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De interculturele competentie is een dwingende noodzaak in de gezondheidszorg van de 20ste eeuw.  
De migratie van zowel patiënten als gezondheidsmedewerkers is een uitdaging om cultureel 
competente zorg te verlenen. 

Het project 
 

 

De Transfert of Innovation project IENE 2 verwezenlijkt de invoering van een intercultureel 
educatief model en integreert het binnen gezondheidszorg- en onderwijsinstellingen in de vier 
partnerlanden: België, Duistland, Roemenië en Frankrijk.  Het model is ontwikkeld in het vorige 
Leonardo da Vinci project IENE 1. 

  De transfert is vooropgesteld in volgende stappen: 

          

    

 

 

 Eerste stap. Training modules en 
educatief materiaal zal ontwikkeld 
worden en workshops zullen 
worden georganiseerd in elk van de 
4 partnerlanden om de docenten en 
coaches voor te bereiden op de 
implementatie van het PPT/IENE 
model. 

Vervolgens zullen de docenten en 
de coaches het PTT/IENE model 

integreren in basis en 
vervolgopleidingen van 
gezondheidswerkers. 

Als laatste willen we een integratie in 
regionale, nationale en Europese 
organisaties. 

De transfert zal bewerkstelligd worden 
doorheen workshops, verschillende 
verspreidings- en valorisatie-
activiteiten en zal beëindigd worden in 

een Europees congres dat zal 
georganiseerd worden op het einde 
van het project. 

In de voorbereiding van de transfert 
zullen de leden van de werkgroep de 
opleidingsbehoeften van de docenten 
en de coaches inventariseren. De 
resultaten van dit onderzoek zullen 
gebruikt worden om de doelstellingen 
van de workshops op te stellen.  

Het IENE model 
is gebasseerd op 
Papadopoulos, 
Tilki and Taylor 
(PTT) 
modelgeimplente
erd in het VK 
door Middlesex 
University of 
London en 
wereldwijd 
gebruikt door 
anderen.  

 

IENE2-project zal de 
ontwikkeling van 
PTT/IENE model 
continueren 
 
 De partners zullen een 
innovatieve Train de 
Trainers-methodologie 
ontwikken. 

Verwachte resultaten 
  De belangrijkste meerwaarde 

van het project bestaat erin 
dat het PTT/IENE model zal 
toegepast worden in 
verschillende culturele 
contexten bij verschillende 
gezondheidsmedewerkers. 

 

Het strategische opzet voor 
de implementatie van het 
PTT/IENE-model en de 
resultaten zullen ter 
beschikking gesteld worden 
op de website 
www.ieneproject.eu 

 

 

 

http://www.ieneproject.eu/�


De universiteit van Middlesex is een grote universiteit in het Verenigd Koninkrijk met opleidings- en onderzoeksprogramma’s, een uitgebreide buitenlandse ervaring 

waaronder ERASMUS, TEMPUS, LEONARDO en vele andere projecten. We hebben ongeveer 2200 studenten in Londen en nog eens 10000 die in het buitenland een 

MU-programma volgen. We hebben scholen die de meeste academische disciplines aanbieden, met uitzondering van Geneeskunde, Chemie en Lichamelijke 

Opvoeding. Gevestigd in het noorden van Londen, werken we in één van de meest cultureel diverse steden van de wereld en dit wordt weerspiegeld in onze ervaring, 

ons curriculum en onze onderzoeksinteresses. We werken regelmatig met migranten, asielzoekers, sociale groepen die worden uitgesloten, vluchtelingen en andere 

groepen aan de rand van de maatschappij, zowel in opleidingsprogramma’s als in het ontwikkelen van onderwijskansen. We hebben speciale aandacht voor 

transculturele verpleegkunde, hebben reeds Europese fondsen ontvangen voor programma’s op dit gebied en we hebben een onderzoekscentrum dat wordt geleid 

door Professor Papadopoulos 

 Rol binnen het project:  - Coordinatie van het onderzoek naar trainingsnoden van de docenten en de coaches 

- Ontwerpen methodologie en trainingsmateriaal voor de train de trainer sessie 

- Coordinatie van de organistaie van de workshops in de partnerlanden en hen ondersteunen in het trainen van de docenten en coaches 
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www.edu-net.ro 

 

 

EDUNET is een onderwijsorganisatie, die probeert een platform aan diensten en middelen te bieden voor het promoten van levenslang leren, voor het 

ondersteunen van beroepsonderwijs, onderwijs voor actieve burgers en voor blijvende ontwikkeling. Één van de hoofddoelen is het ontwikkelen van 

oplossingen voor het leren van vreemde talen en het ontwikkelen van digitale vaardigheden. EDUNET is betrokken bij het multilaterale project van Grundtvig, E-

AIDS genaamd, en bij andere mobiliteitsprojecten van Leonardo. 

