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STRENCO Reflectie-tool voor generieke Erasmus competenties
Introductie
Deze reflectie-tool. Het doel van dit project is om competenties die nodig zijn voor coproductie in de
geestelijke gezondheidszorg te ontwikkelen en te bundelen in een reflectie-toolin contact brengen
met academici, zorgvragers, ervaringsdeskundigen en zorgverleners om coproductie in de geestelijke
gezondheidszorg te bevorderen.
Naast het ontwikkelen van een reflectie-tool voor competenties in coproductie is er nog een ander
doel nl. een reflectie-tool ontwikkelen om inzicht te krijgen in de generieke competenties die nodig
zijn bij een internationale samenwerking. Deze reflectie-tool is specifiek ontwikkeld voor studenten
die deelnemen aan een Erasmus+ project.
Deze reflectie-tool is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen 6 hogescholen uit 5
Europese landen. De tool werd op een co-productieve manier ontwikkeld en beheerd door de
onderwijs- en onderzoeksmedewerkers van VIVES University of Applied Sciences, Faculty of Health
Care, Kortrijk (België).
De reflectie-tool is gebaseerd op de ICOMS (Leuven, 2014) en de Key Competences of lifelong
learning van de Raad van de Europese Unie (De Raad van de Europese Unie, 2018) waarin een
selectie werd gemaakt van de meest relevante competenties in het kader van het Erasmus+
STRENCO-project.
Er zijn 35 competenties (tweede kolom) geclusterd in 6 domeinen (eerste kolom). In de derde kolom
is een beschrijving van de competenties te vinden. Deze tool maakt gebruik van een vijf-punts-likertschaal (0 tot 5 sterren). Het aantal sterren geeft het niveau van de competentie weer. Het
minimumniveau is nul sterren, wat staat voor totaal afwezig. Het maximum is vijf sterren, wat staat
voor ‘uitmuntend’.
Het is de bedoeling om dit instrument te gebruiken bij wijze van zelfreflectie. Het is ook mogelijk om
het in te vullen met behulp van en in overleg met de andere deelnemers van de internationale
samenwerking. Door in dialoog te treden met de andere deelnemers wordt meer inzicht verkregen
in de eigen generieke competenties.
Aan het einde van de beoordeling is het mogelijk om de scores geclusterd per domein te visualiseren
in een spinnenwebdiagram. Dit maakt het mogelijk om meerdere metingen met elkaar te vergelijken
en een bepaalde evolutie aan te tonen.
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Gebruik van het beoordelingsinstrument: stappenplan

1. Deze handleiding geeft een overzicht van de generieke competenties en een beschrijving van
elke competentie. Deze beschrijving wil helpen om het niveau van de competentie aan te
geven. De vierde kolom is de kolom waarin dan een score per competentie kan gegeven
worden, d.m.v. vijf sterren. Het aantal sterren geeft het niveau van de competentie aan. Het
minimumniveau is nul sterren, wat staat voor totaal afwezig. Het maximum is vijf sterren,
wat staat voor ‘uitmuntend’. Voor de eenvoud van het invullen van het formulier is het beter
om niet met halve sterren te werken.
2. Concentreer je op een (of verschillende) situatie(s) of plaats(en) waar je met anderen hebt
samengewerkt in een internationale context en beschouw deze situatie(s) als onderwerp van
deze reflectie.
3. Begin met de eerste competentie. Lees de beschrijving van elke competentie en denk na over
de mate waarin je deze competentie onder de knie hebt. Je kunt hiertoe ook in dialoog gaan
met mensen waarmee je hebt samengewerkt.
4. Vul dit in voor elke competentie.
5. Na stap vier, bereken je in de vijfde kolom het gemiddelde voor elk domein. Het is beter om
het gemiddelde af te ronden. Bijvoorbeeld ≥ 3,5 is 4 sterren, < 3,5 is 3 sterren.
6. Als de zes domeinen afgerond zijn, zet je deze gemiddelde scores over op het
spinnenwebdiagram. Nu kun je alle punten in één figuur verbinden.
7. Gebruik bij latere beoordelingen een andere kleur en vergelijk de uitkomsten met de vorige
figuur.
8. Het bekomen resultaat kan gebruikt worden om een dialoog met mensen aan te gaan of kan
een zelfreflectie hulpmiddel zijn. Zodoende kun je reflecteren en inzicht verwerven in de
mate waarop bepaalde competenties wel of niet verworven zijn.
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Domein

1.

