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DE RECENTE GESCHIEDENIS VAN
EEN TAALPORTFOLIO IN EUROPA
Eind jaren 1990 ontwikkelde de Raad van
Europa een Europees Taalportfolio (ELP)2 dat
werd gelanceerd tijdens het Europese Jaar
van de Talen (2001)3 om in Europa de meer-
taligheid en het multiculturalisme te bevor-
deren. Aan deze publicatie was een hele
evolutie voorafgegaan. Aan de basis ligt de
ontwikkeling van het Common European
Framework of Reference for Languages  (CEF)4,
het Europees Referentiekader voor Talen dat
vanaf het begin van de jaren 1990 vorm
kreeg. Dit raamwerk biedt de taalleraar en
-student een gemeenschappelijke basis voor
het uitwerken en studeren van cursussen,
taalboeken, richtlijnen,… binnen Europa. De
Raad van Europa tracht immers een grotere
eenheid te bereiken tussen zijn lidstaten,
bijvoorbeeld door gemeenschappelijke
acties in het culturele veld op het gebied van
(vreemde) talen.5 Door de toegenomen mobiliteit in Europa en de
intensieve samenwerking voor onderwijs, cultuur, wetenschap,
handel en industrie is er veel meer internationale communicatie.
Daardoor is talenonderwijs onontbeerlijk. Het moet bovendien
gecombineerd worden met respect voor de identiteit en de cultu-
rele diversiteit van de inwoners. Om dit te bereiken is het leren van
talen een levenslang proces dat via het onderwijs moet worden
begeleid. Gemeenschappelijke beheersingsniveaus stimuleren
enerzijds de samenwerking tussen instituten in verschillende

landen en anderzijds leveren ze een duidelijke basis voor de
wederzijdse erkenning van taalkwalificaties. En juist die laatste
reden is erg belangrijk. In het verleden is meermaals gebleken dat
de kwalificaties in de verschillende staten enorm verscheiden zijn.
Om het hoofd te bieden aan die problemen, die in federale staten
met diverse regio’s en talen ook aan de orde zijn, werd op initiatief
van de Zwitserse federale regering in Rüschlikon6 een symposium
gehouden. De deelnemers legden op dat symposium de basis van
het CEF voor het leren en evalueren van vreemde talen op elk

EEN PORTFOLIO VOOR
INTERCULTURELE COMPETENTIES

Zoektocht naar een referentiekader
interculturele communicatie 

De meeste mensen associëren het woord ‘portfolio’ onmiddellijk met een

grote kartonnen map waarin kunstenaars en modellen hun beste werk of

foto’s opnemen om potentiële klanten en werkgevers van hun kunnen te

overtuigen. Het portfolio is een soort curriculum vitae waarmee de artiest

toont wat hij (of zij) in zijn (of haar) mars heeft. Toch is een portfolio

ondertussen veel meer dan dat. Sinds enkele jaren heeft het begrip ook

zijn intrede gedaan in de onderwijswereld, bijvoorbeeld in het vreemde-

talenonderwijs. Met een portfolio kan een student zijn competenties in

één of meerdere vreemde talen bewijzen en op die manier een

toekomstige lesgever of werkgever van zijn talenkennis overtuigen. Sinds

kort zijn portfolio’s ook in andere vakgebieden aan de orde. De inter-

culturele communicatie is daarvan een voorbeeld.

[ Paul Catteeuw &

Marleen Coutuer1 ]

Tijdens de workshop van 30 mei 2005: (van links naar rechts) Paul Catteeuw, Marleen Coutuer,
Karin Verhaest, Mieke Goris, Alice van Kalsbeek en Carine De Meester. Foto: Katrijn D'hamers (VCV).
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Een portfolio voor interculturele competenties

