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INLEIDING
MIGRANTECH - HET PROJECT
Het doel van dit Europese project (2020-1-FR01-KA204-080342) is het creëren van
een digitaal platform (migrantech.org) dat e-learning tools en methoden biedt voor
migranten, vluchtelingen en ook de professionals die werken met migranten en
vluchtelingen om hun leer- en werkniveau te ondersteunen.
Dat platform zal bijdragen tot de sociale en beroepsmatige integratie van
vluchtelingen, alsook tot het terugdringen van discriminatie jegens vluchtelingen.
Tijdens dit proces zullen het beleid en de praktijken met betrekking tot de integratie
van vluchtelingen in het sociale en beroepsleven worden geanalyseerd.

DE DOELGROE¨P
Tot de doelgroep van het project behoren migranten/vluchtelingen, beroepsmensen
die met migranten/vluchtelingen werken, bedrijven en werkgevers.

OBJECTIEVEN
I De behoeften

aan de meest relevante vaardigheden waarnaar bedrijven en
werkgevers/ondernemingen op zoek zijn, te begrijpen en vast te stellen;

II

Opvoeders en professionals in staat stellen hun kennis te verbreden en aan te
passen en vaardigheden te ontwikkelen die als springplank kunnen dienen om hun
doelgroepen dichter bij de arbeidsmarkt te brengen;

maat gesneden e-learninginstrumenten en -methoden ter beschikking stellen van
III Op
beroepsbeoefenaars die met migranten en vluchtelingen werken, om hun socio-professionele
integratie te vergemakkelijken;

IV Onderwijs

en opleiding als sleutelelement voor de bevordering van sociale
cohesie en integratieprocessen;

V

Bevordering van het samenleven van de samenleving en de migranten- en/of
vluchtelingengemeenschappen;

VI Bestrijding van discriminatie van migranten en/of vluchtelingen;
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DE RESULTATEN
Studie over de meest relevante transversale, digitale sleutelvaardigheden die vereist zijn
voor toegang tot de arbeidsmarkt en die door bedrijven worden gevraagd.
Identificatie van goede online- en offlineonderwijs- en integratiepraktijken voor
volwassen migranten en vluchtelingen op basis van NTIC- en transversale vaardigheden
die door bedrijven en werkgevers worden gevraagd, en een certificeringsinstrument voor
de verworven vaardigheden.

Kit in de vorm van een opleidingscursus (40 e-modules) en een seminar om
ervaringen en goede praktijken uit te wisselen.
Ontwerp van het e-platform en uploading van 40 e-modules, op een interactieve manier
(doelstellingen, inhoud, evaluatievragenlijst), gevolgd door opleiding van e-docenten.

Creatie van een online leergids die het e-learningpad en het gebruik van het
platform kapitaliseert, en 2 infografieken (de transversale en numerieke
vaardigheden) die relevant zijn voor de persoon die betrokken is bij
volwasseneneducatie.
U kunt de voortgang van het project volgen op onze sociale media :
INTRAGRAM : @projectmigrantech
CALAMEO : https://www.calameo.com/accounts/6983295
migrantech.org

ONDERZOEK

GOEDE
PRAKTJKEN
HANDBOEK
E-LEARNING HANDLEIDING
E-PLATFORM

40
E-MODULEN
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DE PARTNERS
AMSED
FRANCE
network.amsed.fr
De Vereniging voor Migratie, Solidariteit en Uitwisseling voor Ontwikkeling
(AMSED) zet zich als NGO sinds 1998 in voor de interculturele dialoog en lokale
ontwikkeling. Door middel van internationale projecten, solidariteitsreizen, Euromediterrane uitwisselingen, straatactiviteiten en sponsoring voor werkgelegenheid,
ondersteunt AMSED jong en oud om hun dagelijks leven te verbeteren en hen in staat
te stellen hun dromen te verwezenlijken. Het bevorderen van de ontmoeting tussen
culturen, zodat we van elkaar leren en ons bewust worden van onze rijkdom en ons
potentieel, staat centraal in de projecten van AMSED.
FACTOR SOCIAL
PORTUGAL
factorsocial.pt
Factor Social is een bedrijf dat projecten ontwikkelt in het kader van de
psychosociale studies en omgeving, voornamelijk gekenmerkt in het aanpassen van
de theorieën en modellen van de psychologie aan verschillende interventiegebieden
en ook voor de articulatie met andere studierichtingen (zoals ingenieur, architectuur,
onderwijs, management, communicatie ...) met als doel het creëren van hogere
waarden voor zijn klanten.
ANATOLIA YOUTH ASSOCIATION
TURKEY
aya-ngo.org
Anatolia Youth Association (AYA) is een non-profit en niet-gouvernementele
organisatie in Turkije. AYA richt zich vooral op kwesties als gendergelijkheid,
ondernemerschap van jongeren en vrouwen, bewustmaking van jongeren over hun
omgeving en aanverwante zaken, ecologie, preventie van haatzaaiende taal,
preventie van haat tegen migranten en vluchtelingen, integratie van migranten en
vluchtelingen door het organiseren van mobiliteitsprojecten voor jongeren.
FAMILLES DU MONDE ASBL
BELGIUM
famillesdumonde.eu
Familles du Monde asbl (FAMIDO) is een non-profitorganisatie die bestaat uit
families uit verschillende culturen en landen, gevestigd in België. FAMIDO heeft een
team van volwassen en jeugdleiders die verschillende activiteiten ontwerpen,
organiseren en uitvoeren op het gebied van onder andere migratie en niet-formeel
onderwijs. FAMIDO werkt met kinderen, jongeren, volwassenen en families aan de
bewustmaking van het migratieproces en biedt verschillende soorten instrumenten
aan om het te begrijpen en proberen uit te werken als een levenslang leerproject.
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DE 40 GOEDE PRAKTIJKEN
De partners identificeerden een set van goede praktijken in volwassenenonderwijs met
betrekking tot de verwerving van transversale en digitale vaardigheden (educatieve aanpak,
specifieke kenmerken, empowerment trajecten via meerdere educatieve trajecten, evaluatie,
etc.) om de toegang tot werk voor het doelpubliek te optimaliseren.
Het doel is een reeks goede onderwijspraktijken te ontwikkelen met betrekking tot de
verwerving van transversale en digitale vaardigheden en certificeringsinstrumenten voor
opvoeders en integratieprofessionals om daaruit inspiratie te putten voor
onderwijsbenaderingen, beoordelingsmethoden, resultaten, erkenning van verworven
vaardigheden door het opzetten van een leeromgeving van sleutel- en digitale vaardigheden
voor doelgroepen.
Door deze goede praktijken te analyseren en te bespreken met deskundigen zullen we een
platform kunnen creëren met 40 e-modules die het best beantwoorden aan de behoeften van
onze doelgroep en die zullen worden aangepast aan een vruchtbare e-learningmethode en tools.
De experten die deelnamen aan de gids zijn integratieprofessionals die dagelijks werken met
migranten
en
vluchtelingen,
sociaal
assistenten,
tewerkstellingstechnici,
tewerkstellingsconsulenten, human ressources managers, digitale adviseurs, online
onderwijsdeskundigen, deskundigen in volwasseneneducatie, maatschappelijk werkers, uit
België, Frankrijk, Portugal en Turkije.
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GOEDE PRAKTIJKEN

123 TESTS
123test

https://www.123test.com/team-roles-test/

OBJECTIEVEN EN DOELGROEP
De doelgroep is iedereen die werk zoekt, zijn/haar professionele loopbaan wil plannen
of studies in verschillende domeinen wil aanvatten. Mensen die meer willen weten over
hun capaciteiten of interesses kunnen de tests afleggen en zichzelf beter leren kennen,
zodat ze hun loopbaan beter kunnen plannen.

INHOUD EN MODALITEITEN
Dit e-platform richt zich op beroepskeuze, vaardigheden en competenties, assessment
voorbereiding... door middel van persoonlijkheidstesten. De testen omvatten: IQ test,
loopbaantest, persoonlijkheidstest, werkwaardetest, Teamrollen test.

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN

+ De tests zijn goed ontworpen, met tijdslimieten.
- De taal in de tests kan verwarrend zijn voor degenen die de taal niet beheersen.
De tests zijn gratis en snel, maar ze moeten ook wetenschappelijk geldig en betrouwbaar
zijn. Om al deze doelstellingen te bereiken, gebruiken zij een speciaal
testontwikkelingsschema dat omvat:
-gebruik van wetenschappelijke literatuur als theoretische basis voor de tests
-verzamelen van grote hoeveelheden empirische gegevens om een representatieve
steekproef te garanderen
-het genereren van geldige rapporten door "expertsystemen" op basis van empirische
bevindingen

SUGGESTIES OM ONS PLATFORM AAN TE PASSEN
Dit platform kan ons inspireren voor het maken van tests.

COMENTAAR VAN DE EXPERTEN

Het werd interessant geacht om de leerling een aantal tests aan te bieden die
vergelijkbaar zijn met die van dit platform. De tijdslimieten en het kader van de tests
werden door de deelnemers op prijs gesteld. Zij bevelen dergelijke tests aan voor
het MigranTech-platform.
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"ACCELAIR" Program
Forum Réfugiés-Cosi

https://www.forumrefugies.org/dispositif-frc/19-programmes-d-integration/104-accelair-69

OBJECTIEVEN EN DOELGROEP

De algemene doelstelling is de professionele en residentiële integratie van personen die
internationale bescherming genieten, te vergemakkelijken door hun, afhankelijk van hun situatie
en behoeften, geïndividualiseerde steun te bieden bij de toegang tot huisvesting, opleiding en
werk.
Doelgroep: personen die internationale bescherming genieten

INHOUD EN MODALITEITEN
24 maanden gepersonaliseerde ondersteuning in termen van toegang tot werkgelegenheid,
opleiding en huisvesting. Het systeem, dat in 2018 in Occitanië is ingevoerd, bestrijkt nu een twaalftal
Franse departementen.
- Ondersteuning bij de definitie van het beroepsproject, identificatie/validatie van vaardigheden
- Oriëntatie op taal- en/of beroepsopleidingen
- Toegang tot en behoud van werk
- Sinds 2018 vult de mobiele app "Happy FLE" het programma aan om tegemoet te komen aan de
behoeften van nieuwkomers en hen de Franse taal te laten ontdekken aan de hand van alledaagse
situaties. Het bevat 370 oefeningen en 230 woorden om te winnen, verdeeld over 8 thema's: vervoer,
milieu, gezondheid, kopen, huisvesting, administratie, cultuur en vrije tijd, en werkgelegenheid/werk.
Foto's en geluiden helpen de gebruiker bij het leren van Frans. Het begrip "uitdaging" is aanwezig via
de "woordgeschenken" die gewonnen worden wanneer de spelers correct antwoorden. De
dagelijkse verbindingstijd is ook geblokkeerd om mensen aan te moedigen elke dag een beetje Frans
te oefenen in plaats van heel sporadisch. De gebruiker evolueert in zijn eigen tempo en kiest zelf de
tijd die hij eraan wil besteden, van 5 tot 20 minuten per dag.
Bij de ontwikkeling van deze applicatie heeft Forum Réfugiés-Cosi ook aandacht besteed aan
beelden, geluiden (alle instructies zijn gesproken), pictogrammen, stapsgewijze progressie, adaptieve
leertechnologie zodat elke reeks oefeningen wordt voorgesteld in functie van de resultaten die
tijdens de verschillende uitdagingen worden behaald.

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN
+ De Happy FLE-app is gratis en beschikbaar op alle smartphones. Er is geen
registratie of internetverbinding nodig om hem te kunnen gebruiken.
+ Adaptief leren: past zich aan aan het niveau en tempo van de leerlingen

SUGGESTIES OM ONS PLATFORM AAN TE PASSEN
We zouden ons kunnen laten inspireren door de inhoud van de applicatie voor de
Franse leermodules, gerelateerd aan werkgelegenheid, en ons kunnen laten
inspireren door het type inhoud (beelden, geluiden, tekst, oefeningen)

COMENTAAR VAN DE EXPERTEN

De deskundigen merkten op dat de dimensie "toegang tot rechten", die breder is
dan werkgelegenheid, belangrijk is. Misschien is het mogelijk een module te maken
over de toegang tot rechten?
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The "aFip" tool

(Action Française pour l’Insertion Professionnelle =
French Action for Professional Integration)

Centre d’éducation des adultes "Greta du Velay"
http://afip.velay.greta.fr/ (co-financed by the European Integration Fund)

OBJECTIEVEN EN DOELGROEP
aFIP is een instrument om de beroepswereld te begrijpen en Frans te leren als een taal van
integratie. Dit instrument beoogt de beheersing van de Franse taal, die als een middel tot sociale
integratie wordt beschouwd, te verbeteren. aFIP ondersteunt de professionele integratie van
volwassen migranten en maakt deel uit van een transversaal perspectief voor de verschillende
sectoren van activiteit. Publiek: migranten met een niveau van A1.1 tot B1.

INHOUD EN MODALITEITEN
aFIP bestaat uit 12 beroepscapsules, georganiseerd rond gefilmde interviews. Zij maken het
mogelijk kennis te maken met de verschillende beroepen (sociale hulpverlening, kappersvak,
zelfbedieningshandel, koken, autorijden, onderhoud, hotels en restaurants...) en hun woordenschat
en hun praktijkomstandigheden in Frankrijk.
Bovendien biedt een "opleidingsruimte":
Een beroepssituatieblad voor elke capsule met een mondelinge activiteit en een schriftelijke
activiteit op basis van authentieke documenten);
Een suggestieblad om de mondelinge productievaardigheden te beoordelen;
Vragenlijsten die het mogelijk maken het sociale en culturele leven van de migranten aan te
pakken;
Hulpmiddelen om het begrip beroepsvaardigheden toe te passen met hulpmiddelen om
eerdere ervaringen te verbeteren en het verband te leggen met mogelijke beroepen;
Vragenlijsten voor het begrijpen van de video's met hun correctie;
Een activiteitenblad gebaseerd op situaties/problemen voor elk beroep.

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN
+ Platform dat volledig gewijd is aan de inzetbaarheid van migranten, met een focus
op sectoren die onder spanning staan
+ Gratis tool die voor iedereen toegankelijk is
- Inhoud enkel in het Frans

SUGGESTIES OM ONS PLATFORM AAN TE PASSEN
We zouden de belangrijkste sectoren in spanning kunnen presenteren en hun specifieke
woordenschat
Video's ondertitelen en een geschreven transcriptie toevoegen
In elke e-module een onderdeel aan woordenschat wijden
Laat u inspireren door het soort interactieve oefeningen dat wordt gebruikt
Integreer extra bronnen (externe links bijvoorbeeld)

COMENTAAR VAN DE EXPERTEN

De videogetuigenissen van beroepsmensen geven de leerlingen nauwkeurig en reëel
advies; het is zeer relevant om het opleidingsmateriaal in de realiteit van de
arbeidswereld te verankeren.
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"AIRE" Program

(Accompagnement Insertion Réfugiés Emploi =
Support Integration Refugees Employment)

Opcommerce

https://www.lopcommerce.com/l-opcommerce/offer-of-services/areaaccompaniment-and-integration-of-refugees-in-employment/

OBJECTIEVEN EN DOELGROEP
Opcommerce en verschillende aangesloten bedrijven mobiliseren zich om vluchtelingen
een springplank te bieden voor een duurzame en succesvolle sociaal-professionele
integratie via opleiding en werkgelegenheid.
Doelgroep: Begunstigden van internationale bescherming (houder van de
vluchtelingenstatus of subsidiaire bescherming).