Compententie

Beschrijving

Een tekst schrijven in een
andere taal dan de eigen
moedertaal

Zich schriftelijk uitdrukken in ten minste één andere taal dan de
moedertaal, zodat een duidelijke, gedetailleerde tekst tot stand komt over
een breed scala aan onderwerpen die verband houden met het eigen
vakgebied.

Spreken van een andere
taal dan de moedertaal.

Zich mondeling uitdrukken in ten minste één andere taal dan de
moedertaal, op zodanige wijze dat er binnen een werk gerelateerde
context en over een breed scala aan onderwerpen, gedetailleerde
beschrijvingen gegeven worden. Daarenboven in staat zijn tot een
vloeiend en spontaan gesprek met mensen die deze andere taal als
moedertaal spreken.

Begrijpen van een andere
gesproken taal.

Het begrijpen van complexere lezingen die verband houden met jouw
vakgebied, in ten minste één andere taal dan de moedertaal, en in staat
zijn om de belangrijkste gedachtegang te reproduceren.

Begrijpen van een
geschreven tekst in een
andere taal.

Teksten begrijpen die in ten minste één andere taal dan de moedertaal zijn
geschreven en die betrekking hebben op het eigen vakgebied, en in staat
zijn om de belangrijkste gedachtegang te reproduceren.

Taalvaardigheid
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2.

Culturele zelfkennis

Het eigen referentiekader en wereldbeeld kennen en begrijpen en in
staat zijn deze te koppelen aan andere referentiekaders of
wereldbeelden.

Culturele flexibiliteit

Indien nodig het eigen gedrag en communicatiestijl aanpassen in een
interculturele context en zelf alternatieve gedragspatronen verkennen

Culturele veerkracht

Op een constructieve manier omgaan met de moeilijkheden en negatieve
gevoelens die kunnen ontstaan bij interculturele ontmoetingen.

Culturele responsiviteit

Luisteren naar de visie en expertise van anderen en de relativiteit van de
eigen visie en ideeën accepteren.

Culturele kennis

Kennis over andere culturen verwerven en die kennis op een passende
manier gebruiken met respect voor de eigenheid van elk individu.

Culturele connectiviteitscompetentie

In een interculturele context een werkrelatie ontwikkelen met collega's,
klanten en andere belanghebbenden en hierdoor actief bijdragen aan een
sfeer van vertrouwen.

Interculturele
competentie

"Het vermogen om
effectief en
adequaat te
communiceren in
interculturele
situaties op basis
van iemands
interculturele
kennis,
vaardigheden en
attitudes"
(Deardorff, 2006).
"Interculturele
competentie is het
juiste en effectieve
beheer van de
interactie tussen
mensen, die tot op
zekere hoogte
verschillend of
uiteenlopend
georiënteerd zijn op
affectief vlak,
cognitief vlak of op

Culturele communicatieve
competentie

De specifieke kenmerken van de eigen communicatiestijl onderzoeken, en
indien nodig een corrigerende aanpak toelaten. De communicatiestijl van
andere mensen verkennen.

5

STRENCO Reflectie-tool voor generieke Erasmus competenties
vlak van
gedragingen"
(Spitsbergen, 1989)
“

Cultureel conflict management

Multi-perspectieve
benaderingswijze

Internationale oriëntatie

3.

