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Het platform MigranTech zal

40 e-modules bevatten die

zijn ontworpen voor

migranten en vluchtelingen

die vooral in Europa en

Turkije wonen. Uiteraard

zijn de meeste e-modules

bedoeld voor alle

migranten/vluchtelingen die

op zoek zijn naar een betere

baan. Het digitale platform

zal niet alleen migranten en

vluchtelingen e-learning

tools en methoden bieden,

maar ook professionals die

met vluchtelingen werken,

om hen te ondersteunen bij

het leren en op de

arbeidsmarkt. We hopen zo

bij te dragen aan de

vermindering van

discriminatie van

vluchtelingen en de sociale

en professionele integratie

van vluchtelingen te

bevorderen. Tot de

doelgroep van het project

behoren professionals die

met migranten/vluchtelingen

werken, bedrijven en

werkgevers.

OVER ONZE E-MODULES
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1-BUSINESS TAAL

Deze module stelt de leerlingen in staat om meer te leren
over de noodzakelijke woordenschat voor zakelijke taal en

vergemakkelijkt hun integratie in de werkruimte en het
beroepsleven in het algemeen. De belangrijkste

onderwerpen die in deze e-module worden uitgewerkt zijn:
1-Termen gebruikt in het bedrijfsleven 

2- Begroetingen in het bedrijfsleven
3- Interactie met collega's 

4- Deelnemen aan een vergadering
5- Zakelijke communicatie

6- Op zakenreis gaan 
7- Een presentatie houden

2-HOE TE ZOEKEN NAAR

 VACATURES
Deze module stelt de cursisten in staat meer te leren

over de methodes om werk te zoeken. De tijd die je nodig
hebt om een baan te vinden kan variëren, afhankelijk van
je bedrijfstak, locatie en ervaringsniveau. Maar er zijn een

aantal manieren waarop je de zoektocht constructiever
kunt maken. Enkele van de onderwerpen die in deze e-

module aan bod komen zijn:
1- Leer hoe je moet netwerken.
 2- Zoeken op online jobsites.

 3. Word lid van een professioneel netwerk.
 4. Neem een advocaat en werk samen met

bemiddelingsbureaus.

3-VOORBEREIDING OP

SOLLICITATIEGESPREKKEN

Deze e-module wil de deelnemers laten kennismaken met
het sollicitatiegesprek als een één-op-één gesprek waarin
jij en een potentiële werkgever informatie uitwisselen. De
cursisten leren de belangrijkste componenten kennen die

bijdragen tot het succes van het sollicitatiegesprek.
Enkele van de onderwerpen die in deze e-module aan bod

komen zijn:
1-Reviewen van de functieomschrijving

2-Planning van je reis naar het sollicitatiegesprek
3-Hoe antwoord je op veel voorkomende sollicitatievragen

4-Degen onderzoek van het bedrijf
5-Denken over wat je zal dragen

6-Voorbereiden van je eigen vragen voor de werkgever
7-Het opvolgen van het gesprek met de werkgever

8- Spelletjes, voorbeelden van sollicitatiegesprekken,
proefsollicitatiegesprekken en rollenspellen.



5-HET RESPECTEREN VAN DE SOCIALE

CODES VAN HET GASTLAND

Deze e-module heeft tot doel de verschillen te verduidelijken tussen de
verschillende concepten die de algemeen bekende cultuur creëren. Elke

component ervan wordt gedefinieerd om erop te wijzen hoe belangrijk
het is de sociale codes van het gastland te respecteren en

gedragsfouten te vermijden wanneer je in een ander land woont. Enkele
van de onderwerpen die in deze e-module aan bod komen zijn:

1-Wat is een sociale code?
2-Waarom is het belangrijk om sociale codes te begrijpen? 

3-De rol van waarden en normen in de samenleving:
4-Sociale code als richting voor actie 

5-Sociale code als verdediger voor mensen die kwetsbaar zijn
6-Sociale codes als samenbindend instrument voor leden van de

gemeenschap
7-Respect voor de normen en etiquetten van het gastland 

8-Types van non-verbale communicatie
9-Evalueren van non-verbale signalen
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4-CV VOORBEREIDING

Deze e-module helpt de cursist vertrouwd te raken met het
concept van een CV. De cursist krijgt de nodige elementen

aangereikt waarmee hij rekening moet houden bij het opstellen
van een cv en hoe hij bedrijven ervan kan overtuigen dat hij
geschikt is voor de functies waarnaar hij op zoek is door zijn
geschiktheid aan te tonen. Enkele van de onderwerpen die in

deze e-module aan bod komen zijn :
1-Wat is een CV?

2-Voorkomende fouten bij het schrijven van een CV.
3-CV sjablonen 

4-Video's.

6- RECHTEN EN PLICHTEN VAN

WERKNEMERS EN WERKGEVERS RECHTEN

EN PLICHTEN IN HET BEROEPSLEVEN

Met deze e-module leren de deelnemers meer over hun rechten op
veiligheid en ook over respectvolle werkomstandigheden. Het omvat
kennis van het beleid inzake de werkomgeving, respectvol omgaan
met anderen en het melden van geconstateerde overtredingen. Ze

leren over het Europese arbeidsrecht: rechten/plichten,
verantwoordelijkheden van zowel werknemers als werkgevers. De

belangrijkste onderwerpen die in deze e-module aan bod komen zijn:
1- Wat is arbeidsrecht? 

2- Hoe werkt het?
3- Arbeidsomstandigheden

4- Zwartwerk
5- Integratie van niet-EU-migranten

6-Hoe discriminatie op het werk aanpakken?