mogelijk niveau. Het CEF7 moest allesomvattend zijn op het gebied
van communicatieve vaardigheden, maar het moest tegelijkertijd
transparant en coherent zijn voor de gebruiker. Voor vijf vaardig-
heden – luisteren, schrijven, lezen, spreken (interactie en produc-
tie) – zijn er zes verschillende beheersingsschalen die als referentie
worden gebruikt. Deze schalen zijn Basic User (A1 Breakthrough en
A2 Waystage), Independent User (B1 Threshold en B2 Vantage) en
Proficient User (C1 Effective Operational Proficiency en C2 Mastery).
Voor elk van deze taalniveaus zijn de descriptoren in het CEF
beschreven om het niveau van de gebruiker vast te stellen. De
descriptoren detailleren de holistische beschrijving van een
niveau, ze kunnen onder meer gebruikt worden voor zelfevaluatie.
Daarnaast creëerde de Raad van Europa een belangrijk tweede
instrument als toepassing: het Europese Taalportfolio (ELP). Het is
een snelle manier om het juiste niveau van een gebruiker zonder
veel bijkomende proeven in te schatten. Nieuw hierbij is dat naast
officiële bewijzen zoals diploma’s en certificaten, ook gegevens
over informeel leren kunnen worden opgenomen. Het is dus een
uitbreiding van de gewone diploma’s en certificaten. De volgende
stap is de nieuwe Europass8 die een belangrijk instrument zal
worden om vaardigheden en competenties te documenteren met
het oog op studie of werk in Europa.

HET EUROPEES TAALPORTFOLIO: VORM EN INHOUD
Het Europees taalportfolio heeft verschillende doelen: de meer-
taligheid en de dialoog tussen de culturen bevorderen, de
mobiliteit in Europa vergemakkelijken, de culturele diversiteit
behouden en versterken, het autonome leren stimuleren en het
levenslang talen leren bevorderen. Een portfolio is een krachtig
instrument dat eerder en elders verworven competenties (EVC’s)
documenteert en bewijst aan de hand van documenten, reflectie
en feedback. In elektronische vorm is het een informatie-
managementsysteem. Een portfolio kan verschillende functies
hebben, afhankelijk van het doel waarvoor het instrument wordt
gebruikt. Een presentatieportfolio is een map met finale versies
gekoppeld aan het onderdeel paspoort waarin de portfoliosamen-
steller zich voorstelt. Dit is nuttig voor docenten en werkgevers.
Een ontwikkelingsportfolio is vooral voor de leerder bedoeld, die de
eigen vooruitgang kan opvolgen, plannen en bijsturen. Reflectie
staat in ieder geval centraal. Aan de hand van een beoordelings-
portfolio kan de lector de student volgen, begeleiden en formatieve
feedback geven. Een dergelijk portfolio kan ook voor summatieve
doeleinden9 worden gebruikt. Het ELP bestaat idealiter dus uitein-
delijk uit drie delen: een paspoort, een biografie en een dossier.

WAAROM EEN PORTFOLIO VOOR
INTERCULTURELE COMPETENTIES?
Het portfolio in het hoger onderwijs “verwijst (…) naar instrumen-
ten die gemeenschappelijk hebben dat ze de unieke ontwikkeling
van de student of het resultaat van die ontwikkeling zichtbaar
maken”10 op een bepaald tijdstip. Dit werkt kwaliteitsverhogend
voor het onderwijs. Tegelijkertijd begeleidt het portfolio de
ontwikkeling van de competenties van de student en maakt dat
ontwikkelingsproces transparant. Het is voor hem een vorm van
zelfgestuurd leren. Voor het verwerven van interculturele
competentie lijkt het bijzonder geschikt.