 Rol binnen het project:- De operationele organisatie coördineren 

- Coordineren van de verspreidingsmechanismen 

 
  

        
      
          
      

 
 

 

 

  

Is een privaat opleidingscentrum dat gespecialiseerd binnen gezondheidszorg training organiseert voor de medewerker binnen de ouderenzorg. Ze verzorgen ook levenslang leren voor 

medische en sociaal personeel van fysiotehrapeuten tot algemeen directeurs van ziekenhuizen. 

Rol in het project: 

- Identificeren van de trainingsbegoeften bij 20 docenten 

- Organiseren van train the trainers workshop in Belgie  

- Invoeren en integreren van PTT/IENE-model binnen de opleiding 

- Evalueren van de workshops 

 
        

                  
                 

               
   

               
 

 

www.katho.be/international 

 

 

 

Het departement KATHO organiseert een opleiding voor een diploma van Professionele Bachelor in de Gezondheidszorg (verpleegkunde en vroedkunde) en Biotechnologie. Ongeveer 800 

studenten zijn ingeschreven waarvan 280 voor de opleiding Gezondheidszorg. Men kan verschillende specialisaties volgen: algemene ziekenhuisverpleegkunde, pediatrische verpleegkunde, 

geriatrische verpleegkunde, psychiatrische verpleegkunde en sociale. KATHO/HIVv-HIVB is één van de 7 departementen van KATHO met in totaal 6500 studenten. KATHO is betrokken in 

verschillende Europese uitwisselingsprogramma’s en biedt haar studenten al jarenlang de mogelijkheid om stage te lopen in derdewereldlanden. 

 Rol in het project: 

- Identificeren van de trainingsbegoeften bij 20 docenten 

- Organiseren van train the trainers workshop in Belgie  

- Invoeren en integreren van PTT/IENE-model binnen de opleiding 

- Evalueren van de workshops 

         

 

AWO Het centrum (Bildungszentrum Preetz) van de welvaartsorganisatie Arbeiterswohlfahrt Schleswig-Holstein gGmbH (AWO) is één van de drie beroepsonderwijscentra van de AWO in Schleswig-

Holstein. Het is een door de staat erkende School voor Voortgezette Opleidingen.  

Rol in het project:  

- Identificeren van de trainingsbegoeften bij 20 docenten 

- Organiseren van train the trainers workshop in Duitsland 

- Invoeren en integreren van PTT/IENE-model binnen de opleiding 

    

 
 
 

 

www.ausbildung-altenpflege.org 

 

www.sofoe2s.com 
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Made by EDUNET 
 

 

Het eerste overleg 
 
Bucharest, ROMANIA 
23-25 November 2010 

 

Het startpunt van het 
project zal de analyse van 
de behoeften zijn die per 
land in een survey zullen 
vertaald worden.  

De resultaten van de 
enquete zullen gebruikt 
worden om een 
methodologie van en 
workshop te ontwikkelen.  

 

 

 

Volgende stappen… 

RESULTATEN 

-   Kwaliteitshandleiding 

-  Procedure voor 
communicatie, 
monitoring, 
rapportering 

- Werkplan 
- Verspreidingsplan 
- Evaluatiestrategie 
- Contract 
- Website 

DOELEN 

- Opzet van procedures 

- Opzet van financieel 

plan en 

rapporteringsvereisten 

- Opzet van 

communicatiestyromen 

- Opzet van methodologie 

en actieplan om 

trainingsbehoeften te 

inventariseren 

- Verspreidingsmechanis

me uitwerken 

 

- Identificeren van de doelgroep en de 
deelnemers 

- Concretiseren van de opzet van de 
trainingsstrategie 

- Onderzoeksmiddelen ontwikkelen 
(survey, interview) 

- Verzamelen en fine-tunen locale 
gevoeligheden 

- Ontwikkelen lijst met competenties die 
docenten en coaches nodig hebben 
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2de overleg 

Kortrijk, Belgium 

23rd-26th Maart  2011 

“This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the 
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be 
made of the information contained therein."  
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