
In het kader van het Migrantech-project is
op het digitale platform migrantech.org een
pakket van 40 e-modules gratis
beschikbaar, bestemd voor
migranten/vluchtelingen en professionals
die met dit publiek werken, waarmee de
meest gewaardeerde vaardigheden op de
arbeidsmarkt kunnen worden ontwikkeld.

Testfase van het Migrantech-Testfase van het Migrantech-
platform in Frankrijkplatform in Frankrijk

Om de inhoud van de e-modules en het
ontwerp van het platform te verbeteren,
werd dit laatste binnen AMSED getest
door 40 migranten en/of vluchtelingen, die
feedback gaven in de vorm van een
vragenlijst over de inhoud en de vorm van
de modules, alsook over het
navigatiegemak van het platform.



DE ORGANISATIE VAN DE TESTFASE

Het profiel van de deelnemers 

Het platform werd door 40 deelnemers getest tijdens
5 sessies die in Straatsburg, op het hoofdkantoor
van AMSED, werden georganiseerd. 
De profielen van de deelnemers waren zeer divers,
met verschillende leeftijden en nationaliteiten: zij
kwamen voornamelijk uit Iran, Oekraïne, Georgië,
Syrië, Marokko, Algerije, Tsjetsjenië, Tunesië,
Afghanistan en Vietnam.
Deze verscheidenheid van profielen kwam ook tot
uiting in het verschil in de levensloop van de
kandidaten en in hun kwalificatieniveaus: sommigen
waren de oorlog ontvlucht, anderen hadden lange
tijd in Frankrijk gewoond en weer anderen waren
afgestudeerd. Het was interessant vast te stellen dat
dit hun benadering van het opleidingsprogramma en
de eisen die zij eraan stelden in grote mate kan
hebben beïnvloed. 

De vijf sessies van de testfase werden gehouden
in een speciale ruimte, waar elke deelnemer
beschikte over een computer die door AMSED ter
beschikking was gesteld. Elke sessie omvatte
tussen 10 en 20 deelnemers uit de AMSED-
databank. 
Na de deelnemers te hebben verwelkomd,
introduceerde het AMSED-team het project en de
belangrijkste doelstellingen ervan, en legde het uit
dat zij een module konden kiezen om op het
platform in te vullen. Vervolgens werden
vragenlijsten uitgedeeld, waarop de deelnemers
hun indrukken over het platform en de inhoud van
de e-modules hebben geantwoord.

Het verloop van de sessies  