INHOUD EN MODALITEITEN
Opcommerce en haar partners ondersteunen het bedrijf en het individu gedurende het gehele
traject, vanaf de vaststelling van het profiel van de kandidaat tot zijn/haar sociale integratie en
inpassing in het bedrijf.
- Aan de individuele kant: de geïdentificeerde partner biedt ondersteuning in alle administratieve en
sociale procedures van de persoon. Het doel is om een facilitator te zijn bij zijn integratie.
-Aan de kant van het bedrijf: deze op maat gemaakte ondersteuning houdt rekening met de
specificiteit van het publiek door interculturele training te integreren met de mentor en de
werknemers van het bedrijf met het oog op een succesvolle integratie.
Het programma omvat een proces in 5 stappen:
- Een Operationele Voorbereiding voor Collectieve Tewerkstelling (POEC) met 400 uur training
gewijd aan zakelijke vaardigheden, die Franse cursussen en het leren van "soft skills" kunnen
omvatten
- Een sollicitatieperiode in het bedrijf die 1/3 van het totaal aantal gevolgde uren tijdens de POEC
vertegenwoordigt.
- Een professionaliseringscontract aan het eind van de POEC.
- Specifieke ondersteuning van de stagiair gedurende de gehele cursus.
Ondersteuning van het bedrijf om deze integratie met andere werknemers te vergemakkelijken.

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN
+ "Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen"-aanpak
+ Tegemoetkoming in de behoefte aan werving op banen in spanning
+100% dekking door de Opcommerce van de pedagogische kosten van de
Operationele Voorbereiding voor Collectieve Tewerkstelling (POEC) en de kosten
van de werk-studie overeenkomst

VOORSTELLEN OM AAN TE PASSEN AAN ONS PLATFORM
SUGGESTIES OM ONS PLATFORM AAN TE PASSEN

We zouden een module kunnen maken over het belang van de interculturele dimensie
in de werkomgeving om een goede integratie te bevorderen. We zouden ook kunnen
ingaan op beroepssectoren die onder spanning staan.

COMENTAAR VAN DE EXPERTEN

De opleiding van werkgevers is zeer belangrijk en mag niet worden verwaarloosd.
Natuurlijk moeten de migranten/vluchtelingen zich aanpassen aan de arbeidswereld
van hun gastland, maar de bedrijven moeten ook weten hoe zij hun integratie kunnen
bevorderen.
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BAPA CONVIVIAL pathway
Convivial

https://www.convivial.be - https://www.bruxelles.be/bapa-bxl-laccueil-des-primo-arrivants

OBJECTIEVEN EN DOELGROEP
De actiemogelijkheden van nieuwkomers in de Belgische samenleving vergroten. Daarom met de
nieuwkomer werken aan zelfvertrouwen, autonomie en een duidelijk en realistisch levensproject door
zijn dagelijks engagement: bijdragen tot de ontwikkeling van een multiculturele samenleving die de
mensenrechten verwelkomt en beschermt, gelijke kansen bevordert en de sociale, culturele,
professionele en burgerparticipatie van iedereen stimuleert, waarbij diversiteit actief tot een troef
wordt gemaakt.

INHOUD EN MODALITEITEN
Welkomstcursus (begeleiden en informeren van nieuwkomers bij hun eerste stappen in België)
1. Onthaal: uitleg over de achtergrond en de plichten van de persoon + evaluatie van zijn/haar
behoeften inzake sociale opvolging en integratie in België + taalkundige evaluatie om het niveau van
het Frans te bepalen + opleiding van 10 uur om een eerste overzicht te geven van de rechten en
plichten in België. Vervolgens een taalkundige evaluatie om het niveau van het Frans te bepalen + een
opleiding van 10 uur om een eerste overzicht te geven van de rechten en plichten in België. Vervolgens
wordt een overeenkomst ondertekend waarin de modaliteiten van deel 2 worden vastgelegd. 2.
Begeleiding: 50 uur burgerschapsopleiding (verwerving van sleutels tot het begrijpen van België
(geschiedenis, geografie, waarden, enz.), informatie over de rechten van nieuwkomers, een plaats om
van gedachten te wisselen over de eigen cultuur en de Belgische cultuur) + taal- en/of
alfabetiseringsopleiding Frans tot niveau A2 van het CEFR (niveau vereist om de Belgische nationaliteit
aan te vragen) + individuele begeleiding aangepast aan de behoeften in het sociale, culturele en
professionele integratieproces in België. Afgesloten met een eindattest.

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN
+ De onthaalcursus is verplicht geworden.
- Asielzoekers kunnen niet deelnemen aan het opvangprogramma omdat hun
verblijfsvergunning, indien verlengd, slechts 3 maanden geldig is.

SUGGESTIES OM ONS PLATFORM AAN TE PASSEN
We kunnen een module creëren die nieuwkomers informeert over de context van het land,
de verplichtingen en de evaluatie van hun behoeften op het gebied van sociale
opvolging en integratie in België. Naast deze module kunnen we een andere module
creëren over zelfontplooiing, eigenwaarde en die welke leiden tot autonomie.

COMENTAAR VAN DE EXPERTEN

De deskundigen zijn van mening dat het voor de arbeidsmarkt en de samenleving, maar
ook voor de nieuwkomer, gunstig is om mensen in staat te stellen autonome en actieve
burgers te worden. Het verwerven van autonomie verhoogt het gevoel van eigenwaarde
van de mensen. Verder stelde de deskundige voor om de verschillende centra van de
verschillende partnerlanden aan te wijzen waar nieuwkomers terecht kunnen die
intensieve alfabetiseringscursussen of ondersteuning nodig hebben die niet via de emodules kan worden gegeven. Wat de inhoud van de e-modules over de historische
achtergrond van het land enz. betreft, moedigde de deskundige ons aan om de
informatie op recreatieve wijze te vergemakkelijken.
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BRULINGUA
Actiris, Bruxelles formation, Huis van het Nederlands, VDAB
https://brulingua.be/fr/

OBJECTIEVEN EN DOELGROEP
Brulingua is een initiatief van Actiris. Het biedt gratis taalopleidingen en
gepersonaliseerde coaching aan alle Brusselaars ouder dan 18 jaar.
Brulingua biedt de mogelijkheid om 24 talen te leren, waaronder Engels, Nederlands,
Frans en Duits, op een onafhankelijke, dynamische en interactieve manier.
In het kader van de Strategie 2025 voor Brussel bevordert Brulingua de inzetbaarheid
en de beroepsmobiliteit; verhoogt het de talenkennis van de Brusselaars; stimuleert het
de economische en toeristische aantrekkelijkheid van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest; versterkt het de internationalisering ervan.

INHOUD EN MODALITEITEN
Er zijn virtuele lessen georganiseerd in videoconferenties van 30 minuten met een native
coach, beschikbaar in het Engels, Nederlands en Frans. Brulingua geeft u toegang tot
"Speaky", een sociaal netwerk dat u verbindt met moedertaalsprekers van over de hele
wereld, om te oefenen en uw interesses en passies te delen. Corrigeer elkaar om nog sneller
vooruitgang te boeken. Ze organiseren virtuele taalcafés.

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN
+ beschikbaar in meer dan 20 talen
+ mogelijkheid tot follow-up door online cursussen
+ cursussen zijn aanpasbaar aan elke persoon
- Enkel beschikbaar voor inwoners van Brussel

SUGGESTIES OM ONS PLATFORM AAN TE PASSEN

Het aanpassingsvermogen van het leren is een punt om te behouden. Het zou interessant zijn
om inspiratie te kunnen putten uit hun methode en die ook buiten Brussel beschikbaar te
maken.

COMENTAAR VAN DE EXPERTEN

De deskundigen merken op dat deze werkmethode perfect past in het kader van ons
project, behalve dat het voor ons niet mogelijk is om een online follow-up door de
leraren aan te bieden.
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Digital Welcome
ALL DIGITAL, Maks, IASIS, Stiftung Digitale Chancen,
FMD, Colectic, CSF
https://digitalwelcome.eu/nl/about/

OBJECTIEVEN EN DOELGROEP
Het doel van het project "WELKOM-programma" is beste praktijken uit te wisselen tussen
organisaties die gespecialiseerd zijn in de digitale insluiting van kansarme groepen en,
op basis van deze uitwisseling, een innovatieve methodologie te ontwikkelen en te testen
voor de sociale insluiting van onderdanen van derde landen in educatieve en sociale
activiteiten, het culturele leven, vrijwilligerswerk en digitale creatieactiviteiten.

INHOUD EN MODALITEITEN
Zij ontwikkelden een programma van creatieve IT-workshops, inclusief methodologie en
opleidingsmateriaal, gebaseerd op de beste praktijken van de partners en daarbuiten.
Daarna zijn trainers van partnerorganisaties opgeleid om het programma en de materialen
in pilots te gebruiken. Deze trainers hebben twee rondes van pilots gedraaid.

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN
+Onderdanen van derde landen zijn opgeleid tot mentor en hebben vervolgens als
vrijwilliger 40 creatieve IT-workshops georganiseerd, waarmee in totaal 400 mensen werden
bereikt in gemengde groepen van onderdanen van derde landen en Europese onderdanen.
+De inhoud van deze workshops bevorderde het leren van gelijken en uitwisselingen tussen
plaatselijke gemeenschappen en onderdanen van derde landen.

SUGGESTIES OM ONS PLATFORM AAN TE PASSEN
Wij kunnen ons laten inspireren door de beste praktijken van hun project, dat erop
gericht was de integratie van vluchtelingen en primair opgeleiden op de
arbeidsmarkt in termen van competenties digitaal te vergemakkelijken.

COMENTAAR VAN DE EXPERTEN
De deskundige vond deze uitwisseling interessant en belangrijk om de e-modules en
het MigranTech-project te promoten. Het hebben van partners die coachen op het
gebied van ICT-competenties kan nuttig zijn als eerste stap om digitale
competenties te ontwikkelen en in staat te zijn onze e-modules te volgen.
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Duo for a job
Duo for a job – intergenerational coaching asbl
https://www.duoforajob.be/fr/accueil/

OBJECTIEVEN EN DOELGROEP
Hun belangrijkste doelstellingen zijn innovatie door intergenerationele mentoring, en het
koppelen van een ervaren volwassene aan een jonge migrant om hem/haar te coachen
bij het vinden van een baan. Hun doelgroep bestaat dan ook uit 50+ ervaren mensen en
jonge migranten.

INHOUD EN MODALITEITEN
Zij leiden gepensioneerde of vervroegd gepensioneerde mentoren op om een mentorrelatie aan te
gaan met 18- tot 30-jarigen met een immigrantenachtergrond die beroeps- of studentenbegeleiding
zoeken. Zij organiseren verschillende activiteiten zoals workshops ter voorbereiding op
sollicitatiegesprekken, simulatie van sollicitatiegesprekken, workshops over cv's en sollicitatiebrieven,
proeflezen, sessies logopedie, gids voor goede praktijken, luistercentrum.

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN
+ zij werken online en face-to-face,
+ ze maakten een gids van goede praktijken,
+ workshops voor sollicitatiegesprekken, cv schrijven

SUGGESTIES OM ONS PLATFORM AAN TE PASSEN
De inhoud van de gids kan ons inspireren voor onze e-modules, zoals het omzetten
van de inhoud en ervaring van de workshops in didactische e-modules online.

COMENTAAR VAN DE EXPERTEN

De activiteiten die zij aanbieden lijken sterk op wat wij op ons platform zullen
aanbieden, met dit verschil dat ze op ons platform online zullen worden aangeboden
om ook mensen die niet naar de bestemming kunnen reizen, die een opleiding volgen
terwijl ze nog niet in het land van bestemming zijn om te werken, ... in staat te stellen
zich voor te bereiden op een opleiding. Uiteraard kan een persoon die ingeschreven
is in een instelling voor hulp bij het zoeken naar werk, bij het doorlopen van de
modules rekenen op ondersteuning en begeleiding. Het zou zeer interessant zijn om
met Duo samen te werken voor een Job op dit niveau.
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E-learning - Belgium
Fédération Wallonie-Bruxelles, enseignement.be
https://elearning.cfwb.be/

OBJECTIEVEN EN DOELGROEP
Modules waarmee u zich kunt voorbereiden op externe certificeringstests (JURYS, CEB,
CE1D, CE2D, CESS...), academische ondersteuning kunt krijgen, een volledig studiejaar
kunt volgen, een volledig studiejaar kunt volgen, een tak van een studiejaar kunt volgen,
een leven lang leren kunt volgen. De cursussen staan open voor iedereen vanaf 6 jaar.

INHOUD EN MODALITEITEN
Ze hebben meer dan 500 online cursussen voor het basis- en secundair onderwijs, met
juryvoorbereiding, bijlessen, aangepaste opleidingen, geïndividualiseerde begeleiding en
ondersteuning, inschrijving het hele jaar door, peer-to-peer uitwisselingen. De betaling van 27 euro
(forfaitair bedrag) geeft toegang tot online cursusmodules, geïndividualiseerde opvolging door een
leraar en uitwisselingen tussen cursisten gedurende een jaar, gratis toegang onder bepaalde
voorwaarden.

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN

- Het is een lange termijn opleiding
+ Geeft de mogelijkheid aan buitenlanders om een erkend Belgisch diploma te
hebben dat meer mogelijkheden geeft bij het zoeken naar een job of het zoeken
naar opleidingen wanneer een bepaald niveau van certificatie vereist is
+ Verminderde kosten (27€/jaar of gratis onder voorwaarden)
+ Onbeperkte beschikbaarheid gedurende het jaar
+ Organisatie van een jury voor het behalen van de titel die de verworven
vaardigheden officieel erkent

SUGGESTIES OM ONS PLATFORM AAN TE PASSEN
Het zal moeilijk zijn om hun inhoud aan te passen aan ons platform, maar de
doorverwijzing naar deze site lijkt meer dan noodzakelijk. Wij kunnen ons niettemin
laten inspireren door hun leer- en evaluatiemethoden.

COMENTAAR VAN DE EXPERTEN
De aangeboden inhoud is zeer interessant. Ook al houdt het niet direct verband met
de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, het valt niet te ontkennen dat de via deze
cursussen verworven kennis en certificaten zeer nuttig zijn voor de toegang tot
studies en werkgelegenheid.
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EDRAAK
Edraak

www.edraak.org

OBJECTIEVEN EN DOELGROEP
Een platform voor MOOC's in het Arabisch, met als doel het Arabische onderwijs te
verrijken en Arabische studenten gratis toegang te geven tot cursussen die zijn
ontwikkeld in samenwerking met internationale instellingen voor hoger onderwijs.
Edraak richt zich op het creëren van materiaal vanaf nul dat is afgestemd op Arabisch
sprekende studenten. Door zijn partnerschap met edX geeft het platform Arabische
studenten ook toegang tot cursussen in het Arabisch die worden gegeven en ontwikkeld
aan topinstellingen zoals Harvard, MIT en UC Berkeley. Alle cursussen worden zonder
kosten voor de cursist aangeboden. De Queen Rania Foundation (een stichting in
Jordanië die zich richt op het helpen van mensen die beter onderwijs nodig hebben),
die de lancering van Edraak heeft gesteund, wil het platform gebruiken om Arabische
rolmodellen onder de aandacht te brengen door korte online cursussen uit te zenden
van mensen uit de praktijk en professionals uit verschillende gebieden, variërend van
kunst tot wetenschap. Het platform stelt de Arabische wereld in staat te profiteren van
de internationale belangstelling voor regionale aangelegenheden om haar eigen
verhaal aan de wereld te vertellen. Arabische universiteitsprofessoren en regionale
deskundigen kunnen het platform gebruiken om in het Engels cursussen te geven over de
regio en haar geschiedenis. Op die manier kan een wereldwijd publiek worden
geïnformeerd dat geïnteresseerd is in de ontwikkeling van de regio. Edraak heeft
'blended' cursussen ontwikkeld in samenwerking met Jordaanse universiteiten en heeft
ook samengewerkt met niet-gouvernementele organisaties en andere organisaties om
cursusinhoud en technologische oplossingen te bieden voor het geven van onderwijs in
vluchtelingenkampen in de regio.

