisten 
zullen zich meer op hun gemak voelen bij een op maat gemaakte, zelfgekweekte aanpak dan bij 
het opleggen van algemene regels die al dan niet passen bij hun behoeften en context.

Specificiteit en diffuusheid leiden in veel gevallen ook tot conflicten en conflictescalatie. Mensen 
die in bijzonderheden spreken en op zoek zijn naar praktische oplossingen voor uitdagingen 
die kunnen worden geïmplementeerd en gemeten, kunnen degenen die zich concentreren op 
proces, gevoelens en het grote geheel obstructief en frustrerend vinden. Aan de andere kant zijn 
degenen wier uitgangspunten diffuus zijn, eerder geneigd om de fout in de som op te vangen die 
niet gemakkelijk te detecteren is door naar de delen te kijken en om de context te zien waarin 
specifieke ideeën moeten passen.

Innerlijk gerichte mensen hebben de neiging om het vertrouwen te hebben dat ze verandering 
kunnen bewerkstelligen, in de overtuiging dat ze “de meesters van hun lot, de aanvoerders van 
hun ziel” zijn. Ze richten zich meer op het product dan op het proces. Stel je hun frustratie voor 
wanneer ze worden geconfronteerd met naar buiten gerichte mensen, wiens aandacht uitgaat 
naar het koesteren van relaties, leven in harmonie met de natuur, meegaan met de stroom en 
aandacht schenken aan processen in plaats van producten. Zoals bij elk van de bovenstaande 
sets van uitgangspunten, is geen van beide goed of fout; ze zijn slechts verschillend. Een focus 
op het proces is nuttig, maar niet als het de resultaten volledig negeert. Focus op resultaten is 
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nuttig, maar het is ook essentieel om de toon en richting van het proces te bewaken. Culturele 
vloeiendheid betekent dat je je bewust bent van verschillende sets van uitgangspunten en een 
manier hebt om in beide dialecten te spreken, zodat je ze kunt vertalen wanneer ze het conflict 
verergeren.

Benaderingen om betekenis te creëren

Deze continua zijn niet absoluut, noch leggen ze de menselijke relaties in het algemeen uit. Het 
zijn aanwijzingen voor wat er kan gebeuren als mensen gedurende lange perioden met elkaar 
in conflict zijn. We zijn betekenisgevende wezens, vertellen verhalen en creëren inzichten die 
ons gevoel van eigenwaarde behouden en betrekking hebben op ons doel. Als we ons dit gaan 
realiseren, kunnen we het proces van betekenisgeving voor degenen in een conflict onderzoeken 
en manieren vinden om hen te helpen hun betekenis gevende methoden en conclusies duidelijker 
voor elkaar te maken. Dit kan door middel van storytelling en door het creëren van gedeelde 
verhalen, verhalen die samen worden geconstrueerd om ruimte te maken voor meerdere 
gezichtspunten erin. Mensen in een conflict zeggen vaak woorden die klinken alsof beide niet 
waar kunnen zijn. Narratieve benaderingen voor conflictoplossing helpen hen hun bezorgdheid 
met de waarheid te verlaten en een tijdje aan de zijlijn te staan, door hun aandacht in plaats 
daarvan te richten op verhalen waarin ze allebei zichzelf kunnen zien.

Een andere manier om betekenisgeving te verkennen is door middel van metaforen. Metaforen 
zijn compact verpakte woordafbeeldingen die veel informatie overbrengen. Bij het onderzoeken 
van hoe een conflict begon kan de ene partij bijvoorbeeld zeggen dat de oorsprong ervan werd 
begraven in de mist van de tijd voordat er grenzen en wegen en geschreven wetten waren. De 
ander ziet het misschien als het resultaat van een ergerlijke rechtszaak die in 1946 is begonnen. 
Geen van beide is verkeerd - de kwestie kan heel goed diepe wortels hebben, en de rechtszaak 
maakte ongetwijfeld deel uit van de evolutie van het conflict. Terwijl de twee partijen praten 
over hun metaforen, komt het meer diffuse startpunt verpakt in de mist van de tijd samen met 
het meer specifieke, verbonden aan een bepaalde juridische actie. Terwijl de twee praten, 
verdiepen ze hun begrip van elkaar in de context en leren ze meer over hun respectieve rollen en 
identiteiten.

Identiteiten en rollen

Identiteiten en rollen verwijzen naar opvattingen over het zelf. Ben ik een individu, autonoom, 
vrij en uiteindelijk verantwoordelijk voor mezelf? Of ben ik in de eerste plaats lid van een groep 
en weeg ik keuzes en handelingen af op hoe de groep ze zal zien en erdoor zal worden beïnvloed? 
Degenen die zichzelf als afzonderlijke individuen zien, komen waarschijnlijk uit samenlevingen 
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die antropologen individualistisch noemen. Degenen voor wie groepstrouw primair is, komen 
meestal uit instellingen die antropologen collectivistisch of communitair noemen.

In collectivistische instellingen hebben de volgende waarden de neiging om geprivilegieerd te 
zijn:

 samenwerking

 respect voor ouders (respect voor en respect voor ouderen)

 deelname aan gedeelde vooruitgang

 de reputatie van de groep

 onderlinge afhankelijkheid

In individualistische omgevingen hebben de volgende waarden de neiging om geprivilegieerd te 
zijn:

 concurrentie

 onafhankelijkheid

 individuele prestatie

 persoonlijke groei en voldoening

 zelfredzaamheid

Wanneer individualistische en communitaire uitgangspunten degenen aan weerszijden van een 
conflict beïnvloeden, kan escalatie het gevolg zijn. Individualisten zien misschien geen probleem 
met ‘onbevangen’ confrontatie, terwijl communitaire tegenhangers ervoor terugschrikken hun 
groep oneer of gezichtsverlies te brengen door zich ongepast te gedragen. Individualisten 
kunnen verwachten overeenkomsten te sluiten met communitariërs en kunnen zich verraden 
voelen wanneer laatstgenoemden aangeven dat ze hun begrip terug moeten brengen naar een 
breder publiek of groep voordat ze tot een einde kunnen komen. Uiteindelijk moet men bedenken 
dat, net als bij andere beschreven patronen, de meeste mensen niet puur individualistisch 
of communitair zijn. In plaats daarvan hebben mensen de neiging om individualistische of 
communitaire uitgangspunten te hebben, afhankelijk van iemands opvoeding, ervaring en de 
context van de situatie. (LeBaron, 2003)

Cultuurschok
Voor internationale studenten kan wonen in het buitenland een opwindende ervaring zijn die 
nieuwe wereldbeelden aanmoedigt, culturele nieuwsgierigheid vergroot en de bereidheid 
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ondersteunt om onbekende terreinen te verkennen. Het kan echter ook een gevoel van verloren 
gevoel in de wereld oproepen.

Cultuurschok is een veel voorkomend verschijnsel en hoewel het maanden kan duren voordat 
het zich ontwikkelt, treft het vaak op onverwachte manieren reizigers en mensen die ver van 
huis wonen. Cultuurschok is meer dan alleen onbekend zijn met sociale normen of nieuwe 
voedingsmiddelen ervaren, en het heeft de neiging om reizigers te beïnvloeden, zelfs nadat ze 
vertrouwd zijn geraakt met en zich op hun gemak voelen in nieuwe culturen.

Cultuurschok doorloopt doorgaans vier verschillende fasen: huwelijksreis, frustratie, aanpassing 
en acceptatie. Hoewel individuen deze stadia anders ervaren en de impact en volgorde van elke 
stap sterk verschillen, bieden ze wel een richtlijn voor hoe we ons aanpassen aan en omgaan met 
nieuwe culturen.

De vier stadia van een cultuurschok

De huwelijksreis

De eerste fase van een cultuurschok is vaak overweldigend positief, waarbij reizigers verliefd 
worden op de taal, de mensen en het eten in hun nieuwe omgeving. In dit stadium lijkt de reis 
of verhuizing de meest fantastische beslissing die ooit is genomen, een spannend avontuur om 
voor altijd bij te blijven.

Op korte reizen kan de huwelijksreisfase de hele ervaring overnemen, aangezien de latere 
effecten van een cultuurschok geen tijd hebben om in te werken. Op langere reizen zal de 
huwelijksreisfase uiteindelijk meestal geleidelijk afnemen.

De frustratiefase

Frustratie is misschien wel de meest uitdagende fase van een cultuurschok en is waarschijnlijk 
bekend bij iedereen die in het buitenland heeft gewoond of die vaak reist. In dit stadium treedt 
vaak de vermoeidheid op van het niet begrijpen van gebaren, gebaren en het taalgebruik en 
treden er vaak miscommunicatie op. Kleine dingen - sleutels kwijtraken, de bus missen of niet 
gemakkelijk eten kunnen bestellen in een restaurant - kunnen frustratie veroorzaken. En hoewel 
frustratie komt en gaat, is het een natuurlijke reactie voor mensen die langere tijd in nieuwe 
landen doorbrengen.

Vlagen van depressie of heimwee en gevoelens van verlangen om naar huis te gaan waar dingen 
vertrouwd en comfortabel zijn, komen allemaal vaak voor tijdens de frustratiefase.
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De aanpassingsfase

Frustraties worden vaak getemperd naarmate reizigers zich meer vertrouwd en op hun gemak 
voelen met de culturen, mensen, voedsel en talen van nieuwe omgevingen. Navigeren wordt 
gemakkelijker, vrienden en ondersteunende gemeenschappen worden opgericht en details van 
lokale talen kunnen tijdens de aanpassingsfase herkenbaarder worden.

De acceptatiefase

Over het algemeen - hoewel soms weken, maanden of jaren na het worstelen met de hierboven 
geschetste emotionele fasen - is acceptatie de laatste fase van een cultuurschok. Acceptatie 
betekent niet dat nieuwe culturen of omgevingen volledig worden begrepen; het betekent 
eerder het besef dat volledig begrip niet nodig is om te functioneren en te gedijen in de nieuwe 
omgeving. Tijdens de acceptatiefase hebben reizigers de vertrouwdheid en kunnen ze de 
middelen bijeenbrengen die ze nodig hebben om zich op hun gemak te voelen. (The 4 Stages of 
Culture Shock, 2016)

Culturele aanpassing
Door je aan te passen aan een vreemde cultuur, kun je je cultuurschok overwinnen en zinvolle 
relaties ontwikkelen met de mensen om je heen, in plaats van je angstig en verward te voelen 
in je nieuwe ruimte. De volgende zeven stappen kunnen studenten helpen een cultuurschok te 
overwinnen.

1. Houd een open geest. Zie niet automatisch iets anders dan “fout” zijn. Het onthouden van een 
oordeel stelt je in staat een objectieve waarnemer te zijn en zal het proces van intercultureel 
begrip vergemakkelijken. Als je naar een land gaat waar je bijna niets vanaf weet, doe dan wat 
achtergrondinformatie. Naarmate je meer te weten komt over het land waar u naar toe gaat, 
is het noodzakelijk om een open geest te hebben, en wie weet vindt je de reden voor iets dat 
je misschien niet begrijpt.

2. Doe je best om de lokale taal te leren. Dit vergroot je communicatieve vaardigheden en het 
helpt je om te integreren met de lokale gemeenschap. Het toont ook je interesse in het nieuwe 
land aan.

3. Maak kennis met het sociale gedrag van je nieuwe omgeving. Veronderstel of interpreteer 
gedrag niet vanuit uw eigen culturele perspectief of “filter”. Gedrag is geen data. Amerikanen 
gebruiken bijvoorbeeld vaak de uitdrukking “Hoe gaat het?” om ‘hallo’ of ‘ik erken je 
aanwezigheid’ te betekenen als ik je in de gang passeer. ‘ Een buitenlander vraagt zich 
misschien af waarom Amerikanen niet gedetailleerd reageren op deze vraag over iemands 
welzijn. Zo kunnen ze het gedrag van weglopen interpreteren voordat iemand de kans heeft 
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gekregen om op de vraag te antwoorden als “onverschillig”, “oppervlakkig” of zelfs “grof”. Een 
Amerikaan weet anders en zou waarschijnlijk niet beledigd zijn als iemand niet de tijd nam om 
op deze vraag te reageren. Onthoud: als je twijfelt, bekijk het dan!

