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IO 2: Tips voor het omgaan met interculturele 
aspecten in de context van training en opleiding  
 

DEEL A: Tips voor het gebruik van de catalogus 

1. Wat is de CIT4VET Open Online Catalogus? 
De CIT4VET Open Online Catalogue of Intercultural Tools for Vocational Education and Training 

is een online-applicatie die beschikbaar is als Open Leermateriaal (Open Educational Resource, 

OER). Het bevat gecategoriseerde tools voor interculturele trainingen en opleidingen, biedt 

trainingsmateriaal over cultuur en een handleiding voor het ontwikkelen van simulaties voor 

interculturele trainingen en opleidingen. 

De catalogus bestaat uit drie delen: 

1. Database van interculturele hulpmiddelen - verzameling van hulpmiddelen die 

ingezet kunnen worden bij interculturele trainingen en opleidingen. 

2. Trainingsmateriaal over interculturele interactie - e-learningmateriaal, met 

oefeningen en tests om interculturele vaardigheden in beeld te brengen. 

3. Handleiding voor het ontwikkelen van simulaties voor interculturele trainingen - 

bevat instructies over hoe de theorie kan worden toegepast in een trainingscontext en 

informatie over het ontwerpen van interculturele trainingsactiviteiten. 
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2. Hoe gebruikt u de Open Online Catalogus? 
De catalogus bevat een verzameling van interculturele hulpmiddelen en is eenvoudig opgezet. 
In de volgende paragrafen beschrijven wij hoe u de catalogus en alle functies kunt gebruiken. 

U heeft een PC, laptop of tablet met een bijgewerkte webbrowser nodig. U kunt de catalogus 
weliswaar ook bekijken met oudere browsers, maar wij raden u aan om de nieuwste browsers 
te gebruiken voor de beste gebruikerservaring. 

De database is gebouwd als een online resource, waarvoor u een internetverbinding nodig 
heeft. 

De interface is gebruikersvriendelijk en beschikbaar in de talen van de projectpartners. 

2.1 Database van interculturele hulpmiddelen 

Bladeren door de database 

De hoofdpagina van de database is een tabel met interculturele hulpmiddelen (tools). 
Bovenaan het scherm staan twee knoppen: Terug - als u deze pagina wilt verlaten en Tool 
toevoegen - als u een nieuw hulpmiddel wilt toevoegen. 
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De tabel is beschikbaar als Open Leermateriaal; u kunt deze dus gebruiken zonder in te loggen. 
De tabel is onderverdeeld in de volgende categorieën: 

• Naam – de naam/titel van de tool. 

• De wijze van interactie – de manier waarop het materiaal in de training kan worden 
toegepast: is het geschikt voor een groep, voor een individuele deelnemer of voor 
beide? 

• Culturele focus – de manier waarop in het materiaal het onderwerp 'cultuur' wordt 
benaderd: ofwel door zich te richten op een specifiek land of regio, ofwel door te 
verwijzen naar cultuur in het algemeen. 

• Kennis/Vaardigheden – het materiaal bevat theoretische kennis, of praktische 
vaardigheden, of beide. 

• Werkwijze – of het materiaal online of als download kan worden gebruikt. 

• Niveau – niveau van de gebruiker. 

De hoofdpagina van de Database wordt hieronder gepresenteerd.

 

Wanneer u op de naam van een tool klikt, ziet u één pagina met aanvullende informatie over 
de tool (single screen weergave) 

Weergave per tool 
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Elke tool heeft zijn eigen pagina. Alle tool-pagina’s hebben dezelfde structuur en bevatten 
dezelfde elementen. Op één scherm wordt aanvullende informatie over de tool getoond over 
aspecten zoals: 

• Beschrijving – korte beschrijving van het hulpmiddel met basisinformatie. 

• In een oogopslag – dit deel omvat: 

o Het niveau van de gebruiker. 

o Auteursrechtelijke status – of de tool onbeschermd is door het auteursrecht, 

beschermd is, of beschermd maar vrij te gebruiken is. 

o Interactie – de manier waarop het materiaal in de training kan worden 

toegepast. 

o Kennis/vaardigheden – het materiaal bevat ofwel theoretische kennis, of 

praktische vaardigheden, of beide. 

o Culturele focus – de manier waarop het materiaal het onderwerp ‘cultuur’ 

benadert. 

o Werkwijze – of het materiaal online of als download kan worden gebruikt. 

• Details – dit deel omvat: 

o Manier van leren – de manier waarop het hulpmiddel de inhoud presenteert: 

bijvoorbeeld als tekst, als video of als oefening. 

o Sector – de doelgroep waarvoor de tool is ontwikkeld. 

o Talen – de talen waarin de tool beschikbaar is. 

o Type van de tool – het nut voor de gebruiker van de tool: zelfontwikkeling, 

zelfevaluatie en trainingsmateriaal voor groepen. 