INHOUD EN MODALITEITEN

Het platform biedt originele cursussen Arabisch aan om het Arabische onderwijs verder te verrijken.
Edraak biedt cursussen aan op twee platforms: Doorlopend Leren, voor volwassenen, en K-12
Onderwijs, met middelen voor leraren, ouders en leerlingen in de schoolgaande leeftijd.

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN
+ Eenvoudige e-moduletitels, gemakkelijk te begrijpen
Elke module begint met een korte video over het onderwerp.

SUGGESTIES OM ONS PLATFORM AAN TE PASSEN

Kan ons inspireren door de eenvoud en het gemak van het gebruik.

COMENTAAR VAN DE EXPERTEN
Het platform werd geprezen om zijn eenvoudige e-moduletitels, die gemakkelijk te
begrijpen zijn. Deelnemers benadrukten het gebruik van video's aan het begin van
elke module die dienen om de gebruiker op te warmen en het onderwerp te
introduceren. Het platform kan ons inspireren door de eenvoud en het gebruiksgemak
ervan.
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Emerge
Ege University

https://www.emergeengineers.eu/project-partners/

OBJECTIEVEN EN DOELGROEP
EMERGE is een Erasmus+-project van de EU dat projectpartners en deskundigen uit Polen,
Denemarken, Noorwegen, Turkije en Ierland samenbrengt. De doelgroep bestaat uit vrouwelijke
ingenieurs die hun eigen bedrijf willen opstarten.
Dit project heeft tot doel het aantal vrouwelijke ondernemers in de ingenieurswetenschappen te
verhogen door hun toegang tot en de kwaliteit van de opleiding die zij krijgen van de instellingen
voor ondernemerschap, beroepsonderwijs en -opleiding en van het hoger onderwijs te
verbeteren.

INHOUD EN MODALITEITEN

Heeft 9 modules over hoe een bedrijf te starten, conceptie, marketing, het vinden
van investeerders, enz. "Onze online community, leermiddelen en
trainingsevenementen brengen u in contact met deskundige kennis en advies. Klaar
om te beginnen? De eerste stap is om lid te worden van onze online social media
community van ingenieurs, docenten, bedrijfsadviseurs en onderwijsaanbieders."

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN
+ Er zijn testen voor de doelgroep om zichzelf te evalueren.
+ Mogelijkheid om diepgaand onderzoek te doen naar specifieke onderwerpen.
- Het taalniveau is hoog, gericht op goed opgeleide moedertaalsprekers. De teksten
zijn dus lang

SUGGESTIES OM ONS PLATFORM AAN TE PASSEN
De zelfevaluatietests kunnen een goed instrument zijn om in ons project toe te
passen. De open onderwijsmiddelen zijn een goed idee voor degenen die wat extra
onderzoek willen doen.

COMENTAAR VAN DE EXPERTEN

De deelnemers beschouwden de aan de doelgroep gewijde tests als een goed
instrument voor zelfevaluatie en motivatie. Het platform biedt gebruikers de
mogelijkheid om dieper onderzoek te doen naar specifieke onderwerpen over open
onderwijsmiddelen. Ze waren het erover eens dat niet alle gebruikers geïnteresseerd
zouden zijn, maar voor sommige nieuwsgierige gebruikers zou het een pluspunt zijn.
Ze merkten ook op dat het taalniveau hoog is, gericht is op goed opgeleide
moedertaalsprekers en dat de teksten lang zijn. Daarom wezen zij erop dat op het
MigranTech-platform eenvoudige taal met korte zinnen moet worden gebruikt.
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eSolidar
eSolidar

https://www.esolidar.com/pt

OBJECTIEVEN EN DOELGROEP

eSolidar is een nieuwe manier voor mensen om sociale doelen te steunen, door nonprofitorganisaties te helpen waarmee zij zich het meest identificeren. Het is als een online
solidariteitswinkel.

INHOUD EN MODALITEITEN
Het is een team dat gemotiveerd is om online tools te bouwen die de impact die
gegenereerd wordt onder de gemeenschap en non-profit organisaties optimaliseren.

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN
+ Hun specialiteit in het bouwen van online tools
+ Ze bieden hun service aan bedrijven; non-profits; en individuen
+ Geef uw werknemers het gevoel dat ze deel uitmaken van de maatschappelijke
verantwoordelijkheid en duurzaamheidsstrategie van het bedrijf, terwijl ze meewerken aan
beslissingen, de verdeling van fondsen en de ondersteuning van hun favoriete doelen.
+ Bied oplossingen die participatie, communicatie en teamwerk aanmoedigen om de
betrokkenheid van werknemers en het behoud van talent te vergroten en te verbeteren.
De medewerkers zijn betrokken bij het nemen van beslissingen, het verdelen van fondsen en
het steunen van hun favoriete doelen.
+ Vergroot de positieve impact, branding, reputatie en maatschappelijke betrokkenheid van
het bedrijf door maatschappelijke verantwoordelijkheid.
+ Ontwikkel uw strategie voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en impactgerichte
initiatieven die zijn afgestemd op de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde
Naties.

SUGGESTIES OM ONS PLATFORM AAN TE PASSEN
Hun deskundigheid kan van pas komen bij de ontwikkeling van de e-modules

COMENTAAR VAN DE EXPERTEN
Dit platform biedt algemene managementondersteuning aan NGO's of andere
organisaties met sociale bekommernissen. Het helpt organisaties niet alleen om een
gemakkelijk en nieuw kanaal met potentiële donateurs te hebben, maar helpt ook bij
het beheer van de acties en bij de verspreiding van de activiteiten.
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FUNZI
Funzi

www.funzi.fi

OBJECTIEVEN EN DOELGROEP
Een Finse start-up die vluchtelingen in Europa en migranten in landen in het Zuiden mobiel
onderwijs aanbiedt in hun eigen taal. Talen leren, informatie over integratie en
werkgelegenheidsdiensten zijn allemaal inbegrepen. Funzi cursussen zijn opgedeeld in korte
onderwerpen die leerlingen in slechts 15 minuten per dag kunnen leren. Onze unieke
leerpedagogie is geoptimaliseerd om het verteren van informatie gemakkelijk te maken.

INHOUD EN MODALITEITEN

Gratis cursussen over belangrijke levensvaardigheden, zoals ondernemerschap, het vinden van een
baan, voedselveiligheid en het beheren van financiën. De Funzi-cursussen zijn bedoeld om een leven
lang leren te ondersteunen en het aanleren van cruciale 21e-eeuwse vaardigheden te bevorderen.

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN
+ Kleurrijke, zelfstudie modules, opleidingen voor de werkgelegenheid.
+ Kaart-dek aanpak maakt het mogelijk om informatie te presenteren op een manier die
wereldwijd begrepen wordt
- Sommige cursussen zijn gratis, andere niet.
Funzi is gebouwd op robuuste technologie en is bijna overal ter wereld toegankelijk. Onze
dienst draait op elke mobiele browser, vereist zeer weinig internetbandbreedte en werkt op
alle aangesloten apparaten - zelfs feature phones - zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit.
Funzi is schaalbaar en maakt het delen van kennis met een groot publiek eenvoudig. De
spelachtige leercurve houdt leren leuk en gebruikers gemotiveerd.

SUGGESTIES OM ONS PLATFORM AAN TE PASSEN
De kaartspelbenadering kan worden toegepast op sommige van de e-modules.
Het mobiele formaat is een goed idee maar moet besproken worden of het binnen
het kader van dit project valt.

COMENTAAR VAN DE EXPERTEN

De deskundigen waren het erover eens dat het in veel opzichten een goede praktijk
is om te inspireren: Het is kleurrijk, de modules zijn self-paced, de opleiding voor
werkgelegenheid zijn relevant. De aanpak van de informatie is ook op te merken: het
maakt gebruik van een kaart-deck aanpak die het mogelijk maakt informatie te
presenteren op een manier die wereldwijd wordt begrepen. Zij wezen erop dat deze
aanpak gunstig is voor smartphones en dat moet worden onderzocht of deze
geschikt is voor het onlineformaat van MigranTech.
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Get bad news
Get bad news

https://www.getbadnews.com/#intro

OBJECTIEVEN EN DOELGROEP
De doelgroep kan van alle leeftijden zijn en het doel is hen te helpen het nepnieuws in
de media te onderscheiden.

INHOUD EN MODALITEITEN
De gebruiker speelt het spel waarbij hij bij elke stap die hij neemt tussen twee opties moet
kiezen en ofwel volgelingen krijgt ofwel zijn geloofwaardigheidspercentage stijgt.

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN
+ Het is vreugdevol, niet saai. Het toont direct en concreet resultaat.
+ De taal is eenvoudig, de zinnen zijn kort.
- Het is geen diepgaande, oppervlakkige informatie.

SUGGESTIES OM ONS PLATFORM AAN TE PASSEN
Kan in elke e-module worden gebruikt (inzetbaarheidspercentage kan stijgen door
juiste keuzes).
Het geeft verschillende rollen, in onze modules kon de gebruiker rollen kiezen tussen
werkgever of werknemer...tijdens het spel zou de empathie stijgen.

COMENTAAR VAN DE EXPERTEN

Kan in elke e-module worden gebruikt (inzetbaarheid kan toenemen door juiste
keuzes).
Het geeft verschillende rollen, in onze modules kon de gebruiker rollen kiezen tussen
werkgever of werknemer...tijdens het spel zou de empathie toenemen.
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Guide to inclusive recruitment
Portuguese Association for Diversity and Inclusion (APPDI)
https://www.appdi.pt/carta-portuguesa-para-a-diversidade/

OBJECTIEVEN EN DOELGROEP
Bestemd voor alle organisaties die inspiratie willen opdoen en nuttige instrumenten willen
aanreiken om de opbouw van een werkplek te bevorderen die niet alleen diverser is, maar ook
inclusiever en in staat om comfort en welzijn voor hun werknemers te bieden.

INHOUD EN MODALITEITEN

Gids over inclusiviteit op de werkplek

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN
+ Deze gids biedt instrumenten die de verschillen in geslacht; seksuele geaardheid;
etniciteit; religie; plaats van herkomst; cultuur; nationaliteit; achtergrond; leeftijd;
politieke geaardheid; enz...
+ Deze gids waardeert Diversiteit

SUGGESTIES OM ONS PLATFORM AAN TE PASSEN
Deze gids kan een goed uitgangspunt zijn bij het bouwen van de e-modules.

COMENTAAR VAN DE EXPERTEN

Deze actie maakt mensen bewust van het belang en de voordelen van een meer
diverse en inclusieve organisatie. Het biedt ook opleiding en heeft een
erkenningsmethode om organisaties te certificeren. Het is een goede methode om
inclusiviteit en diversiteit te bevorderen en zo een rechtvaardigere samenleving tot
stand te brengen.
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"HOPE" Program

(Hébergement, Orientation, Parcours vers l’Emploi =
Aanpassing, Oriëntatie, Paden naar Werkgelegenheid)

Afpa

www.afpa.fr/programme-hope

OBJECTIEVEN EN DOELGROEP
De doelstellingen zijn : ondersteuning en opleiding van werkzoekenden in 30
spanningssectoren (53% in de bouw /28% in de dienstensector / 19% in de industrie) om
hun zelfstandigheid te bevorderen + de cursus biedt een antwoord aan bedrijven die
moeite hebben om personeel aan te werven, vooral in spanningssectoren.
De doelgroep bestaat uit personen die internationale bescherming genieten, d.w.z.
vluchtelingen en personen die subsidiaire bescherming genieten, waarbij voorrang wordt
gegeven aan geïsoleerde personen jonger dan 25 jaar die in opvangcentra voor
asielzoekers of in noodopvangcentra zijn ondergebracht

INHOUD EN MODALITEITEN
Publiek-privaat programma: Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerie van Arbeid en Pôle
Emploi, 9 Trade Competence Operators en meer dan 450 partnerbedrijven.
Een traject van integratie door tewerkstelling voor een bevolking met sociaal-economische
moeilijkheden, Hope bestaat uit verschillende bouwstenen:
- Een opleiding in het Frans voor beroepsdoeleinden, tegelijk met de opbouw van het
beroepsproject, in het kader van engineering en aangepaste instrumenten (operationele
voorbereiding op collectieve tewerkstelling);
- Een professionele opleiding, via een professionaliseringscontract of een interim contract voor
professionele ontwikkeling, gericht op de onbeantwoorde behoeften van de bedrijven;
- Accommodatie en cateringdiensten op de opleidingslocatie;
- Globale ondersteuning (administratief, sociaal, professioneel, medisch, burgerlijk, ...).
De cursus Hope duurt 9 maanden.

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN
+ Global support integrating accommodation throughout the duration of the course in order
to remove the obstacles to integration via employment;
+ Opportunity for socio-professional integration and acceleration of French language
learning;
+Opportunity for companies facing recruitment difficulties
+ Since 2017, more than 3,000 refugees have been trained in many sectors in tension
- Face-to-face courses only & not accessible to all (selection)

SUGGESTIES OM ONS PLATFORM AAN TE PASSEN
We zouden ons kunnen laten inspireren door de inhoud van het programma (Frans leren, kennis van het
sociale en professionele systeem, verwerving van vaardigheden die de inzetbaarheid bevorderen...)

COMENTAAR VAN DE EXPERTEN
Een link naar dit banenplatform zou in het Migrantech-platform kunnen worden
geïntegreerd, zodat lerenden naar dit instrument worden geleid waarmee zij
gemakkelijk in contact kunnen komen met werkgevers.
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IEUME
Factor Social, AMSED, Universita Ta Malta, CARDET, Diplomatic
Academy of the University of Nicosia, E.N.T.E.R. GMBH
https://www.ieume.com/en/

OBJECTIEVEN EN DOELGROEP
Dit project wil jongvolwassenen met een migrantenachtergrond helpen onderwijs te
krijgen over de EU (rechten, plichten, waarden, kansen, cultuur en burgerparticipatie) op
een manier die hun vlotte integratie in de (Europese) samenleving van hun gastland
vergemakkelijkt

INHOUD EN MODALITEITEN

Modules met verschillende integratie-onderwerpen

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN
+ Online hulpmiddel
+ Beschikbaar voor IOS- en Android-toestellen, alsook voor computers
+ Deze tool kan worden gebruikt door elke soort gebruiker die geïnteresseerd is in
het verbreden van zijn kennis over migratie, inzetbaarheid en de EU
+ Het is een interactief platform, bestaande uit kleine spelletjes en rollenspelen
+ Het is beschikbaar in het Engels; Portugees; Duits; Grieks; Frans; en Maltees. Voor
een breed publiek

SUGGESTIES OM ONS PLATFORM AAN TE PASSEN
Het is een project dat soortgelijke doelstellingen heeft als het MIGRANTECH-project.

COMENTAAR VAN DE EXPERTEN

In het kader van dit Erasmus+-project is ook een onlinetraining opgezet om de
integratie van migranten te bevorderen. De methodologische keuzes en de inhoud
van het project kunnen worden bestudeerd en gebruikt in samenhang met het
Migrantech-project. Het heeft een online platform met gegamificeerde inhoud over
verschillende thema's. Het heeft ook een App-versie.
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INDEED
Indeed

https://www.indeed.com/

OBJECTIEVEN EN DOELGROEP
De doelgroep is iedereen die op zoek is naar een baan of zoekt hoe een carrière te plannen.

INHOUD EN MODALITEITEN
Indeed is een gratis dienst voor werkzoekenden, waar u een cv kunt uploaden, e-mailalerts
voor vacatures kunt aanmaken, vacatures kunt zoeken, opslaan en er direct op kunt
solliciteren. Werkgevers kunnen zelfs banen direct op Indeed plaatsen die misschien
nergens anders beschikbaar zijn.

