Internationale week Hanzehogeschool

Diversiteit in Communicatie
26 - 30 november 2018
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Algemene informatie

In de internationale week van de Hanzehogeschool Groningen staat het stimuleren
van interculturele bewustwording door middel van het ontmoeten van andere culturen
en het uitwisselen van kennis en ervaringen, centraal. We zullen dit doen door middel
van een gevarieerd programma dat onder andere bestaat uit verschillende
workshops, een training, diverse excursies, een pubquiz en een djembé-sessie.

Een beknopt overzicht van het programma vind je verderop in dit programma en in
de bijlage. Het programma van de workshops en excursies is nog onder voorbehoud.
Aan de week nemen in totaal maximaal 60 studenten deel, voor de helft studenten
van de Hanzehogeschool zelf en daarnaast studenten van de hogescholen Fontys
(Eindhoven), Saxion (Deventer), Howest (Brugge), VIVES (Kortrijk) en Thomas More
(Antwerpen).
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Overzicht programma
N.b. onderdelen met een * zijn nog onder voorbehoud

Maandag
Middag:

Ontvangst (vanaf 13.00 op het station of om 14.00 op de
Hanzehogeschool) en kennismakingsactiviteiten

Avond:

Samen eten

Dinsdag
Ochtend:

Training Interculturele Communicatie.

Middag:

Excursie naar het Centraal Orgaan Asielopvang (COA)

Avond:

Pubquiz georganiseerd door de studentassistenten

Woensdag
Ochtend:

Workshop ronde 1
Gekozen kan worden uit de volgende workshops (zie bijlage 1 voor de
beschrijving van de verschillende opties):
-

Excursie vrouwencentrum Jasmijn (multicultureel vrouwencentrum)

-

Workshop NLP: ‘Workshop Jouw mening over een ander, over wie zegt
dat wat?’ door Lilian Eggens en René van Scheltinga

-

Workshop Creativiteit bij de Hanze Ontwerpfabriek*

-

Workshop: ‘Communiceren binnen de dovencultuur’.

Middag:

Op pad met een Buddy in Groningen!

Avond:

Vrije avond
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Donderdag
Ochtend:

Workshop ronde 2
Gekozen kan worden uit de volgende workshops (zie bijlage 2 voor de
beschrijving van de verschillende opties):
-

Workshop: ‘gebruik van e-mail en chat in de hulpverlening’ – door
Miriam van der Veen van Accare.

-

Workshop Improvisatietheater- door Esther de Jong

-

Workshop ‘De opvang van asielzoekers en het ‘verhaal van een
vluchteling’ – verzorgd door medwerkers COA*

Middag:

Workshop Profileren- door Tess Schra

Workshop Djembé door Moustapha Seck
Moustapha Seck verzorgt djembécursussen, -workshops en optredens
voor bedrijven, scholen en particulieren in heel Nederland én over de
grens. Hij groeide op in een Senegalese griotfamilie en maakt middels
muziek, zang en het gesproken woord allerlei soorten nieuws
wereldkundig. Moustapha heeft niet alleen een perfecte beheersing van
de traditionele West-Afrikaanse percussie maar ook jazz en LatijnsAmerikaanse ritmes heeft hij in de vingers. Hij werkt samen met
nationale en internationale muzikanten.

Als workshopleider weet Mustapha op een authentieke en inspirerende
wijze, met grote en kleine groepen hele ritmische en opzwepende
jamsessies aan te gaan die een ervaring op zich zijn.
(Bron: http://www.moustaphaseck.nl/)

Avond:

Documentaires kijken, diner en eindfeest

Vrijdag
Ochtend:

Ontbijt en uitzwaaien
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Kosten
De kosten voor deelname aan de week zijn €165. Hierin inbegrepen zijn
accommodatie in het jongerenhotel (slaapzalen), ontbijt, twee keer diner.
Niet inbegrepen zijn de reis naar en van Groningen, vervoer in Groningen, lunch op
alle dagen, diner op dinsdag en woensdag.
Locatie en accommodatie
Hanzehogeschool
De meeste activiteiten vinden plaats in het gebouw van Toegepaste Psychologie van
de Hanzehogeschool. De hogeschool bevindt zich op de campus buiten het centrum
van Groningen, maar is met de bus goed bereikbaar.
Adres Hanzehogeschool:

