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Disclaimer

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze 

publicatie vormt geen goedkeuring van de inhoud, die alleen de 

mening van de auteurs weergeeft, en de Commissie kan niet 

verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik van de 

informatie in deze publicatie.
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Online 

LTT evenement

19 januari 2021

Dag 1
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Introductie

Tijd Module 1/ 2 
Academisch en niet-Academisch

personeel

09:00 – 09:30 CET Introductie Workshop 1 

09:30 – 11:00 CET Presentatie Module 1 – Cultuur

11:00 – 11:15 CET Pauze - 15 minuten

11:15 – 12:45 CET Presentatie Module 2 – Onderwijskwesties

12:45 – 13:30 CET Lunchpauze – 45 minuten

13:30 – 14:15 CET Activiteit Module 2 – Onderwijskwesties

14:15 – 14:30 CET Evaluatie - 15 minuten

14:30 CET Einde van Workshop 1 
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Module 1 - Cultuur

ACADEMISCHE GASTVRIJHEID 

VOOR INTERNATIONALE STUDENTEN IN HET HOGER ONDERWIJS
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Wat is cultuur?

GEMEENSCHAPPELIJKE 

ELEMENTEN VAN CULTUUR

CULTURELE VERSCHILLEN

EN CULTUREEL RELATIVISME
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Wat is cultuur?

 Constante verandering

 Multicultureel, Cross-cultureel en 
Intercultureel
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Culturele 
conflicten

Oplossing voor cultureel conflict

Communicatie

Manieren om 
conflicten een naam 
te geven, te framen 

en te temmen

Benaderingen om 
betekenis te creëren

Identiteiten en 
rollen

Oorsprong van cultureel conflict
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Cultuurschok

 De vier stadia van cultuurschok

 De huwelijksreis

 De frustratiefase

 De aanpassingsfase

 De acceptatiefase
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Culturele aanpassing

7 stappen om een cultuurschok te overwinnen

 Blijf open-minded

 Doe je best om de lokale taal te leren

 Maak kennis met het sociale gedrag van je nieuwe omgeving

 Neem culturele vertrouwdheid of kennis niet voor voor lief

 Zorg ervoor dat je mensen in je nieuwe omgeving leert kennen

 Probeer een gevoel van stabiliteit in je leven te krijgen

 Behoud een gevoel voor humor; dit is cruciaal
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Cross-culturele communicatie

EIS WEDERZIJDSE 

ACCEPTATIE

HOU HET SIMPEL

ZOEK HULP 

INDIEN NODIG
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Pauze
15 min
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Module 2 – Onderwijskwesties

ACADEMISCHE GASTVRIJHEID 

VOOR INTERNATIONALE STUDENTEN IN HET HOGER ONDERWIJS
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COMMUNICEER VERWACHTINGEN 

EN REGELS DUIDELIJK.

DE SYLLABUS MOET IN IEDER GEVAL 

DE VOLGENDE INFORMATIE 

BEVATTEN

1. (Huis)regels

2. Benodigde materialen

3. Evaluatie

4. Deadlines

5. Beoordelingsmethoden

Communicatie
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Studiemateriaal

1. Gebruik altijd zoveel mogelijk 
gratis bronnen

2. Aansluiting bij het vorige punt is 
cruciaal bij het gebruik van sheets. 
(Samenvatten)

3. Gebruik niet te veel bronnen voor 
één cursus
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 Baseer evaluaties specifiek op het materiaal dat je tijdens de 
les aan de studenten hebt verstrekt

 Zorg voor strikte beoordelingscriteria en geef een voorbeeld 
van hoe een goed opstel eruitziet

Beoordeling
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Openingstijden
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Lunchpauze
45 min
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Academische integriteit
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Communicatie tijdens de les

Wees oplettend in terminologie en leer jezelf altijd bij

over verschillende onderwerpen

Wees inclusief wanneer je communiceert

Gebruik visuals tijdens het lesgeven

20



Blijf zelf leren
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Multinationale en
multiculturele
studiegroepen
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Leer van fouten en 
van je leerlingen
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Evaluatie
van 

Workshop 1
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LTT Event - Dag 1

Tot morgen!
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Disclaimer

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze 

publicatie vormt geen goedkeuring van de inhoud, die alleen de 

mening van de auteurs weergeeft, en de Commissie kan niet 

verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik van de 

informatie in deze publicatie.
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Disclaimer