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN
+ Kant-en-klare sjablonen om te solliciteren naar banen.
- Saai, geen afbeeldingen, hoog taalniveau.

SUGGESTIES OM ONS PLATFORM AAN TE PASSEN
De sjablonen en de manier waarop ze worden gepresenteerd zijn het bestuderen waard. Er is
een hele sectie van de website gewijd aan Company Pages, waar het mogelijk is om
beoordelingen te lezen van bedrijven die u interesseren, geschreven door huidige en
voormalige werknemers.
Er is ook een Carrièregids! Deze bevat tal van nuttige artikelen over het zoeken van een
baan, sollicitatiegesprekken en honderden cv-sjablonen en sollicitatiebriefvoorbeelden.

COMENTAAR VAN DE EXPERTEN
Kant-en-klare sjablonen om te solliciteren worden als relevant en zelfs inspirerend
beschouwd. De gebruikers kunnen zoeken op basis van hun stad of regio. Dit werd
ook gezien als een goede hulp voor gebruikers die overwegen te verhuizen. Dit
platform werd zeer nuttig bevonden voor veel e-modules: zoeken naar een baan, cv
opstellen, sollicitatiegesprek, enz.
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Information Sweden
Information Sweden
www.informationsverige.se

OBJECTIEVEN EN DOELGROEP
Een platform dat migranten en vluchtelingen een gemakkelijk overzicht biedt van de
Zweedse samenleving en hoe zij daarin kunnen navigeren. Het bevat zowel informatie
over de Zweedse samenleving als digitale leerinhouden.

INHOUD EN MODALITEITEN
Informatie Zweden is een platform dat informatie verzamelt voor migranten en vluchtelingen over
vele onderwerpen, waaronder werkgelegenheid. Het is de bedoeling een "one-stop-shop" te creëren
voor alle soorten informatie die relevant zijn voor integratie en inclusie. Het bevat ook een
taalkundige inleiding tot de meest nuttige termen voor nieuwkomers.

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN
+ Stap voor stap gids
+ Korte titels beginnend met I AM... makkelijk zelf te herkennen.
+ In vele talen
+ Drukbaar materiaal
+ Verschillende kleuren voor elke module, met submodules van dezelfde kleur.
- Als de gebruiker niet in een van de categorieën valt, is het moeilijk zijn weg te
vinden.

SUGGESTIES OM ONS PLATFORM AAN TE PASSEN
Printbaar materiaal is een goed idee voor de professionals die werken met digitaal
zwakke migranten/vluchtelingen.
Verschillende kleuren voor elk van de modules is een natuurlijke leidraad voor de
submodules.

COMENTAAR VAN DE EXPERTEN

De beroepskrachten die zich bezighouden met de tewerkstelling van vluchtelingen of
vrijwilligers die hen begeleiden bij hun zoektocht naar een baan, beweerden dat de
stap-voor-stapgids van het platform toepasbaar is op ons project. Zij benadrukten
vooral het afdrukbare materiaal dat het platform biedt. Zij benadrukten dat het
afdrukken soms het leven van een begeleider vergemakkelijkt, aangezien migranten
en vluchtelingen soms moeilijk kunnen wennen aan de digitale wereld. Korte titels
werden ook als een voordeel beschouwd om de eenvoud te bevorderen. De modules
hebben verschillende kleuren naargelang van het onderwerp en alles wat ermee
samenhangt heeft dezelfde kleur, wat een natuurlijke leidraad vormt voor de
submodules. Ook dat werd als een goed voorbeeld beschouwd. Een andere positieve
opmerking betrof de korte titels die met I AM... beginnen. Zij vonden dat dit het
gemakkelijk maakt om zich te identificeren. Sommigen van hen wezen er ook op dat
de categorieën goed moeten worden gedefinieerd en dat voor degenen die niet in
categorieën vallen een andere oplossing moet worden bedacht.
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Integration Policy
Strategic Plan for Migration (PEM) - Alto Comissariado
para as Migrações
https://www.acm.gov.pt/pt/-/plano-estrategico-para-as-migracoes-pem-

OBJECTIEVEN EN DOELGROEP
Het doel van dit project is toe te zien op transversale en gecoördineerde oplossingen voor de
verschillende uitdagingen, zoals de transversale strijd tegen het demografisch tekort;
consolidatie
van
de
integratie
en
opleiding
van
in
Portugal
wonende
immigrantengemeenschappen; integratie en opleiding van nieuwe onderdanen; internationale
mobiliteit; talentbeheer en vergroting van de aantrekkingskracht van het land; betere onderlinge
afstemming tussen immigratie en emigratie; en steun voor de terugkeer en herintreding van
Portugese emigranten.

INHOUD EN MODALITEITEN
Ruim aanbod van beleidsmaatregelen voor integratie

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN
+ Vaststelling en prioritering van de verschillende zwaartepunten van het integratieproces

SUGGESTIES OM ONS PLATFORM AAN TE PASSEN
Maakt een beter begrip mogelijk van de problemen waarmee migranten bij hun integratie
worden geconfronteerd.

COMENTAAR VAN DE EXPERTEN

Dit algemene plan omvat alle acties, strategieën en verschillende instrumenten met als
hoofddoel de bevordering van de integratie van migranten, terwijl ook de verwachte
effecten worden beschreven. Het wordt opgesteld door een gouvernementele organisatie
met als doel het algemene plan te verduidelijken en aan te geven hoe de verschillende
acties, die door henzelf zijn opgezet of door andere organisaties worden bevorderd, op
elkaar aansluiten.
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Intercultural Schools Kit
ENTRECULTURAS Office and the ACM, I.P.
https://www.acm.gov.pt/pt/-/kit-intercultural

OBJECTIEVEN EN DOELGROEP
Beoogt scholen en alle professionals in de onderwijssector te voorzien van een reeks
materialen met betrekking tot interculturaliteit.

INHOUD EN MODALITEITEN
Compilatie van tools

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN
+ Deze tool kan gebruikt worden door elke professional in de onderwijssector
+ Deze tool biedt verschillende perspectieven op culturen; gewoonten; religies; enz...
+ Er is een verscheidenheid aan hulpmiddelen, zoals boeken, DVD's
+ De tool bestrijkt een verscheidenheid van leeftijden

SUGGESTIES OM ONS PLATFORM AAN TE PASSEN
It could be interesting to integrate some tools and annexes in the MIGRANTECH emodules.

COMENTAAR VAN DE EXPERTEN

Dit is een voorbeeld van een van de acties die deel uitmaken van het Strategisch
Plan voor Migratie (PEM) van het Alto Comissariado para as Migrações (ACM). Het
bestaat uit een toolkit om scholen te helpen interculturaliteit te bevorderen. Het kan
door verschillende scholen worden gebruikt, en het kan interessant zijn om het naar
andere landen over te brengen.
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KIRON Open Higher Education
Kiron

https://kiron.ngo

OBJECTIEVEN EN DOELGROEP
Doel is vluchtelingen toegang te bieden tot hoger onderwijs via een gemoduleerd curriculum dat
gebruik maakt van bestaande MOOC's, ondersteunende taalcursussen en mentorschap, en de
mogelijkheid om over te stappen naar partneruniversiteiten om ter plaatse een diploma te
behalen. Bovendien bieden ze vaardigheidsprogramma's om studenten voor te bereiden op de
arbeidsmarkt. Het doel is om studenten de kennis, vaardigheden en het netwerk te geven die ze
nodig hebben voor toekomstig succes.

INHOUD EN MODALITEITEN
Kiron Open Higher Education biedt vluchtelingen, asielzoekers en onderbedeelde
gemeenschappen van over de hele wereld een breed scala aan digitale leerprogramma's
om hun persoonlijke, professionele en academische groei te ondersteunen via ons online
platform, Kiron Campus.
Kiron biedt op maat gemaakte online studieprogramma's met behulp van massive open
online courses (MOOC's) van gerenommeerde onderwijsaanbieders en Open Educational
Resources (OER's) Professionele en zelfontplooiing online cursussen. De inhoud van het
platform bestaat uit een scala van onderwijsaanbieders en open educational resources om
studenten voor te bereiden op de universiteit, werk of ondernemerschap.

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN
+ Mogelijkheid om andere vluchtelingen te ontmoeten op online forums en chatrooms

SUGGESTIES OM ONS PLATFORM AAN TE PASSEN
De mogelijkheid om andere vluchtelingen online te ontmoeten kan een leuke tool
zijn om nieuwe vrienden te maken en te leren van mensen die zich in dezelfde
situatie bevinden.

COMENTAAR VAN DE EXPERTEN
Dit platform werd inspirerend gevonden vanwege de mogelijkheid om andere
vluchtelingen te ontmoeten in online forums en chatrooms. De mogelijkheid om
andere online vluchtelingen te ontmoeten kan een leuk hulpmiddel zijn om nieuwe
vrienden te maken en te leren van mensen die zich in dezelfde situatie bevinden. Ook
de FAQ van het platform werd als een accuraat hulpmiddel voor lerenden
beschouwd. Ze werken nauw samen met partners uit instellingen voor hoger onderwijs
om meer erkenning van niet-formele studiepunten te zien. Kiron heeft daarom
kwaliteitsborgingsprincipes ontwikkeld die in lijn zijn met internationale normen.
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“Konexio” Training Path
Association Konexio

https://www.konexio.eu/a-propos.html

OBJECTIEVEN EN DOELGROEP
De Konexio-opleidingen zijn gericht op gemarginaliseerde bevolkingsgroepen,
waaronder vluchtelingen en migranten en kansarme jongeren. Ze hebben tot doel
mensen die vreemdelingen zijn en/of ver van de arbeidsmarkt staan, in staat te stellen
vaardigheden te verwerven waar werkgevers naar op zoek zijn. Konexio biedt gratis
opleidingen in digitale vaardigheden aan - van de meest elementaire tot de meest
gevorderde - om de socio-professionele integratie te bevorderen.

INHOUD EN MODALITEITEN
Het opleidingsprogramma voor digitale vaardigheden is ontwikkeld volgens de normen voor ITvaardigheden op Europees en internationaal niveau en in antwoord op de vraag van de
arbeidsmarkt. Het is opgebouwd rond een opleiding die varieert van het basisgebruik van een
computer tot surfen op internet, tekstverwerking en de beheersing van een spreadsheet.
De opleidingen zijn gebaseerd op praktijkgevallen, met een sterke nadruk op transversale
vaardigheden en daarmee samenhangende zachte vaardigheden.
De 3 voorgestelde trajecten zijn als volgt:
Beginner, 20 uur face-to-face: aanleren van de grondbeginselen van de informatica (werking van
een computer, aanmaken van bestanden, gebruik van een USB-sleutel, surfen op internet)
Intermediair, 20 uur face-to-face: verdieping van surfen op internet, gegevensbescherming, gebruik
van e-mails, ontdekking van Microsoft Word.
Gevorderd, 20 uur face-to-face: Excel tool met een professioneel doel, om sterke vaardigheden op
Excel te verwerven die in het bedrijfsleven kunnen worden ingezet.

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN
+ Opleiding gebaseerd op de vaardigheden die door bedrijven gezocht worden
+ Gepersonaliseerde, praktijkgerichte pedagogische aanpak, aangepast aan een
niet-Franstalig publiek en beginners
+ Nadruk staat op het aanleren van soft skills en het aanleren van de sociale codes
van de arbeidswereld via workshops
- Gratis maar niet voor iedereen toegankelijk (u moet zich aanmelden om toegang
te krijgen tot de opleiding)

SUGGESTIES OM ONS PLATFORM AAN TE PASSEN

We zouden een module kunnen maken over het leren van de grondbeginselen van de
informatica
een andere over het gebruik van internet en digitale hulpmiddelen bij het zoeken naar werk
Nadruk op zachte vaardigheden en sociale codes van de arbeidswereld

COMENTAAR VAN DE EXPERTEN

Digitale vaardigheden zijn essentieel geworden in onze samenleving, of het nu gaat
om het zoeken naar een baan, het uitoefenen van je beroep of het uitvoeren van je
dagelijkse taken. Dit aspect lijkt onvermijdelijk in een programma als Migrantech.
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LASER - Language, Academic Skills and E-learning Resources
British council

www.syria.britihcouncil.org

OBJECTIEVEN EN DOELGROEP

Streeft ernaar vluchtelingen toegang te bieden tot hoger onderwijs via een gemoduleerd
curriculum. Het doel is om studenten die geen toegang hebben tot formeel onderwijs, of die dat
hebben afgebroken, te helpen nieuwe mogelijkheden te vinden om hun hoger onderwijs in Syrië of
in de buurlanden voort te zetten. De studenten moeten:
-digitale geletterdheid en een positieve houding ten opzichte van online onderwijs ontwikkelen
hun taal- en communicatievaardigheden in het Engels, Duits en Frans verbeteren
hun presentatie- en discussievaardigheden verbeteren
-leren hoe ze hun tijd kunnen beheren
-hun zelfvertrouwen ontwikkelen en hun zelfsturend leerproces laten groeien
-hun Engelse taalniveau kunnen laten testen via Aptis of IELTS - al naar gelang het niveau en de
behoeften van de studenten.

INHOUD EN MODALITEITEN
MOOC's, ondersteunende taalcursussen en mentorschap, en de mogelijkheid om over te
stappen naar partneruniversiteiten om ter plaatse een diploma te behalen.
-Online korte cursussen via MOOC's in het Engels (Futurelearn) en in het Arabisch via
Edraak, met de mogelijkheid om in het Frans en Duits te studeren via OpenUp Ed, het
MOOC-platform van de EU (fase 1).
-Gefaciliteerd online, geaccrediteerd afstandsonderwijs in het hoger onderwijs via Open
University en Amity University voor 300 studenten die voldoen aan de toelatingscriteria voor
deze cursussen (fase 2).
taal- en academische vaardigheidstraining in Syrië via een partnerorganisatie (SPARK) met
de mogelijkheid om in de toekomst MOOC's te verstrekken

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN

+ Reeds voorbereide formulieren die door de migranten moeten worden ingevuld.
Gemakkelijk om een goed resultaat te behalen.
+ Toegang tot sommige werkaanvragen op de markt.
- Niet creatief, allemaal hetzelfde.

SUGGESTIES OM ONS PLATFORM AAN TE PASSEN

Het idee om wat sjablonen, makkelijk te vullen met persoonlijke informatie.

COMENTAAR VAN DE EXPERTEN

De deskundigen benadrukten als goed voorbeeld de kant-en-klare sjablonen. Vele
documenten zijn reeds voorzien van sjabloons's, die de gebruikers kunnen invullen
met persoonlijke informatie. Deze tool maakt het gemakkelijk om CV's te schrijven.
Niettemin wezen zij er ook op dat er geen creativiteit in de CV's zal zijn, maar dat
het gemakkelijk is goede resultaten te verkrijgen. Ze waren het er allemaal over eens
dat de demo's van het platform een zeer krachtig instrument waren om het
gemakkelijk te begrijpen en te motiveren. De begeleiding bij de toegang tot
sommige werkaanbiedingen op de markt werd als een pluspunt van het platform
beschouwd.
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MEET – Meeting the Health Literacy Needs of Immigrant Populations
Oxfam Italia, ISS, RITA, CARDET, Verein Multikulturell,
University of Valencia
http://migranthealth.eu/index.php/en/

OBJECTIEVEN EN DOELGROEP
Door de EU medegefinancierd project dat een platform en een online training biedt om
de gezondheidsvaardigheden onder migranten en vluchtelingen te versterken door
middel van een innovatief model voor gezondheidseducatie in gemeenschappen. De
doelgroepen zijn mensen met een migrantenachtergrond, migrantenverenigingen,
gemeenschapsleiders en culturele en linguïstische bemiddelaars in het gastland.