Global
engagement

Het vormen van een eigen
mening over
maatschappelijke of
internationale onderwerpen

Interculturele conflicten zien als uitdagingen/ leermogelijkheden en zich
bewust worden van de eigen stijl van conflicthantering.

Een situatie of een probleem begrijpen of benaderen vanuit meerdere
culturele perspectieven.

Lokale gebruiken, activiteiten en handelingen in een internationale context
plaatsen door de internationale gevolgen van lokale activiteiten aan te
geven alsook de invloed van de internationale of Europese context op deze
lokale situaties.

In staat zijn tot ontwikkeling van een geïnformeerde mening over
internationale, maatschappelijke, sociale en/of politieke kwesties.

Het uiten van een eigen
mening over
maatschappelijke of
internationale onderwerpen

Op een duidelijke en overtuigende onderbouwde manier zijn visie op
internationale maatschappelijke en/of politieke vraagstukken formuleren
en communiceren.

Maatschappelijke
betrokkenheid tonen

Aantonen hoe men persoonlijk op een positieve manier kan bijdragen aan
de maatschappelijke oplossing van internationale problemen en in staat
zijn om daarnaar te handelen (als individu of als onderdeel van een
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maatschappelijk betrokken organisatie).

Zelfstandig functioneren

Samenwerken en netwerken

Vertrouwen tonen

4.

Persoonlijke
groei

Een flexibele houding
aannemen

In staat zijn om zelfstandig te werken en/of stage te lopen
In een werk gerelateerde omgeving gemakkelijk contact maken met
mensen; in staat zijn om op een duidelijke manier te communiceren, en in
staat zijn om goed te functioneren in een team.

Durven verantwoordelijkheid nemen; uitdagingen op het werk of tijdens
de stage durven aangaan. Dit gedrag is gebaseerd op een realistisch begrip
van de eigen vaardigheden en competenties.

Indien nodig zijn plannen wijzigen en reageren op onverwachte
gebeurtenissen.

Andere perspectieven
onderzoeken

Open staan voor alternatieve ideeën en meningen, deze onderzoeken en
de waarde van de alternatieven in overweging nemen.

Creativiteit tonen

Innovatieve oplossingen bedenken voor problemen op het werk of tijdens
de stage.

Het hebben van een duidelijk
idee van de toekomst

Een duidelijk beeld hebben van toekomstige studie- of werkkeuzes op
basis van een realistisch inzicht en begrip van de eigen mogelijkheden en
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interesses.

Zich staande houden in
stressvolle situaties

In stressvolle werksituaties de relevante capaciteit en coping vaardigheden
hebben om ofwel zijn professionele prestaties op peil te houden, ofwel de
juiste ondersteuning te zoeken.

Het situeren van de eigen
discipline/beroepsgroep
binnen de internationale
context
Erkennen dat de eigen
discipline/beroepsgroep
cultureel bepaald is
5.

International
Disciplinary
Learning

Kennis hebben van de
professionele activiteiten van
de eigen discipline in andere
landen.
Op de hoogte zijn van
relevante internationale
organisaties binnen het eigen
vakgebied
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Digitale communicatie

Digitale creativiteit

Digitale innovatie
6.

Digitale
competenties

Digitaal burgerschap

Digitaal bewustzijn

Werken met digitale inhoud

Begrijpen hoe digitale competenties de communicatie kunnen
ondersteunen.

Begrijpen hoe digitale competenties de creativiteit kunnen ondersteunen.

Begrijpen hoe digitale competenties innovaties kunnen ondersteunen.

Beegrijpen hoe digitale competenties actief burgerschap kunnen
ondersteunen.

Zicht bewust zijn van de mogelijkheden, beperkingen, effecten en risico's
van digitale technologieën: bijvoorbeeld apps omtrent geestelijke
gezondheid

Digitale inhoud kunnen gebruiken, openen, filteren, evalueren, creëren,
programmeren en delen.
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Spinnenwebdiagram
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