Marie Kamphuisborg
Zernikeplein 23
9747 AS Groningen
T: +31 (0)50 595 3312

Jongerenhotel
De inkomende studenten overnachten in Jongerenhotel Simplon in het centrum van
Groningen. In- en uitchecken kan tussen 15.00 en 22.00. Het hotel is tussen 12.00
en 15.00 gesloten.
Adres Simplon Jongerenhotel:

Boterdiep 73
9712LL Groningen
050 3135221
E: info@simplonjongerenhotel.nL
W: www.simplonjongerenhotel.nl

Contact
Voor meer informatie over de internationale week van de Hanzehogeschool kun je
een mail sturen naar internationaal-tp@org.hanze.nl.
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Bijlage 1: Informatie over de workshops en excursies op dinsdag
N.B. sommige onderdelen van het programma zijn nog onder voorbehoud.

Werkveldbezoek Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn

Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn is een plek waar vrouwen met verschillende
achtergronden en culturen elkaar ontmoeten en waar hen de gelegenheid wordt
geboden om uit hun isolement te komen en contacten op te bouwen.
Jasmijn is gericht op de bewustwording van de maatschappelijke positie van vrouwen
door hen te wijzen op het belang van het kunnen en durven kiezen waar het gaat om
de inrichting van het leven binnen bestaande mogelijkheden. Ook worden vrouwen
attent gemaakt op aanwezige keuzemogelijkheden en ondersteund bij het maken
van keuzes (bron: http://www.jasmijn.info/home).

Workshop Jouw mening over een ander, over wie zegt dat wat?
Door: René van Scheltinga

Ken je dat......? Dat mensen veel tijd en energie besteden aan pogingen om (goed)
met een ander te communiceren, de ander te overtuigen van eigen standpunten of
ideeën, of er achter proberen te komen hoe de ander denkt of zich voelt? Vaak
blijven ze achter met een gevoel van "ik heb geen idee wat hij of zij nou echt bedoelt"
of "we hebben wel gepraat, maar heeft de ander mij nou echt begrepen?". Ondanks
oprechte pogingen om goed contact met de ander te maken blijkt dit in de praktijk
nog niet altijd even makkelijk. Soms kun je het gevoel krijgen dat je een ander niet
kunt bereiken en tegen een muur aanpraat. En hoe meer jij je best doet om de ander
te bereiken, des te sterker wordt dat gevoel!
Diversiteit in communicatie ontstaat mede door verschillen in bijvoorbeeld taal,
herinneringen, ervaringen of waarden, die vaak hun oorsprong vinden in de cultuur
waarin iemand is opgegroeid of waar iemand deel van uit maakt. Hoe zou het jou
helpen als je weet hoe deze verschillen ontstaan en hoe je er mee om kunt gaan? In
deze workshop gaan we in op:
- Hoe werkt communicatie?
- Hoe kan jouw communicatie voor jou werken?
- Hoe ontstaat variëteit in communicatie?
- Hoe kun je in je communicatie variëren?
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Workshop creativiteit bij de Hanze Ontwerpfabriek

De ontwerpfabriek is een plek op de campus van de Hanzehogeschool waar je niet
morgen maar vandaag aan de slag kan met je ambitie, je idee of een lastig
probleem. Of het nu gaat om studenten, docenten, werkveld, onderzoekers of
managers, iedereen ziet het belang van het samen ontwikkelen en verzilveren van
ontdekkingen, kennis, vaardigheden, talenten en uitvindingen, ten gunste van
(sociale) innovatie. Bij de ontwerpfabriek buig je je middels het zogenaamde ‘design
thinking’ over een prangende vragen of thema’s en wordt er op een onconventionele
manier naar oplossingen gezocht door samen praktisch en creatief aan de slag te
gaan.
(Bron: http://hanzeontwerpfabriek.nl/?page_id=2)

