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SEMINAR OVERSEMINAR OVER  
GOEDE PRAKTIJKENGOEDE PRAKTIJKEN
IN BRUSSEL, BELGIËIN BRUSSEL, BELGIË

Dit seminar maakt deel uit de 4e activiteit van het Migrantech-project (2020-1-FR01-KA204-080342). De

activiteiten werden georganiseerd in de gemeente van Anderlecht, Brussel, door de vzw Familles du

Monde. Elk land (Frankrijk, Turkije en Portugal, België) bracht minstens 5 deelnemers mee, zodat het

seminar in totaal door 28 personen werd bijgewoond. Wegens de pandemie was dit het eerste seminar

dat "live" kon worden georganiseerd voor het Migrantech-project!

OBJECTIEVEN

De deelnemers vaardigheden bijbrengen op het
gebied van coaching en tools om de inzetbaarheid
te bevorderen door middel van capaciteitsopbouw
en autonomie;

Reflectie en ontwikkeling van een
gemeenschappelijk instrument voor de certificering
van verworven vaardigheden;

Tools kapitaliseren en creëren voor professionals
die de integratie van vluchtelingen/migranten
vergemakkelijken: taalonderwijs, NICT's, collectieve
workshop voor mobilisatie naar werk, methoden
voor het zoeken naar werk, niches voor banen voor
migranten/vluchtelingen.

Het delen en uitwisselen van ervaringen,
oplossingen en goede praktijken ter
vergemakkelijking en verbetering van de integratie
van migranten en vluchtelingen;

Het begrip van de concepten  stimuleren: migrant,
vluchteling, asielzoeker, land van vertrek, opvang en
doorreis, sociaal-educatieve en professionele
integratie, inzetbaarheid...

De context en de behoeften van
vluchtelingen/migranten en de problemen en
belemmeringen in verband met hun integratie in
kaart brengen en begrijpen;

Door samen te komen, samen te reflecteren, samen

te denken, zijn we erin geslaagd interessante en

nuttige informatie te ontwikkelen voor de

voortzetting van het project. De dagelijkse

organisatie wisselde presentaties of externe

tussenkomsten van professionals af met

focusgroepen. In elke groep zat minstens één

persoon van elke partner, om de verschillende

nationale realiteiten in de discussies te kunnen

integreren.
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De eerste dag werd ingeleid door Julien Milquet, gemeenteraadslid van Anderlecht.
We hernamen de doelstellingen van het project en van het seminar. De eerste
activiteit, over de "sleutelbegrippen", liet ons toe om tot een gemeenschappelijk
begrip te komen van woorden zoals "migrant", "vluchteling", "tewerkstelling", enz. 
Vervolgens hielp de presentatie van de resultaten van de enquête om een
begin te maken met het structureren van de e-modules op basis van de
vastgestelde behoeften.
Tot slot was er niets beter dan een gezellige interculturele avond om elkaar
beter te leren kennen!
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De volgende punten op de lijst : de aanbevelingen en de verspreiding. Elk land deelde
zijn nationale aanbevelingen om de inhoud en methodologie van de modules te
voeden.
Brainstormen over de manieren om onze resultaten te verspreiden was vruchtbaar!
In de namiddag zijn we begonnen met het eerste deel van de analyse en evaluatie van
goede praktijken. Het organiseren van dergelijke seminars is belangrijk om van de
ervaring te leren en van het werk van mensen in andere landen te leren.
We zijn ook blij u te kunnen vertellen dat we bezoek kregen van een verslaggever van
de RTBF!

De dag begon met een speciale activiteit: Familles du Monde asbl liet de
groep kennismaken met een van haar instrumenten over migratieprocessen.
Het liet ons toe om na te denken over onszelf en ons bewust te maken van
hoe we zouden reageren in moeilijke, onbekende of onverwachte situaties die
met migratie te maken hebben. Dit gaf een andere kijk op hoe we onze
coachingscompetenties, een ander punt van het programma, zouden
ontwikkelen voor het project.
We eindigden de dag met een focus op de digitale good practices. Deze drie
dagen waren al zeer intens, met veel nieuwe materialen en ideeën!

Dag 4 kwam om al het tot dan gerealiseerde werk te kaderen. AMSED
presenteerde het platform dat gebruikt zal worden voor de MIGRANTECH e-
modules. We leerden de basis van Moodle, het gebruik ervan en bespraken
hoe we het konden aanpassen aan de noden van ons project.
Daarna hebben we lang en intensief gebrainstormd om een lijst op te stellen
van de 40 e-modules die we gaan maken. Deze activiteit was heel belangrijk,
omdat we rekening moesten houden met alle andere focusgroepen en
interventies die we de laatste dag hadden gehad, om alle informatie te
hernemen en te filteren naar onze output.

Het laatste punt dat we moesten bespreken was de certificering: hoe en welke
certificering denken we dat het beste is voor onze modules?
We deden ook een snelle oefening op Moodle, en maakten een online
discussiegroep aan om de informatie te delen eens we terug thuis waren, en
om samen de e-modules te kunnen blijven maken.
Ten slotte hadden we een evaluatiesessie waarin we reflecteerden op de hele week,
eerst individueel en daarna in groep, dit zijn altijd onvergetelijke momenten!
En natuurlijk hebben we de tijd genomen om iedereen zijn of haar certificaat
te overhandigen!
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