INHOUD EN MODALITEITEN
In deze context beoogt het de capaciteit op te bouwen van Community Health Educators
(CHE's), die vervolgens andere leden van de gemeenschap kunnen ondersteunen bij het
ontwikkelen van hun capaciteiten, om gezondheidsproblemen aan te pakken. Het MEET-project
beoogt de erkenning van diversiteit en multiculturaliteit te versterken en migratie-gerelateerde
competenties op te nemen in de gezondheidszorgdiensten door het aanpassen en ontwikkelen
van een innovatief model van gemeenschapsgezondheidseducatie en een professioneel
ontwikkelingsprogramma voor sociale en gezondheidsdienstverleners. Het is gericht op
migrantenverenigingen, gemeenschapsleiders en culturele en linguïstische bemiddelaars in het
gastland. In deze context is het gericht op het opbouwen van de capaciteit van mensen met een
migrantenachtergrond als gemeenschapsvoorlichters op het gebied van gezondheid, die
vervolgens andere leden van de gemeenschap kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van hun
eigen capaciteiten, om gezondheidskwesties aan te pakken.

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN
+ Het e-platform maakt het gemakkelijk om de resultaten van de opleidingen terug te vinden.
+ Er is een forum.

SUGGESTIES OM ONS PLATFORM AAN TE PASSEN
De e-bibliotheek kan worden toegepast op ons platform.

COMENTAAR VAN DE EXPERTEN
De deskundigen gaven positieve feedback over het platform wat betreft de eenvoud
waarmee de resultaten van de opleiding kunnen worden gevonden. Het forum in het
platform werd als inspirerend beschouwd. Ook de e-bibliotheek werd opgemerkt; de
deskundigen waren het erover eens dat een dergelijke e-bibliotheek in MigranTech
zou kunnen worden geïmplementeerd.
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MOOC "Français Langue Etrangère”
(Frans als vreemde taal)

Alliance pour la formation professionnelle des adultes
https://mooc.afpa.fr/courses/course-v1:afpa+MOOC_FLE_AFPA+FLE/about

(Afpa)

OBJECTIEVEN EN DOELGROEP
Deze MOOC heeft tot doel migranten en vluchtelingen de basisbeginselen van de
Franse taal bij te brengen en hun sociale en professionele integratie te
vergemakkelijken.

INHOUD EN MODALITEITEN
30 lesuren beschikbaar rond 15 onderwerpen (o.a. "Uzelf voorstellen", "Over uw
activiteiten vertellen", "Een administratief formulier invullen", "Bellen en een afspraak
maken", enz.) Voor elk van de behandelde onderwerpen bestaan de modules uit
educatieve video's waarin de belangrijkste concepten in mondelinge en schriftelijke
situaties worden uitgelegd; een reeks oefeningen en activiteiten om de kennis te testen
met behulp van links naar externe Franse leerwebsites; en kennisevaluatievragenlijsten.

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN
+ Deels vertaald in 4 talen: Engels, Arabisch, Pashto en Dari (Afghaanse talen)
+ Beschikbaar op smartphone en tablet
+ Collaboratieve aanpak: zelfhulpforum geleid door vertalers, in verbinding met de
trainer of andere lerenden
+ Videopresentatie van de MOOC op het platform van Afpa
- Geen tool voor certificering van vaardigheden

SUGGESTIES OM ONS PLATFORM AAN TE PASSEN
De inhoud van de e-modules "Jezelf voorstellen" en "Over je activiteiten vertellen"
kan interessant zijn voor de ontwikkeling van interpersoonlijke en
communicatievaardigheden.
Bovendien zou het interessant zijn om lerenden via links in de e-modules naar externe
bronnen te leiden.

COMENTAAR VAN DE EXPERTEN
De deelnemers benadrukten het gebruik van verschillende soorten media (video's,
audio-opnamen, enz.). Audiomateriaal zou in onze e-modules kunnen worden
geïntegreerd, bijvoorbeeld in de vorm van podcasts/interviews.

PAG. 35

GOEDE PRAKTIJKEN

MOOC "Travailler en France" (Werken in Frankrijk)
Alliance française Paris-Ile-de-France

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/travailler-en-france-a2-b1/
(hosted on the MOOC platform France Université Numérique)

OBJECTIEVEN EN DOELGROEP
Deze Massive Open Online Course is bedoeld voor buitenlanders met een A2-niveau van
het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK) die kennis willen
maken met professioneel Frans en de beroepswereld.

INHOUD EN MODALITEITEN
Deze opleiding van 90 uur bestaat uit 6 delen, waaronder een algemeen deel over het zoeken
naar werk en het beroepsleven (zoeken naar een baan, integratie in het bedrijf, teamwerk,
deelname aan het sociale leven, omgaan met ongebruikelijke situaties en ontwikkeling van
vaardigheden), en 5 delen over specifieke beroepssectoren (bouw, horeca, IT, gezondheidszorg,
persoonlijke en zakelijke dienstverlening).
De secties en subsecties worden ingeleid door verschillende soorten inhoud (afbeeldingen,
video's, geluidsopnamen, sjablonen van administratieve documenten, enz.), gevolgd door een quiz
die tot doel heeft de door de deelnemer verworven kennis te evalueren (in de vorm van
meerkeuzevragen, waar/onwaar, invulteksten...). Elke quiz wordt afgesloten met een informatieve
nota (bijvoorbeeld over de rol van de Pôle employ, de overheidsinstelling die in Frankrijk belast is
met de werkgelegenheid) of een grammaticamemorandum in verband met het behandelde
onderwerp.

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN
+ Beschikbaar op smartphone, tablet of computer
+ Om de 3 maanden geeft het FUN-platform certificaten van geslaagde voltooiing
af. Als op dat moment de score van de gebruiker in de oefeningen boven de 50% ligt,
kan hij/zij een "certificaat van geslaagde voltooiing" downloaden.
- Inhoud alleen beschikbaar in het Frans, zonder ondertitels of vertaling

SUGGESTIES OM ONS PLATFORM AAN TE PASSEN
Wij konden ons laten inspireren door de inhoud van de modules over integratie in het bedrijf,
teamwerk, deelname aan het sociale leven en omgaan met moeilijkheden op het werk.

COMENTAAR VAN DE EXPERTEN
De structurering van deze MOOC trok de aandacht van de deelnemers, in het
bijzonder het idee om een module te wijden aan elke activiteitensector "in
spanning", vooral omdat deze sectoren door het consortium werden geïdentificeerd
als de sectoren die het meest bevorderlijk zijn voor de tewerkstelling van migranten
en vluchtelingen in het kader van de IO1. Een ander element van deze online cursus
werd opgemerkt als een potentiële bron van inspiratie: de realisatie van
praktijkgevallen. Het werd bijvoorbeeld interessant geacht om de cursist, binnen de
e-module over het maken van een CV, de mogelijkheid te bieden zijn/haar eigen CV
te maken en te uploaden naar het platform om zo feedback en verbeteringsadvies te
krijgen van partnerorganisaties.

PAG. 36

GOEDE PRAKTIJKEN

MOOC "Travailler et accéder à
l’emploi en France"

(Werken en toegang tot de arbeidsmarkt in Frankrijk)

Direction de l’Intégration et de l’Accès à la Nationalité
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/vivre-et-acceder-lemploi-en-france/
(Hosted by the FUN MOOC Platform)

(DIAN)

OBJECTIEVEN EN DOELGROEP
Deze MOOC is bedoeld voor iedereen die in Frankrijk wil gaan wonen, of er net naartoe
is verhuisd, en die meer wil weten over de organisatie en werking van het land. De eerste
stappen bij het vestigen in Frankrijk, de verschillende overheidsdiensten en hun doel, en
praktische informatie over het leven in Frankrijk (hoe zich te verplaatsen, welke stappen
te nemen om een baan te vinden, etc.) worden gepresenteerd.

INHOUD EN MODALITEITEN
Deze opleiding is verdeeld in 7 hoofdstukken voor een totale duur van 3 uur. Hij bestaat uit een
opeenvolging van video's en interactieve activiteiten. Met de quizzen die in de loop van de cursus
worden voorgesteld, kan de gebruiker de opgedane kennis evalueren.
Hoofdstuk 4, getiteld "Toegang tot de arbeidsmarkt en het oprichten van een eigen bedrijf"
bestaat uit oefeningen over het zoeken naar een baan, het voorbereiden van een sollicitatie, het
arbeidscontract, het beroepsleven in het algemeen en het oprichten van een bedrijf.

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN
+ Gebruikers krijgen een "certificaat van succesvolle afronding" als ze ten minste
50% van de oefeningen met succes hebben afgerond
+ Ook beschikbaar op smartphone en tablet (ondersteunt gemakkelijker toegankelijk
voor dit publiek)
+ Video presentatie van de cursus

SUGGESTIES OM ONS PLATFORM AAN TE PASSEN
We zouden ons kunnen laten inspireren door de videopresentatie van deze MOOC.

COMENTAAR VAN DE EXPERTEN
Wat hoofdstuk 4 betreft, werd de module "Een bedrijf opstarten" door de hele groep
als relevant beschouwd. Om dit idee aan te passen aan het Migrantech-platform
zouden de partners video's kunnen maken met professionals uit het ondernemerschap
(succesverhalen). Daarnaast benadrukten de deelnemers dat het relevant zou kunnen
zijn om het idee van hoofdstuk 7 "Deelnemen aan het sociale leven" te integreren in
een e-module over integratie in een bedrijf (over hoe zich te gedragen op het werk,
de relatie met collega's, enzovoort).
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Programma voor nieuwkomers - FOREM
FOREM

https://www.leforem.be/particuliers/accompagnement-ressortissants-etrangers.html

OBJECTIEVEN EN DOELGROEP
Het is een sociaal-professioneel integratieschema aangepast aan nieuwkomers met een
werkvergunning, inclusief asielzoekers met een werkvergunning.
De migrantenbegeleiders werken aan 4 hoofddoelstellingen:
a. De toegang tot de arbeidsmarkt verzekeren (zich inschrijven als werkzoekende en
een werkvergunning krijgen); b. De vaardigheden van migranten identificeren; c. De
behoeften van migranten identificeren en hen doorverwijzen naar de gepaste diensten,
hetzij intern, hetzij extern; d. Tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bemiddelen

INHOUD EN MODALITEITEN
Forem organiseert individuele en/of groepsbijeenkomsten om administratieve procedures te
vergemakkelijken, vaardigheden en behoeften te identificeren: studies, opleidingen, beroepservaring,
talen, ..., informatie te verstrekken over de arbeidsmarkt, jobaanbiedingen voor te stellen in functie van
uw profiel, u te oriënteren naar aangepaste diensten: screening, taaltest, opleiding Frans als vreemde
taal, kwalificerende opleidingen, validering van vaardigheden en/of ervaring, gelijkwaardigheid van
diploma's, beroepssituatie (MISIP), ... Deze acties worden georganiseerd in de kantoren van Forem en
bij zijn partners.

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN
- de doelgroep is strikt omschreven (in termen van papieren, verblijfsduur in het land, en
woonplaats (alleen voor Wallonië)
- het aantal talen dat voor de diensten wordt aangeboden (4) is onvoldoende voor alle
vertegenwoordigde nationaliteiten
- het aantal aangeboden personen is ontoereikend voor het aantal aanvragen
+ het feit dat dit programma in de eerste plaats gericht is op nieuwkomers
+ de overeenkomst met FEDASIL maakt rechtstreeks contact met het doelpubliek mogelijk

SUGGESTIES OM ONS PLATFORM AAN TE PASSEN
De inhoud kan inspirerend zijn voor informatie over de arbeidsmarkt, identificatie
van vaardigheden en oriëntatie op aangepaste diensten (taalcursussen, diplomaerkenning,...)

COMENTAAR VAN DE EXPERTEN

De experts adviseerden ons om aan deze instelling voor te stellen of zij onze modules
kunnen evalueren en eventueel kunnen samenwerken door ons op de lijst te plaatsen
van plaatsen waar mensen de vaardigheden kunnen waarderen die wij op ons
platform voorstellen. Met ons platform kunnen we mensen niet individueel volgen en
begeleiden, maar mensen kunnen wel werken aan de vaardigheden die ze moeten
ontwikkelen, hetzij individueel, hetzij begeleid door een persoon van een
werkzoekende instelling die ons platform kent.
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ONLINE CURSUSSEN - VDAB
VDAB (Flanders)

https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod?vakgebieden=7&leervorm=3&organisator=203&p=1

OBJECTIEVEN EN DOELGROEP
Gratis online cursussen Nederlands (grammatica, schrijven, enz.), maar ook assertiviteit
op het werk, feedback krijgen, conflicthantering, inleiding tot de financiële wereld, en
nog veel meer (+ 300 online cursussen) met online coach, erkend door VDAB voor
mensen die geen Nederlands spreken, werkzoekenden of werknemers.

INHOUD EN MODALITEITEN
U kunt uw cursus 24 uur per dag raadplegen, de studietijd bedraagt ongeveer 30 uur. U
kiest de modules die u interesseren. Elk stuk leerstof wordt aangevuld met oefeningen en
tests. Bij de meeste cursussen krijgt u online coaching. De online coaches zijn ervaren
docenten. Zij bekijken de oefeningen die je tijdens de online cursus maakt en geven je
feedback. Ze volgen je vorderingen op. Op werkdagen krijg je binnen 24 uur antwoord. Via
de leeromgeving kun je je oefeningen en vragen naar je online coach sturen. Hoe je dit
precies doet, lees je in de handleiding van het cursuspakket.

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN
- De meeste cursussen zijn alleen geschikt voor gebruik op laptop en desktop
+ U bent niet verplicht om het hele pakket te volgen. U kunt zich beperken tot wat u
direct nodig heeft. U bepaalt zelf uw leerlocatie en leermomenten. De cursus is 24
uur per dag toegankelijk via internet.
+ Deze cursus wordt aangeboden met online coaching.

SUGGESTIES OM ONS PLATFORM AAN TE PASSEN
Wij kunnen in onze e-modules een specifieke link naar de taalcursussen opnemen
voor de geïnteresseerde gebruikers, en ons inspireren over de inhoud en de
onderwerpen van de andere cursussen en deze synthetischer maken, aangezien onze
modules 3 uur zullen duren.

COMENTAAR VAN DE EXPERTEN
De deskundige vertelde dat aangezien taal de sleutel is tot professionele integratie,
het belangrijk is dat werknemers de technische termen van hun baan vanaf het begin
leren. Daarnaast adviseerde de deskundige om de e-module toegankelijk te maken
voor alle taalniveaus. Ook is het ingewikkeld om taal te verwerven in een module van
3 uur en bestaan er al andere taalondersteuning (scholen, apps). Op het
MigranTech-platform zou moeten worden doorverwezen naar de bestaande
entiteiten en hulpmiddelen. De professionele basiswoordenschat en de specifieke
woordenschat van een baan zijn echter nog steeds nuttig in de module.
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Online Trainings - Brussels training
Bruxelles Formation

https://www.bruxellesformation.brussels/trouver-une-formation/catalogue-deformations/formations-en-ligne/

OBJECTIEVEN EN DOELGROEP
Bruxelles Formation biedt een online opleidingscatalogus die 30 domeinen bestrijkt voor
een totaal van meer dan 50.000 verschillende cursusmodules, gaande van het Officepakket tot computergrafiek, met inbegrip van calculus, typen en web-marketing.

INHOUD EN MODALITEITEN
Zij bieden online training aan, zodat u in uw eigen tempo vooruitgang kunt boeken.
Coaching op afstand is ook mogelijk op aanvraag. Hun online opleidingen staan open voor
alle Brusselaars die als werkzoekende ingeschreven zijn bij Actiris. Een inschrijving bij
FOREM of VDAB wordt aanvaard onder voorwaarde.

