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Beschrijving
Om beter te kunnen communiceren in en bij te dragen aan een vitale en
dynamische multiculturele Nederlandse samenleving is het belangrijk dat
studenten interculturele vaardigheden en competenties ontwikkelen. Daarnaast
is interculturele communicatie noodzakelijk om effectiever te kunnen
communiceren in het buitenland. Internationalisering staat hoog op de agenda's
van de meeste hbo-opleidingen in Nederland. Studenten worden aangemoedigd
om een jaar als uitwisselingsstudent aan een buitenlandse universiteit te
studeren of om een paar maanden stage te lopen in het buitenland.
'Interculturele communicatie' maakt studenten in het hoger beroepsonderwijs
nieuwsgierig om kennis te maken met andere culturen. De stof motiveert hen om
effectief te leren communiceren met mensen van andere culturen door middel
van oefeningen, rollenspellen en casussen uit concrete werk- en leersituaties
zoals in het onderwijs, in de zorg, met buitenlandse collega's en in de marketing,
kortom overal waar je met interculturele communicatie te maken kunt krijgen.
Het boek geeft verder oefeningen om de student te helpen beter te
communiceren met buitenlandse studenten en docenten in de
uitwisselingsprogramma's en op de internationale stageplaats. Ten slotte
besteedt het boek ook aandacht aan de interculturele vaardigheden die
studenten nodig hebben in een eventuele loopbaan in het buitenland.
Over de auteurs
De auteurs hebben een cultureel diverse achtergrond en zijn naast hun
werkzaamheden in het Hoger Beroepsonderwijs gevestigd als zelfstandig trainer
en consultant.

Recensie(s)
NBD|Biblion recensie
Dit boek stimuleert om met andere culturen kennis te maken. Aan de orde
komen in achtereenvolgende hoofdstukken: cultuur en interculturele

communicatie, de basiswaarden van Hall, basiswaarden van Kluckhohn, culturele
dimensies van Hofstede, van culturele aanvaring tot culturele synergie,
interculturele sensitiviteit als groeiproces en wonen, studeren en werken in het
buitenland: cultuurschok en thuiskeerschok. Het boek bevat opdrachten per
hoofdstuk. De auteurs hebben een cultureel diverse achtergrond en zijn onder
andere trainer en consultant. Het boek heeft een prettige lay-out en goede
afbeeldingen ter ondersteuning. Het is bedoeld voor studenten aan hogere
beroepsopleidingen om hen te motiveren effectief te communiceren met mensen
van andere culturen. Het is zeer praktisch door de oefeningen, rollenspellen en
casussen uit concrete werk- en leersituaties. Tegelijkertijd gaat het in op de
problematiek van communiceren met buitenlandse studenten en docenten in
uitwisselingsprogramma's en internationale stageplaatsen. Een aanrader voor
ieder, omdat hiermee begrip en communicatie tussen verschillende culturen
verbeterd kunnen worden.
(NBD|Biblion recensie, M. van Berkel)