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze 

publicatie vormt geen goedkeuring van de inhoud, die alleen de 

mening van de auteurs weergeeft, en de Commissie kan niet 

verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik van de 

informatie in deze publicatie.
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Online 

LTT evenement

1 januari 2021

Dag 2
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Introductie

Tijd Module 3/ 4/ 5 
Academisch en niet-Academisch

personeel

09:00 – 09:30 CET Introductie Workshop 2 

09:30 – 10:30 CET Presentatie Module 3 – Sociale kwesties

10:30 – 11:00 CET Activiteit Module 3 – Sociale kwesties

11:00 – 11:45 CET Lunchpauze - 45 minuten

11:45 – 12:45 CET Presentatie Module 4 – Internationale coaching

12:45 – 13:15 CET Activiteit Module 4 – Internationale coaching

13:15 – 13:30 CET Pauze – 15 minuten

13:30 – 14:15 CET Presentatie Module 5 – Covid-19

14:15 – 14:45 CET Activiteit Module 5 – Covid-19

14:45 – 15:00 CET Pauze – 15 minuten

15:00 – 15:30 CET Evaluatie van de dag

16:00 CET
Einde 29



Module 3 – Sociale kwesties

ACADEMISCHE GASTVRIJHEID 

VOOR INTERNATIONALE STUDENTEN IN HET HOGER ONDERWIJS
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Problemen met het verwerven van lokale 
kennis
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De stad De universiteit



Oplossing

 Deel informatie

 Neem de tijd om met studenten te praten

 Maak de website van je universiteit 
duidelijker
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Isolatie en vorming van 
sociale silo's
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Oplossing

 Academisch personeel

 Zorg ervoor dat alle klaslokalen zo zijn georganiseerd dat 
leerlingen uit verschillende culturen met elkaar kunnen 
communiceren

 Confronteer en rapporteer extreem isolationistisch gedrag

 niet-Academisch personeel
 Leg uit wat de voordelen en nadelen zijn van het niet doen

 Confronteer en rapporteer extreem isolationistisch gedrag

 Organiseer universitaire evenementen waar studenten uit 

verschillende landen met elkaar kunnen communiceren
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Lunchpauze
45 min
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Mentale problemen

36



37

Zowel Academisch als niet-Academisch personeel:

 Herken wanneer een van je studenten depressief is      
of last heeft van heimwee

 Meld deze studenten aan bij de verantwoordelijke universitaire 
autoriteiten, zoals de studentendecaan

Mentale problemen
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Module 4 – Internationale coaching

ACADEMISCHE GASTVRIJHEID 

VOOR INTERNATIONALE STUDENTEN IN HET HOGER ONDERWIJS
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Motivatie
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Oplossing

 Promoot de universiteit

 Rolmodellen

 Kansen creëeren 

 Resultaten op basis van 
oriëntatie op cijfers en scores
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Teamwork 
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Oplossing

 Wees inclusief en zorg ervoor dat iedereen wordt gehoord 
en deel uitmaakt van besluitvorming

 Laat leden elkaar beter leren kennen

 Werkstijlen

 Communicatie

 Conflicten oplossen

42



Communicatie
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Oplossing
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Pauze
15 min

45



46

Module 5 – Covid-19

ACADEMISCHE GASTVRIJHEID 

VOOR INTERNATIONALE STUDENTEN IN HET HOGER ONDERWIJS
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Covid-19
 Academisch personeel

 Geef alle studenten aan het begin van je college 5 minuten 
om verbinding te maken met de online leeromgeving

 Leerlingen kunnen niet meer naar de bibliotheek en hebben 
geen toegang tot leerlingcomputers

 Wees beschikbaar voor studenten via e-mail of via forums

 Herontwerp groepsprojecten zodat ze online kunnen 
worden gedaan

 Maak je lesmateriaal zo vanzelfsprekend mogelijk

 Online communiceren is anders dan face-to-face 
communiceren
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Covid-19
 niet-Academisch personeel

 Gebruik de webcam om zoveel mogelijk met studenten te 
praten

 Zet een systeem op waarin je urgente e-mail eerst 
prioriteit geeft en informeer studenten over hoe ze e-mails 
als urgent kunnen markeren

 Organiseer de informatie op de universitaire website op 
de juiste manier
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Evaluatie 
over 

Workshop 2
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LTT Evenement - Dag 2

Bedankt voor je deelname! 
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Disclaimer

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze 

publicatie vormt geen goedkeuring van de inhoud, die alleen de 

mening van de auteurs weergeeft, en de Commissie kan niet 

verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik van de 

informatie in deze publicatie.
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