De westerse samenleving is op korte tijd naar een zeer diverse en
multiculturele maatschappij aan het evolueren. Die evolutie heeft
zelfs meerdere facetten. Aan de ene kant leven we in een land met
meer dan 8 % geregistreerde allochtonen11, een cijfer dat trouwens
steeds maar stijgt.12 Het houdt bovendien geen rekening met de
allochtonen die in de afgelopen decennia de Belgische nationa-
liteit hebben aangenomen. Anderzijds komt de bevolking ook
buiten de eigen grenzen steeds meer in contact met andere cultu-
ren, hetzij als toerist, hetzij als beroepsbeoefenaar in veelvuldige
internationale handelscontacten. En dat niet enkel met naburige
culturen, maar ook met culturen die verder van ons af staan.
Voor een toerist volstaat het waarschijnlijk om een goede toeristi-
sche gids aan te schaffen en zich de do’s en don’t’s van de te
bezoeken regio eigen te maken om een zorgeloze vakantie zonder
al te grote culturele conflicten tegemoet te gaan. Voor een
beginnende professional ligt dat echter anders. In internationale
bedrijfscontacten gaat het niet alleen om de smalltalk van het
vergelijken van prijzen en gebruiken. Er staat veel meer op het
spel. Die beroepsbeoefenaar moet in staat zijn om op een correcte
interculturele manier met zijn handelspartners om te gaan.Van die
omgang hangt heel vaak het succes van een contract af. Ondanks
de groeiende interesse voor interculturele communicatie is de
beginnende beroepsbeoefenaar niet opgeleid voor dit soort van
communicatie. Tot op heden kregen mensen weinig training op
dat vlak, men ging uit van het credo ‘Al doende leert men.’Het mag
dan nog zo zijn dat sommige zakenlui door een intuïtieve aanpak
of door ervaring succesvol zijn, toch is er voor de meeste mensen
een nood aan coherente training op grotere schaal. Men kan via
specifieke opleiding en training deze interculturele competenties
verwerven.
Een opleidingsonderdeel als Interculturele Communicatie13 kan
deze lacune perfect opvullen. Aangezien er in de onderwijswereld
een duidelijke verschuiving is naar competentiegericht onderwijs
werd er gezocht naar een intelligente methode om het nieuwe
opleidingsonderdeel Interculturele Communicatie zo hedendaags
mogelijk aan te brengen. We kozen voor een ‘portfolio’. Bij het
portfolio is het leerproces duidelijk en reflecteert de leerder over
zijn vooruitgang. Bovendien maakten we gebruik van alternatieve
evaluatiemethodes, waarbij wel eens gesproken wordt over de
assessmentcultuur, met buzzwords zoals self-assessment, peer-
assessment, portfolio assessment. Bij deze vormen van evaluatie
gaat veel aandacht uit naar reflectie over de eigen competentie en
het eigen leerproces. Wie reflecteert leert zijn sterke/zwakke
punten kennen. Wie die onderkent, kan er ook iets aan doen.

EEN INTERCULTUREEL REFERENTIEKADER
Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de taalportfolio’s kunnen
terugvallen op een algemeen aanvaard Europees Referentiekader
(CEF). Dat referentiekader is de basis voor de 65 portfolio’s die op
dit ogenblik door de Raad van Europa zijn gevalideerd.14 In de
basistekst van het CEF wordt herhaaldelijk naar de interculturele
component van het talenonderwijs verwezen.
Voor interculturele competentie bestond er echter tot voor kort
geen uitgewerkt referentiekader, zoals ook Michael Byram
opmerkt.15 In de literatuur waren wel competenties beschreven,
maar vaak stonden ze geïsoleerd of werden ze erg theoretisch
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benaderd. Er was dus een absolute noodzaak aan een dergelijk
referentiekader. De redenen voor die noodzaak zijn precies
dezelfde als bij het CEF en het taalportfolio. Het bevorderen van
wederzijds begrip tussen de Europese burgers, en bij uitbreiding
van alle wereldburgers. Het respect en de tolerantie voor de
diversiteit aan culturen is daarin een centraal gegeven. Een
intercultureel referentiekader moet transparant zijn, moet
duidelijk maken wat de bezitter van een eventueel portfolio kan
en kent op het gebied van interculturele vaardigheden. Die inter-
nationale transparantie zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde
manier tegen de interculturele competenties aankijkt. Een derge-
lijk referentiekader maakt op die manier een grotere mobiliteit en,
bij juist gebruik, een correct intercultureel contact mogelijk.
In de zoektocht naar een referentiekader hebben we het initiatief
genomen om een werkgroep16 op te richten. De deelnemers
kwamen uit Vlaanderen en uit Nederland. Ze zijn allemaal professi-
oneel bezig met interculturele communicatie. In een eerste
vergadering werden vooral ideeën uitgewisseld in verband met
bestaande werkmethodes.
Tijdens de voorbereiding van dit overleg leerden we overigens het
INCA-project17 kennen. Dit Europees project creëerde een eigen
referentiekader voor interculturele competentie, een batterij
assessment tools en een portfolio voor het inschatten van inter-
culturele vaardigheden die gelinkt zijn aan taal en beroeps-
gerichte competenties. Daarnaast zijn ook andere mensen
hiermee bezig. Naast Michael Byram, Bella Gribkova en Hugh
Starkey18 legt in Vlaanderen Lies Sercu19 een degelijke basis voor
een mogelijk referentiekader. Het is evident dat de werkgroep in
zijn zoektocht naar een gemeenschappelijk referentiekader voor
Nederland en Vlaanderen in de toekomst rekening zal houden met
genoemde projecten en publicaties. Wat we met de werkgroep
uiteindelijk willen bereiken, is het verzamelen van de kennis en de
ervaring van de leden op het gebied van interculturele communi-
catie en het praktisch toepassen van de inzichten aangereikt door
het werk van bovenstaande projecten en mensen. Het al bestaande
dus integreren en van daaruit een visie puren om de eigen
problemen op te lossen.

