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Overzicht

CQ+ is een Erasmus+project dat tot doel heeft racisme en polarisatie in Europa aan te
pakken door volwassen studenten van alle leeftijden, bekwaamheiden, beroepen en
achtergronden te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun culturele intelligentie. De
organisaties die samenwerken aan het project zijn Blenders en The SquareDot team (België),
Spectrum Research Centre (Ierland), KMOP (Griekenland), Skills Elevation FHB (Duitsland),
Dante (Kroatië), Postal 3 (Spanje) en Speha Fresia (Italië).

Waarom CQ+?

De huidige samenlevingen zijn multicultureler dan ooit, om in verbinding met elkaar samen
te leven, moeten we dus investeren in het herkennen van en omgaan met een grote
verscheidenheid aan culturen. Culturele Intelligentie, of CQ (Cultureel Quotient), is een
wereldwijd erkende manier om je effectiviteit in cultureel diverse omgeving te beoordelen
en te verbeteren. Het is de vaardigheid om effectief samen te leven en te werken met
mensen wiens culturele achtergrond verschilt met die van jezelf

Interculturele vaardigheden (CQ) kan je oefenen. Daarom ontwikkelen we specifiek,
doelgericht en boeiend educatief materiaal voor burgers in volwaseneneducatie met
inbegrip van jongeren. Dit materiaal ondersteunt de studentenbij de ontwikkeling van
culturele intelligentie, waardoor weerbaarheid toeneemt tegenracisme,
onverdraagzaamheid en vooroordelen.

Op deze manier zetten we ons vanuit project CQ+ in voor de-escalatie van polarisatie in
Europa.

Hoe?

In een multidisciplinair consortium ontwikkelen we een educatief pakket dat nascholing
biedt aan de opleiders/onderwijzers in volwassenenonderwijs. Dit combineren we metde
ontwikkeling van een toolkit vol online leermiddelen die studenten kunnen gebruiken op
een tijdstip en in een formaat dat aan hun leerbehoeften voldoet.



Projectresultaten

● Een CQ+ Toolkit van Interactieve Infographics voor het opbouwen van culturele
intelligentie

● Een nascholingsprogramma voor opleiders/onderwijzers in het
volwassenenonderwijs dat hun pedagogische praktijk en didactische vaardigheden versterkt
op vlak van educatie in multiculturele en gedigitaliseerde leeromgevingen

● Een CQ + MOOC (Massive Open Online Course) en Community of Practice zodat de
resultaten van project CQ+ op grote schaal beschikbaar zijn voor volwassenenonderwijs
pan-Europese samenwerking wordt bevorderd

Graag meer info? Betrokken worden? Contacteer jan.vanlaer@blenders.be of
artemis.kubala@blenders.be.
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