Workshop: ‘communiceren binnen de dovencultuur’
Door Annemieke van Kampen
Dovencultuur is een onbekend, breed concept voor iedereen. Bestaat er echt de
cultuur van Doven in Nederland, of toch over de hele wereld? Zo ja, wat is
Dovencultuur dan? Welke aspecten van Dovencultuur zijn er? Zijn er bijvoorbeeld
verschillen in humor en omgangsvormen? En zijn de cultuurverschillen tussen doven
en horenden vergelijkbaar met de verschillen tussen Nederlanders zonder migratieachtergrond en culturele minderheidsgroepen zoals Marokkanen en Turken?
Op deze en andere vragen, probeert Annemieke van Kampen tijdens de workshop
een antwoord te geven. Dit aan de hand van een rollenspel, audiovisuele middelen,
ervaringsuitwisseling, discussies en de inzet van tolken Nederlandse gebarentaal.
Annemieke van Kampen is een Dove docent die in het buitenland is afgestudeerd
aan de mastersopleiding Deaf Studies als het onderdeel van sociale wetenschappen
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Bijlage 2: Informatie over de workshops en excursies op donderdag
N.B. sommige onderdelen van het programma zijn nog onder voorbehoud.

‘De opvang van asielzoekers en het ‘verhaal van een vluchteling’
Door Leon Dozy
In deze workshop zal er iemand van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
(COA) over zijn/haar werk komen vertellen. Daarnaast zal er een vluchteling
uitgenodigd worden die zijn/haar persoonlijke vluchtverhaal komt vertellen.

Workshop ‘Improvisatietheater – de bijdrage van diversiteit aan een scene’
Door: Esther de Jong, dramatherapeut, teamcoach en trainingsacteur

Improvisatietheater is theater maken vanuit het Niets. Alles ontstaat terplekke, niets
is voorbereid. Het enige wat je hoeft te doen is niet teveel nadenken en volledig
openstaan voor de impulsen van jezelf en de ander. Hoe doe je dat? Openstaan? In
deze workshop laat ik jullie kennismaken met de basisbeginselen van
improvisatietheater. Tevens gaan we onderzoeken wat belangrijke vaardigheden zijn
bij het maken van scènes. En hoe zou je deze ook kunnen inzetten binnen
(interculturele) communicatie?
Samenwerken, accepteren en vooral heel veel doen staat voorop! Theater moet
vooral ervaren worden!

Workshop ‘chatten in de hulpverlening’
Door Mirjam van der Veen, trainer e-health en online behandelaar van 99gram.nl.

99gram.nl is een initiatief van Accare. Het is een website voor jongeren met vragen
over ‘lijf en leven’. De website biedt een uitgebreid aanbod van online
informatievoorziening, forum, chat- en e-mailcontact, een zelfhulpcursus en online
behandeling voor jongeren met eetproblemen.
In de workshop die Mirjam en Simone geven, leer je aan de hand van theorie en
praktische opdrachten de beginselen voor het voeren van professionele
chatgesprekken. Een uitdaging bij deze gesprekken is om zonder de mogelijkheid tot
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non-verbale communicatie toch een goed cliëntcontact tot stand te brengen waarbij
aangesloten wordt bij de hulpvrager en de cliëntvraag verhelderd wordt.
Zie voor meer informatie over 99gram.nl: www.99gram.nl

Workshop Profileren
Door Tess Salverda-Schra

Wil jij werk of een stage waar jij gelukkig van wordt? Wil jij ergens stagelopen/werken
dat goed aansluit bij wat jou drijft? Maar wat drijft jouw precies als Toegepast
psycholoog in wording? En hoe kun je je zo sterk mogelijk profileren? Vergroot je
kansen op de arbeidsmarkt, met het volgen van de training ‘Profileren’! In deze training
ontdek je wat jou drijft en waarin jij je kunt onderscheiden. Ga samen met elkaar en
alumnus Tess Salverda-Schra, de diepte in om zo richting te geven aan jouw
toekomstige (studie-)loopbaan!
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