IN AFWACHTING: EEN OPERATIONEEL REFERENTIEKADER
Voor de implementatie van het INCA-project tijdens het academie-
jaar 2004-2005 was het in oktober 2004 echter te laat. Om
onmiddellijk aan de slag te kunnen met het opleidingsonderdeel
Interculturele Communicatie (binnen de opleiding Office
Management in de Karel de Grote-Hogeschool, Antwerpen)
stelden we daarom een (voorlopig) referentiekader op. Dat
gebeurde bewust in verschillende stappen. Daar was ook duidelijk
ruimte voor binnen de hogeschool, omdat het een nieuw op-
leidingsonderdeel betrof en omdat de hogeschool heel bewust
voor competentiegericht onderwijs20 en voor omgaan met diver-
siteit heeft gekozen. Het uitgangspunt hierbij waren de
competentieprofielen die door de Vlaamse overheid zijn uit-
getekend voor de professionele bachelor.21 Daarnaast is er ook het
competentieprofiel22 van de opleiding Office Management van de
Karel de Grote-Hogeschool. Uit dit profiel valt af te lezen wat de
beginnende beroepsbeoefenaar aan competenties moet hebben
wanneer hij of zij de opleiding Office Management heeft

doorlopen. Deze competenties zijn niet expliciet toegespitst op
het interculturele aspect van de communicatie, omdat ze betrek-
king hebben op de hele opleiding, waarvan communicatie slechts
een deelaspect is. Alhoewel puur competentiegericht leren op dit
ogenblik nog niet mogelijk is, zijn er in elk opleidingsonderdeel
doelstellingen die naar opleidingscompetenties leiden. Het
opleidingsonderdeel ICC moest in dit profiel worden geplaatst,
wat geen gemakkelijke denkoefening was. Een volgende stap was
een studiedag van het departement Sociaal-Agogisch Werk van de
Karel de Grote-Hogeschool en de publicatie Inkleuren. In deze
publicatie rond diversiteit in het hoger onderwijs wordt een
poging gedaan om interculturele eindtermen23 voor de opleidingen
maatschappelijk assistent en orthopedagoog te formuleren.
Hierbij komen de auteurs tot acht inzichten, tien vaardigheden en
zes houdingen, helaas heel algemeen en niet allemaal even bruik-
baar voor een toepassingsportfolio. Er was nood aan verfijning.
Op dat ogenblik zijn we van start gegaan met het uitschrijven van
competenties: een voorlopig, of zoals dat in vakjargon heet, opera-
tioneel referentiekader. We zijn uitgegaan van de volgende stellin-
gen: “Competent zijn betekent kennis, vaardigheden en houdin-
gen kunnen combineren om een bepaalde opdracht in een speci-
fieke situatie in de realiteit uit te voeren”en “Competenties zien we
als complexe gehelen van kennis, vaardigheden en attitudes die
zich manifesteren in veelsoortige, maar authentieke contexten.”24

Voor ICC zijn we dan voorlopig uitgegaan van een algemene basis-
competentie: “Je bent in staat om als burger intercultureel te
communiceren en te functioneren in de multiculturele en diverse
samenleving waarin je leeft en werkt.”Met het oog op het opstellen
van de cursus is deze basiscompetentie opgesplitst in kennis (je
kent je leef- en werkwereld), vaardigheid (je kunt intercultureel
communiceren) en twee houdingen (je beseft dat je de multi-
culturele samenleving bekijkt vanuit je eigen standpunt en je bent
je bewust van de diversiteit in de samenleving en je probeert de
‘andere’ cultuur te begrijpen). Vanuit deze basiscompetentie
probeert de cursus ICC om de student inzicht te verschaffen in
communicatiesystemen en de communicatie tussen verschillende
culturen.Tegelijkertijd leert de student hoe hijzelf die communica-
tieve interculturele competenties kan toepassen in zijn contacten
met mensen of groepen uit een andere cultuur.
Vertrekkend vanuit deze basiscompetentie werden deel-
competenties uitgeschreven waaraan de studenten tijdens het
academiejaar moeten werken. Deze competenties vallen uiteen in
drie soorten25:
1 algemene competenties: een beginnende beroepsbeoefe-

naar heeft deze competenties nodig om als een solidaire en kri-
tische deelnemer in de samenleving te kunnen functioneren;

2 beroepsgerichte competenties: deze competenties zijn
gericht op het werkveld waarin de beginnende beroeps-
beoefenaar zal terechtkomen;

3 beroepsspecifieke competenties: deze competenties zijn een
realistische weergave van wat een beginnende beroeps-
beoefenaar op zijn werkplaats nodig heeft.

