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Verschillen in cultuur, vluchten of gezinshereniging. Elke 
ambulante gezinswerker komt in de dagelijkse praktijk in 
aanraking met andere culturen of gezinnen met een 
vluchtverhaal. Om je beter uit rusten in je dagelijkse werk als 
professional heeft de HAN samen met YOIN en IAG jeugdhulp 
van entrea lindenhout de pilot opleiding IAG-V ontwikkeld. In 
het najaar van 2020 start hier een tweede uitvoering van. 
Samen gaan we je toerusten om passende antwoorden te 
vinden op de vragen die spelen rondom diversiteit van je 
cliënten, opgroeien binnen twee culturen en/of vragen die 
spelen na gezinshereniging van vluchtelingen. Zodat je nog 
beter je dagelijkse werkzaamheden kunt doen.

VOOR WIE
Voor organisaties die hun hulpverleners willen laten ontwikkelen 
en verdiepen op het gebied van transcultureel werken. 
Organisaties waarbij medewerkers in hun dagelijkse werk te 
maken hebben met meervoudige of complexe (gezins-)
problematiek, en waarbij de ervaren moeilijkheden onder andere 
gevolg zijn van de migratie en/of cultuurverschillen. De pilot 
IAG-V is een volwaardige post-hbo opleiding met een diploma.

OVER DE PILOT
Het initiatief voor de pilot opleiding is ontstaan vanuit de behoefte 
de gezinsbehandelaren beter toe te rusten in hun werk met 
gezinnen met een vluchtverhaal. Vanuit het werken met alleen-
staande minderjarige vluchtelingen zagen we dat gezins-
hereniging met ouders niet altijd gemakkelijk verliep. Jongeren 
moeten weer wennen aan het feit dat ouders opvoeden en 
ouders zijn zoekende naar een passende manier van opvoeden,

in een land dat ze nog niet kennen. Gelukkig gaat het vaak goed, 
maar er zijn gezinnen die extra hulp nodig hebben. Hulpverleners 
merkten dat zij niet altijd een passend antwoord hadden op de 
vragen van deze gezinnen.  In de praktijk bleek dat een aantal 
vragen van deze gezinnen dezelfde vragen zijn als andere 
gezinnen met een migratieachtergrond; zoals hoe voed ik op 
binnen twee culturen? Daarnaast bleek dat de Nederlandse 
manier van hulpverlenen niet altijd aansloot bij deze gezinnen.
Met diverse experts gespecialiseerd in het transcultureel en 
systematisch werken is samengewerkt om de opleiding een 
goede basis te bieden op dit gebied.

WAT GAAN WE DOEN?
Van en met elkaar leren rondom het thema transcultureel 
systemisch werken binnen de opleiding Intensief Ambulante 
Gezinsbehandeling. Leven en werken in een multiculturele 
samenleving betekent dat het communicatieproces tussen 
mensen beïnvloed wordt door verschillende culturele achter-
gronden. Transcultureel werken is een manier om culturele 
verschillen te overbruggen. Dit vraagt van hulpverleners dat zij 
aandacht hebben voor het gehele systeem van de cliënt en 
daarbij gevoelig worden voor de diversiteit van hun cliënten. Dat 
ze niet uitgaan van één wereld- of mensbeeld, maar beseffen dat 
er verschillende beelden bestaan. De hulpverlener moet bewust 
zijn van zijn eigen systeem en culturele achtergrond om de 
diversiteit van zijn cliënt te zien en te waarderen.
 
Thema’s die onder andere aan bod komen zijn: biculturaliteit, 
tempo van integreren, eer/eerherstel, omgaan met verlies, 
discriminatie, relatieproblemen en verschil in coping.



RESULTAAT
De pilot opleiding IAG-V biedt jou en je organisatie een goede 
basis om stevige ondersteuning te bieden in de dagelijkse 
praktijk en bij te dragen aan de opvoedkracht en draagkracht van 
het gezin. Daarbij is kennis opgedaan van de cultuuraspecten met 
betrekking tot de opvoeding en ook de sensitiviteit om de cultuur 
van het betreffende gezin en de Nederlandse cultuur te 
verenigen, zonder verlies van identiteit.
 
Je leert als hulpverlener je interventies te laten aansluiten op het 
wereldbeeld van de ander, daarbij leer je dus ook af te wijken van 
hetgeen je vanuit je eigen socialisatie, opleiding en wereldbeeld 
gewend was te doen.

SAMENWERKING
We bieden de IAG-V aan in samenwerking met YOIN en andere 
organisaties om van en met elkaar te leren wat de kracht 
transcultureel systemisch werken is.  In het creëren van de meest 
passende antwoorden maken we gebruik maken van onderzoek 
van PHAROS naar gezinsherenigingen en van de kennis van het 
NIDOS, ZonMW en NJI.
Op het gebied van cultuursensitief werken maakten we gebruik 
de enorme kennis van het Netwerk Cultuursensitief werken op dit 
gebied. 
 

HEB JE INTERESSE?
Wil jouw organisatie leren wat de kracht is van transcultureel 
systemisch werken? Omgaan met hulpvragen van een gezin met 
een migratie-achtergrond?  Of zijn er vragen of ideeën over deze 
opleiding?
 
Neem dan contact op met de opleidingscoördinator: 
Anita Verstegen | anita.verstegen@han.nl
.
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Leslocatie
In overleg met de deelnemende organisaties wordt 
een passende locatie gekozen.

Taal
Nederlands

Studievorm
Post-hbo

Startmoment
Najaar 2020

Titel Niveau
Post-hbo

Diploma
Bewijs van deelname of certificaat

Studiebelasting
totaal 840 uur (verspreid over 1 jaar; 13 lesdagen, 
6 intervisiebijeenkomsten en zelfstudie)

han.nl/iag

IN HET KORT

https://www.yoin.nl/wat-doet-yoin-overzicht/iagv
https://netwerkcultuursensitiefwerken.nl/
https://www.han.nl/opleidingen/post-hbo/iag-intensieve-ambulante-gezinsbehandeling/