• Commentaar – toont de opmerkingen van andere gebruikers van de Open Online 

Catalogus. Meer informatie over deze sectie vindt u in het volgende subhoofdstuk van 

deze gids. 

• Evaluatie tool – wordt gebruikt om tools te evalueren. 

 
Voorbeeld van de single screen weergave: 



 

 

CIT4VET – Open Online Catalogue of 
Intercultural Tools for Vocational 

Education and Training 
2018-1-DE02-KA202-005051 

 

 

5 
Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Dit document geeft het standpunt van de auteur 
weer, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie uit dit 
document. 

 

Opmerkingen 

U kunt openbare en anonieme opmerkingen toevoegen om uw mening te geven over de 
tool. Dit gedeelte fungeert als een waardevol referentiepunt, aangezien het geverifieerde 
commentaren van andere gebruikers van de Open Online Catalogus bevat. 

U kunt hier uw mening geven over de tool en de website, en suggesties geven voor de 
inhoud. Het commentaar kan kort en eenvoudig zijn, of langer, in de vorm van een meer 
uitgebreide evaluatie door andere databasegebruikers. 
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Beoordelingsinstrument  
 
In dit gedeelte kunt u de tools evalueren. Bij de beoordeling van de tool moet u het aantal 
sterren (van 1 tot 5) voor elke categorie selecteren, daarna klikt u op de knop RATE. De 
evaluatie van de tool moet uiteraard na het gebruik plaatsvinden en de beoordeling moet 
betrekking hebben op alle categorieën. 
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Nieuwe tool toevoegen 
 
Als gebruiker kunt u een gereedschap toevoegen; u hoeft alleen maar op de knop ADD TOOL 
boven de tabel te drukken. 

 
 

Nadat u op de knop hebt geklikt, gaat u naar de pagina met het toevoegingsformulier. U dient 
alle benodigde informatie op te geven, beschreven in de ‘single view’ sectie hierboven. Als u 
klaar bent, drukt u op de ADD-knop, die uw formulier verzendt en uw tool in de database 
opslaat. 

Attentie 
Als u een nieuwe tool wilt toevoegen, moet u alle velden invullen. Als één veld leeg is, kan het 
formulier niet worden verzonden. De gebruiker wordt geattendeerd op een leeg veld door het 
bericht ‘Veld kan niet leeg zijn’. 

2.2 Trainingsmateriaal over cultuur 

Dit deel bestaat uit e-learning materiaal, met oefeningen en tests die een zelfevaluatie van 
interculturele competenties mogelijk maken. De online trainingsmodules zijn bedoeld om 
opleidingsprofessionals te helpen beter om te gaan met de interculturele aspecten van hun 
werk.  De modules helpen opleidingsprofessionals om hun eigen culturele achtergrond(en) en 
die van hun cursisten beter te begrijpen door het verstrekken van interculturele 
basisinformatie, actuele interculturele modellen, beproefde oefeningen en geldige en 
betrouwbare vragenlijsten. Deze maken de zelfevaluatie van de eigen waardeoriëntaties en 
interculturele competenties mogelijk. 
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Het trainingsmateriaal is onderverdeeld in vier modules die een inleiding geven op relevante 
interculturele onderwerpen: 

• Concept van cultuur, met definities van de term ‘cultuur’ en verschillende 
benaderingen ervan. 

• Cultuurmodellen, met visualisatie van de term ‘cultuur’ en actuele modellen om 
cultuur te benaderen. 

• Impact van cultuur bij opleidingen en trainingen, waarbij wordt getoond hoe culturele 
achtergronden invloed kunnen hebben op een cultureel diverse klas. 

• Trends in het veld, met nieuwe trends over hoe interculturele thema’s worden gezien 
in de samenleving en in het bedrijfsleven. 

Elke module heeft dezelfde structuur: hij bestaat uit een korte inleiding, de uitwerking van de 
inhoud en oefeningen om de leervoortgang te testen. 

Klik op ‘OPEN MODULE’ om naar de module te gaan. 

Klik op de knop ‘VOLGENDE PAGINA’ onderaan de pagina als u verder wilt gaan. 
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Aan de rechterkant van de pagina heeft u een tabel met inhoud. Druk op het gedeelte waarin u 
geïnteresseerd bent en begin met lezen.

 

2.3 Gids voor het ontwikkelen van simulaties voor interculturele training 

Deze module bevat instructies over hoe u de theorie kan toepassen in een trainingscontext en 
informatie over hoe u deze kunt ontwerpen. U leert hier welke factoren bijdragen aan nuttige 
methodieken, wat een simulatie is, een structuur van een simulatie, hoe u een simulatie kunt 
ontwerpen en hoe u nuttige tips over simulaties en oefeningen in het algemeen kunt 
toepassen in uw training. Aan de rechterkant van de pagina staat een inhoudsopgave. Druk op 
het onderdeel waarin u geïnteresseerd bent en begin met lezen. 

Klik op de knop ‘VOLGENDE PAGINA’ (Next page) onderaan de pagina als u verder wilt gaan. 
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