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Studenten komen steeds vaker mensen uit andere culturen tegen, over de grens of in
hun eigen omgeving. Om goed met (interne) diversiteit en verschillende perspectieven
en verwachtingen om te gaan zijn ze gebaat bij sterke interculturele vaardigheden.
Ben jij op zoek naar een toegankelijke methode voor het versterken van die
interculturele vaardigheden?

Globitrotter is een bordspel dat ontworpen is om studenten te laten oefenen met
interculturele dilemma’s die ze kunnen tegenkomen wanneer ze mensen uit andere
culturen ontmoeten. Aan de hand van een eigen reismissie lossen ze allerlei situaties op
en discussiëren ze met hun medespelers. Hoe gaan ze er bijvoorbeeld mee om als ze
tijdens een stage in Suriname bij een kinderopvang ineens op alle 26 kinderen moeten
letten? Wat doen ze als, tijdens een meeloopdag in het Belgische onderwijs, ineens
iedereen opstaat voor de docent?
Studenten oefenen met Globitrotter, vaak zonder het zelf door te hebben, met
vaardigheden als empathie, nieuwsgierigheid, flexibiliteit en onderhandelen.
Globitrotter stimuleert ze zo om bewuste en bekwame wereldburgers te worden die
zich handig, verantwoord en met vertrouwen bewegen in een globaliserende wereld.
Doe je mee met de Globitrotter workshop?

Dan gaan we je niet uitleggen hoe Globitrotter werkt: je gaat dit zelf ervaren door het
spel te spelen. Juist door zelf met het spel aan de gang te gaan merk je het beste welke
waarde deze methode kan toevoegen voor jouw studenten. Wel leggen we je kort uit
welke theorie en gedachte er aan het bordspel ten grondslag ligt.

Benieuwd wat andere docenten zeggen over Globitrotter?

“Globitrotter is heel praktisch is. Je kunt wel een theoretische cursus geven, maar dan blijft
het voor studenten zo’n ver van je bed show. Met dit spel gaan ze echt denken: ‘hoe handel
ik eigenlijk?’.
“Het mooie aan het spel is dat het om levensechte situaties gaat. En dat het niet blijft bij
stereotypen als ‘Belgen eten friet’. Studenten zetten zonder dat ze het door hebben echt
stappen als het gaat om denken buiten de stereotypen.”
Inmiddels nieuwsgierig en reislustig geworden? Dan zien wij je, in ronde twee, graag aan
de Globitrotter-keukentafel. Goede reis!

