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Interculturele medewerker
                                                             dagopleiding 

www.hik.be

Achterbos

Jozef Calasanzstraat 4, 2400 Mol 
Tel.: 014 31 70 61 - mol@hik.be

CAMPUS MOL

Lesplaats 

Je volgt les op Campus Mol (Jozef Calasanzstraat 4, 2400 
Mol). De lessen Aanvullende algemene vorming zijn te volgen 
op Campus Herentals DTL (Kerkstraat 38, 2200 Herentals) en 
Campus Mol (Jozef Calasanzstraat 4, 2400 Mol).

facebook.com/cvoHIK



Wat houdt deze opleiding in? 
Onze samenleving is diverser dan ooit. 
Als interculturele medewerker werk je 
met mensen uit een andere cultuur of met 
mensen uit een maatschappelijk kwetsba-
re groep. Je bouwt bruggen tussen cliën-
ten en hulpverleners of tussen cliënten en 
organisaties of scholen. Je gaat op zoek 
naar groeimogelijkheden en kansen voor 
kwetsbaren in onze maatschappij en pro-
beert mee drempels te verlagen. Het orga-

niseren van activiteiten, projecten of ont-
moetingsmomenten helpt je om concreet 
met je doelgroep aan de slag te gaan.

Tijdens de les- en stagemomenten ver-
werf je onder meer inzichten omtrent in-
terculturele communicatie en diversiteit, 
actuele tendensen in de hulpverlening en 
het correct begeleiden van groepsactivi-
teiten. 

Welke modules zitten er in deze opleiding?

Communicatie

Iets voor jou?
Jij bent iemand die:
 gemotiveerd is om te werken met 
 mensen uit een andere cultuur of met  
 mensen uit een maatschappelijk 
 kwetsbare groep
 wilt werken aan zijn/haar 
 basishouding en kritisch naar 
 zichzelf kan kijken

 minimum 18 jaar is en heeft voldaan  
 aan de voltijdse leerplicht
 een infomoment van Interculturele  
 medewerker op onze campus gevolgd  
 heeft

Welk traject volg je?

Welk diploma of certificaat behaal je?
Als je geslaagd bent voor alle modules ontvang je op het einde van de opleiding het 
erkend certificaat Interculturele medewerker. Heb je ook de opleiding Aanvullende alge-
mene vorming gevolgd en succesvol afgerond, dan ontvang je je diploma secundair 
onderwijs.

Wat kan je na de opleiding? 
 aan de slag in allerhande organisaties of voorzieningen die   
 met mensen uit een andere cultuur of met mensen uit een   
 maatschappelijk kwetsbare groep werken: zoals asiel- 
 centra, kringloopcentra, wijkwerking, CAW, 
 Kind en Gezin, …  
 verder studeren: mogelijke vervolgopleidingen  
 in het hoger onderwijs zijn Maatschappelijk  
 werk,  Sociaal cultureel werk, Gezinsweten- 
 schappen en Orthopedagogie

De opleiding wordt modulair georganiseerd. Zo kan je de opleiding op je eigen tempo volgen.

1. Je traject loopt over 1 jaar. Je volgt 2,5 dag les per week en 2 dagen stage.

2. Je traject loopt over 2 jaar. Je volgt 1,5 dag les per week en 1 dag stage. Dit traject  

 kan je combineren met de opleiding Aanvullende algemene vorming als je nog geen  
 diploma secundair onderwijs hebt behaald.

Trajecten op maat zijn individueel bespreekbaar.

Communicatietechnieken

Interculturele communicatie

Methodisch handelen

Professionaliteit en deskundigheid

Interculturele diversiteit

Empowermentgericht werken

Humane inzichten

Deontologie en beroepsethiek

Functioneel observeren

Cliëntgerichte begeleiding

Actuele tendensen in de hulpverlening

Werken met anderen

Groepsprocessen begeleiden

Groepsactiviteiten begeleiden 

Teamgericht samenwerken

Teamondersteunend werken

Technische vaardigheden

Methodische begeleiding IW

Methodisch werken

Functionele informatieve vaardigheden

Organisatorische vaardigheden

Seminarie

Kwaliteitszorg

Begeleide intervisie IW 1-2-3

Stage (in totaal 420 uur)Er is mogelijkheid tot leerondersteuning.