4. Neem culturele bekendheid of kennis niet voor de gek. Zelfs als je vertrouwder wordt 
met rituelen, gebruiken en protocol in je nieuwe omgeving, pas dan op dat je geen uitleg 
of grondgedachte toeschrijft aan wat je nu denkt te weten. Een klein beetje kennis kan 
misleidend zijn. Psycholoog Geert Hofstede schreef dat ‘cultuur’ is als een ui die laag voor 
laag kan worden gepeld om de inhoud te onthullen. Het kost veel tijd om een cultuur echt te 
begrijpen in zijn sociale en historische context.

5. Zorg ervoor dat je mensen in de nieuwe omgeving leert kennen. Stel respectvol vragen, lees 
kranten en woon verschillende festivals en evenementen bij.

6. Probeer een gevoel van stabiliteit in je leven te bereiken. Het vastleggen van een routine geeft 
je een gevoel van veiligheid.

7. Behoud een gevoel voor humor; dit is cruciaal. Wees niet te streng voor jezelf als je een 
culturele blunder maakt of niet weet wat je moet doen in een sociale situatie. Lach om jezelf, 
en anderen zullen met je lachen. De meeste mensen zullen je vasthoudendheid en inspanning 
om hun wegen te begrijpen bewonderen, vooral als je geen oordeel hebt en geen culturele 
vergelijkingen hebt die op subtiele en misschien onbewuste wijze een sluier van superioriteit 
overbrengen. (How to Overcome Culture Shock in a Foreign Country, 2020)

Interculturele communicatie
Het is geen geheim dat de huidige werk- en studieomgeving snel enorm wordt, aangezien de 
zakelijke en universitaire omgeving zich uitbreidt naar verschillende geografische locaties 
en talloze culturen omvat. Wat echter moeilijk kan zijn, is te begrijpen hoe je effectief kunt 
communiceren met personen die een andere taal spreken of die op andere middelen vertrouwen 
om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

Cross-Cultural Communication – The New Norm

Het internet en de moderne technologie hebben nieuwe markten geopend die ons in staat stellen 
onze bedrijven te promoten op nieuwe geografische locaties en culturen. En aangezien het nu 
net zo gemakkelijk kan zijn om met mensen op afstand te werken als om face-to-face te werken, 
wordt interculturele communicatie steeds meer de nieuwe norm.

Als communicatie elektronisch is, is het immers net zo gemakkelijk om met iemand in een ander 
land samen te werken als met iemand in de volgende stad.
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En waarom zou je jezelf beperken tot het werken met mensen op een handige rijafstand, terwijl 
je het net zo gemakkelijk kunt doen met de meest deskundige mensen ter wereld?

Voor degenen onder ons die Engels als moedertaal spreken, is het een geluk dat Engels de taal 
lijkt te zijn die mensen gebruiken als ze een zo breed mogelijk publiek willen bereiken. Maar zelfs 
voor Engelse moedertaalsprekers kan interculturele communicatie een probleem zijn: wees 
getuige van het wederzijdse onbegrip dat soms kan ontstaan tussen mensen uit verschillende 
Engelssprekende landen.

In deze nieuwe wereld is goede interculturele communicatie een must.

Hoewel veel bedrijven nu training aanbieden in de verschillende culturen waarin het bedrijf zaken 
doet, is het essentieel dat werknemers die communiceren over culturen heen geduld oefenen en 
hun kennis en begrip van deze culturen vergroten. Dit vereist het vermogen om in te zien dat 
iemands eigen gedrag en reacties vaak cultureel bepaald zijn en dat hoewel ze misschien niet 
overeenkomen met die van ons, ze cultureel juist zijn.

Stel dat een leider of manager van een team in verschillende culturen werkt of individuen omvat 
die verschillende talen spreken, andere religies beoefenen of lid zijn van een samenleving die 
een nieuw begrip vereist. In dat geval moet hij of zij eraan werken om dit over te brengen.

Eis wederzijdse acceptatie

Ontwikkel en eis vervolgens wederzijdse acceptatie en begrip. Leg de teamleden uit dat het 
deel van het team dat bijvoorbeeld vanuit het kantoor in Australië werkt, in een andere tijdzone 
zal werken en dat elektronische communicatie en terugbellen vertraging zal oplopen. En leden 
van het kantoor in India zullen ook andere feestdagen in acht nemen (zoals de verjaardag van 
Mahatma Gandhi, gevierd op 2 oktober).

De meeste mensen zullen de informatie waarderen en zullen er alles aan doen om de verschillende 
behoeften en verschillende middelen die worden gebruikt om gemeenschappelijke doelen te 
bereiken, te begrijpen. Als dit echter niet het geval is, geef dan het goede voorbeeld en maak 
duidelijk dat je verwacht een pad van onbevangenheid, begrip en acceptatie te volgen.

 Tip: acceptatie is essentieel. Je moet echter morele gedragsnormen handhaven. De volgende 
“vuistregels” lijken universeel:

 Teamleden moeten bijdragen aan de missie van het team en deze niet hinderen of de 
levering aan de klant van het team schaden

 Teamleden mogen de samenhang van het team niet schaden of verhinderen dat het 
effectiever wordt
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 Teamleden mogen de belangen van andere teamleden niet onnodig schaden.

 Nationaal recht is (uiteraard) belangrijk

Bij het omgaan met mensen in een andere cultuur kunnen hoffelijkheid en goede wil ook een 
lange weg afleggen bij het waarborgen van succesvolle communicatie. Nogmaals, hier moet op 
worden aangedrongen.

Als je uitgangspunt bij het oplossen van problemen is om aan te nemen dat de communicatie is 
mislukt, zul je merken dat veel problemen snel worden opgelost.

Hou het simpel

Houd er bij het communiceren rekening mee dat hoewel Engels wordt beschouwd als de 
internationale taal van het bedrijfsleven, het een vergissing is om aan te nemen dat elke 
ondernemer goed Engels spreekt. In feite leerde slechts de helft van de 800 miljoen mensen die 
Engels spreken het als eerste taal. Degenen die het als tweede taal spreken zijn vaak beperkter 
dan moedertaalsprekers.

Wanneer je intercultureel communiceert, moet je vaak bijzondere inspanningen leveren om 
communicatie duidelijk, ondubbelzinnig en ongecompliceerd te houden.

En helaas; vermijd humor totdat je weet dat de persoon met wie je communiceert het “begrijpt” 
en er niet door beledigd is. Humor is notoir cultuurspecifiek: veel dingen die in de ene cultuur 
doorgaan voor humor, kunnen in een andere als grof beledigend worden beschouwd.

Zoek hulp als dat nodig is

Ten slotte, als zich taalbarrières voordoen, kan het in ieders belang zijn om een betrouwbare 
en ervaren tolk in dienst te nemen. Omdat Engels niet de eerste taal is van veel internationale 
zakenmensen, kan hun taalgebruik worden doorspekt met cultuurspecifieke of niet-standaard 
Engelse uitdrukkingen, die het communicatieproces kunnen belemmeren. De vertaler kan alle 
betrokkenen helpen om culturele en communicatieve verschillen te herkennen en ervoor te 
zorgen dat alle partijen, ongeacht geografische locatie en achtergrond, bij elkaar komen en bij 
elkaar blijven door succesvolle afronding van het project.
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MODULE 2

ONDERWIJSKWESTIES
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Introductie
Het lesgeven aan internationale studenten kan een uitdagende maar ook prettige taak zijn. Hoewel 
de meeste onderwijssystemen over de hele wereld over het algemeen gemeenschappelijke 
kenmerken hebben, hebben ze ook onderling talrijke verschillen. De meeste van deze verschillen 
komen voort uit de culturele, politieke en historische context van de landen waarin deze 
onderwijssystemen zijn gebaseerd. Zo leggen onderwijssystemen in Oost-Europa en Oost-
Azië meer nadruk op het onthouden van feiten en het goed doen bij examens. Daarentegen 
leggen onderwijssystemen uit West-Europa veel nadruk op creativiteit en een meer praktische 
en werkplekbenadering. De verschillen zelf zijn meestal ongevaarlijk en de meeste studenten 
kunnen zich zeer snel aanpassen aan elk onderwijssysteem, maar sommige aspecten kunnen 
de internationale ervaring van internationale studenten ruïneren. Het doel van deze module is 
docenten te helpen hun onderwijsvaardigheden te verbeteren. Veel van de methoden die in deze 
module worden gepresenteerd zullen ook de leerervaring van thuisstudenten verbeteren.
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Curriculum
Verwachte leerresultaten:

 Begrijp de meest voorkomende problemen waarmee internationale studenten worden 
geconfronteerd

 Begrijp hoe je je werk beter kunt organiseren om met deze problemen om te gaan

 Begrijp hoe je je onderwijsvaardigheden met betrekking tot internationale studenten kunt 
verbeteren

Competenties en vaardigheden:

 Onderwijsvaardigheden: leer hoe je internationale studenten beter kunt onderwijzen

 Culturele vaardigheden: leer hoe je je beter kunt aanpassen aan verschillende internationale 
culturen
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Communicatie
Communiceer verwachtingen en cursusregels heel duidelijk. Lees en leg in dit verband de 
syllabus duidelijk uit op de eerste cursusdag. Hoewel dit klinkt als een overbodige activiteit 
omdat van studenten wordt verwacht dat ze de syllabus zelf lezen en begrijpen, is dit om 
verschillende redenen niet altijd waar. Allereerst stellen veel universiteiten in verschillende 
landen niet noodzakelijk een syllabus op. In plaats daarvan wordt van de docent verwacht dat 
hij de regels en opdracht aan het begin van de cursus persoonlijk aan de studenten presenteert. 
Het uitleggen van de syllabus vanaf de voorkant zal dus een gelijk speelveld creëren voor 
studenten van alle culturen. Ten tweede vormt deze syllabus een contract tussen de docent 
en de studenten, dus als een student klachten heeft over verschillende cursuselementen zoals 
beoordeling of deadlines, kan de docent altijd naar de syllabus verwijzen. Ten derde is de syllabus 
ook essentieel voor studenten die de eerste college dag missen. Dit is belangrijk omdat vooral 
internationale studenten tal van problemen kunnen ervaren die hen zouden kunnen verhinderen 
de eerste lesdag bij te wonen. Dergelijke evenementen kunnen visumproblemen, reiskwesties 
(bijv. vluchten die worden geannuleerd) of juridische kwesties (bijv. ze moeten op die dag 
aanwezig zijn op het kantoor van een overheid om te worden geregistreerd) omvatten. Hetzelfde 
kan ook gelden voor binnenlandse studenten. Bijgevolg zal het hebben van een goed uitgevoerde 
en uitgebreide syllabus het leven van studenten aan het begin van een les veel gemakkelijker 
maken. Ook wordt het leven van de docenten zelf gemakkelijker omdat ze minder vragen van 
studenten krijgen over informatie die in de syllabus komt.

De syllabus zelf moet minstens de volgende informatiecategorieën bevatten: cursusregels, 
vereist materiaal (boeken), evaluatie, deadlines en beoordelingsmethoden. Sommige details 
zijn essentieel voor elke informatiecategorie, want ook hier kunnen culturele verschillen voor 
elke categorie verschillende verwachtingen genereren. De belangrijkste informatie wordt hierna 
uitgelegd. Vermeld in termen van cursusregels altijd of aanwezigheid verplicht is of niet, aangezien 
op veel universiteiten niet van studenten wordt verwacht dat ze aan elke klas deelnemen. Bij 
andere universiteiten daarentegen is aanwezigheid voor elke klas verplicht. Dit verschilt weer op 
basis van land en cultuur. In westerse landen zijn studenten bijvoorbeeld meestal niet verplicht 
aanwezig te zijn, omdat het als hun verantwoordelijkheid wordt beschouwd om in de klas te zijn. 
In andere landen is deelname aan bijna elke les verplicht en als je niet naar de les komt, kan dit 
leiden tot uitsluiting van de cursus.

Vermeld in termen van cursusmateriaal altijd de volledige editie van het boek dat studenten 
kunnen aanschaffen en, indien mogelijk, welke eerdere versies van de boeken kunnen worden 
gebruikt. Sommige internationale studenten kunnen vanwege financiële beperkingen geen 
nieuwe boeken voor alle cursussen kopen. Vermeld in termen van deadlines altijd het uur waarop 
materialen moeten worden aangeleverd. Als een student bijvoorbeeld leest dat de deadline 10 
september is, zou hij of zij kunnen overwegen dat de deadline 10 september is tot het einde van 
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de dag, terwijl het in feite om 12 uur ‘s middags gaat. Ook al zou je in de klas kunnen vermelden 
dat alle deadlines om 12.00 uur zijn, het kan zijn dat sommige studenten niet aanwezig zijn in die 
andere klas en dat ze alleen de oude informatie op de syllabus onthouden.