We moeten hier wijzen op het feit dat een competentie uitsplitsen
in kennis (knowledge), vaardigheid (skill) en houding (attitude) niet
altijd volledig mogelijk is en soms zelfs artificieel overkomt, omdat
veel deelcompetenties heel dicht bij elkaar aanleunen en het
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begrip integrativiteit26 hiervan een toepassing is. Een competentie
is namelijk een ondeelbare cluster van kennis, vaardigheden en
attitudes. Volgens sommige wetenschappers kunnen hieraan nog
de categorieën persoonlijke eigenschappen en inzichten worden
toegevoegd.
Bij het opstellen van de deelcompetenties werd geprobeerd om zo
dicht mogelijk bij de uitgeschreven competenties van Office
Management te blijven, zodat de student duidelijk het verband
met het geschetste kader van het curriculum van de opleiding
Office Management zou kunnen zien.

IMPLEMENTATIE VAN EEN OPERATIONEEL REFERENTIEKADER 
Hoe moet nu een dergelijk referentiekader eruitzien? Het CEF voor
talen onderscheidt zes niveaus voor vijf vaardigheden (zie hier-
boven). Deze opsplitsing is perfect te verantwoorden. In sommige
kringen wil men zelfs een uitbreiding van het aantal niveaus of een
schakering met subniveaus. Deze zesdelige inschaling lijkt voor
een intercultureel referentiekader toch te groot. Er zijn mogelijk
drie beroepsniveaus27 die daaraan kunnen worden gekoppeld: de
beginnende beoefenaar, de beroepsbeoefenaar en de expert.
Deze driedeling lijkt te voldoen voor een referentiekader. De
opsplitsing komt in praktijk ook overeen met de ervaring van een
beroepsbeoefenaar. Een mogelijke opsplitsing van de competen-
ties in verschillende fases voor het aanleren en verwerven van
competenties kan daarbij het model van G. Miller28 zijn.
De onderliggende laag is in dit schema telkens het fundament
voor de volgende stap, waarbij de eerste twee stappen op het
niveau van de kennis liggen, de derde stap op het niveau van de
vaardigheden om zo tot de competentie te komen. Naast de opde-
ling van Miller zullen ook de inzichten van Michael Byram, Bella
Gribkova en Hugh Starkey enerzijds en van Lies Sercu anderzijds
deel uitmaken van de verdere besprekingen van de werkgroep
Interculturele Communicatie.

WAT HEEFT DIT MET ‘VOLKSCULTUUR’ TE MAKEN?
Bij de interculturele communicatie ligt de nadruk in Vlaanderen en
Nederland heel vaak op de sociologische benadering, met als
grote vertegenwoordigers Edward T. Hall29, Geert Hofstede30 en
Fons Trompenaars31, en later ook David Pinto32 en anderen. Deze
monumenten hebben voor een degelijke theoretische basis
gezorgd. Elke cursus communicatie verwijst terecht naar deze
tenoren en hun werk. Daarnaast is er heel de net aangehaalde
Europese ontwikkeling in het talenonderwijs. Maar er zijn ook
andere vormen van interdisciplinariteit mogelijk.
In Vlaanderen en Nederland is er de voorbije jaren een grote
dynamiek ontstaan rond ‘volkscultuur’, zowel door wetenschappe-
lijke ontwikkelingen (zie de vorige jaargangen in dit tijdschrift)33

als door het actuele erfgoedbeleid. Europese etnologie of volks-
kunde heeft hierbij een nieuw academisch elan gekregen: nieuwe
onderwerpen en methodes zijn op de agenda gekomen. Het
volstaat om de bijdragen over cultureel erfgoed in de nieuwe
Wegwijs cultuur (2005) te lezen om hiervan overtuigd te zijn. Marc
Jacobs bespreekt er de recente evoluties in het landschap van het
cultureel erfgoed: grote verschuivingen in dit veld met speciale
aandacht voor culturele diversiteit én met een grote invloed van
wetenschappelijke ontwikkelingen.34 In zijn artikel over ‘volks-
cultuur’stelt Eric Corijn als conclusie:“Die dynamisering merkt men
ook in de ‘sector’ volkscultuur (…) Cultuur wordt steeds meer het
product van interculturele interactie, van omgaan met het vreem-
de, en steeds minder een herhalen van de traditie (…) En dat is nu
precies waar de hedendaagse etnologie wil toe bijdragen ( …)
Actualiseren, zowel in de betekenis van ‘aanpassen aan de heden-
daagse inzichten’ als ‘bruikbaar maken voor de hedendaagse
praktijk.”35 In het debat staan begrippen zoals ‘culturele diversiteit’
en ‘interculturaliteit’ centraal, maar doorgaans blijft het beperkt tot
het wereldje van historici, volkskundigen, museummedewerkers,
erfgoedwerkers en cultuurbeleidsmakers. De onderzoeksresulta-

