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Tomorrow Comes Today
Het Tomorrow Comes Today project (TCT) was
een initiatief van vijf partners in Frankrijk, Polen,
Nederland en Slowakije met als doel de
toegang tot werk te vergemakkelijken voor
werkzoekenden die een opleiding volgen,
studenten en leerlingen helpen met een
innovatief digitaal instrument dat het
beroepsonderwijs en -opleiding in contact
brengt met werkgevers.
Van 2018 tot 2021 ontwikkelde ons
partnerschap een specifiek webplatform voor
VET-aanbieders om hun leerlingen te
registreren en te beoordelen, met digitale
trainingen voor studenten en bedrijven over het
zoeken naar werk en begeleiding.
Deze gids geeft u alle informatie over onze
projectresultaten en brengt ons in contact als u
ons platform in uw school of opleidingscentrum
wilt implementeren en/of testen.

INTRODUCTIE TCT

m de toegang tot werk te vergemakkelijken voor werkzoekenden die een opleiding volgen, studenten en leerlingen via de EU met een



TCT
IN VOGELVLUCHT

DOEL

Stimuleren van 
werkgelegenheid en 
samenwerking tussen
werkgevers en 
aanbieders van 
beroepsonderwijs – en -
opleiding

DOELGROEP HOE?

Aanbieders van 
beroepsonderwijs en –
opleiding: scholen, 
opleidingsorganisaties, 
universiteiten…

Het ontwikkelen van een
specifiek webplatform
om werkzoekenden in 
contact te brengen met 
potentiële werkgevers.



TCT
PARTNERSCHAP

VET Provider, Frankrijk
www.leno.fr

VET Provider, Frankrijk
www.ldnr.com

HR studies and research, Polen
www.orangehill.pl

VET Provider, Nederland
www.endurance.nl

VET Provider, Slowakije
www.ozbuducnost.sk



TCT
4 STAPPEN

01 02 03 04
STUDIE
International studie naar
productspecificaties

CODERING
Ontwikkeling van het  
TCT web-based platform

TESTEN
Testfase van het TCT 
platform

LANCERING
Officiële release van het 
TCT platform

273
deelnemers

18
Maanden

500
deelnemers

09
2021



Productspecificaties studie

De eerste stap van het TCT-project was het uitvoeren van
een internationale studie in heel Europa. Dit onderzoek is
uitgevoerd onder scholieren, stagiairs en studenten,
aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding (scholen,
opleidingsorganisaties, universiteiten, docenten en
opleiders) en bedrijven.
Het doel van het onderzoek was om de specificaties te
definiëren van de software die we gingen ontwikkelen en
ook om feedback te krijgen van toekomstige gebruikers
over hun specifieke behoeften, verwachtingen en
beperkingen.
Het onderzoek is uitgevoerd door middel van persoonlijke
interviews en verspreiding van elektronische vragenlijsten
via e-mail aan geselecteerde belanghebbenden in alle
deelnemende landen.

TCT 01
INTERNATIONALE STUDIE



De onderzoeksgroep

TCT 01
INTERNATIONALE STUDIE

191 Scholieren
Studenten, Werkzoekenden, Werknemers

47 VET Providers
Scholen, Trainingsorganisaties, Universiteiten

35 Werkgevers
Bedrijven, HR consultants, Recruiters

67%
Van de deelnemers was geïnteresseerd in de 

voortgang van het project 
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Scholieren
SAMENVATTING



TCT 01 
INTERNATIONALE STUDIE

191
Deelnemers

49%
Werkzoekenden

39%
Studenten

12%
Werknemers

25%
Heeft
vertrouwen een
baan te vinden
na de training

20%
Heeft toegang
tot tools/ 
oplossingen in 
het zoeken naar
een baan

53%
Staat open om 
beoordelings-
informatie te 
delen

70%
Heeft interesse
in onze oplossing
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VET Providers
SAMENVATTING



47
Deelnemers

26%
Verzamelt CV’s
van scholieren

48%
Geven
aanwezigheids-
formulieren van 
financierings-
organisatie

70%
Doet
assessments
voorafgaand aan
een training

33%
Beoordeelt een
training met 
praktische tests

37%
Beoordeelt
stages via 
interviews

70%
Werkt samen
met bedrijven

80%
Is 
geïnteresseerd
in onze 
oplossing
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Bedrijven
SAMENVATTING



35
Deelnemers

70%
MKB-bedrijven

24%
Gebruikt
internet voor
de werving

60%
Werkt samen
met opleiders

36%
Werkt samen
met VET bij de 
werving

90%
Is geïnteresseerd
in toegang tot de 
database met 
gegevens van 
scholieren

55%
Heeft voorkeur voor
toegang tot het 
profiel met filter
criteria+ CV 
database

84%
Is 
geïnteresseerd
in onze 
oplossing

TCT 01 
INTERNATIONALE STUDIE



TCT 02 
PRODUCT SPECIFICATIES

Dankzij de resultaten van het internationale onderzoek
onder onze doelgroep en de project stakeholders hebben
we de volgende specifieke kenmerken geïntegreerd in ons
TCT platform:

Registratie

Voor veiligheids- en privacyredenen, hebben we de keuze
gemaakt voor iedere VET opleider een specifiek platform 

te implementeren in plaats van één algemeen platform.