Studiemateriaal
Maak altijd hoogwaardige, betaalbare, zelfvoorzienende en zelfverklarende materialen die 
de student voldoende autonomie geven. Het studiemateriaal dat een docent internationale 
studenten aanbiedt is essentieel voor hun succes. Om internationale studenten te helpen dienen 
docenten de volgende maatregelen te nemen: (Warwick, 2006)

 Gebruik altijd zoveel mogelijk gratis bronnen. Zoals eerder vermeld, hebben internationale 
studenten beperkte middelen. Bovendien zijn studenten verplicht om materialen aan te 
schaffen voor meer dan één cursus. Dit kan leiden tot resultaten zoals de beslissing van de 
student om de cursus niet meer te volgen of niet te studeren voor het examen wat op zijn 
beurt de motivatie beïnvloedt. Er zijn verschillende oplossingen voor dit probleem. De eerste 
oplossing zou zijn om een gratis versie van een boek te gebruiken die beschikbaar is via de 
universiteitsbibliotheek.

 Niettemin hebben sommige universiteiten specifieke contracten met bedrijven die 
voorschrijven dat ze alleen individuele boeken aan de studenten aanbieden. In dat geval 
kan de docent controleren of het boek is voorzien van aanvullend materiaal zoals gratis 
samenvattingen of slides die hij of zij onder de studenten kan verspreiden. De docent kan 
er ook voor kiezen om studenten na de les zijn versie van het boek te laten scannen of te 
laten lezen. Dit is met name van belang in het geval dat de cursus huiswerk omvat, omdat de 
studenten het antwoordblad in het boek nodig hebben om te controleren of hun taak correct 
is uitgevoerd. Docenten kunnen ook een beroep doen op universitair leiderschap om hen in 
staat te stellen gemakkelijker beschikbare middelen voor hun cursussen te gebruiken.

 Aansluiting bij het vorige punt is het gebruik van de cursusdia’s. Dia’s zijn een essentieel 
onderdeel van lesgeven. De docenten en studenten die deze maken hebben de neiging om ze 
vaker te gebruiken omdat ze de informatie bevatten die de docent relevant acht. De cursusdia’s 
zijn in veel cursussen vaak het enige materiaal dat de docent rechtstreeks voor de studenten 
maakt. Bovendien gebruiken studenten uit culturen waar het kopen van boeken niet de norm 
is, meestal alleen de cursusdia voor hun studie. In een internationale leeromgeving worden 
de cursusdia’s dus essentiëler.

 Daarom moeten de volgende maatregelen worden genomen bij het ontwerpen van de 
cursusdia’s. Allereerst moeten ze zoveel mogelijk informatie bevatten tot het punt waarop ze 
kunnen bestaan als een zelfvoorzienende vervanging voor het boek. Dit is vooral bedoeld voor 
internationale studenten die uit meer unieke culturen komen en internationale studenten die 
het studiemateriaal niet kunnen betalen. Dit zal ook het vertrouwen van de internationale 
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student vergroten en een vertrouwensrelatie met de docent creëren, aangezien de professoren 
van veel internationale studenten autoriteitsfiguren zijn. Tegelijkertijd wordt het boek slechts 
als aanvullend materiaal beschouwd.

 Gebruik niet te veel bronnen voor één cursus omdat dit verwarrend kan zijn voor internationale 
studenten en zorg ervoor dat de bronnen die je gebruikt alle benodigde materialen voor het 
examen dekken. Over het algemeen moet alle informatie aanwezig zijn in de slides en het 
cursusboek. Vermijd maatregelen zoals het plaatsen van informatie op de dia’s, het achterlaten 
van informatie uit het cursusboek, het vertellen van studenten om andere stukjes informatie 
van een website te leren, andere stukjes van een YouTube-video, enzovoort.

Examens
Examens zijn het meest stressvolle deel van het leven van elke student. Bovendien variëren 
tests soms, afhankelijk van het land waar ze worden onderzocht. Sommige landen leggen de 
nadruk op het uit het hoofd leren van talrijke feiten voor examens; anderen leggen de nadruk 
op meer creatieve benaderingen. Bovendien verschilt de manier waarop studenten moeten 
studeren voor examens per land. In sommige landen hoeven studenten bijvoorbeeld alleen op 
de dia’s te vertrouwen voor een examen. In andere landen daarentegen moeten studenten meer 
gespecialiseerde middelen (research papers) gebruiken om extra punten te behalen op een 
examen en mogelijk het hoogste cijfer te behalen. Met de volgende regels kun je de ervaring van 
internationale studenten tijdens examens verbeteren.

1. Baseer evaluaties specifiek op het materiaal dat je tijdens de les aan de studenten hebt 
verstrekt. Dit is een veelgemaakte fout onder docenten. Tijdens de les presenteren ze een 
aantal algemene concepten en verwachten vervolgens van studenten dat ze de concepten 
onderzoeken die niet in de cursus aan bod zijn gekomen. Dit is een verkeerde benadering 
omdat studenten in veel culturen van mening zijn dat ze alleen hoeven te studeren wat 
er tijdens de les is geleerd. Studenten verwachten dat het examen het studiemateriaal 
weerspiegelt dat vermeld staat in de officiële cursusdocumenten.

2. Als je meer creatieve opdrachten hebt, zoals analytische papers, research papers of essays, 
zorg dan altijd voor strikte beoordelingscriteria en geef een voorbeeld van hoe een ‘goed’ rapport 
eruitziet. Hoe een ‘goed’ onderzoek  eruitziet, is afhankelijk van de persoonlijke perceptie van de 
student en de cultuur van de student. Wat bijvoorbeeld voor Nederlandse en Duitse maatstaven 
als een ‘goed’ project geldt wordt misschien door Russische of Turkse beoordelaars niet als 
een goed project beschouwd. Het idee is niet dat de ene set normen beter is dan de andere, 
maar dat ze anders zijn en de student in verwarring kunnen brengen. Hier speelt culturele 
vooringenomenheid een grote rol. Een Italiaan die bijvoorbeeld zijn hele leven in het Italiaanse 
onderwijssysteem heeft gestudeerd zal waarschijnlijk schoolessays hebben geschreven op 
basis van de normen van Italiaanse professoren. Daardoor begin je die normen als “de norm” te 
accepteren en je beschouwt die normen als voor iedereen van toepassing.
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Niettemin zal een Koreaanse student die zijn of haar hele leven in het Zuid-Koreaanse 
onderwijssysteem heeft gestudeerd, een andere versie hebben van wat een goed essay is. Dus als je 
het Zuid-Koreaanse artikel beoordeelt op basis van Italiaanse normen, krijgt de Koreaanse student 
een lager cijfer dan verwacht en kan hij of zij van mening zijn dat hij of zij is mishandeld. Door op de 
cursuswebsite een of meer voorbeelden aan te bieden van hoe een goede paper eruit zou moeten 
zien, wordt een standaard vastgesteld die alle studenten kunnen volgen. Een veelvoorkomend 
tegenargument voor deze oplossing is dat, als ze een voorbeeld krijgen, alle studenten het zullen 
volgen, en dat zal hun creativiteit verstikken. Dit tegenargument is om vele redenen onjuist. 
Allereerst moet een onderwijsinstelling duidelijke normen voor beoordeling hebben, aangezien 
studenten op die normen vertrouwen om hun werk te modelleren. Een paper kan niet worden 
beoordeeld als de normen niet duidelijk zijn. In dit opzicht moeten standaardisatie en duidelijkheid 
prioriteit krijgen. Ten tweede, het hebben van voorbeelden van hoe een werk eruit zou moeten zien 
verlaagt de creativiteit niet per se. Er zijn methoden om dit te voorkomen, zoals het selecteren van 
een ander onderwerp dan dat op het voorbeeldpapier staat. Het onderwerp, hoewel verschillend, 
kan worden aangepakt met behulp van dezelfde methoden als in de paper, zodat de student zowel 
kan worden beoordeeld op basis criteria als hij ook zijn creativiteit kan tonen.

Kantoortijden
Spreekuren zijn cruciaal omdat internationale studenten dan één op één met de docent kunnen 
praten. Dit is belangrijk voor internationale studenten omdat ze vaak het vertrouwen missen 
om de docent vragen te stellen in het bijzijn van andere studenten. Dit kan het gevolg zijn van 
factoren zoals angst om vragen te stellen aan studenten van verschillende culturen die hun 
vragen negatief zouden kunnen zien. In andere landen is het ook niet zo gebruikelijk om voor 
grote bijeenkomsten vragen te stellen. (Elturki, 2018) (Pinantoan, 2012)

Academische integriteit
Wetenschappelijke integriteit is ook een onderwerp dat vanuit cultureel oogpunt moet worden 
bekeken, omdat de normen voor wetenschappelijke integriteit tussen culturen verschillen. 
In sommige culturen zijn de regels voor academische integriteit strenger, in andere meer 
ontspannen. Dat betekent echter niet dat studenten uit verschillende culturen zich niet kunnen 
aanpassen aan strengere academische regels. Dat kunnen ze, maar dat was in het verleden 
niet verplicht. Bijgevolg dient, net als de cursusregel, de academische integriteit aan de 
studenten uitgelegd te worden aan het begin van de les of aan het begin van het academiejaar. 
De regels zelf moeten heel precies zijn. De studenten moeten bijvoorbeeld worden verteld welk 
maximumpercentage van de woorden in een van hun essays moet worden geciteerd, in plaats 
van een algemenere term zoals “zo min mogelijk” te omschrijven.

Bovendien zouden studenten verschillende voorbeelden moeten krijgen van wat de universiteit 
beschouwt als een geplagieerd werk. Ten slotte dient de universiteit te beschikken over duidelijke 
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strafrichtlijnen voor plagiaatzaken. In het eerste geval van plagiaat kan de student bijvoorbeeld 
een officiële waarschuwing krijgen, terwijl hij in het tweede geval van plagiaat de cursus niet zal 
halen. Bij het derde geval van plagiaat kunnen ze worden uitgezet. Desalniettemin moeten deze 
strafrichtlijnen van tevoren worden gepubliceerd en aan de studenten worden bekendgemaakt, 
aangezien studenten uit verschillende culturen verschillende verwachtingen hebben als het gaat 
om straffen die verband houden met plagiaat.

Communicatie tijdens de les
Om elke vorm van discriminatie te voorkomen, moet de communicatie neutraal zijn over zaken 
als nationaliteit, geslacht, ras, seksuele geaardheid enzovoort. Dit zou voor de meeste docenten 
gemakkelijk moeten zijn, aangezien hun cursussen niet over dergelijke onderwerpen gaan. 
Desalniettemin zijn hier enkele richtlijnen die helpen bij het neutraal leiden van een klas. (Hal, 2018)

a. Wees gevoelig voor terminologie en informeer uzelf altijd vooraf over verschillende onderwerpen. 
Sommige mensen noemen bijvoorbeeld alle Britten graag “Engels” en gebruiken de twee termen 
door elkaar. Desalniettemin kunnen mensen uit Schotland, Wales en Noord-Ierland het niet eens 
zijn met de terminologie, aangezien Engeland een aparte culturele en historische regio is. Een 
ander voorbeeld is als je iets omschrijft als ‘Amerikaans’. Hoewel deze terminologie in Europa 
en Azië meestal wordt gebruikt om te verwijzen naar Amerikaanse staatsburgers, beschouwen 
mensen uit Canada, Mexico, Brazilië en Argentinië zichzelf ook als “Amerikanen” omdat ze op de 
Noord-Amerikaanse en Zuid-Amerikaanse continenten wonen.

