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Ready Steady Internship  Nieuwsbrief 4
RSI website nu in 5 verschillende talen!
Na
twee
jaar
internationale
samenwerking
heeft het Ready
Steady
Internship project geleid tot de ontwikkeling van een website die studenten helpt bij
het zoeken naar een stageplaats. Eerder dit jaar werd de Engelse versie van de RSI
website gelanceerd. Inmiddels kunnen we zeggen dat de website beschikbaar is in
maar liefst nog 4 andere talen, namelijk Nederlands, Pools, Spaans en Frans!
Bezoek de website in jouw taal, creëer je account en doorloop de fasen van Ready,
Steady en Internship om uiteindelijk een stageplek te vinden die het beste bij jou
interesses en vaardigheden past!
www.readysteadyinternship.eu
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Laatste RSI partnerbijeenkomst in Lodz, Polen
Op 19 en 20 november zijn de RSI partners bijeengekomen in Lodz, Polen. Het doel
van deze meeting was om een duidelijk beeld te krijgen van welke activiteiten en
taken er nog moeten gebeuren in het project. Ook werden tijdens de meeting de
verschillende taalversies van de website gepresenteerd. Partners waren hier heel
positief en tevreden over. Uiteindelijk was het een zeer effectieve bijeenkomst en
partners zijn klaar om de laatste stappen te maken!

Eerste resultaten van de pilot test
In de afgelopen weken zijn de RSI partners druk bezig geweest met de
testfase. Studenten, docenten en bedrijven werden om hun mening gevraagd over
het RSI concept en de website. De eerste resultaten van deze pilot test zijn zeer
positief! Op dit moment geeft meer dan 90% van de respondenten aan dat ze
tevreden zijn over de verschafte informatie op de website, dat ze de website goed
bij de doelgroep vinden passen en dat ze het design van de website mooi vinden.
Dit

betekent

in

de

eerste

instantie

dat

het

RSI concept

en

de

website

worden gewaardeerd. Het evaluatierapport van de pilot test zal binnenkort
beschikbaar zijn.

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie
(mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de
informatie die erin is vervat.
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