Beoordelingen

Database

Privacy

Digitale trainingen

Veelvoud

hebben de mogelijkheid toegevoegd voor studenten
om zich aan temelden als deelnemer aan een training.

Geregistreerde studenten hebben toegang tot al hun 
opleidingsbeoordelingen, inclusief aanvraag en stage, 

indien van toepassing

Geregistreerde studenten kunnen hun volledig profiel in 
de studenten database voor potentiële recruiters.

Geregistreerde studenten kunnen besluiten om al dan niet 
toegang te geven aan externe geregistreerde recruiters

Alle geregistreerde profielen hebben toegang tot 
digitale cursussen over zoeken naar werk, 

ondernemerschap en mentoring



De testfase van het TCT Platform

Ons partnerschap implementeerde twee testfasen van het
TCT-platform. De eerste vond plaats van september tot
december 2020 en de tweede vond plaats van maart tot
eind mei 2021. We zouden eerder beginnen met onze
projecttestfasen, maar de COVID-19-crisis maakte het
onmogelijk. Ons consortium maakte er het beste van om
ons product op veel gebruikers te testen, maar natuurlijk
maakten de pandemietijd het erg ingewikkeld. We zijn er
uiteindelijk in geslaagd om een aanzienlijk aantal testers te
bereiken, helaas niet zoveel als verwacht, maar we zijn in
staat om u onze resultaten te leveren.

TCT 03
TESTFASE



Context 

Als onderdeel van het TCT-project werd het TCT-platform voorbereid. Het werd getest 
en geïmplementeerd in alle partnerlanden (Frankrijk, Slowakije, Nederland en Polen). 
Het onderzoek vond gedurende 12 maanden plaats binnen 11 VET-organisaties 
(scholen en leerbedrijven). We hebben onze oplossing getest met 511 deelnemers 
(stagiairs, trainers, docenten, pedagogisch managers, HR-specialisten, mentoren). De 
1e testfase is geïmplementeerd in het laatste kwartaal van 2020 en de 2e testfase vond 
plaats in het eerste semester van 2021.
Tijdens het testen van het TCT-platform hebben we veel informatie verzameld over de 
sterke en zwakke punten van het platform, evenals de kansen en bedreigingen met 
betrekking tot het gebruik ervan.
Feedback werd verkregen van alle categorieën gebruikers:
• training van initiatiefnemers / studenten,
• trainers / docenten, docenten,
• vertegenwoordigers van bedrijven.
Feedback werd verzameld met behulp van:
• speciaal opgestelde vragenlijsten voor de testfase (apart voor elke gebruikersgroep),
• individuele gesprekken,
• e-mail
• telefonische informatie van gebruikers.
Dankzij de doorlopende feedbackanalyse was het mogelijk om flexibel in te spelen op de 
aangegeven problemen / fouten. Hierdoor konden tussen de eerste en de tweede 
testfase correcties en verbeteringen worden aangebracht.
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511
DEELNEMERS

12
MAANDEN



365 deelnemers

STUDENTEN

22

-28

-17

57

64

3
Eenvoudig in het 

gebruik

Toegang tot je 
trainings-
evaluaties

Toegang tot je 
stage evaluaties

Delen van 
informatie met 
recruiters

Gebruik van het 
TCT platform in 
de toekomst

Hulp bij het 
vinden van een 
baan na de stage

NPS
17

TCT 03
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Studenten Samenvatting



59 deelnemers

TRAINEES
37

43

29

56

66

29
Eenvoudig in het 

gebruik

Toegang tot de 
trainings-

evaluaties van 
studenten

Toegang tot de 
stage-evaluaties 
van de studenten

Delen van 
informatie met 
recruiters

Gebruik van het 
TCT platform in 
de toekomst

Hulp bij het 
vinden van een 
baan na de 
training

NPS
44

TCT 03
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VET Samenvatting

Verbeteren van uw 
samenwerking met 

bedrijven 45



59 deelnemers

BEDRIJVEN
6

-38

-36

53

62

-12
Eenvoudig in het 

gebruik

Toegang tot uw 
trainings-
evaluaties

Toegang tot uw 
stage evaluaties

Delen van
informatie met 
recruiters

Gebruik van het 
TCT platform in 
de toekomst

Hulp bij het 
vinden van 
medewerkers

NPS
6
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Bedrijven samenvatting



S
O

W
T

Strengths
(Sterktes)

▪ Handig hulpmiddel om een 
online training toe te passen

▪ Toegang tot alle evaluaties
▪ E-learning inhoud
▪ Makkelijke toegang
▪ Mogelijkheid om CV te 

publiceren
▪ Makkelijk te gebruiken

Weakness (Zwaktes)