 Op dezelfde manier is het niet juist om alle studenten uit het Midden-Oosten als Arabieren te 
omschrijven, aangezien veel etniciteiten in het Midden-Oosten leven. Wees in het algemeen 
altijd respectvol en neutraal ten opzichte van culturen. Docenten zijn rolmodellen voor hun 
studenten en studenten pikken de docent op. Grijp altijd in als je ongevoelig cultureel gedrag 
van studenten opmerkt. Interventies kunnen van alles betekenen, van een mondelinge 
waarschuwing tot het aangeven van de aanstootgevende studenten bij de verantwoordelijke 
universitaire autoriteiten.

b. Wees inclusief wanneer je communiceert. Gebruik bijvoorbeeld zowel de termen ‘hij’ als ‘zij’ 
als je over studenten in het algemeen praat.

c. Gebruik visuals tijdens het lesgeven. De taalbarrière kan moeilijk te overwinnen zijn, zelfs 
voor studenten die een vreemde taal beheersen. Door visuele hulpmiddelen te gebruiken, stel 
je internationale studenten ook in staat sneller woorden te leren, omdat ze je opmerkingen 
aan de afbeeldingen kunnen koppelen.

Geef jezelf onderwijs
Elke cultuur heeft zijn bijzonderheden. Nadat een klas is begonnen, begin je met het onderzoeken 
van de belangrijke culturele specificiteiten van studenten in je les. Hierdoor begrijp je niet alleen 
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je leerlingen beter, maar kun je ook navigeren door eventuele culturele fouten die je kunt maken. 
Als je bijvoorbeeld merkt dat een groep studenten uit een bepaald land je herhaaldelijk e-mails 
stuurt en om informatie vraagt die al in verschillende cursusdocumenten staat, kan het zijn 
dat ze afkomstig zijn uit een land of cultuur waar docenten worden beschouwd als een hoge 
autoriteit, en ze worden gebruikt om de informatie persoonlijk van de docent te ontvangen.

Multinationale en multiculturele studiegroepen
Multinationale en multiculturele studiegroepen stellen de studenten uit je klas in staat om te 
communiceren met andere studenten uit een andere cultuur. Zo wordt het culturele vermogen 
van de studenten vergroot. Bovendien zullen ze belangrijke lessen leren over het werken met 
studenten uit verschillende culturen, wat op zijn beurt een van de belangrijkste educatieve 
punten is aangaande studeren in een internationale omgeving.

Leer van fouten en van je leerlingen
Het lesgeven aan internationale studenten kan vermakelijk en productief zijn. Je ontmoet 
mensen met culturen en achtergronden waar je alleen op internet over leest, en ze zullen je 
verrassen met hun diversiteit en ideeën. Maak je geen zorgen als je een culturele fout maakt in 
de omgang met een internationale student (zoals eerder vermeld, alle Britten Engels noemen). 
Bied je excuses aan, leer van deze fout en ga verder. Studenten zullen het begrijpen.

Oefeningen
De volgende oefeningen moeten in groepen van drie worden uitgevoerd. Bespreek het volgende:

1. Wat zijn de meest voorkomende culturen waar je internationale studenten vandaan komen? 
Welke culturele bijzonderheden is je opgevallen bij deze groepen studenten?

2. Bied je aan het begin van elke cursus een syllabus aan en biedt deze de informatie die in deze 
module wordt genoemd? Zo nee, waarom niet?

3. Heb je ooit een examen afgelegd waarbij sommige vragen niet alleen konden worden 
beantwoord met de slides en het cursusboek, maar eerder via een website? Heb je enig 
verschil opgemerkt als het ging om de eindscores van de studenten? Heeft een van de 
studenten geklaagd?

4. Heb je tijdens het lesgeven culturele fouten gemaakt? Wat was de fout en wat gebeurde er 
daarna?

5. Hebben je studenten ooit problemen gehad met het cursusmateriaal dat je van hen nodig had 
(bijv. Niet in staat zijn om het cursusboek te kopen)? Hoe zijn die problemen opgelost?
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MODULE 3

SOCIALE KWESTIES
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Introductie
Internationale studenten worden tijdens hun studie in het buitenland geconfronteerd met 
verschillende sociale problemen. Deze kwesties zijn grondig uitgewerkt in verschillende 
onderzoeken die zijn gepubliceerd over een breed scala aan studentengroepen. Onderwerpen 
zijn onder meer opgebouwde stress, eenzaamheid, discriminatie, sociale conflicten, gevoelens 
van vervreemding en isolatie enz. In een onderzoek onder ongeveer 200 internationale studenten 
die in Australië studeren, is bijvoorbeeld vastgesteld dat tweederde van de geïnterviewden lijdt 
aan eenzaamheid en isolement. Met name in de eerste maanden van hun studie. Een andere 
studie vermeldde dat internationale studenten zich kunnen isoleren van de studenten van de 
meerderheid van de studentengroep aan die universiteit en dat ze ondersteuningssystemen 
voornamelijk vinden die studenten uit hun eigen cultuur halen.

Hoewel je betrokkenheid bij het sociale leven van studenten als academisch en niet-academisch 
personeel minimaal is, zijn er verschillende essentiële kwesties die je kunt en moet aanpakken. 
Deze module is bedoeld om zowel academisch als niet-academisch personeel te leren hoe om te 
gaan met deze kritieke sociale kwesties met betrekking tot internationale studenten.
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Curriculum
Verwachte leerresultaten:

 Begrijp de meest voorkomende problemen waarmee internationale studenten worden 
geconfronteerd

 Begrijp hoe je je werk kunt organiseren om met deze problemen om te gaan

 Leer hoe je je studenten kunt helpen omgaan met hun sociale problemen

Competenties en vaardigheden:

 Observatievaardigheden: leer hoe je de problemen waarmee internationale studenten 
worden geconfronteerd beter kunt observeren

 Probleemoplossende vaardigheden: leer hoe je verschillende problemen kunt oplossen 
die internationale studenten aangaan

 Administratieve vaardigheden: leer hoe je universitaire middelen kunt gebruiken om 
betere hulp te bieden aan internationale studenten.
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Problemen met het verwerven van lokale kennis

Doelgroep: zowel academisch als niet-academisch personeel

Explanation of the problem

One of the most common social issues faced by international students is the difficulty of acquiring 
knowledge about the foreign city and university in which they are studying. This is especially true 
in the first weeks and months of their study. (Grey, Drawing with Difference: Challenges faced by 
international students in an undergraduate business degree, 2002)

Verklaring van het Probleem

Een van de meest voorkomende sociale problemen waarmee internationale studenten worden 
geconfronteerd is de moeilijkheid om kennis te verwerven over de buitenlandse stad en 
universiteit waarin ze studeren. Dit geldt vooral in de eerste weken en maanden van hun studie. 
(Grey, Drawing with Difference: Challenges faced by international students in an undergraduate 
business degree, 2002)

De Stad

Internationale studenten hebben vaak problemen met het opdoen van kennis over de stad 
waar de universiteit is gevestigd. Dit komt omdat, hoewel internationale studenten misschien 
op internet kijken naar verschillende details zoals locatie, planning en openbaar vervoer er nog 
steeds veel informatie op internet ontbreekt. Andere factoren verergeren deze problemen. Zelfs 
als webpagina’s met informatie beschikbaar zijn, zijn deze bijvoorbeeld mogelijk niet in het 
Engels vertaald, kan het door hun ontwerp onpraktisch zijn om te navigeren of kan de verstrekte 
informatie verouderd zijn. Stel je voor dat je naar een afspraak bij een overheidsinstelling 
moet gaan om erachter te komen dat de bus die voor je huis zou vertrekken al maanden niet 
meer rijdt. Dit kan het voor internationale studenten moeilijker maken om informatie te vinden 
over verschillende bezienswaardigheden in de stad, zoals betaalbare woonmogelijkheden of 
om goedkope winkels in het stadscentrum te vinden. In dit opzicht is het vinden van redelijke 
accommodatie de grootste hindernis, aangezien betaalbare huurprijzen in de meeste steden 
moeilijk te vinden zijn en een groot aantal lokale verhuurders hun aanbiedingen niet op websites 
plaatsen die in een internationale taal zijn vertaald. Ook de achtergrond en de inheemse cultuur 
van de leerling spelen een rol. Een student die bijvoorbeeld in meer ontwikkelde Europese 
steden heeft gereisd en in een ontwikkelingsland komt studeren kan voor een onaangename 
verrassing komen te staan. Grote West-Europese steden zoals Zürich, Berlijn of Londen hebben 
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mogelijk goed ontwikkelde websites die worden beheerd door organisaties zoals de plaatselijke 
gemeenteraad en non-profitorganisaties, die buitenlanders kunnen helpen bij het navigeren door 
de stad. Bovendien hebben deze steden ook betrouwbaar openbaar vervoer waarmee studenten 
veilig en snel van het ene deel van de stad naar het andere kunnen navigeren, terwijl steden in 
ontwikkelingslanden dat misschien niet doen.

De Universiteit

Ook internationale studenten lopen tegen problemen aan bij de universiteitsgebouwen zelf. In 
termen van navigatie bezetten universiteiten een groot stuk land. Bovendien zijn hun websites 
soms niet op een gemakkelijk te begrijpen manier gemaakt. Daardoor kunnen mensen die de 
gebouwen niet kennen er niet gemakkelijk doorheen navigeren en kunnen ze te laat komen voor 
hun les.

Ook de universitaire bureaucratie en documenten vormen een probleem voor internationale 
studenten. Bijvoorbeeld het “studentenstatuut” waarin de rechten en plichten van een student 
zijn vastgelegd. Hoewel het geüpload is op de website van de universiteit, is het misschien niet 
gemakkelijk om er toegang toe te krijgen. Een groot aantal universiteiten heeft websites van 
slechte kwaliteit waar de zoekfunctie niet werkt, en studenten hebben moeite om toegang te 
krijgen tot documenten van de website. Er kunnen ook andere problemen optreden. Universitaire 
regelgeving en regels kunnen niet in één maar in meerdere vormen worden geschreven, verspreid 
over de website van de universiteit.

Bovendien worden deze documenten soms niet in het Engels of andere internationale talen 
vertaald. Dit maakt deel uit van een groter probleem met informatiebronnen die beschikbaar 
zijn voor internationale studenten: een groot aantal van hen werkt niet of ze spreken geen 
internationale taal. Zo hebben de websites van veel universiteiten slechts bepaalde delen 
van hun websites in het Engels. Dit komt omdat de universiteit kosten wilde besparen, dus in 
plaats van al hun online bronnen te vertalen, herhaalden ze alleen de bronnen die volgens hen 
het nuttigst zouden zijn voor internationale studenten. De pagina’s die de universitaire leiding 
(zoals een college van bestuur) of de wettelijke rechten van studenten of de beroepsprocedures 
voor examens beschrijven zijn vaak niet vertaald. Het kan een verwoestend effect hebben op 
internationale studenten omdat ze dezelfde behoeften hebben als binnenlandse studenten. 
Stel je voor dat je het niet eens bent met het resultaat dat je op een examen hebt behaald en 
niet online de procedure kunt vinden die je moet volgen om in beroep te gaan. Of stel je voor 
dat je mensenrechten zijn geschonden door bijvoorbeeld rassendiscriminatie en je niet weet 
waartoe je in beroep kunt gaan. Internationale studenten worden vaak met dit soort situaties 
geconfronteerd.
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Oplossingen

De oplossing is in dit geval altijd om informatie te delen en niet geïrriteerd te raken als een 
internationale student je iets vraagt en geen informatie lijkt te kennen die jij als basaal 
beschouwt. Misschien heb je haast en vraagt leerling je waar een bepaalde kamer of gebouw 
is. Probeer in ieder geval de vraag zo goed mogelijk te beantwoorden. Ook kan niet-academisch 
personeel dat in een specifieke functie werkt om aanwijzingen worden gevraagd. Als het geen 
deel uitmaakt van je reguliere taken en je weet zelf het antwoord niet, probeer dan via je collega’s 
of via je interne systemen te achterhalen met welke instelling of persoon de student contact 
moet opnemen. Het kost je tijd, maar voor de studenten kan het een probleem oplossen dat grote 
gevolgen zou kunnen hebben voor zijn studie.

Als het om academische kwesties gaat merk dan als docent op dat je meestal meer weet over de 
universiteit dan over de studenten. Als je merkt dat een student op een verkeerde plek zit en niet 
op de hoogte is van specifieke universitaire regelingen informeer de student dan proactief. Als 
je bijvoorbeeld weet dat een internationale student voor het eerst aan de universiteit studeert en 
voor één van je examens is gezakt, vertel de student dan welke rechten hij heeft met betrekking 
tot zaken als beroepsprocedures, hertentamens et cetera. Bovendien is het altijd handig om 
contactgegevens te delen van de juiste persoon die bij dergelijke zaken kan helpen. Zo kun je na 
elk tentamen een e-mail sturen naar de studenten die aan dat tentamen hebben deelgenomen 
en hen vertellen welke rechten ze hebben als ze niet slagen. Het zorgt ervoor dat elke nieuwe 
internationale student deze informatie krijgt. Als je weet dat een deel van de universitaire website 
dat mogelijk interessant is voor internationale studenten en in het Engels is geschreven, geef de 
beheerders van de website dan een ‘heads-up’. Zorg er als vuistregel voor dat uw studenten 
weten welke rechten zij hebben met betrekking tot cursussen, examens en hun resultaten.

