
Een e- module kit creëren
De kit is een van de vijf intellectuele producten die door het partnerschap van het

Migrantech-project zijn geproduceerd. Het bestaat uit een parcours voor
capaciteitsopbouw voor lerende volwassenen via 40 e-learningmodules van elk 3 uur.

Op basis van de resultaten van eerdere projectactiviteiten wordt de inhoud van de 40 e-
modules momenteel ontwikkeld in overleg met de projectpartners. 

 
Enerzijds hebben de projectpartners de meest relevante en gezochte sleutel-,

transversale en digitale competenties geïdentificeerd door middel van een studie
uitgevoerd door de projectstakeholders, namelijk partners uit bedrijven die migranten en
vluchtelingen in dienst hebben, migranten en vluchtelingen die ondernemers zijn of een

baan hebben gevonden, evenals werkgelegenheids- en integratieprofessionals. 
 

Anderzijds hebben zij een seminar georganiseerd om goede praktijken uit te wisselen
en werken zij nu aan het volledige ontwerp van deze modules. Elk van deze modules
beantwoordt aan specifieke doelstellingen zoals het verwerven of verbeteren van taal-

of digitale vaardigheden en is ontworpen in een pedagogische geest met precieze
leermodaliteiten waaronder theoretische elementen, advies en interactieve oefeningen. 

 
De modules zijn dus zowel gericht op migranten en vluchtelingen om hun toegang tot

opleiding en werk te vergemakkelijken, maar ook op integratieprofessionals en
opvoeders om hun vaardigheden en de kwaliteit van hun werk te verruimen door de

terugkeer of de toegang tot werk van migranten en vluchtelingen te bevorderen. Zodra
het kader van elk van de 40 e-modules is voltooid, zullen deze online worden gezet op

het Migrantech-platform.
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Oprichting van een digitaal platform
De oprichting van het digitale platform Migrantech is ook een van de vijf intellectuele
producties van het project. Het is een e-learning platform waarop de veertig e-modules die
door de partners zijn ontworpen en geproduceerd, op een interactieve manier online zullen
worden gezet. Het wordt momenteel gecreëerd en zal de leerelementen van het project
online aanbieden. Het platform zal de eerste intellectuele productie van het project
huisvesten, namelijk de studie over de belangrijkste transversale, sleutel- en digitale
competenties die vereist zijn door bedrijven en de wereld van het werk. 

"The toolbox"
Er zal ook een onderdeel "toolbox" worden gecreëerd, dat online gratis toegankelijk zal
zijn. Naast de door bedrijven vereiste vaardigheden en de e-modules zal dit onderdeel
twee infografieken bevatten over de bijdrage van nieuwe informatie- en
communicatietechnologieën (NICT) en transversale vaardigheden aan de inzetbaarheid
van migranten en vluchtelingen, een instrument voor de certificatie van verworven
vaardigheden, online adviesinstrumenten, profilering, aanbevelingen voor opvoeders en
professionals op het gebied van werkgelegenheid, verkozen ambtenaren en andere
belanghebbenden, casestudies, video's, goede praktijken, vragenlijsten voor de evaluatie
en certificering van vaardigheden, een handleiding voor e-leren, een handleiding voor e-
begeleiders, het projectverslag, het in kaart brengen van de actoren die volwassen
lerenden in de partnergebieden en -landen kunnen begeleiden. 