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN
- website alleen in het Frans
- online opleidingen zijn alleen beschikbaar voor Brusselaars die als werkzoekende zijn
ingeschreven bij Actiris
- de opleidingen zijn beperkt tot digitale vaardigheden en banen, hoewel het er veel zijn
+ 30 hoofddomeinen van opleiding en ongeveer 50.000 modules online.
+ doelstellingen en programma's worden duidelijk voorgesteld met duur, uurrooster, ...
+ TOSA (Test op Software Toepassingen) kan worden gegeven aan het einde van de
opleiding over digitale vaardigheden
+ indien de cursist niet over een eigen computer beschikt, kan hij terecht in de kantoren van
vorming in Brussel waar toegang tot het nodige materiaal wordt verschaft
+ werkt met OpenClassrooms, InLearning => verworven competenties kunnen vermeld worden
op het LinkedIn profiel
+ meertalige omgeving voor de opleiding
+ een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt door de instelling

SUGGESTIES OM ONS PLATFORM AAN TE PASSEN
Verwijzingen naar partners of soortgelijke platforms zullen werkzoekende migranten
meer kansen bieden en hen naar meer arbeidsmogelijkheden leiden, vooral als die
platforms door officiële instanties worden beheerd

COMENTAAR VAN DE EXPERTEN
Dit platform bestrijkt tal van digitale beroepen, gaande van de basis Office suite tot
meer specifieke domeinen zoals technisch tekenen, geluidstechnieken, digitale video,
praktisch beheer van het bedrijf, webontwikkeling, ... waarnaar volgens de enquête
veel vraag is bij privébedrijven.
Werkzoekenden kunnen op hun ritme trainen, met een coach, die hen aanmoedigt om
de opleiding te voltooien
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ONLINE TRAININGS - FOREM
FOREM

https://formation-distance-inscription.leforem.be/catalogueleforem/

OBJECTIEVEN EN DOELGROEP
FOREM en de competentiecentra bieden werkzoekenden cursussen afstandsonderwijs aan,
onder begeleiding van een coach.

INHOUD EN MODALITEITEN
The trainings concern the following domains: communication trainings, horeca professions,
industrial professions, bureaucratic, computer and network, web, construction professions,
management and e-commerce professions, secretarial professions.
Of course, the knowledge and use of the internet and the windows environment is a
prerequisite. A certificate of attendance is issued at the end of the training
Throughout the training, a coach supports the learning process, organizes the course and
answers all questions.

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN
- de website is alleen in het Frans, dat door de meeste migranten van buiten Europa niet wordt
gesproken, de cursussen kunnen niet op elk moment door een persoon worden gevolgd; de sessies
zijn vast, vereiste: kennis en gebruik van internet en Windows-omgeving, de gebruikers moeten
beschikken over een multimediacomputer, een snelle verbinding met internet en een actief emailadres, wat niet altijd het geval is voor minder kansrijke migranten
+ de website is zeer duidelijk, met korte zinnen, geeft veel nuttige informatie op dezelfde pagina:
doelstellingen, programma, doelgroep, duur van de cursus, duur van de begeleiding,
toegangsprocedure, data van de sessies, er zijn verschillende manieren om met het team te
communiceren: telefoon of mail, de sessies zijn vast, zodat ze door een begeleider kunnen worden
gevolgd, er is een link naar het inschrijvingsformulier op elke pagina, een "aanwezigheidsattest"
wordt aan het einde van de opleiding gegeven, een basisopleiding over Office suite wordt
voorgesteld, inwoners van buiten het Waals Gewest komen in aanmerking voor de opleidingen

SUGGESTIES OM ONS PLATFORM AAN TE PASSEN
We konden ons laten inspireren door de synthetische informatie op de eerste pagina van
de modules, zoals doelstellingen, programma, geschatte duur van de module en het
opzetten van een aantrekkelijke 'cover'-pagina met de opleidingsdomeinen die door
onze 40 modules worden bestreken.
Als de gebruiker op een domein klikt, komt hij op een andere pagina met de modules die
met dat domein verband houden.

COMENTAAR VAN DE EXPERTEN
This distance learning platform covers a wide range of topics pointed out in the survey as
‘essential’ for the employability of migrants, like communication skills, stress management,
assertiveness… It also proposes training for jobs in short supply, which can lead to quick
employment
A certificate of attendance is issued at the end of the course, which gives a sort of
official recognition for the job seeker that (s)he followed a training course to prepare
her/himself
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Parl'Emploi" digitaal platform
Centrum voor volwassenenonderwijs "Greta du Velay"
http://parlemploi.velay.greta.fr/ (co-financed by the European Integration Fund)

OBJECTIEVEN EN DOELGROEP
Dit platform wil de toegang tot werk voor migranten en vluchtelingen vergemakkelijken door hen
de mogelijkheid te bieden Frans te leren in verband met de beroepswereld en zich vertrouwd te
maken met de sociale codes van de socio-professionele integratie in Frankrijk. Door het volgen
van deze online training wordt van de gebruikers verwacht dat ze de woordenschat van toegang
tot de arbeidsmarkt en de hulpbronnen voor de werkgelegenheid kennen en gebruiken, begrijpen
hoe ze hun zoektocht naar een baan moeten uitvoeren en hoe ze hun vaardigheden op waarde
kunnen schatten.

INHOUD EN MODALITEITEN
14 opleidingsmodules, georganiseerd in 4 secties:
1. Mijn kennis en vaardigheden
2. Mijn omgeving
3. Mijn zoektocht naar werk
4. Mijn werk
Elke capsule bevat een korte video in het Frans met ondertiteling, talrijke online
oefeningen (teksten invullen, associaties van beelden en zinnen, definities opzoeken,
stellingen ordenen, quizzen, enz.), concrete casestudy's die op papier moeten worden
uitgevoerd, en informatieve elementen.

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN
+ Gebruik van interactieve inhoud: ondertitelde en getranscribeerde video's,
oefeningen en extra bronnen
+ Elementen van definitie en informatie
- Alleen beschikbaar in het Frans
- Geen certificeringshulpmiddel

SUGGESTIES OM ONS PLATFORM AAN TE PASSEN
We zouden het voorbeeld kunnen nemen van de verschillende soorten oefeningen die
worden voorgesteld.

COMENTAAR VAN DE EXPERTEN

Zij benadrukten de relevantie van deze goede praktijk met betrekking tot het
project. Verschillende elementen trokken de aandacht van de groep en kunnen een
bron van inspiratie zijn bij de uitvoering van de Migrantech-opleiding:
- Video's met levensechte situaties: bijvoorbeeld een gesprek tussen een
werkzoekende en een Pôle emploi counselor;
- Externe links die in de modules zijn opgenomen: bijvoorbeeld naar de website van
de belangrijkste structuren zoals Pôle emploi, naar activiteiten/oefeningen die door
andere websites worden aangeboden, of naar meer geavanceerde hulpmiddelen
voor het leren van talen (rubriek "Verder gaan").
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Platform "MOOCs4Inclusion"
Europese Commissie
https://moocs4inclusion.org/

OBJECTIEVEN EN DOELGROEP
Dit Europese initiatief heeft tot doel de beschikbare MOOC's en gratis digitale
leermiddelen op het gebied van de integratie van migranten en vluchtelingen breed in
kaart te brengen en te evalueren.
Op die manier wil het initiatief migranten, vluchtelingen, maar ook professionals en
belanghebbenden kennis en vaardigheden aanreiken die de integratie ondersteunen en
verbeteren.

INHOUD EN MODALITEITEN
Het platform bevat een catalogus van initiatieven op het gebied van gratis digitaal leren (FDL)
die beschikbaar zijn voor migranten, vluchtelingen en asielzoekers. Meer dan 200 middelen - in
de vorm van MOOC's, online cursussen, apps, video's, enz. - zijn beschikbaar gemaakt in een
gecategoriseerd archief.
Bezoekers kunnen de catalogus doorbladeren, de leermiddelen verkennen en er hun voordeel
mee doen, waaronder handleidingen voor lerarenopleidingen, werkhulppakketten en online
cursussen over inclusie, integratie en sociale en burgerparticipatie.

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN
+ Een instinctieve zoekopdracht in de catalogus, gefilterd op type bron (MOOC,
app, enz.), op doelstellingen (sociale inclusie, taalleren, werkgelegenheid,
lerarenopleiding, persoonlijke ondersteuning), op land of op validatiesysteem
- Alleen beschikbaar in het Engels

SUGGESTIES OM ONS PLATFORM AAN TE PASSEN
Het zou interessant zijn om lerenden via links op het platform door te verwijzen naar
aanvullende instrumenten/bronnen/cursussen.

COMENTAAR VAN DE EXPERTEN
Volgens de deelnemers zou dit platform nuttig kunnen zijn om inspiratie op te doen
uit bestaande initiatieven op het gebied van onlinetraining voor migranten en
vluchtelingen (met inbegrip van de gebruikte instrumenten voor de
beoordeling/certificering van vaardigheden).
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Platform van Pedagogische Hulpbronnen
Alto Comissariado para as Migrações
http://ppt.acm.gov.pt/

OBJECTIEVEN EN DOELGROEP
Is een e-learning platform ontwikkeld in een moodle software ter ondersteuning van het
onderwijs van de Portugese taal aan buitenlanders in opleiding contexten, gericht op
leraren en opleiders die Portugese taal cursussen te geven aan buitenlanders die
certificeren op niveau A2 - Elementaire gebruiker

INHOUD EN MODALITEITEN
Taalopleiding

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN
+ Het is een online platform ontwikkeld voor niet-Portugees sprekende buitenlanders
+ Het is online
+ Gebruiksvriendelijk (Moodle software)

SUGGESTIES OM ONS PLATFORM AAN TE PASSEN
Het is een goed voorbeeld van een online platform voor de integratie van migranten

COMENTAAR VAN DE EXPERTEN

Het Platform voor Pedagogische Hulpmiddelen (http://ppt.acm.gov.pt/) was een
Goede Praktijk die door Factor Sociaal werd geïdentificeerd. De deskundigen wezen
erop dat de ACM (het Hoge Commissariaat voor Migraties, de overheidsinstantie die
het platform heeft ontwikkeld) ook een vertaalhulplijn in verschillende talen heeft,
die de moeilijkheden van migranten, asielzoekers en vluchtelingen om toegang te
krijgen
tot
verschillende
diensten
tracht
op
te
lossen
(https://www.acm.gov.pt/pt/-/servico-de-traducao-telefonica).
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Portuguese Online Platform
Alto comissariado para as migrações
https://pptonline.acm.gov.pt/

OBJECTIEVEN EN DOELGROEP
Het programma Portugues Para Todos is een initiatief dat gericht is op de ontwikkeling
van Portugese taalcursussen voor buitenlandse burgers die in Portugal wonen, waaronder
onderdanen van derde landen, EU-burgers, vluchtelingen of asielzoekers en Lusoafstammelingen.
Niet-Portugeessprekende personen

INHOUD EN MODALITEITEN
Taalopleiding

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN

+ Het aanbieden van cursussen Portugees is belangrijk voor de integratie van
migranten, aangezien het als een grote belemmering voor de integratie op de
arbeidsmarkt wordt gezien
+ Het is online
+ Ze bieden niveau A en B cursussen aan.
+ De cursus bestaat uit 24 functionele thematische modules, en wordt aangeboden in
tekst, audio, video en beeldformaat, en is beschikbaar in het Portugees, Engels,
Arabisch en Spaans.
+ Ze bieden een tutor ; oefeningen ; en examens

SUGGESTIES OM ONS PLATFORM AAN TE PASSEN
Het is een goed voorbeeld van een online platform voor de integratie van migranten

COMENTAAR VAN DE EXPERTEN
Voor bijna alle migranten, vluchtelingen en asielzoekers is de taalbarrière een van
de grootste problemen bij de integratie. Deze tool probeert dit probleem aan te
pakken door taalcursussen in verschillende formaten aan te bieden, en is daarom een
goede praktijk.
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PPT program
Alto Comissariado para as Migrações

https://www.acm.gov.pt/pt/-/programa-ppt-portugues-para-todos

OBJECTIEVEN EN DOELGROEP
Het PPT - Programma Portugues Para Todos is een initiatief dat gericht is op de
ontwikkeling van cursussen Portugees voor buitenlandse burgers die in Portugal wonen,
waaronder onderdanen van derde landen, EU-burgers, vluchtelingen of asielzoekers en
Luso-afstammelingen.

INHOUD EN MODALITEITEN

Taalopleiding
-Zij bieden oefeningen en suggesties voor het gebruik van het hulpmiddel
-Zij bieden 12 modules aan
-De modules omvatten onderwerpen zoals: Voedsel ; festivals ; werk en arbeidstaken ;
culturele gewoontens

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN
+ Het is online

SUGGESTIES OM ONS PLATFORM AAN TE PASSEN
Het is een goed online tool voor migranten opleiding

COMENTAAR VAN DE EXPERTEN

Wat de andere Portugese cursussen betreft, verwezen de deskundigen naar het feit
dat het IEFP (Instituut voor werkgelegenheid en beroepsopleiding) en de Qualifica
Centra (beroepscentra voor volwassenen) thans het programma "Portugees Onthaaltaal" aanbieden, dat een meer inclusieve benadering van de integratie van
migranten, vluchtelingen en asielzoekers in de Portugese lessen beoogt. Deze
cursussen zijn korter van duur dan de PPT-cursussen en worden daarom beschouwd
als
"intensieve
cursussen"
(https://www.iefp.pt/documents/10181/10201416/Guia+Organizativo+PLA.pdf/b2d
29efc-6b75-4413-8419-16df7e14230f).
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Project SPEAK
DEEL JE WERELD, LDA

https://inovacaosocial.portugal2020.pt/en/project/speak-2/

OBJECTIEVEN EN DOELGROEP
Het SPEAK-project probeert nieuwkomers en plaatselijke bewoners van dezelfde stad
samen te brengen door middel van door de gemeenschap geleide taalgroepen en
culturele uitwisselingsevenementen.

INHOUD EN MODALITEITEN
-Taalvaardigheden
-Interpersoonlijke vaardigheden
Communicatievaardigheden

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN
+ Gespreksvaardigheden leren met mensen van over de hele wereld
+ Maakt sociaal netwerken mogelijk
+ Korte groepssessies
+ De niveaus van de groepsgesprekken zijn gebaseerd op het taalniveau
+Verschillende gespreksonderwerpen
- Er is een bijdrage van 29 euro om deel te nemen aan de groepssessies.

SUGGESTIES OM ONS PLATFORM AAN TE PASSEN
Groepssessies zijn belangrijk voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden (d.w.z.
intermenselijke vaardigheden; communicatievaardigheden), en taalvaardigheden.

COMENTAAR VAN DE EXPERTEN

Deze praktijk tracht ook de taalbarrière voor nieuwkomers aan te pakken. Het
bevordert niet alleen de taalvaardigheid, maar ook de sociale netwerken,
aangezien mensen elkaar ontmoeten om de taal te oefenen, en daardoor hun sociale
banden en vaardigheden worden versterkt.

PAG. 47

GOEDE PRAKTIJKEN

RISE -

Refugee Interactive Skills for Employment

Nottingham Trent University

http://rise-project.eu/resources/games/added-value-student-games/

OBJECTIEVEN EN DOELGROEP
Deze middelen zullen vluchtelingen helpen hun achterstand op het gebied van taal
(Engels en Duits) en computervaardigheden in te lopen, hun interculturele
communicatievaardigheden te verbeteren en hun kansen op de arbeidsmarkt te
vergroten.