Op dezelfde manier kun je informatie geven over vraagstukken die niet door de universiteit 
worden aangestuurd. Als u bijvoorbeeld tijdens de pauze van een cursus een groep studenten 
hoort die zich afvragen waar ze goede tweedehands kwaliteitsfietsen kunnen kopen, en je weet 
van zo’n winkel, dan kun je tussenbeide komen en hen de weg wijzen. Ze zullen het waarderen.

Oefeningen
1. Maak paren. Beschrijf aan je partner een locatie in de stad (straatnaam, herkenningspunt, 

stadhuis, enz.). Nu moet je partner erachter komen hoe je met het openbaar vervoer naar 
die locatie kunt komen door alleen informatie op internet te gebruiken (niet uit persoonlijke 
ervaring). Daarna keren de rollen om. Denk je dat de informatie die je hebt gevonden correct 
is? Waarom?

2. Maak paren. Pak een pen en een vel papier. Een van de leden van het team beschrijft een deel 
van het universiteitsgebouw en het andere lid moet het tekenen als een kaart. Vervolgens 
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wordt het stuk papier doorgegeven aan het beschrijvende lid, die aangeeft hoe nauwkeurig 
het is. De rollen worden dan omgedraaid. Bespreek de resultaten.

3. Maak nu een groep van 4. Pak een vel papier en teken een ruwe kaart van de stad en vermeld 
op de kaart de locaties waarvan je denkt dat ze interessant kunnen zijn voor een internationale 
student. Uiteindelijk komen alle groepen bij elkaar en maken ze een kaart waarop alle relevante 
locaties worden genoemd.

4. Pak een vel papier. Schrijf de vijf belangrijkste documenten of regels van de universiteit op 
die elke internationale student zou moeten kennen, maar vanuit jouw ervaring niet. Leg je 
keuzes uit. Vergelijk daarna je lijst met die van een collega en bespreek wat de verschillen 
zijn.

5. Pak een vel papier. Noteer de delen van de website van de universiteit die je hebt bezocht en 
die niet in het Engels beschikbaar zijn. Maak een lijst met de elementen van alle deelnemers. 
Maak een plan hoe de website vertaald kan worden in het Engels of meer internationale talen.
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Isolatie en vorming van sociale silo’s
Doelgroep: zowel academisch als niet-academisch personeel

Verklaring van het probleem

Studies hebben aangetoond dat een groot aantal internationale studenten de neiging heeft zich 
te groeperen met mensen uit hun eigen cultuur en geen interactie te hebben met mensen uit 
andere culturen. (Zhai, 2004) Dit fenomeen kan tal van problemen veroorzaken, waaronder een 
gebrek aan integratie, hogere uitvalcijfers en racisme. In het geval van internationale studenten, 
kunnen ze socialiseren en alleen communiceren met andere studenten uit hetzelfde land of 
dezelfde regio en geïsoleerd raken van de meerderheidscultuur waardoor ze geen connectie 
kunnen maken met autochtone studenten en hun cultuur. Dit kan leiden tot problemen zoals het 
minder goed functioneren in de samenleving als gevolg van culturele conflicten met een lid van de 
meerderheidscultuur. Tegelijkertijd brengt dit voor internationale studenten een hoog risico op 
discriminatie met zich mee aangezien leden van de meerderheidscultuur hen als antagonistisch 
en niet bereid zullen zien te integreren. Het isolement van internationale studenten met hun 
groepen kan ertoe leiden dat studenten uit de meerderheidscultuur hetzelfde doen.

Niettemin, wanneer de meerderheid van de cultuurstudenten dat doet kunnen ze uiteindelijk 
raciaal discrimineren tegen internationale studenten vanwege een gebrek aan contact met hen. 
Dit komt doordat buitenlandse studenten ‘buitenstaanders’ beschouwen als onderdeel van de 
meerderheid van de cultuurstudenten. Ten slotte is het leven in een multiculturele omgeving een 
van de belangrijkste redenen om in het buitenland te studeren, waardoor studenten die zichzelf 
isoleren een essentiële academische ervaring missen. Zowel academisch als niet-academisch 
personeel moet observeren of deze culturele silo’s zich vormen.

Oplossingen

Academisch personeel
 Zorg ervoor dat al je klaslokalen zo zijn georganiseerd dat studenten uit verschillende 
culturen met elkaar kunnen communiceren. Dit kan bijvoorbeeld door te verplichten dat 
niet alle projectgroepen een bepaald aantal studenten uit hetzelfde land mogen bevatten. 
Bovendien, als studenten aan hun tafel zitten kun je ze zo plaatsen dat ze naast studenten 
uit andere culturen dan hun eigen kunnen zitten.

 Confronteer en rapporteer extreem isolationistisch gedrag. Als je merkt dat studenten in 
de klas zich organiseren op basis van nationale grenzen en je conflicten opmerkt tussen 
de groepen (zoals vernederend praten over de ene groep door een andere groep), spreek 
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dan beide groepen aan en rapporteer de problemen aan andere academische afdelingen. 
Laat problemen niet escaleren!

Niet-academisch personeel

Hier hangt het advies af van uw rol.

 Als je jezelf in een positie bevindt (zoals een studieadviseur of studieadviseur) waar je 
rechtstreeks met studenten praat over hun academische leven en prestaties, vraag hen 
ook of ze integreren en interactie hebben met andere groepen dan hun groep. Als je 
isolationistische neigingen opmerkt onderzoek ze dan verder naar de redenen en moedig 
ze aan om met studenten van verschillende nationaliteiten om te gaan, vooral die van de 
nationaliteit van het land waarin ze studeren. Dit zal je ook in staat stellen om de diepere 
redenering achter hun isolement te bepalen, die kan variëren van een cultuurschok of 
heimwee waardoor ze zichzelf hebben geïsoleerd. Isolatie mag niet worden behandeld als 
iets normaals.

 Confronteer en rapporteer extreem isolationistisch gedrag. Als je merkt dat studenten 
zich organiseren op basis van landsgrenzen en je ziet conflicten tussen de groepen (zoals 
een vernederend gesprek van de ene groep naar de andere), spreek dan beide groepen 
aan en rapporteer de problemen aan andere academische afdelingen. Laat problemen niet 
escaleren!

 Als je kunt, organiseer dan universitaire evenementen waar studenten uit verschillende 
landen met elkaar kunnen communiceren. De universiteit zou bijvoorbeeld op een avond een 
themadiner kunnen organiseren met als thema het thuisland van een aantal internationale 
studenten van jouw universiteit. Tijdens dit diner kan er eten uit dat specifieke land worden 
aangeboden en kunnen quizzen worden gegeven over de geschiedenis, geografie, cultuur 
van dat land. Dit zal studenten een formele manier bieden om kennis te maken met andere 
landen dan hun eigen land.

Oefeningen
1. Wat zijn de afdelingen binnen je universiteit die situaties behandelen zoals studenten die 

zichzelf isoleren op basis van culturele verdeeldheid? Heb je ooit een dergelijk geval gemeld?

2. Creëer een groep van 4. Bespreek met elkaar je ervaring met studenten die zich isoleerden in 
culturele groepen. Beschrijf elkaar de situatie en hoe je ermee bent omgegaan. Uiteindelijk 
presenteert elke groep hun bevindingen aan de andere groepen.

3. Beeld jezelf het volgende scenario in: in een klas van 30 leerlingen die je lesgeeft zijn er slechts 
drie internationale studenten. Wanneer je college geeft merk je dat ze altijd geïsoleerd blijven 
en geen interactie hebben met de meerderheid van de klas. Wat doe je om deze situatie op te 
lossen? Bespreek met elkaar.
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Mentale Problemen
Doelgroep: zowel academisch als niet-academisch personeel

Sommige internationale studenten tonen verschillende mentale klachten wanneer ze in het 
buitenland studeren. Studeren in het buitenland kan bestaande problemen verergeren. De meest 
voorkomende zijn depressies en heimwee.

Een depressieve stoornis is een stemmingsstoornis die een negatief effect heeft op verschillende 
aspecten van iemands leven. Iemand met een depressie heeft meestal een negatieve stemming 
en het onvermogen om dagelijkse activiteiten volledig uit te voeren zoals werken, eten of 
slapen. Een depressie kan jaren duren en kan medicatie vereisen om te verbeteren (Association, 
American Psychiatric, 2020)

Heimwee is een schadelijke aandoening die wordt veroorzaakt door langdurige perioden van 
afwezigheid. Het cognitieve kenmerk ervan zijn gedachten aan huis en objecten of personen 
waar de student gehecht aan is. Hoewel alle studenten die niet uit dezelfde stad als de universiteit 
komen verschillende niveaus van heimwee hebben, worden internationale studenten meer 
blootgesteld aan extremere versies vanwege de grote fysieke en culturele afstand tussen hun 
huis en de universiteit. Bijgevolg kan heimwee voor hen erger zijn dan voor autochtone studenten 
(Wilde, 2020)

Oplossingen

Zowel academisch als niet-academisch personeel:

 Herken wanneer een van je studenten depressief is of last heeft van heimwee. De meest 
voorkomende symptomen zijn onder meer:

 Slechte hygiëne

 Constante vermoeide blik

 Gebrek aan opkomst

 Overdreven gedrag in de klas, zoals teveel grappen maken

 Altijd geïsoleerd zitten in de klas, tijdens de lunch of in andere openbare omgevingen

 Teveel focussen op zaken die met thuis te maken hebben, zoals zich voortdurend kleden in 
traditionele kleding uit zijn land.

 Gebruik van drugs en alcohol. Sommige studenten komen misschien bedwelmd in de klas.

 Fysieke pijn
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 Onvermogen om zelfs eenvoudige taken uit te voeren.

 Meld deze studenten aan bij de verantwoordelijke universitaire autoriteiten, zoals de 
studentendecaan, die hen vervolgens kan doorverwijzen naar meer professionele hulp, zoals 
een psychiater.

Oefeningen
1. Denk aan de hierboven genoemde veel voorkomende symptomen van depressie en heimwee. 

Heb je ze opgemerkt bij een van je internationale studenten? Zo ja, wat was je reactie?

2. Maak een groep van drie. Pak een vel papier. Stel je een scenario voor waarin je herhaaldelijk 
merkt dat een student symptomen vertoont die samenhangen met depressie en heimwee. 
Schrijf op hoe je de leerling zou benaderen. Lees de antwoorden voor aan de leden van je 
groep. Ben je het eens met hun oplossingen? Creëer een gezamenlijke oplossing.

3. Bespreek met je groepsgenoten over de middelen die je universiteit ter beschikking stelt om 
studenten te helpen die mentale problemen doormaken. Denk je dat ze voldoende zijn? Welke 
suggesties zou je hebben om ze te verbeteren?
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MODULE 4

INTERNATIONALE 
COACHING
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Introductie
Niet-academisch personeel speelt een cruciale rol op een universiteit aangezien het zich 
bezighoudt met een groot aantal problemen die rechtstreeks van invloed zijn op een student en 
die op hun beurt direct van invloed kunnen zijn op de academische prestaties van de student. 
Enkele van deze kwesties zijn administratieve zaken, advieskwesties en coaching kwesties. Op 
de meeste universiteiten wordt een student bijvoorbeeld bij onderwijs gerelateerde problemen 
meestal doorgestuurd naar een studentendecaan die in de meeste gevallen een niet-academisch 
personeelslid is. Afhankelijk van zijn of haar functie kan van die universiteitsmedewerker ook 
worden verlangd dat hij de student motiveert. Omdat motivatie een van de belangrijkste redenen 
is waarom studenten stoppen met studeren, is de rol van niet-academisch personeel in deze 
situatie van vitaal belang.