ten en ervaringen zijn echter niet alleen in,
maar ook buiten de erfgoedwereld rele-
vant.
Heel opmerkelijk is een krachtige onder-
zoeksstroming rond interculturele com-
municatie in de Europese etnologie in de
Duitstalige wereld. Daar wordt sinds 1989,
en nog sterker sinds de uitbreiding van de
Europese Unie in de voorbije jaren,
baanbrekend werk verricht. Het onderzoek
en de artikels van de Duitstalige volks-
kundigen Klaus Roth, Lutz Röhrich, Helge
Gerndt, Sabine Wienker-Piepho, Alois
Moosmüller, Peter Niedermüller, Ronald
Lutz en anderen zijn hiervan duidelijke
bewijzen (zie bijgevoegde literatuurlijst).
Hun werk is geen kanttekening bij de soci-
ologische benadering, maar een duidelijke
wetenschappelijke stroming met enorme
invloed in Midden- en Oost-Europa. De
toevloed van migranten uit het voormalige
Oost-Europa zorgde voor een versnelde
studie van de integratieproblemen, net
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Leraar Engels met klas aan de voet van Prambanantempel, Indonesië. Foto: Paul Catteeuw, zomer 2004.
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omdat Duitsland en Oostenrijk de dichtste buren en de poort tot
Oost-Europa waren en zij als eersten de stroom Oost-Europeanen
opvingen. Totnogtoe bleef de impact van heel deze weten-
schappelijke productie in Vlaanderen en Nederland relatief
beperkt. Het zou niet alleen interessant zijn indien de volkskunde
of etnologie in het Nederlandse taalgebied deze literatuur zou
verwerken, maar ook zou participeren aan deze internationale
debatten. Het mag worden verhoopt dat dit inderdaad zal
gebeuren en impact zal hebben op de wereld van het cultureel
erfgoed. Maar we pleiten er tegelijk voor dat ook buiten de
volkskundige wereld, in de wereld van het onderwijs, een interes-
sante kruisbestuiving mogelijk is. Het is een interessante uitda-
ging om de verschillende stromingen met elkaar te confronteren.
De nieuwe mogelijkheden gecreëerd door portfolio’s zijn hierbij
interessant, zowel aan universiteiten als in hogescholen. Dit geldt
zowel voor onderwijs rond erfgoed als voor tal van andere
opleidingen, zoals die voor het (andere) bedrijfsleven. Een terug-
koppeling naar de cursus Interculturele Communicatie ligt dan
ook voor de hand.

BESLUIT
Het project om een portfolio voor interculturele competenties uit
te werken bevindt zich in Vlaanderen nog in de beginfase. Het
project, dat nu slechts door een kleine groep van 150 studenten
wordt uitgetest en geruggensteund is door de werkgroep, heeft
het potentieel om binnen een grotere opzet door andere deel-
nemers te worden gebruikt. En dat zal in de volgende jaren ook
effectief gebeuren. Met de nieuwe werkgroep hopen we vooral
kennis en ervaring te verzamelen om nieuwe inzichten aan het
bestaande materiaal te toetsen en zo tot een geïntegreerd
eindproduct te komen. Een eindproduct dat het plaatselijke belang
overstijgt en dat uiteindelijk kan dienen als een echt portfolio,
behoeft echter nog heel wat overleg en verdere testfases.Toch lijkt
het eerste proefjaar erop te wijzen dat het project kan slagen. De
voorwaarden voor succes liggen hier in (een internationale) samen-
werking, indien nodig met de steun van de Raad van Europa. De
droom om ooit tot een Europees portfolio voor interculturele
competenties (naast de ELP) te komen, blijft echter levendig. Net als
de hoop dat dit disciplineoverstijgende effecten zal sorteren. ■
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