
Postgraduaat verbonden aan de bachelor Toegepaste Psychologie > op vaste lesdag > Antwerpen

NEEM CONTACT OP MET DE OPLEIDINGSMANAGER OM JE AAN TE MELDEN
VOOR 2023-2024 OF REGISTREER JE VOOR EEN VRIJBLIJVEND
KENNISMAKINGSGESPREK.

PERSPECTIEVEN OP CULTUURSENSITIEF HANDELEN IN HET ONDERWIJS EN
DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Jij hebt een master-, bachelor- of graduaatsdiploma in de humane wetenschappen.
Jij werkt als dienst-, zorg-, of hulpverlener of je staat in het onderwijs.
Je wil je graag verder specialiseren en je interculturele vaardigheden versterken.
Je wilt meer inzicht krijgen en beter leren omgaan met andere mens- & wereldbeelden.
In deze opleiding ontwikkel je intercultureel vakmanschap.
Je leert via interactieve lezingen, workshops en creatieve werkvormen.
Intercultureel bemiddelen, coachen en hulpverlenen worden jouw sterktes.
Je wordt uitgedaagd om het geleerde te vertalen en te bevragen in de praktijk tijdens intervisiemomenten.
Je maakt de theorie concreet met persoonlijke portfolio-opdrachten.
Je wordt uitgedaagd om in diepte te reflecteren over je eigen culturele rugzak.
De opleiding telt vier modules en duurt een jaar.
Je krijgt les in een heterogene en multidisciplinaire deelnemersgroep.
Je volgt voornamelijk les op dinsdag.

Interculturele Hulpverlening

BRUIKBAAR IN DE PRAKTIJK

De deskundigheid van de docenten,
zowel intern als extern, zorgt voor
concrete linken naar de praktijk
waardoor de inhoud van dit
postgraduaat actueel en nuttig is voor
elke deelnemer.

BEWUSTWORDINGSPROCES

De verschillende modules worden
interactief gegeven door experten in
hun eigen vakgebied. Ze geven je
bredere, andere perspectieven en
inzichten en zetten zo een
bewustwordingsproces in gang.

SAMENWERKINGSVERBAND

Dit postgraduaat is een
samenwerking tussen Thomas More,
opleiding Toegepaste Psychologie,
CIMIC en Associatie KU Leuven.

Meer weten?
Surf naar thomasmore.be/pg-ich-an

Sofian El Bouazati
Coördinator en docent

sofian.elbouazati@thomasmore.be

fb.com/ThomasMoreBE/

Campus Sanderus
Molenstraat 8 - 2018 Antwerpen

#weareantwerpen

thomasmore.be/sanderus

https://www.thomasmore.be/pg-ich-an
https://www.facebook.com/ThomasMoreBE/
https://thomasmore.be/sanderus


OPBOUW

Het postgraduaat bestaat uit interactieve lezingen en workshops gegeven door eigen en gastdocenten, deskundig in hun vakgebied. Dit
combineren we met een intervisietraject. Aan de hand van portfolio-opdrachten verwerk je de aangeboden inhoud op een eigen en creatieve
manier.

VAKKEN

Dit postgraduaat omvat 20 studiepunten met 84 contacturen.Het curriculum bestaat uitvier modulesdie als totaalpakket worden aangeboden. De
thema’s die we behandelen zijn:

Ik en de ander: over identiteit en interculturaliteit in de hulpverleningsrelatie.
Eerste kennismaking met andere mens- & wereldbeelden.
Interculturele vaardigheden.
Best practices – concrete tools om samen te werken in de superdiverse samenleving.

De opleiding vindt plaats op 14 dinsdagen in Antwerpen.Wat neerkomt op28 dagdelen.

DOELPUBLIEK

We streven naar een heterogene en multidisciplinaire deelnemersgroep waarbij leren van elkaar van belang is:

masters en professionele bachelors in humane wetenschappen;
gelijkgesteld door (werk)ervaring in het domein van de interculturele hulpverlening. Jij werkt als dienst-, zorg-, of hulpverlener of je staat in het
onderwijs.

KOM KENNISMAKEN

Dit was alvast wat uitleg over de opleiding. Ons visitekaartje.
Maar verwacht gerust meer! Infosessies, opencampusdagen, open
lessen, rondleidingen … online en on campus. Kom kennismaken
en stel ons al je vragen!

thomasmore.be/komkennismaken
info@thomasmore.be

STUDENTENVOORZIENINGEN

Studeren, dat hoort de beste tijd van je leven te worden. En dat
nemen we bij studentenvoorzieningen heel serieus! Op kot of met
de trein? Centen voor studenten? Gezond eten op de campus? Je
hart luchten en zorgen aanpakken? Reken maar op stuvo!

thomasmore.be/studentenvoorzieningen
stuvo@thomasmore.be
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