Universiteiten die grote aantallen internationale studenten accepteren hebben ook een 
gespecialiseerd buitenlands studentenbureau dat zich specifiek bezighoudt met de behoeften 
van internationale studenten. Omdat niet-academisch personeel intensief met studenten 
omgaat zijn hun communicatieve vaardigheden essentieel omdat ze nauwkeurige informatie 
moeten doorgeven aan internationale studenten uit veel verschillende culturen. De huidige 
module is dus gestructureerd op basis van de hierboven genoemde kwesties. Eerst komen 
motivatieproblemen aan de orde gevolgd door communicatieproblemen.
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Curriculum
Verwachte leerresultaten:

 Begrijp de motiverende problemen waarmee internationale studenten worden 
geconfronteerd

 Begrijp de dynamiek van het werken in groepen met internationale studenten uit 
verschillende culturen

 Leer efficiënter communiceren met studenten uit verschillende culturen

Competenties en vaardigheden:

 Internationale studenten beter kunnen motiveren

 Verbeter je teamworkvaardigheden

 Verbeter je communicatieve vaardigheden
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Motivatie
Motivatie is de wens om te handelen en een doel te bereiken. Het is een fundamenteel onderdeel 
van elke activiteit. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen hun motivatie kunnen beïnvloeden 
(psychologytoday, 2020).  Motivatie kan zowel extrinsiek als intrinsiek zijn. Extrinsieke motivatie 
komt van externe bronnen zoals mensen of evenementen. Dit type reden wordt bepaald door 
de mogelijke positieve resultaten die een specifieke actie een persoon kan opleveren. Dit 
soort motivatie is ook van toepassing op activiteiten die niet per se plezierig zijn (Kazakova & 
Shastina). Een persoon is bijvoorbeeld gemotiveerd om elke dag naar zijn werk te komen vanwege 
de financiële voordelen ervan, niet noodzakelijk omdat ze van hun werk houden. Intrinsieke 
motivatie komt van binnenuit. Intrinsieke motivatie wordt doorgaans als krachtiger beschouwd 
en de beloningen ervan geven meer voldoening (psychologytoday, 2020).

Hoe internationale studenten beter kunnen worden gemotiveerd is het onderwerp van studie 
van talrijke wetenschappelijke literaire werken geweest aangezien internationale studenten de 
neiging vertonen verschillende niveaus van motivatie tonen in vergelijking met binnenlandse 
studenten (Kazakova & Shastina); Thoonen, Sleegers, Peetsma & Oort, 2011; Raufeld en al., 
2013). Kazakova & Shastina hebben bijvoorbeeld een onderzoek uitgevoerd onder 107 studenten 
aan een universiteit waar 56% van de studenten binnenlands was en 44% van de studenten 
buitenlands. Ze concludeerden dat de internationale studenten mentale en fysieke ongemakken 
hebben doorgemaakt, wat hen weer motiveert om hun doelen te bereiken. Lokale studenten 
worden daarentegen meer gemotiveerd door intrinsieke motivatie. Desalniettemin kan de 
motivatie van internationale studenten ook afnemen wanneer ze worden geconfronteerd met 
een nieuwe omgeving.

Oplossingen en aanbevelingen

Promotie van de Universiteit

De eerste stap om internationale studenten aan te trekken en gemotiveerd te houden is de 
promotie van de universiteit. Studies hebben aangetoond dat internationale studenten naar het 
buitenland komen om verschillende redenen: de ranking van de universiteit, om te studeren in 
een multiculturele omgeving, druk vanuit het gezin, om te profiteren van de economische kansen 
die worden geboden door het land waarin de universiteit zich bevindt en om te profiteren van 
specifieke voordelen die de universiteit biedt zoals bijvoorbeeld hightech laboratoriumapparatuur 
(economicsnetwork, ak. uk).

Hoewel dit vooral geldt voor inkomende studenten, houdt het ook aanwezige studenten 
gemotiveerd. Daarom dient de universiteit de volgende maatregelen te nemen.
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 Vermeld een specifieke toekenning (op de universitaire websites e.d.) die de universiteit in 
de loop der jaren heeft gekregen. Dit kunnen bijvoorbeeld prijzen voor excellentie zijn, een 
hoge ranking in studenttevredenheidsonderzoeken, prijzen die zijn ontvangen door docenten 
enzovoort.

 Studenten worden geïnspireerd door de succesverhalen van andere studenten van dezelfde 
universiteit omdat het hen een glimp geeft van hun potentiële toekomst. Zorg er in dit 
verband voor dat je je best doet om contact te houden met je alumni en hun succesverhalen 
op de universitaire website publiceert. Als een ex-alumnus van de universiteit bijvoorbeeld 
een hoge leidinggevende rol in een bedrijf krijgt, probeer dan zijn interview af te nemen en 
op de website te publiceren. Nodig hem ook uit om een lezing te houden voor studenten die 
momenteel aan de universiteit studeren. Ze zullen het waarderen.

 Beschrijving van de kansen die een land biedt. Er zijn tal van externe websites te vinden maar 
het zou een goed idee zijn als de universiteit ook een sectie op haar website zou hebben 
over de voordelen van studeren in een bepaald land. Ook als een student rechtstreeks naar 
dergelijke diensten vraagt moet het personeel van de universiteit bereid zijn de student over 
dergelijke voordelen te informeren.

 In het algemeen zou de universiteit elk ander positief aspect op haar website moeten 
promoten zodat huidige studenten zich meer gemotiveerd voelen om daar te studeren. De 
opening van een nieuwe sportfaciliteit of een nieuwe studentengroep moet bijvoorbeeld 
worden geadverteerd op de officiële website van de universiteit.

Oriëntatie op basis van cijfers en scores

Studenten leggen grote nadruk op de resultaten die ze behalen als onderdeel van hun academische 
studie. Dit kan te wijten zijn aan redenen zoals het feit dat ze in de toekomst toegang willen 
tot beterbetaalde banen of omdat hun familie thuis van hen verlangt dat ze resultaten boeken. 
Sommige studenten zijn competitief en worden gemotiveerd door het vermogen om het hoogst 
mogelijke cijfer te behalen. De universiteit zou dat in haar voordeel kunnen gebruiken om 
studenten te stimuleren.

Oefeningen
1. Maak groepen van vier. Schrijf op een vel papier wat volgens jou de vijf belangrijkste voordelen 

zijn van studeren aan je eigen universiteit. Vergelijk achteraf jullie resultaten met de andere 
groepen.

2. Welke succesvolle alumni van je universiteit ken je? Weet je of de universiteit contact met 
hen heeft gehouden? Bespreek met elkaar hoe je op de universiteit een evenement zou 
organiseren rond deze succesvolle alumni.
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3.  Biedt jouw universiteit een studentenranglijst voor studenten? Zo nee, vind je dat het 
geïmplementeerd moet worden? Bespreek de voor- en nadelen.

Teamwork
Werken met een multiculturele groep levert een reeks verschillende uitdagingen op in vergelijking 
met reguliere groepen. Leden uit bepaalde culturen willen bijvoorbeeld misschien meer doen 
dan de verplichte werktijden, terwijl anderen dat niet willen. Andere kwesties hebben te maken 
met communicatie. Zo zullen leden uit meer uitgesproken culturen regelmatig hun mening 
geven; leden uit meer hiërarchische culturen zullen ervoor zorgen dat het uiten van zichzelf 
hen niet op gespannen voet plaatst met hun leidinggevende. Kwesties kunnen ook betrekking 
hebben op genderrollen, aangezien in sommige culturen vrouwen niet op dezelfde waarde 
worden gewaardeerd als mannen. Hieronder staan de oplossingen voor enkele van de meest 
voorkomende problemen bij het werken in groepen met internationale studenten (Allthingstalent, 
2010; Livesalesman, 2018).

Oplossing
 Wees inclusief en zorg ervoor dat iedereen wordt gehoord en deel uitmaakt van het 
besluitvormingsproces. Wanneer je in een team in een internationale context werkt, kan een 
groot aantal factoren ervoor zorgen dat individuele teamleden niet volledig deelnemen aan 
de werking van het team. Zoals vermeld in andere modules, kunnen sommige studenten last 
hebben van culture-shock en willen ze (in eerste instantie) misschien niet deelnemen aan een 
groep met mensen van buiten hun eigen cultuur. Wanneer dit zich voordoet moet bespreekbaar 
worden gemaakt waar dit gedrag vandaan komt. Dit zou een cyclus van betrokkenheid bij 
het team zelf in gang kunen zetten. De beste oplossing is in dit geval om een cultuur tot 
stand te brengen waarin elk teamlid de kans heeft om zijn mening over elk discussiepunt 
te uiten. De volgorde waarin de teamleden worden geselecteerd om hun standpunten te 
vertegenwoordigen, moet neutraal zijn (bijv. alfabetische volgorde). Zo hebben alle teamleden 
een onbevooroordeeld en eerlijk systeem om hun mening te geven.

 Zorg ervoor dat teamleden elkaar beter leren kennen. Teamleden werken beter met 
elkaar samen als ze meer weten over andermans leven, zoals hobby’s, land van herkomst, 
muziekvoorkeur, enzovoort. Hierdoor kunnen teamleden gemeenschappelijke interesses 
ontdekken die ze mogelijk hebben en zo een nauwere band ontwikkelen. Zorg er bij het 
vormen van teams voor dat elk teamlid 5 minuten krijgt om zichzelf te presenteren.

 Werkstijlen. In een team verschillen de werkstijlen ook door culturele invloeden. Sommige 
culturen, zoals West-Europese culturen, zien tijd bijvoorbeeld als lineair en beperkt. Studenten 
uit deze culturen zullen het liefst alle taken op de universiteit in dezelfde sessie afronden 
en geen taken thuis afronden. Dit komt omdat ze zich thuis op andere activiteiten willen 
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concentreren. Daarentegen kunnen studenten uit culturen waar tijd wordt gezien als cyclisch 
of eindeloos, er de voorkeur aan geven om hun werk in de volgende dagen te doen zonder 
zich zorgen te maken over tijdsdruk. Een oplossing is in dit geval om realistische deadlines te 
bieden voor elke teamgerelateerde taak om ervoor te zorgen dat elk lid zijn opdrachten op tijd 
kan afronden (Pant, 2016).

 Communicatie. Zoals je in het volgende deel van de module zult zien, verschilt de manier van 
communiceren drastisch tussen culturen. Dit heeft op zijn beurt invloed op de manier waarop 
een team werkt. Individuele teamleden uit een lage context zullen bijvoorbeeld directer 
hun mening geven, terwijl teamleden uit een hoge context indirecte communicatie zullen 
gebruiken. Bovendien kunnen teamleden uit culturen met een hoge context de directheid van 
teamleden uit culturen met een lage context als onbeleefd beschouwen. De oplossing zou in 
dit geval zijn om een middenweg te creëren. De communicatie moet voornamelijk gericht zijn 
op het onderwerp van het project, maar moet tegelijkertijd beleefd en respectvol zijn naar alle 
teamleden.

 Conflicten oplossen. Conflicten die optreden in multiculturele teams kunnen een culturele 
achtergrond hebben. Mensen uit culturen waar tijdregels strikt worden nageleefd, zouden 
bijvoorbeeld teamleden uit culturen met een meer continue visie op tijd als lui kunnen 
beschouwen en zouden hen verbaal kunnen aanvallen. Dit zorgt op zijn beurt voor persoonlijke 
conflicten binnen het team. In dit opzicht moet elk teamlid bij het oplossen van conflicten 
het gevoel hebben dat hij eerlijk wordt behandeld. Een oplossing voor het oplossen van 
culturele geschillen zou zijn om terug te vallen op de regels die bij de vorming van het team 
zijn vastgesteld. Omdat elk lid heeft deelgenomen aan het maken van deze regels, zullen ze 
ook gemakkelijker accepteren wanneer ze worden gehandhaafd.

Oefeningen
1. Maak groepen van 3. Stel je voor dat je lid was van een team met studenten uit veel verschillende 

culturen. Welke regels zou je vanaf het begin opstellen om een vlotte werking van het team te 
waarborgen? Bespreek dit met elkaar.

2. Stel je het volgende scenario voor. In een team met internationale studenten merk je dat een 
van de teamleden stil is en niet enthousiast lijkt om mee te doen aan de activiteiten van de 
groep. Bespreek met elkaar wat de beste manier is om het teamlid te motiveren om meer 
betrokken te raken.