INHOUD EN MODALITEITEN
Het hulpmiddel omvat 2 desktopspellen en 2 mobiele spellen ter ondersteuning van het
RISE-curriculum die boeiend, relevant en toegankelijk zijn voor de doelgroep. Op het
platform kunnen gebruikers lesprogramma's vinden die tekorten aan vaardigheden
aanpakken en een handboek voor trainers. De digitale games behandelen verschillende
thema's in verband met het vinden en behouden van werk.

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN
+ Mobiele spelletjes met beelden en levensechte situaties op het werk (interviews,
vergaderingen, stereotypen, time management, enz.)
- Het programma moet op een computer kunnen worden gedownload, alleen deze
eerste stap kan al heel ingewikkeld zijn voor mensen, niet alleen op digitaal niveau,
maar ook op het niveau van de computerapparatuur die mensen hebben.

SUGGESTIES OM ONS PLATFORM AAN TE PASSEN
Onze e-modules kunnen worden geïnspireerd door deze recreatieve manier van
taalonderwijs, evenals de computervaardigheden. In het begin zal de gebruiker een
videohandleiding over het gebruik van een computer bekijken. Deze kan te allen
tijde worden bekeken om te helpen als een gebruiker vergeet of niet weet hoe een
computer te gebruiken.

COMENTAAR VAN DE EXPERTEN
De deskundige herinnerde eraan dat vluchtelingen en primair opgeleiden een
heterogene groep mensen vormen met verschillende opleidingsniveaus en
benaderingen van de digitale tools. Een deel van de groep beschikt niet over een
computer en heeft geen digitale vaardigheden verworven. De deskundige steunt de
visuele ondersteuning en het leerprogramma dat voor iedereen toegankelijk is.
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White paper
JRS - Portugal’s Jesuit Service to Refugees

https://www.jrsportugal.pt/livro-branco-sobre-os-direitos-dos-imigrantes-e-refugiadosproblemas-praticos-e-solucoes/

OBJECTIEVEN EN DOELGROEP
Een document dat een stem geeft aan de immigranten en vluchtelingen om de obstakels
waarmee zij in Portugal worden geconfronteerd te identificeren en te analyseren en
concrete aanbevelingen aan de regering te doen, in de hoop zo bij te dragen tot
betere diensten en een beter overheidsbeleid.

INHOUD EN MODALITEITEN

In deze termen is een white paper een rapport dat beknopt informeert over een complex
onderwerp, bedoeld om het doelpubliek te helpen een kwestie te begrijpen, een probleem
op te lossen of een beslissing te nemen.

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN
+ Duidelijke identificatie van problemen en aanbeveling van oplossingen.
- Alleen beschikbaar in het Portugees.

SUGGESTIES OM ONS PLATFORM AAN TE PASSEN
Dit project maakt een beter begrip mogelijk van de problemen waarmee migranten
worden geconfronteerd, en van de gebieden in de samenleving die wij in de modules
moeten aanpakken.

COMENTAAR VAN DE EXPERTEN

Dit is een empowerment praktijk, aangezien het de vluchtelingen een stem geeft,
waardoor zij duidelijk kunnen aangeven met welke problemen zij werden
geconfronteerd, en met voorstellen om het integratieproces te verbeteren. Het is een
goede bottom-up benadering, die de begunstigden van het integratieproces in staat
stelt de besluitvormers te informeren over hun perspectief.
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CONCLUSIES van de EXPERTS
Alle door ANATOLIA YOUTH ASSOCIATION voorgestelde en gepresenteerde
platforms werden in bepaalde aspecten van hun kenmerken als accuraat en
inspirerend beschouwd: sommige werden interessant gevonden in hun digitale
conceptie en ontwerp, andere werden meer inspirerend gevonden in hun inhoud.
Samenvattend benadrukten de deelnemers het belang van diversiteit in de
kenmerken van het platform, het gebruik van verschillende technische hulpmiddelen,
verschillende kleuren en eenvoudige teksten met basiswoordenschat. Gamification,
audiovisuele middelen (video's, podcasts, spraakopnames) en zelfevaluatie werden
door de deskundigen sterk aanbevolen.
Alle platforms en instrumenten die FACTOR SOCIAL als goede praktijken heeft
geïdentificeerd, zijn door de deskundigen aanvaard. De professionals gaven inzicht
in andere goede praktijken die de moeite waard zijn om te onderzoeken:
- Een andere gesuggereerde goede praktijk is het Jesuit Refugee Service Portugal Program
(https://www.jrsportugal.pt/atendimento/), dat hulp biedt op verschillende gebieden, van
werkgelegenheid en opleiding tot informatie en sociale steun. De belangrijkste functie van
het programma is onderdak te bieden aan migranten zonder papieren in afwachting van de
uitkomst van een uitzettingsbevel of een asielbesluit. Het JRS biedt juridische en sociale
ondersteuning en richt zich vooral op het verminderen van de angst en stress die migranten
tijdens de detentieperiode ervaren.
- Ook de Nova Refugee Clinic (https://novarefugeelegalclinic.cedis.fd.unl.pt/) werd als een
goed initiatief genoemd. De doelstelling is onderzoek op het gebied van asielwetgeving te
ontwikkelen, teneinde de bestaande wettelijke en beleidsmaatregelen op dit gebied te
controleren en te evalueren, alsmede wijzigingen voor te stellen en aan te bevelen en/of
mechanismen te ontwikkelen die zorgen voor een adequaat openbaar asielbeleid voor de
bescherming en eerbiediging van de rechten van aanvragers en begunstigden van
internationale bescherming in Portugal. Op basis van onderzoeksprojecten, waaraan een
sterke pedagogische component is toegevoegd, heeft de N.V.O. ook tot doel om aanvragers
en begunstigden van internationale bescherming te begeleiden en door te verwijzen naar de
bevoegde diensten over de aan de orde gestelde kwesties.
De
CNAIM
(National
Support
Center
for
Migrant
Integration;
https://www.acm.gov.pt/pt/-/cnai-lisboa) zijn structuren die afhankelijk zijn van de ACM
om een antwoord te bieden op de verschillende moeilijkheden die migranten ondervinden bij
hun integratieproces in Portugal. De centra verenigen en werken samen, in dezelfde ruimte en
met dezelfde werkfilosofie, met de belangrijkste overheidsdiensten en gespecialiseerde
ondersteuningskantoren die worden gecoördineerd door de ACM, en worden zo
fundamentele structuren voor een geïntegreerd antwoord op migrantenburgers.
De
CLAIM
(Lokale
Steunpunten
voor
de
Integratie
van
Migranten;
https://eportugal.gov.pt/servicos/centros-locais-de-apoio-a-integracao-de-migrantesclaim-) Zij werken samen met de CNAIM. Hun opdracht is verder te gaan dan het verstrekken
van informatie, het ondersteunen van het hele proces van verwelkoming en integratie van
migranten, het onderhouden van contacten met de verschillende lokale structuren, en het
bevorderen van interculturaliteit op lokaal niveau. Deze ACM-diensten bieden steun en
algemene informatie op verschillende gebieden, zoals regularisatie, nationaliteit,
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gezinshereniging, huisvesting, vrijwillige terugkeer, werk, gezondheid, onderwijs, naast andere
dagelijkse kwesties.
- Het Portugees Charter voor Diversiteit (https://www.appdi.pt/carta-portuguesa-para-adiversidade/) is een initiatief van de Europese Commissie, een van de vrijwillige instrumenten
die in het leven zijn geroepen om werkgevers aan te moedigen intern beleid en interne
praktijken ter bevordering van diversiteit te implementeren en te ontwikkelen. Een Charter
voor Diversiteit is een kort document dat vrijwillig wordt ondertekend door werkgevers uit
diverse sectoren (overheid, privésector met winstoogmerk en non-profitsector). Het beschrijft
concrete stappen die kunnen worden genomen om diversiteit en gelijke kansen op het werk
te bevorderen, ongeacht culturele, etnische en sociale afkomst, seksuele geaardheid,
geslacht, leeftijd, fysieke kenmerken, persoonlijke stijl en religie.
- Het Job First - Porta Aberta project (https://www.porta-aberta.org/pt) werkt vanuit een
"steunpunt voor de inzetbaarheid van kwetsbare burgers", in nauwe samenhang met de
verschillende entiteiten die mensen begeleiden die zich in een (of meer) kwetsbare situatie
bevinden. Enkele van de geleverde diensten zijn mentorschap/coaching/psychologische
ondersteuning, en ondersteuning van werkgevers bij het vinden van kandidatenprofielen die
aansluiten bij hun personeelsbehoeften (job-matching).

De door FAMILLES DU MONDE ASBL geïdentificeerde goede praktijken werden
over het algemeen goedgekeurd door de deskundigen. De originaliteit en de
verscheidenheid van de voorgestelde platforms bevielen hen, gaande van
eenvoudige online gratis e-modules tot online e-modules met online coach, tot een
persoonlijke coach, tot online spelletjes, tot mobiele applicaties. Het zwakke punt
dat zij noemden, en waar Familles du Monde vzw het mee eens is, is het feit dat een
klein land verdeeld is in drie delen (Brussel, Vlaamssprekend deel, Franstalig deel) en
dat elk deel zijn eigen instellingen, projecten en instrumenten heeft (niet altijd in alle
talen) voor migranten en deze niet altijd deelt. Jammer genoeg zijn sommige goede
praktijken niet beschikbaar voor alle migranten en vluchtelingen in België. Dit
bemoeilijkt de integratie omdat migranten enkel kunnen kiezen in functie van de
regio waar ze verblijven. Dit was dus een belangrijk discussiepunt voor het
Migrantech-project: het zoveel mogelijk vermijden van alle barrières om zich in te
schrijven voor de e-modules (zoals taal en verblijfplaats).
De Franse deskundigen waren van mening dat alle door AMSED geïdentificeerde
goede praktijken relevant waren en goede inspiratiebronnen konden zijn voor de
ontwikkeling van het Migrantech-project. De geïnterviewde beroepsbeoefenaren in
beroepsonderwijs en -opleiding benadrukten de diversiteit van de in de
verschillende opleidingscursussen gebruikte inhoud (tekst, video's, interactieve
oefeningen, quizzen, praktijkgevallen, externe links, enz.) Sommige onderwerpen
werden ook geschikt bevonden voor het project, zoals de oprichting van een bedrijf
of de sectoren van activiteit in spanning.
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Wij hebben in de 40 geanalyseerde goede praktijken een grote heterogene
verscheidenheid aan manieren van certificatie-instrumenten vastgesteld.
Sommige goede praktijken hadden geen duidelijke certificering, andere wel. Tijdens
het seminar over goede praktijken dat in september 2021 in Brussel (België)
plaatsvond, bespraken we enkele Europese certificeringsinstrumenten. We beginnen
met een beschrijving van drie van deze instrumenten en presenteren daarna 8
interessante certificeringsinstrumenten die we in de partnerlanden hebben
geïdentificeerd.
Aan het eind zullen we onze eigen certificering voorstellen.

EUROPESE CERTIFICERINGSMIDDELEN
1.European credit system for vocational education and training (ECVET)
Het ECVET is een instrument waarin kwalificaties worden uitgedrukt in eenheden van
leerresultaten waaraan studiepunten worden verbonden, en dat gecombineerd wordt
met een procedure voor de validering van leerresultaten.
Het Europees systeem van studiepuntenoverdracht voor beroepsonderwijs en opleiding, vaak ECVET genoemd, is een technisch kader voor de overdracht,
erkenning en (in voorkomend geval) accumulatie van leerresultaten van individuen
met het oog op het verwerven van een kwalificatie.
Het doel van dit systeem is de bevordering van:
Mobiliteit van personen die een opleiding volgen;
Accumulatie, overdracht en validatie en erkenning van leerresultaten (formeel,
niet-formeel of informeel) die in verschillende landen zijn verworven;
De tenuitvoerlegging van levenslang leren;
Transparantie van kwalificaties;
wederzijds vertrouwen en samenwerking tussen aanbieders van beroepsopleiding
en onderwijs in Europa.
Op systeemniveau streeft het ECVET naar een betere compatibiliteit tussen de
verschillende beroepsonderwijs- en -opleidingssystemen in Europa en hun
kwalificaties.
Vanuit het oogpunt van geografische mobiliteit is het ECVET erop gericht de
validering, erkenning en accumulatie van vaardigheden en kennis die tijdens een
verblijf in een ander land zijn verworven, te vergemakkelijken, om ervoor te zorgen
dat dergelijke ervaringen bijdragen tot het verwerven van beroepskwalificaties.
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Het ECVET brengt een reeks voordelen met zich mee voor allen die betrokken zijn bij
geografische mobiliteit en een leven lang leren.
Het Europees systeem van studiepuntenoverdracht voor beroepsonderwijs en opleiding (ECVET) heeft tot doel :
Het voor mensen gemakkelijker te maken om werkgerelateerde vaardigheden en
kennis die zij in verschillende systemen en landen hebben verworven, te laten
valideren en erkennen - zodat zij kunnen meetellen voor beroepskwalificaties;
Het aantrekkelijker maken om tussen verschillende landen en leeromgevingen te
bewegen;
De compatibiliteit tussen de verschillende beroepsonderwijs- en opleidingssystemen in Europa en de kwalificaties die zij aanbieden, vergroten;
De inzetbaarheid van afgestudeerden in beroepsonderwijs en -opleiding
vergroten en het vertrouwen van werkgevers vergroten dat voor elke
beroepsonderwijskwalificatie specifieke vaardigheden en kennis vereist zijn.

2.European quality assurance in vocational education and training (EQAVET)
Nieuw referentiekader om de lidstaten van de EU en de deelnemende landen te
helpen bij de ontwikkeling, verbetering, sturing en evaluatie van de kwaliteit van hun
eigen beroepsonderwijs- en -opleidingsstelsels.
De door het kader voorgestelde methodologie is gebaseerd op:
Een cyclus bestaande uit vier fasen (planning, uitvoering, beoordeling en
evaluatie) beschreven voor aanbieders/systemen van beroepsonderwijs en opleiding;
Kwaliteitscriteria en indicatieve descriptoren voor elke fase van de cyclus;
Gemeenschappelijke indicatoren voor de beoordeling van doelstellingen,
methoden, procedures en opleidingsresultaten. Sommige indicatoren moeten op
statistische gegevens worden gebaseerd, andere zijn kwalitatief van aard.
EQAVET is opgericht op basis van de aanbeveling van het Europees Parlement en de
Raad van 18 juni 2009 tot vaststelling van een Europees referentiekader voor
kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en -opleiding.

3.The European Qualifications Framework (EQF)
Het Europees kwalificatiekader (EQF) is een gemeenschappelijk Europees
referentiekader dat tot doel heeft kwalificaties in de verschillende landen en
systemen leesbaarder en begrijpelijker te maken.
Zoals de naam al aangeeft, is het EQF ook een van de kaders om de beginselen van
de Europese pijler van sociale rechten te helpen verwezenlijken.3 Het allereerste van
de 20 beginselen van de pijler is dat iedereen recht heeft op kwaliteitsvol en
inclusief onderwijs, opleiding en een leven lang leren om vaardigheden te behouden
en te verwerven die hen in staat stellen volledig deel te nemen aan de samenleving
en met succes overgangen op de arbeidsmarkt te beheren.
Europees kwalificatiekader - een brug tussen nationale kwalificatiesystemen
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De kern van het EKK wordt gevormd door de acht referentieniveaus die worden
gedefinieerd in termen van leerresultaten, d.w.z. kennis, vaardigheden en
autonomie/verantwoordelijkheid. Leerresultaten geven aan wat iemand aan het eind
van een leerproces weet, begrijpt en kan.

