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Start van de testfase

De testfase voor de CIT4VET-producten is net 
begonnen. Het is belangrijk om de mening te kennen 
van opleidingsprofessionals en degenen die een 
beroepsopleidingsinstelling vertegenwoordigen om 
nuttige en effectieve instrumenten aan te bieden. Als u 
wilt deelnemen, neem dan contact met ons op via onze 
Facebook-pagina, we sturen u graag de link naar de 
vragenlijst.

De partners van het project CIT4VET - Open Online
Catalogus van Interculturele Hulpmiddelen voor
Beroepsonderwijs en -training kwamen op 17 en 18
januari in Rzeszow (PL) bijeen voor de derde
projectbijeenkomst.
In de stad die nog steeds in kerststemming was,
werden zij verwelkomd door Danmar Computers. De
partners van CIT4VET zorgden voor de laatste
afwerking van de Catalogus en de Richtlijnen en
bepaalden de testfase die in de komende maanden
zal plaatsvinden.
Zoals in elke vergadering kwam het
projectmanagement aan de orde en spraken de
partners over de verspreiding, de evaluatie en het
beheer in het algemeen.
De vierde en laatste bijeenkomst wordt in september
2020 in Hilversum (Nederland) gehouden.

LaLaatste project vergaderingenst Project meetings

11 Mei 2020
Online Meeting om de volgende stappen van het 
project te bepalen:
De afronding van de projectresultaten en het begin 
van de testfase.



Hoe kunnen interculturele misverstanden in het 
beroepsonderwijs en bij trainingen worden voorkomen?

Miscommunicatie in een interculturele ontmoeting kan verschillende oorzaken hebben. In Module 3 maakt u kennis
met de struikelblokken in de interculturele communicatie, zoals de neiging van ieder mens tot cultureel bepaalde
aannames en stereotypen. Het trainingsmateriaal van Module 4 ("Hoe vermijd ik interculturele misverstanden in
beroepsonderwijs en training") helpt u om interculturele misverstanden te vermijden. Het trainingsmateriaal geeft u de
mogelijkheid om uw intercultureel bewustzijn te vergroten en helpt u om de uitdagingen van interculturele
communicatie beter te begrijpen. In Module 4 leert u om uw interculturele ontmoeting kritisch te beoordelen en te
verbeteren en meer neutrale observatievaardigheden te ontwikkelen.
Een ander nuttig instrument dat zal worden voorgesteld, is het model van zelfreflectie. Dit model kan u dienen als een
praktisch instrument om u te begeleiden bij de adequate beoordeling van een interculturele situatie in uw klaslokaal.

Voorstelling van het trainingsmateriaal

In het tweede nummer van onze nieuwsbrief zijn we 
begonnen met het introduceren van de onderwerpen 
die in de interculturele trainingsmodules aan bod 
komen; we gaan nu over naar de laatste drie modules.
U kunt al onze nieuwsbrieven vinden op onze website.

De invloed van cultuur op het beroepsonderwijs en training

In de afgelopen decennia zijn de samenlevingen binnen de EU door migratie cultureel heterogener geworden. De 
samenlevingen in de EU moeten zich op alle niveaus aanpassen, niet alleen op politiek, institutioneel en economisch 
gebied, maar ook op individueel niveau. Elk individu moet dagelijks met cultureel diverse mensen omgaan.  
De veranderingen in de EU-samenlevingen weerspiegelen zich ook in de samenstelling van de klaslokalen die steeds 
meer cultureel divers worden met deelnemers en opleiders uit verschillende culturen. Als opleidingsprofessional heeft 
u misschien gemerkt dat de culturele heterogeniteit in uw klaslokaal gepaard gaat met nieuwe uitdagingen. Hoe kunt u 
leerlingen uit een andere cultuur en met andere leergewoonten betrekken? Hoe kunt u rekening houden met de 
leerbehoeften van de deelnemers en u als trainer aanpassen? Hoe weet u welke leermethoden uw deelnemers kunnen 
gebruiken vanwege hun culturele achtergrond? 
Trainers moeten zich bewust zijn van het belang van cultuur als een factor die de effectiviteit en duurzaamheid van de 
training bepaalt. Dit is een belangrijke stap om de behoeften van de deelnemers in de klas te kunnen begrijpen. In 
module 3 "De impact van cultuur op beroepsonderwijs en training (VET)" van het CIT4VET-project krijgt u 
basisbegrippen over de onderlinge afhankelijkheid van culturele achtergronden en leergewoontes en leert u meer over 
de kenmerken van bepaalde leerculturen. 



Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie geeft alleen de 
mening van de auteur weer en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het 
gebruik van de informatie die erin naar buiten gebracht is. 

Laten we in contact blijven

cit4vet.erasmus.site CIT4VET @cit4vet

Partnerschap

In de module "Trends in het veld" krijgt u inzicht in de volgende zaken:
- anticiperen op de reacties van mensen op het onderwerp 'cultuur' en 'interculturele competenties'.
- een duidelijker referentiekader hebben bij de bespreking van het onderwerp
- een beter geïnformeerd gesprek te voeren met uw klanten en te anticiperen op hun interesse en behoeften
- uw nieuwsgierigheid naar dit belangrijke onderwerp te bevredigen.
We onderscheiden vier trends op intercultureel gebied. Om deze trends in kaart te brengen, hebben we rekening
gehouden met vele factoren: ontwikkelingen in de eisen van klanten, discussies tussen collega's in de academische
omgeving, trends in publicaties en social media en onze professionele intuïtie.
Let op: de module werd afgerond vóór de uitbraak van Covid-19, die de noodzaak van online interculturele
communicatie en online interculturele training onderstreepte. En nu we deze nieuwsbrief uitgeven, vraagt de
#BlackLivesMatter-beweging terecht aandacht voor de verwoestende gevolgen van racisme en geïnstitutionaliseerd
racisme. Deze beweging zal waarschijnlijk nieuwe behoeften aan interculturele training en ontwikkeling starten en de
richting van de huidige trends bepalen.
Trend 1 reflecteert op de verschuiving van grensoverschrijdende zakelijke interacties naar interacties binnen cultureel
diverse samenlevingen. Het richt zich op de manier waarop het begrip cultuur is veranderd van het tijdperk van de
globalisering naar het heden.
Trend 2 concentreert zich op de interculturele training en de verschuiving van stand-alone training naar een complexer
pakket. Dit hoofdstuk bespreekt het belang van de trainer en hoe men een voorbeeld en een steun voor de groep zou
kunnen zijn bij het omgaan met verschillen.
Trend 3 bespreekt het perspectief op culturele verschillen als een obstakel voor culturele diversiteit als een kans. Dit
hoofdstuk geeft een evidence-based overzicht van de perceptie van cultuur.
Trend 4 vestigt de aandacht op de onderlinge relatie tussen cultuur en psychologie. Het richt zich op verschillende
facetten, zoals Bolten's "New thinking" benadering; verschillende soorten onbewuste vooroordelen en hun impact;
culturele psychologie en culturele neurowetenschappen; WEIRD-mensen en transnationale (feministische) psychologie;
cross-culturele psychologie en de invloed daarvan op individuen.

Trends in het veld

https://cit4vet.erasmus.site/
https://www.facebook.com/CIT4VET