3. Stel je het volgende scenario voor. Je maakt deel uit van een team met internationale 
studenten. De universiteit geeft het team een opdracht. Sommige studenten werken het liefst 
met het hele team en maken alle taken in teamverband af tijdens reguliere werktijden op de 
universiteit. Andere studenten voeren hun taken het liefst thuis uit. Welke werkwijze kies jij 
en hoe zou je een team samenbrengen waarvan de leden al deze verschillende werkmethoden 
hebben?
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Communicatie
Communiceren met mensen uit een groot aantal verschillende landen en culturen is moeilijk 
omdat communicatie in elke cultuur anders wordt begrepen. Er bestaan verschillende modellen 
met betrekking tot deze communicatieverschillen. Een van de meest voorkomende is het 
culturele kader voor communicatie met hoge context en communicatie met lage context, zoals 
ontwikkeld door Hall (Southeastern University, 2016). Volgens Hall maakt een cultuur met hoge 
context gebruik van impliciete communicatie en non-verbale signalen. In een cultuur met hoge 
context is een grote hoeveelheid achtergrondinformatie nodig om het communicatieproces 
nauwkeurig te begrijpen.

Hoge contextculturen hebben de volgende kenmerken:

 Interactie - non-verbale communicatie zoals lichaamstaal, toon, gezichtsuitdrukkingen en 
oogbewegingen worden als noodzakelijk gezien. Mensen vertonen conflictvermijding en 
zijn gevoelig voor negatieve berichten afkomstig van non-verbale communicatie. Conflict is 
gepersonaliseerd, wat betekent dat mensen uit een cultuur met een hoge context onenigheid 
persoonlijker zullen opvatten dan mensen uit een cultuur met een lage context.

 Associatie: relaties ontwikkelen zich over langere perioden en zijn afhankelijk van een hoge 
mate van vertrouwen.

 Voorbeelden van landen waar een hoge contextcommunicatie aanwezig is, zijn China, 
Arabische landen, Afrikaanse landen en ook Latijns-Amerikaanse landen zoals Mexico.

 Lage contextculturen hebben de volgende kenmerken:

 Associatie - relaties zijn meestal gebaseerd op specifieke doelen en kunnen een kortere duur 
hebben.

 Interactie - non-verbale communicatie wordt niet gezien als noodzakelijk. Communicatie is 
expliciet, direct en gebaseerd op het idee van de efficiëntie van het verzenden van informatie. 
Conflicten en onenigheid worden gedepersonaliseerd. De focus van een geschil is meestal het 
vinden van een efficiënte en rationele oplossing voor een probleem en in de meeste gevallen 
wordt een geschil niet persoonlijk genomen.

Voorbeelden van landen waar een lage contextcommunicatie aanwezig is, zijn westerse landen 
zoals Nederland, Duitsland, Scandinavische landen, de VS, het VK enz.

Naast deze algemene richtlijnen zijn er voor elke cultuur bepaalde bijzonderheden. Mensen in 
Japan spreken bijvoorbeeld liever persoonlijk dan online. (Southeastern University, 2016)

Deze bijzonderheden kunnen tot onvoorziene situaties leiden. In een TED-talk gaf Ricardo 
Fernandez, een manager uit Spanje, een voorbeeld van een dergelijke situatie. Hij communiceerde 
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via e-mail met een collega uit Zuid-Afrika. Aan het einde van het gesprek zei zijn Zuid-Afrikaanse 
collega: “Ik bel je zo”. Ricardo dacht dat zijn Zuid-Afrikaanse collega hem onmiddellijk zou bellen. 
Hij wachtte 15 minuten en belde toen zijn Zuid-Afrikaanse collega terug met de vraag waarom 
hij niet belde. Zijn Zuid-Afrikaanse collega zei dat hij inderdaad beloofde “zo” te bellen, maar dat 
betekende dat hij ergens in de toekomst zou bellen (Fernando, 2018). Stel je een situatie voor 
waarin je met een student praat over een administratieve kwestie, en de student aan het eind zal 
zeggen “Ik bel je zo”. Je wacht op een telefoontje van de student en misschien moet je bepaalde 
taken uitstellen omdat je denkt dat het een serieuze zaak is.

Oplossing
1. Wees expliciet in je communicatie. Directe communicatie kan worden gedefinieerd als een 

soort communicatie die meetbare parameters gebruikt. Als je een student bijvoorbeeld 
vraagt om een formulier in te dienen, vermeld dan de exacte dag en het uur van de deadline. 
In dit verband is het beter om in plaats van “24 maart” te zeggen dat de deadline “24 maart, 
16.00 uur” is.

2. Stel beleefd vragen als je iets niet begrijpt. Het niet begrijpen van een bepaald type 
communicatie wordt verwacht, en dat weten internationale studenten meestal ook. Dit kan 
vrij vaak gebeuren wanneer de student uitdrukkingen en zinnen rechtstreeks vanuit hun taal 
naar het Engels vertaalt. Stel je bijvoorbeeld een scenario voor waarin je een buitenlandse 
uitwisselingsstudent enkele documenten zou moeten sturen die hij of zij moet terugsturen 
naar haar thuisuniversiteit. Op een dag stuurt de student je een e-mail met de vraag of 
je “het papierwerk” voor haar hebt ingevuld. Hoewel deze e-mail eenvoudig lijkt, kan deze 
verschillende betekenissen hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de student zich er niet van 
bewust is dat je alleen de documenten hoeft af te leveren en deze vervolgens moet inleveren 
bij de universiteit. In bepaalde culturen worden documenten rechtstreeks tussen instellingen 
overgedragen vanwege wettelijke vereisten of een laag niveau van vertrouwen. In dit opzicht 
is de beste optie om de student een e-mail te sturen om haar te herinneren aan het officiële 
universiteitsbeleid en haar te vragen de vraag verder te verduidelijken. Op dit punt is het 
essentieel om open vragen te stellen. Als je open vragen stelt, moet de persoon met wie je 
communiceert ook een nauwkeurigere uitleg van de situatie geven, wat zal helpen om een 
betere oplossing te vinden.

3. Luister wanneer internationale studenten tegen je praten en onderbreek ze niet. In sommige 
culturen duurt het iets langer voordat iemand precies op het punt van de vraag komt. Het 
kan ook zijn dat de student niet helemaal zeker weet wat hij je moet vragen. Als je merkt dat 
dit gebeurt, laat de student dan de communicatie afmaken om details op te halen en daarna 
verdere verduidelijkende vragen te stellen.

4. Vermijd de persoonlijke vorm van communicatie, zoals humor. Humor wordt in verschillende 
culturen anders ervaren en een grap kan iemand beledigen.
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5. Onderzoek de communicatieculturen van de meest voorkomende groepen internationale 
studenten op je universiteit. Dit zal je toelaten welke algemene communicatiepatronen deze 
studenten toepassen en klaar zijn voor elke bijzonderheid. Houd er echter rekening mee 
dat studenten uniek zijn en dat sommige studenten niet hetzelfde patroon volgen van alle 
gedragingen van de algemene cultuur van hun thuisland. Nationale culturen zijn slechts een 
beschrijving van het gemiddelde gedrag van individuen, niet van elke handeling.

6. Leer te genieten van het praten met internationale en leer van je fouten. Communiceren met 
internationale studenten is een prettige leerervaring. Wees niet bang om fouten te maken. 
Door met een groot aantal studenten te communiceren, ontwikkel je een communicatiestijl 
die in de meeste gevallen zal werken.

Opdrachten
1. Maak groepen van 3. Heb je ooit een negatieve situatie gehad door miscommunicatie met 

een internationale student op basis van culturele verschillen? Beschrijf het probleem aan je 
groepsgenoten en bespreek hoe je de zaak hebt opgelost.

2. Bespreek met elkaar welke culturele communicatieve bijzonderheden je hebt meegemaakt 
met betrekking tot studenten uit verschillende landen of culturele regio’s.

3. Een student uit een Oost-Aziatisch land komt naar je kantoor en vraagt wanneer een bepaalde 
set documenten gereed is. Ze lijkt opgewonden en haar lichaamstaal vertoont tekenen van 
nervositeit. Bespreek wat je uit haar vragen kunt afleiden. Welke vervolgvragen zou je stellen?

4. Als je op een vroege ochtend op je werk aankomt, komt er een internationale student naar 
je toe gekleed in een traditioneel kledingstuk dat eruitziet alsof er groenten aan vast zitten. 
Omdat je ‘s morgens vroeg bent, maak je een grapje over het feit dat ze groenten draagt. Ze 
wordt zichtbaar boos over de grap. Hoe los je de situatie op?

5. Bespreek met de gehele groep. Je bent een toelatingsfunctionaris aan een universiteit in 
de VS. Op een dag ontvang je een e-mail van een student uit Oost-Europa die zich aanmeldt 
bij jouw universiteit. In zijn e-mail meldt hij dat hij probeerde te solliciteren vóór de officiële 
deadline van 10 februari om 13.00 uur, maar dat het computersysteem opmerkte dat de 
inschrijvingsperiode voorbij was. Je kijkt in het computersysteem en ziet dat de student 
om 17.00 uur heeft geprobeerd zijn aanvraag in te dienen. Je informeert de student over je 
bevindingen. Hij antwoordt dat hij zich vóór 13.00 heeft aangemeld maar dat in zijn thuisland 
13.00 equivalent is aan 17.00 uur in Amerika. Hij is boos en stelt dat de website van de 
universiteit 13.00 uur vermeldde als deadline en niet om 17.00 uur. Hoe zou je reageren op 
zo’n e-mail? Denk je dat dit een reden zou zijn voor de universiteit om specifieker te zijn over 
de datum of denk je dat de buitenlandse student ongelijk heeft omdat hij niet automatisch 
veronderstelde dat de officiële 13.00 deadline ging over de tijdzone van het land waarin de 
universiteit is gevestigd?





IO3 TRAINING MODULE ONTWERP

M
OD

UL
E 

5:
 C

OV
ID

 19

59

MODULE 5

COVID-19
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Introductie
De hele mensheid is getroffen door de COVID-19-pandemie en universiteiten vormen daarop 
geen uitzondering. Een groot aantal universiteiten over de hele wereld is tijdelijk gesloten of 
heeft alleen online lessen. Hoewel universiteiten voorheen ook online cursussen aanboden, 
gebeurt dit nu op een veel grotere schaal omdat alle studenten of de overgrote meerderheid van 
de studenten de opleiding nu online volgen. Dit plaatst zowel de studenten als het universitair 
personeel voor unieke uitdagingen.

In deze module wordt besproken hoe om te gaan met onlineonderwijs. Door de technieken uit 
deze module toe te passen, verbeter je de studiekwaliteit van zowel studenten als jezelf.
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Curriculum
Verwachte leerresultaten:

 Begrip voor de belangrijkste problemen waarmee studenten worden geconfronteerd 
tijdens online leren

 Begrip voor de belangrijkste problemen waarmee academisch en niet-academisch 
personeel wordt geconfronteerd tijdens online leren

Competenties en vaardigheid:

 Verbeter je online onderwijs- en communicatieve vaardigheden

 Leer beter omgaan met studenten in een online omgeving

 Leer hoe je jouw werkgewoonten tijdens de COVID-situatie kunt aanpassen
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Methodes
Academisch personeel
1. Geef alle studenten aan het begin van je college 5 minuten om verbinding te maken met de 

onlineklas. Sommige studenten hebben langzamere apparatuur of ze kunnen onbekende 
technische fouten tegenkomen die ertoe leiden dat ze het eerste stuk van het college missen.

2. Tijdens de pandemie kunnen studenten niet meer naar de bibliotheek en hebben ze geen 
toegang tot de studentencomputers. Dit kan gevolgen hebben. Ten eerste kunnen ze geen 
boeken meer lenen, dus studenten die voor de duur van de cursus vertrouwden op het lenen 
van een boek, kunnen dat nu niet doen. Ten tweede hebben studenten geen toegang tot 
bepaalde academische artikelen uit specifieke tijdschriften die alleen toegankelijk zijn via 
universiteitsterminals. Ten derde profiteren studenten niet van de stille studieplekken in de 
bibliotheek en kunnen ze geen andere studenten ontmoeten om vragen te oefenen. Daarom 
moeten de eisen en het cursusmateriaal worden aangepast. (JellyFish.tech, 2020)

 Probeer niet te veel te vertrouwen op studieboeken maar vertrouw op dia’s. Voor studenten 
met lagere inkomens is het moeilijk om zonder bibliotheek te werken omdat ze geen 
boeken meer kunnen lenen. Ook bij opdrachten met secundair onderzoek moeten er zaken 
veranderen. Voordat je essays of ander onderzoekswerk aan studenten opgeeft, moet je 
ervoor zorgen dat studenten voldoende secundaire bronnen kunnen vinden zonder gebruik 
van universiteitsterminals of dat ze toegang hebben tot zulke artikelen via hun universitaire 
account.