Waarom het EQF belangrijk is
Dit is belangrijk om de grensoverschrijdende mobiliteit van lerenden en werkenden
en een leven lang leren in heel Europa te ondersteunen.
Het kader dient als vertaalinstrument tussen verschillende kwalificatiesystemen en
hun niveaus. Het is bedoeld voor lerenden, werknemers, werkzoekenden, werkgevers,
vakbonden, onderwijs- en opleidingsverstrekkers, instanties die kwalificaties
erkennen, overheidsinstanties en internationale organisaties
Toepassing van het EQF
Het Europees kwalificatiekader is de katalysator geweest voor de ontwikkeling van
alomvattende nationale kwalificatiekaders op basis van leerresultaten. Alle landen
die zich tot het EQF hebben verbonden, achten dergelijke nationale kaders
noodzakelijk om hun kwalificaties in alle sectoren en landen vergelijkbaar te maken.
Referenties:
https://eose.org/glossary/european-credit-system-for-vocational-education-and-training-ecvet/
https://www.navet.government.bg/en/european-credit-system-for-vocational-education-and-training/
https://www.cedefop.europa.eu/fr/events-and-projects/projects/european-qualifications-framework-eqf
https://ufm.dk/en/education/recognition-and-transparency/transparency-tools/qualifications-frameworks/european-qualifications-framework
https://www.ehea.info/Upload/TPG_A_QF_RO_MK_1_EQF_Brochure.pdf

CERTIFICERINGSMIDDELEN - Belgium
VDAB - Flanders, Belgium
De VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) is de
openbare dienst voor arbeidsbemiddeling voor Vlaanderen, het Vlaams sprekende
deel van België. Het biedt verschillende soorten programma's aan voor
werkzoekenden en elk type heeft zijn eigen certificatie. Als goede praktijk volgden
we hun verschillende online taalcursussen (Nederlands) voor werkzoekenden.
Voor alle online cursussen moeten de deelnemers een VDAB account aanmaken met
hun ID nummer (dat is een zwak punt, want als ze nog geen Belgische ID hebben,
kunnen ze zich op geen enkele cursus inschrijven). Met deze officiële account zullen
alle door VDAB voorgestelde en erkende cursussen die de deelnemer volgt,
geregistreerd worden in zijn account. Dit betekent dat wanneer ze een job zoeken
via het VDAB programma, in hun online CV en in hun folder, de online cursussen die ze
gevolgd hebben zichtbaar zullen zijn en herkend zullen worden als verworven
competenties.
Een ander punt is dat voor de taalcursussen alle oefeningen automatisch
gecorrigeerd worden en dat ze een online coach hebben, wat betekent dat er een
objectieve controle is van de competenties van de deelnemers.
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Brulingua
Brulingua, de Brusselse taalapplicatie is echt makkelijk te gebruiken. U kunt de
cursussen volgen en de oefeningen doen wanneer u maar wilt. Voor het certificaat,
kunt u gewoon naar uw voorpagina gaan en het downloaden. Op het certificaat vind
je de data van je leertijd (begin tot einde) en de leertijd in uren en minuten. Telkens
als je het certificaat downloadt, wordt de informatie bijgewerkt. Het is een
eenvoudig certificaat en met een interessante manier van elektronisch bijwerken,
maar zonder details over de inhoud.

Download mijn certificaat

CERTIFICAAT
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CERTIFICERINGSMIDDELEN - France
MOOC "Working in France" - Certificaat van voltooiing

De MOOC "Werken in Frankrijk", gecreëerd door de Alliance française Paris-Ile de
France, biedt de lerenden een certificaat van succesvolle voltooiing aan dat kan
worden verkregen wanneer men ten minste 50% van de cursus heeft voltooid met
goede resultaten in de oefeningen, quizzen en evaluaties. Het certificaat vermeldt
dat de lerende "de MOOC Werken in Frankrijk, aangeboden door de Alliance
française Paris-IDF en beschikbaar op het FUN-platform, met succes heeft afgerond",
en vermeldt de datum van voltooiing. Het geeft echter niet meer details over de
soorten vaardigheden die de cursist heeft kunnen ontwikkelen door de online cursus
te volgen.
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EU-vaardigheidsprofiel voor onderdanen van derde landen

De Europese Commissie heeft het EU Skills Profiling Tool ontwikkeld. Het is een
meertalige online editor waarmee onderdanen van derde landen hun vaardigheden,
kwalificaties en ervaring kunnen presenteren op een manier die in de hele Europese
Unie wordt begrepen. De tool is toegankelijk vanaf de meeste apparaten,
waaronder computers, mobiele telefoons en tablets, en vergemakkelijkt de
identificatie van vaardigheden, kwalificaties en werkervaring van onderdanen van
derde landen. Het dient als basis voor het verstrekken van gepersonaliseerd advies
over het verdere traject naar arbeidsmarktintegratie (bv. doorverwijzing naar
autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor diploma-erkenning, validering van
vaardigheden, taal- of andere opleidingen, of arbeidsbemiddeling).
https://ec.europa.eu/migrantskills/#/
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CERTIFICERINGSMIDDELEN - Portugal
DGERT
DGERT - Directorate-General for Employment and Labour Relations (Directoraatgeneraal Werkgelegenheid en Arbeidsbetrekkingen), is een organisme dat is
opgericht door het ministerie van Arbeid, Solidariteit en Sociale Diensten, en speelt
een actieve rol van fundamenteel belang in de beroepsopleiding.
Opleidingsinstellingen die voldoen aan de eisen van DGERTS voor de geldigheid van
de opleiding kunnen een aanvraag indienen voor certificering door DGERT. De
certificering van de opleidingsentiteit wordt bewezen door de afgifte van een
certificaat, overeenkomstig het model dat door de respectieve certificeringsentiteit
is goedgekeurd. Het certificaat geeft informatie over de studierichtingen waarin de
cursist werd ingeschreven. Deze vakken en hun inhoud zijn gestandaardiseerd voor
alle erkende opleidingen van DGERT. Het verstrekte certificaat informeert de
werkgevers niet over het aantal uren dat de opleiding in beslag heeft genomen.
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IEFP
IEFP - Employment and Vocational Training Institute (Instituut voor werkgelegenheid
en beroepsopleiding) is de nationale openbare dienst voor arbeidsbemiddeling.
Werklozen kunnen zich inschrijven voor diverse opleidingen die door het IEFP worden
gepromoot. De certificaten ter afsluiting van de opleiding zijn tweezijdig: op de
voorkant staat informatie over het vakgebied en het niveau van de cursus, het aantal
uren dat nodig was om de cursus af te ronden en de beoordeling van de prestaties
van de cursist. Op de achterkant kunnen de werkgevers het leerplan zien, met de
verschillende modules en de cursusbelasting.
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CERTIFICERINGSMIDDELEN - TURKIJE
ON CAMPUS
Het certificeringshulpmiddel dat in het KIRON leerplatform kan worden gevonden,
certificeert de voltooiing van een online cursus. Om dit certificaat te verkrijgen, moet
de cursist alle pagina's lezen en alle quizzen voltooien. Het certificaat bevat de
naam van de cursist, het aantal gevolgde lesuren en de onderwerpen die in de cursus
zijn behandeld. De datum van voltooiing wordt ook vermeld.
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OPEN LEARN
Een ander voorbeeld van een certificaat is het certificaat dat door OpenLearn
wordt gebruikt. Op dit certificaat staan de naam van de cursus, van de persoon die
de cursus heeft gevolgd en het aantal uren. Een korte lijst van de geleerde
onderwerpen wordt ook vermeld. Dit certificaat geeft aan dat er een aantal
verplichte testen afgelegd moesten worden en het certificeert dat de persoon
daarvoor geslaagd is. De datum van afgifte wordt eveneens vermeld.
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Voor het MIGRANTECH project stellen we drie soorten certificaten voor: een
certificaat voor de voltooiing van elke individuele e-module, een tweede wanneer
een hele categorie of stagetraject is voltooid (we hebben 5 categorieën en twee
stagetrajecten) en het derde soort certificaat zal worden gegeven wanneer alle 40
voorgestelde e-modules door de deelnemers zijn gevolgd.
Elk certificaat zal twee zijden hebben: de recto met de algemene informatie, de
verso met de details over de voltooide e-module of e-modules.

wot

TYPE 1

TYPE 2

TYPE 3

RECTO

Datum, naam, titel van de
module, referentie van het
platform, duur van de cursus,
organisatie van de opleider,
handtekeningen.

Datum, naam, titel van de
categorie of het leertraject,
referentie van het platform,
duur van de cursussen,
organisatie van de opleiders,
handtekeningen.

Datum, naam, voltooiing van
de 40 e-modules, referentie
van het platform, duur van de
cursussen, organisatie van de
opleiders, handtekeningen.

VERSO

Categorie van de module,
beschrijving van de module,
leerdoelen, verworven
competenties, naam van de
opleiders

Aantal modules, titel van de
modules, korte beschrijving,
datum van voltooiing, naam
van de opleiders

Titel van de 4 modules,
organisaties van opleiders,
datum van voltooiing, naam
van de opleiders

Bij elk certificaat zal een document worden gevoegd met de algemene informatie
over het project en de beschrijving van de transversale competenties.
Data van het project
Uitleg van een KA2-project (steun van de Europese Commissie)
Doelgroep
Doelstellingen van het project
Methodologie
Samenvatting van de resultaten van de enquête
Overzicht van de verslagen over de testfase
Overzicht van de seminars
Beschrijving van de 19 transversale competenties
Korte beschrijving van de 40 e-modules
Voorstelling van de 4 partners
Overzicht van de verspreiding en benutting van de resultaten
Contact
Op die manier zullen de werkgevers een beter idee hebben van wat het certificaat
inhoudt en zullen ze de e-learning van de deelnemers beter erkennen.
Opmerking :
Telkens een deelnemer een module voltooit, ontvangt hij of zij een type 1 - certificaat. Wanneer een
categorie of stagetraject is voltooid, zal het type 2 - certificaat worden toegekend als aanvulling op
het laatste type 1 - certificaat. Het type 3-certificaat is ook een aanvulling op de type 1- en type 2certificaten.
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APRIL 21st, 2020

MIGRANTECH
2020-1-FR01-KA204-080342

COURSE COMPLETION CERTIFICATE
is awarded to

[NAME]
For completing the course

TEAMWORK 1
proposed by the MIGRANTECH project on the e-platform migrantech.org
Duration : 3 hours
Trainer : Familles du Monde asbl

Djilali KABECHE
AMSED

Etienne DEVOS
Familles du Monde asbl

Nuno MARQUES
Factor Social

Figen SEYHAN
Anatolia Youth Association

France

Belgium

Portugal

Turkey

This certificate is not a diploma and does not confer credits. The identity of the participant has not been verified.

CERTIFICATE TYPE 1

MIGRANTECH

migrantech.org

2020-1-FR01-KA204-080342

E-MODULE :
TEAMWORK 1
Category : soft skills

Table of contents

Part
1.1
1.2
Part
Part
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Part
4.1
4.2

1

2
3

Learning objectives
To understand
To
To
To

Learning outcomes & acquired
competences

4

To understand
To
To
To

Trainers : Nayeli Devos, Baudouin Devos, Leticia Reyes, Etienne Devos, Itzel Devos & Deédeni Devos
Familles du Monde asbl
This certificate is not a diploma and does not confer credits. The identity of the participant has not been verified.
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APRIL 21st, 2020

MIGRANTECH
2020-1-FR01-KA204-080342

COURSE COMPLETION CERTIFICATE
is awarded to

[NAME]
For completing the 6 courses of the category

DIGITAL SKILLS
proposed by the MIGRANTECH project on the e-platform migrantech.org
Duration : 18 hours
Trainers : AMSED & Factor Social

Djilali KABECHE
AMSED

Etienne DEVOS
Familles du Monde asbl

Nuno MARQUES
Factor Social

Figen SEYHAN
Anatolia Youth Association

France

Belgium

Portugal

Turkey

This certificate is not a diploma and does not confer credits. The identity of the participant has not been verified.

CERTIFICATE TYPE 2

MIGRANTECH

migrantech.org

2020-1-FR01-KA204-080342

CATEGORY :
DIGITAL SKILLS
6 e-modules

The computer and its features (AMSED)

Looking for a job on the Internet (AMSED)

DATE of COMPLETION

DATE of COMPLETION

Description of the e-module

Description of the e-module

Use of the cell phone (AMSED)

How to create and keep a schedule (Factor Social)

DATE of COMPLETION

DATE of COMPLETION

Description of the e-module

Description of the e-module

Teleworking/working from home (AMSED)
DATE of COMPLETION

DATE of COMPLETION

Description of the e-module

Description of the e-module

Trainers : Diane Duthuin, X. X., X. X., Tiago Marques, X. X., X. X.
AMSED & Factor Social
This certificate is not a diploma and does not confer credits. The identity of the participant has not been verified.
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CERTIFICATE TYPE 3

APRIL 21st, 2020

MIGRANTECH
2020-1-FR01-KA204-080342

PATHWAY COMPLETION CERTIFICATE
is awarded to

[NAME]
For completing the 40 E-MODULES
proposed by the MIGRANTECH project on the e-platform

migrantech.org
Duration : 120 hours
Trainers : AMSED, Familles du Monde asbl, Factor Social & Anatolia Youth Association

Djilali KABECHE
AMSED

Etienne DEVOS
Familles du Monde asbl

Nuno MARQUES
Factor Social

Figen SEYHAN
Anatolia Youth Association

France

Belgium

Portugal

Turkey

This certificate is not a diploma and does not confer credits. The identity of the participant has not been verified.

CERTIFICATE TYPE 3

MIGRANTECH
2020-1-FR01-KA204-080342

migrantech.org

MIGRANTECH PATHWAY
40 E-MODULES

Adaptation process 1
DATE of COMPLETION

Adaptation process 2

How to search for Job Opportunities

DATE of COMPLETION

DATE of COMPLETION

DATE of COMPLETION

Adaptation process 3

How to write a CV

Preparation for a Job Interview

DATE of COMPLETION

DATE of COMPLETION

DATE of COMPLETION

Adaptation process 4

Importance of mastering the local language

Physical health at work

Respecting Social Codes

DATE of COMPLETION

DATE of COMPLETION

DATE of COMPLETION

Adaptation process 5

Integration into the company

Sectors in tension

DATE of COMPLETION

DATE of COMPLETION

DATE of COMPLETION

Attention to detail

Intercultural communication

Self-confidence

DATE of COMPLETION

DATE of COMPLETION

DATE of COMPLETION

Competence awareness

Learning about the Employee/er(s) rights and duties

Self-Knowledge

DATE of COMPLETION

DATE of COMPLETION

DATE of COMPLETION

Critical thinking

Learning Turkish Language

Teamwork 1

DATE of COMPLETION

DATE of COMPLETION

DATE of COMPLETION

Disability and Job search

Logical thinking

Teamwork 2

DATE of COMPLETION

DATE of COMPLETION

DATE of COMPLETION

E-reputation

Looking for a job on the Internet

Teleworking/working from home

DATE of COMPLETION

DATE of COMPLETION

DATE of COMPLETION

Failure management

Managing expectations in the job search

The computer and its features

DATE of COMPLETION

DATE of COMPLETION

DATE of COMPLETION

How to create and keep a schedule

Managing expectations in the personal life

Trauma

DATE of COMPLETION

DATE of COMPLETION

DATE of COMPLETION

How to create your own business

Market-Knowledge

Use of the cell phone

DATE of COMPLETION

DATE of COMPLETION

DATE of COMPLETION

How to do a Pitch

Mindfulness at work

The computer and its features

DATE of COMPLETION

DATE of COMPLETION

DATE of COMPLETION

Trainers : ...
AMSED, Familles du Monde asbl, Factor Social & Anatolia Youth Association
This certificate is not a diploma and does not confer credits. The identity of the participant has not been verified.
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