▪ Niet genoeg filter voor profiel
▪ Nog steeds kleine bugs in IT
▪ Het is niet mogelijk om de 

deadline van een aanvraag te 
wijzigen na het starten van de 
aanvraag

▪ Objectieve informatie 
ontbreekt op het platform

Opportunity
(Kansen)

▪ Mogelijkheid tot verdere 
ontwikkeling op het platform

▪ Samenwerking tussen 
studenten, beroepsonderwijs 
en -opleiding en recruiters
versterken

▪ Doorlopende monitoring van 
het trainingsproces en 
evaluatie

Threats
(Bedreigingen)

▪ Ondersteuning voor 
gebruikers met lagere IT-
vaardigheden

▪ Beveiliging van 
persoonsgegevens

▪ Doorlopende monitoring van 
het trainingsproces en 
evaluatie

SWOT

TCT 03
TESTFASE



Conclusie

Het platform is een handig hulpmiddel om het onderwijs- en
wervingsproces te vergemakkelijken, maar vereist verdere
ontwikkeling. De toegevoegde waarde van het TCT-platform is
naast een tool voor het monitoren van opleidingen dat het
kandidaten en bedrijven met elkaar in contact brengt.
Het TCT-platform is logisch, leesbaar en makkelijk te navigeren,
maar je moet wel even wennen aan de manier waarop je navigeert.
Het platform biedt scholen, trainers en bedrijven de mogelijkheid om
nauwer samen te werken aan de opleiding van jonge medewerkers
en studenten. Het geeft de mogelijkheid om de samenwerking
tussen trainers, organisaties en trainingsdeelnemers te intensiveren.
Er is een mogelijkheid tot voortdurende monitoring van het
trainingsproces en evaluatie van deelnemers. Alle gebruikers
waarderen de functie "evaluaties". Stagiairs kunnen hun voortgang
tijdens de training volgen door toegang te krijgen tot hun evaluaties.
Trainers evalueren hun cursisten, zodat het hele docententeam hun
cursisten kan volgen. Toegang tot trainingsevaluaties naast cv's door
recruiters wordt zeer op prijs gesteld. Deze elementen zijn echte
troeven om een   goede ontwikkeling van de samenwerking tussen
opleidingsorganisaties en bedrijven mogelijk te maken.
Een belangrijk voordeel van het platform is de mogelijkheid om het
exacte trainingsprogramma en de vereisten voor kandidaten te
controleren en de mogelijkheid om veel gegevens over jezelf toe te
voegen in het gebruikersprofiel. Het maakt het voor werkgevers
gemakkelijker om geschikte werknemers voor werkplekken te
vinden op basis van hun behoeften door gerichte
opleidingsactiviteiten te organiseren.

TCT 03
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Conclusie
Het platform ondersteunt de samenwerking van relevante
opleidingsorganisaties en werkgevers ook in de periode van
bijvoorbeeld een pandemie wanneer persoonlijk contact niet
mogelijk is.
Video's zijn een populair studiehulpmiddel voor studenten in
overeenstemming met de vereisten van de 21e eeuw. Het
platform wordt meer geaccepteerd door jongeren, terwijl de
oudere generatie problemen heeft om het te gebruiken vanwege
hun lagere digitale competenties. Het platform wordt door alle
doelgroepen positief beloond op functies als toegang en
gebruiksgemak. Alle doelgroepen zien mogelijkheden in het
gebruik van het platform in de toekomst. Alle betrokken
doelgroepen vinden dit van grote toegevoegde waarde. Leren en
werken in een bedrijf en een goede communicatie en monitoring
maakt de samenwerking makkelijker en overzichtelijker.

Een goed begin, maar dingen om te doen

Een belangrijk punt is de bescherming van persoonsgegevens en
het beheer van gegevens door opleidingscentra. Zeker als het
gaat om het opleiden van mensen die werknemer zijn of worden
van grote bedrijven, is het nodig om aparte afspraken te maken
over de bescherming van de persoonsgegevens. De zeer strikte
regels in Nederland over deze privacy zijn erg belangrijk. Alle
betrokken doelgroepen zien een aantal uitdagingen op dit
gebied. Studenten kunnen vragen om hun privacy te respecteren
waarmee de werking van het platform wordt beïnvloed.

TCT 03
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NEEM CONTACT MET ONS OP
Check de website van de project partners op
de partnerpagina en neem voor meer infomatie
vrijblijvend contact met ons op.

TOEGANG
We kunnen u ook een testaccount geven, zodat 
u ons projectresultaat van dichtbij kunt bekijken.

FAQ
Check op onze projectwebsite en de TCT 
gebruikersgids, om een goed beeld te krijgen
van ons platfom.

Wanneer u ons platform in uw
organisatie wilt ervaren of
implementeren, stuur ons dan
gewoon een bericht!

TCT
WILT U MEER INFORMATIE?



CHECK IT OUT!

TOMORROW COMES TODAY