 Het gebrek aan toegang tot terminals is essentieel, ook bij projecten waarbij gespecialiseerde 
software nodig is (bijv. Atlas.ti, SPSS). Deze softwareprogramma’s vereisen krachtige 
computers die meestal op universiteitsterminals te vinden zijn, en kunnen zelden draaien 
op een slechter presterende studentenlaptop. Bovendien is de licentie voor deze producten 
kostbaar. Dat maakt ze voor de overgrote meerderheid van de studenten buiten de universiteit 
om ontoegankelijk. Voor dit soort software zou de oplossing zijn de cursusvereisten volledig 
aan te passen om het gebruik van de software te vermijden ofwel het gebruik van een gratis 
alternatief met lagere systeemvereisten mogelijk te maken. Dit kan moeilijk zijn aangezien 
verschillende universitaire cursussen expliciet zijn ontworpen om studenten kennis te 
laten maken met deze software. De oplossing die deze module voorstelt is dat studenten 
theoretische examens krijgen op basis van de software waaruit blijkt dat ze de software op 
basisniveau beheersen.

3. Beschikbaar zijn voor studenten via e-mail of via forums. Studenten vertrouwen op sociale 
en persoonlijke interactie met de docent voor motivatie om te studeren en om vragen te 
stellen. Daarom is het tijdens quarantaine belangrijker dan ooit om de e-mails van studenten 
op tijd te beantwoorden en gedetailleerde uitleg te geven via e-mail. Hiermee worden twee 
doelen bereikt: ten eerste krijgen studenten antwoord op hun vragen en ten tweede krijgen 
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studenten de psychologische troost dat er een docent is om hen te helpen als dat nodig is. 
(SkillsYouNeed, 2020)

4. Herontwerp groepsprojecten zodat ze online kunnen worden gedaan. Vóór de COVID-19-
pandemie werden groepsprojecten meestal uitgevoerd door studenten in de universitaire 
voorzieningen. Een groep studenten kwam bijvoorbeeld samen in de bibliotheek waar ze bijna 
de hele dag verbleven en het project daar af maakten. Naast het opdoen van kennis over een 
bepaald onderwerp, konden studenten hierdoor ook andere vaardigheden opbouwen. Zoals 
bijvoorbeeld teamwork.  Deze projecten boden een kans om teamwork te oefenen voordat 
studenten toetreden tot de arbeidsmarkt.

 Bovendien waren deze projecten een uitstekend hulpmiddel voor socialisatie, aangezien 
studenten leerden beter met elkaar om te gaan. Deze groepsprojecten kunnen worden her 
ontwikkeld om beter in de COVID-19-situatie te passen. Wat advies:

 Gebruik samenwerkingssoftware zoals Google Docs of Word online. Meestal eisen docenten 
dat studenten een Word- of pdf-document op de universiteitswebsite uploaden omdat daar 
wordt gecontroleerd op plagiaat. Websites zoals Google Docs zijn hiervoor een geschikt 
alternatief. De inhoud van Google Docs-documenten kan nog steeds op plagiaat worden 
gecontroleerd door de inhoud handmatig in de plagiaatcontrolesoftware te kopiëren.

 Deze projecten vereisen dat studenten minstens een paar uur per week besteden aan 
een videogesprek waarin ze aan de projecten werken. Dit zorgt ervoor dat studenten 
nog steeds teamwerk- en sociale vaardigheden zullen verwerven die nodig zijn in hun 
toekomstige professionele carrière.

 Groepsprojecten spelen ook een essentiële rol in het psychologische welbevinden van 
studenten. Een groot aantal studenten lijdt aan problemen als angst, depressie en sociaal 
isolement. Vaak zijn verplichte universitaire groepsprojecten de weinige momenten dat 
ze met andere studenten communiceren en de kans krijgen om te socializen. Zonder deze 
groepsprojecten en bijeenkomsten zal hun mentale toestand verder verslechteren. Deze 
groepsprojecten moeten dus worden onderhouden en georganiseerd.

5. Maak je lesmateriaal zo vanzelfsprekend mogelijk. Studenten die online lessen volgen, hebben 
minder kans om vragen te stellen en te participeren in de les. Daarom is het essentieel om 
ervoor te zorgen dat je cursusdia’s voor zichzelf spreken. Dit komt ook jou als academicus ten 
goede want hoe vanzelfsprekender je cursusmateriaal is, hoe minder vragen je van studenten 
zult krijgen. De organisatie van jouw onlinematerialen kunnen ook worden verbeterd. 
Zet bijvoorbeeld altijd alle informatie in één document en niet verspreid over meerdere 
formulieren. Op deze manier wordt het voor studenten gemakkelijker om de informatie op 
één plek te vinden.

6. Online communiceren is anders dan face-to-face communiceren vooral omdat er een virtuele 
interface is tussen jou en je publiek. Bovendien vindt een groot aantal docenten het niet 
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prettig om voor een webcam te spreken. Hieronder vind je wat advies om jouw online lessen 
te verbeteren.

 Ontwerp de omgeving op de juiste manier.

	Focus de camera op jezelf en zoom zoveel mogelijk in. Studenten die je les volgen, 
willen je zien en horen.

	Elimineer afleidingen. Kleed je zoals je zou doen in een klaslokaal en plaats de webcam 
op een plek waar er niet veel objecten op de achtergrond zijn.

 Spreken voor een webcam is anders dan spreken voor een publiek. In tegenstelling tot in 
een klaslokaal bevindt het publiek zich niet in dezelfde ruimte als jij. Stel je daarom voor 
dat je studenten in dezelfde kamer zijn als jij. Een handige truc die je kunt gebruiken, is 
een spiegel direct onder de webcam te plaatsen. Je zult naar een bekend gezicht kijken 
terwijl je spreekt, en het lijkt alsof je oogcontact maakt met jouw studenten. Als je eenmaal 
gewend bent om voor een webcam te praten, probeer je ook direct in de webcam te kijken 
als je praat, omdat het effect krachtiger is. Als je besluit dit te doen, plaats je de webcam 
op ooghoogte en plaatst je jezelf er recht voor. Als je de dia’s en het materiaal op het 
scherm hebt, probeer dan de verleiding te weerstaan om naar het scherm te kijken en blijf 
je op de webcam te concentreren. (Communications, 2013)

 Besteed aandacht aan je lichaamstaal. Houd een rechte houding aan: rechte rug met 
rechte schouders. Dit is bovendien goed voor je gezondheid en het brengt autoriteit over 
aan de studenten.

 Maak jouw lezingen boeiender en interactiever. Een van de grootste nadelen van 
onlinecursussen is dat studenten heel gemakkelijk afgeleid kunnen worden en dat er geen 
manier is ze daarin te begeleiden. Het is bijvoorbeeld gemakkelijk voor een leerling om 
te doen alsof hij of zij oplet terwijl er een browservenster wordt geopend waarin hij of zij 
een YouTube-video bekijkt. Daarom is interactie met studenten essentieel. Doe dit door 
studenten vragen te stellen. Nadat een deel van de les is afgelopen, kies je bijvoorbeeld 
een willekeurige student en vraagt hem of haar iets over het deel van de les die je zojuist 
hebt gegeven. Als de leerling het antwoord niet weet, vraag het dan aan iemand anders. 
Dit zal de studenten laten zien dat ze op moeten letten in de klas! Je kunt zelfs nog verder 
gaan en op basis van deelname een specifiek deel van het eindcijfer maken (bijv. 10%).

Niet-academisch personeel

De impact van COVID-19 op interacties tussen niet-academisch personeel en studenten is groot. 
In de meeste scenario’s waarbij niet-academisch personeel betrokken is, gaan studenten naar 
het kantoor voor een geïmproviseerde persoonlijke ontmoeting of plannen ze een persoonlijke 
ontmoeting via e-mail. Door de COVID-19-crisis zijn dit soort afspraken niet meer mogelijk en 
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moeten alle interacties met studenten online plaatsvinden. Daarom volgen hier enkele tips 
voor niet-academisch personeel om zich gedurende deze tijd van een betere werkrelatie met 
studenten te verzekeren.

 Gebruik de webcam om zoveel mogelijk met studenten te praten. Gewoonlijk hebben niet-
academische medewerkers geen webcamvergaderingen met studenten. Niettemin, tijdens 
de COVID-19-pandemie, is het absoluut noodzakelijk dat ze dat wel doen. Het gebruik van de 
webcam heeft twee belangrijke voordelen. Ten eerste stelt het de studenten in staat meerdere 
vervolgvragen te stellen en onmiddellijk de antwoorden daarop te krijgen. Kwesties waar 
niet-academisch personeel gewoonlijk mee te maken heeft (bv. Administratieve kwesties) 
zijn notoir complex en de informatie die ermee verband houdt kan in diverse documenten 
op de website van de universiteit staan. Dit zorgt ervoor dat studenten vragen stellen en 
vervolgvragen om een goed begrip van het probleem te krijgen. Meerdere vervolgvragen 
stellen via e-mail is onpraktisch aangezien een e-mail kan een paar uur nadat de eerste e-mail 
is verzonden pas worden beantwoord. Dit is onpraktisch voor de student die een probleem 
mogelijk snel moet oplossen. Ten tweede stelt het de student in staat om met een echt 
persoon te praten die een gevoel van troost kan brengen. Persoonlijke interactie is essentieel 
voor het winnen van vertrouwen en in veel culturen is dit de norm voor sociale relaties. Door 
gedurende een korte tijd met een student te praten, krijgt die het vertrouwen dat zijn of haar 
probleem zal worden opgelost.

 Zet een systeem op waarin je urgente e-mail eerst prioriteit geeft en laat studenten weten 
hoe ze e-mails als urgent kunnen markeren. Om problemen op te lossen, gaan studenten 
gewoonlijk naar het kantoor van een personeelslid om onmiddellijk met iemand te praten en 
het probleem op te lossen. Voorbeelden zijn inschrijvingen voor examens of problemen met 
het betalen van het collegegeld. Als een student een dag voor een tentamen ontdekt dat hij of 
zij niet officieel is ingeschreven voor dat tentamen, heeft de student direct een administratief 
medewerker nodig om het probleem op te lossen. Hij of zij kan niet wachten op de standaard 
antwoordtijd van drie of vijf dagen per e-mail. Studenten dienen zich ervan bewust te zijn dat 
e-mails in geval van nood op de juiste manier gemarkeerd moeten worden.

 Organiseer informatie op de universitaire website op de juiste manier. Door het gebrek aan 
persoonlijk contact met niet-wetenschappelijk personeel is de website van de universiteit 
het eerste informatiepunt voor studenten. Daarom moet de website goed georganiseerd zijn 
evenals de navigatie. Een goede website zal het makkelijker maken informatie te vinden. Dan 
is het een tijdsbesparing voor de student en de leraar aangezien de student geen contact met 
je zal opnemen voor informatie als de student de informatie zelf goed kan vinden.
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Oefeningen
1. Maak groepen van 3. Heb je de manier waarop je dia’s maakt veranderd, zodat ze meer voor 

zichzelf spreken? Waarom of waarom niet?

2. Welke verschillen heb je opgemerkt tussen lesgeven voor de webcam en lesgeven in een 
fysiek klaslokaal? Bespreek welke van de genoemde technieken met betrekking tot spreken 
voor een webcam voor jou het nuttigst zijn.

3. Zou je een project accepteren dat is uitgevoerd in Google Docs in plaats van een eentje in 
Word geschreven en ingediend op papier? Waarom of waarom niet?

4. Bespreek met elkaar hoe je het groepsproject hebt aangepast om rekening te houden met het 
feit dat de universitaire voorziening of de universiteitsbibliotheek gesloten is.

5. Haal je telefoon eruit. Bedenk welke informatie door studenten het meest van je wordt 
gevraagd en kijk of je deze informatie kunt vinden op de website van de universiteit. 
Groepeer in groepjes van 3 en bespreek de uitkomsten van je bevindingen. Was de informatie 
gemakkelijk te vinden? Waarom? Waarom niet?
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