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De laatste bijeenkomst

De testfase is afgerond en het CIT4VET-projectteam is

- zij het virtueel als gevolg van de noodtoestand van

Covid19 - voor de slotbijeenkomst op vrijdag 11

september bijeengekomen. Ondanks de afstand vond

de online vergadering plaats in de gebruikelijke sfeer

van grote harmonie en begrip tussen de partners. Zij

analyseerden de feedback die tijdens de testfase van

het project werd gegeven door professionele trainers

en vertegenwoordigers van

beroepsopleidingsinstellingen op de Online Catalogus

en de richtlijnen voor het gebruik van deze catalogus.

Dankzij hun waardevolle bijdrage zal de definitieve

versie beter aansluiten bij de behoeften van de

opleiders in het beroepsonderwijs, vooral waar het

gaat om het intuïtieve gebruik van de interface. Zoals

bij vorige vergaderingen bespraken de partners ook de

publiciteit die aan het project moet worden gegeven.

In het eindverslag van het project zal aandacht

worden besteed aan de multiplier-evenementen die

de partners zowel klassikaal als online zullen gaan

organiseren.

Het eind van de meeting had een vleugje melancholie.

Alle partners onderstreepten dat het succes van dit

project met name te danken was aan de goede

verstandhouding die er van meet af aan was.

De testronde

Het officieel testen van CIT4VET-producten in de 

partnerlanden begon op 25 juni 2020 en duurde 6 weken 

tot 7 augustus 2020. Het doel van de testfase was om de 

producten die in de kader van het CIT4VET-project zijn 

ontwikkeld te implementeren en feedback te krijgen van 

externe deskundigen en vertegenwoordigers van de 

doelgroep (organisaties voor beroepsonderwijs en -

opleiding, opleiders en lerende). We wilden van hun 

horen of de producten de noodzakelijke hoge kwaliteit 

hebben.

Het online platform is getest bij 184 beroepstrainers en 

vertegenwoordigers van beroepsopleidingen. Zij hebben 

nuttige feedback gegeven over de sterke punten en de 

voordelen van het platform, en aanbevelingen gedaan 

voor verbetering.

De feedback laat zien dat de producten van het CIT4VET-

platform door beide doelgroepen zeer goed worden 

ontvangen. Alle gebruikers hebben aangegeven gebruik 

te gaan maken van CIT4VET-producten. Negentig procent 

van de ondervraagden zal de CIT4VET producten 

aanbevelen aan collega's en vrienden die in een 

multiculturele omgeving werken en 91% van de 

ondervraagden is zeer tevreden over de algemene 

kwaliteit van alle producten.

Wat de verbeteringen betreft, gaat het om kleine 

wijzigingen in de functionaliteit, het ontwerp en de 

navigatie door het platform. Sommige gebruikers stelden 

ook voor om in de toekomst meer materiaal toe te 

voegen aan het platform en het in meer talen aan te 

bieden.
https://it.freepik.com/vettori/persone

https://it.freepik.com/vettori/persone?fbclid=IwAR3AFFN2j4XLTv-0gVXLimmcnyOG7QsiBytxSAWEwNYTus0P7nVgkSksEn4


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

Samenwerkingsverband

In September 2020 the CIT4VET Partnership looks back over two years of successful collaboration. In Autumn 2018 

seven Partners from six countries (Germany, Poland, Ireland, Bulgaria, Italy, The Netherlands) first came together to 

start the Project “Open Online Catalogue of Intercultural Tools for VET Trainers”. The Project had the aim of developing 

a database of Intercultural tools, Training materials for VET trainers and a set of Guidelines on how to apply the 

developed material in intercultural training sessions to support trainers and teachers in VET who often haven’t the 

chance to adequately support the learning of their culturally diverse classroom for the lack of appropriate material.

Two years later the Partnership is able to present the promised results cit4vet.erasmus.site

o A Database of Intercultural Tools – collection of tools developed within various previous initiatives and projects 

as Open Education Resources and that relate to intercultural education,

o Training materials about basic notions on culture and intercultural aspects for self-study and as input for the 

classroom plus a Guide on how to develop simulations for intercultural trainings, 

o Guidelines on how to use the intercultural platform and on how to apply intercultural aspects in VET. 

The partnership was inspired by the strong belief that intercultural competencies are essential for working and 

communicating effectively in today's culturally diverse reality. The partnership, as an intercultural working experience 

in itself, had to cope with various challenges, including the present world-wide pandemics which influenced its working 

mode and the opportunity to meet in person. Despite these, the partnership has successfully grown on the level of 

personal understanding and mutual appreciation. 

Twee jaar samenwerking

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

