
Deze module is bedoeld als leidraad bij het verbeteren
van interculturele communicatie op de werkplek en het

belang en de voordelen ervan. 
1-Bewustzijn van wat interculturele communicatie is 

2-Bewustzijn van het belang ervan in de bedrijfswereld
3-Bewustzijn van de obstakels voor interculturele

communicatie 
4-Kennis van de methode van interculturaliteit in het

bedrijfsleven
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Focus op de creatie van de e-modules in Frankrijk
1- CREËER JE EIGEN ZAAK

Deze module laat de studenten vooral kennismaken
met de verschillende stappen die nodig zijn om een

eigen zaak op te richten.
 1- Waarom een eigen bedrijf oprichten?

2- De aard van de activiteiten van een bedrijf
3- Het opstellen van een bedrijfsplan en een

marktstudie
4- De zoektocht naar fundings

5- De verschillende juridische statuten 
6- De beschikbare hulpmiddelen

2-DE COMPUTER & ZIJN
FUNCTIONALITEITEN

Deze module maakt het mogelijk het basisgebruik van
een computer, met zijn verschillende onderdelen en
functies, te leren kennen, met name door middel van

praktische oefeningen. 
1- De verschillende onderdelen van een computer

kennen
2- De basisfuncties van tekstverwerking kennen

3- Weten hoe je een powerpoint presentatie maakt 
4- Praktische oefeningen om de verworven kennis toe

te passen

3- INTERCULTURELE COMMUNICATIE OP
HET WERK
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5- INVALIDITEIT EN ZOEKEN NAAR WERK
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4-HET GEBRUIK VAN DE MOBIELE TELEFOON 
IN EEN PROFESSIONELE CONTEXT

In deze module worden alle nuttige functies van een
telefoon gepresenteerd en beschreven om de wereld van
het werk beter te begrijpen en er zich beter aan te passen.

Enkele van de onderwerpen die in deze e-module aan
bod komen zijn:

1-Mastery van de basistools met betrekking tot
communicatie

2-Mastery van de basistools met betrekking tot organisatie
3-Toepassingen die nuttig zijn voor professionele

integratie
4-Praktische toepassingen: voorbereiding op het

sollicitatiegesprek

6- HOE ZOEK JE EEN BAAN OP HET INTERNET

Deze module stelt deelnemers in staat hun zoektocht
naar een baan op internet te vergemakkelijken door

gebruik te maken van websites en platforms die speciaal
bedoeld zijn voor het zoeken naar een baan, en tevens
hun schrijfvaardigheid en het beheer van professionele

e-mails te verbeteren. 
 

1- De verschillende browsers en zoekmachines kennen
2- Weten hoe te zoeken op het internet 

3- Weten hoe vacatures te vinden
4- Weten hoe online te solliciteren 
5- Wat is het nut van een mailbox?

6- Hoe schrijf je een professionele e-mail? 
7- Hoe spreek je een werkgever aan per e-mail?

Deze module is speciaal bedoeld voor mensen met een
handicap. Het doel is hen hulp en advies te geven over
hoe ze hun handicap kunnen laten erkennen en hoe ze
een baan kunnen vinden als ze een handicap hebben. 

1-Weten hoe je je handicap kunt laten erkennen 
2-Kennis van de rechten van gehandicapte werknemers

en hoe je die kunt inroepen 
3-Hoe u uw handicap moet vermelden wanneer u

solliciteert naar een baan
4-Hoe te communiceren over uw handicap tijdens een

sollicitatiegesprek 
5-Bewustzijn van de bestaande structuren en

hulpmiddelen voor een betere toegang tot werk voor
gehandicapten



8- BESCHERMING VAN UW GEZONDHEID OP HET
WERK
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7- RESILIENTIE

Deze module helpt lerenden vertrouwd te raken met
het begrip resilience en stelt hen in staat resilience-

vaardigheden te ontwikkelen. Enkele van de
onderwerpen die in deze e-module aan bod komen zijn:

1-Wat is resilience? 
2-Wat is trauma?

3-De bestaande middelen om resilienter te zijn 
4-De ontwikkeling van veerkracht in de professionele

wereld 

9- BEHEER UW E-REPUTATIE

Deze module laat deelnemers toe om meer te leren
over het concept van online reputatie. De module

legt uit hoe je een digitale identiteit opbouwt en hoe
je een e-reputatie creëert die jezelf en anderen

respecteert. De belangrijkste onderwerpen die in
deze module aan bod komen zijn:

 
1- Wat is reputatie en e-reputatie? 

2- Hoe werkt perceptie? 
3- Wie zijn de actoren van e-reputatie?

4- Hoe uw e-reputatie controleren?
5- Hoe een beschadigde e-reputatie herstellen?

Deze module is bedoeld om de lerenden hulp en advies
te geven over hoe zij voor hun gezondheid op het werk

kunnen zorgen, dat wil zeggen hun lichamelijke
gezondheid maar ook hun geestelijke gezondheid en de
juiste maatregelen om hun veiligheid en die van anderen

in de werkomgeving te waarborgen. 
1-Leren wat de meest voorkomende beroepsziekten en

ongevallen zijn en weten welke stappen zij moeten
nemen om deze te melden

2-Hoe kan men een gezonde levensstijl aannemen? 
3-Wat zijn de goede gebaren die men kan maken om zijn

gezondheid op het werk te bewaren? 
4-Wat zijn burn-out en morele intimidatie? 

5-Wat zijn de verplichtingen van werknemers en
werkgevers op het gebied van veiligheid op het werk? 

6- Tot wie moet men zich wenden in geval van
gezondheidsproblemen op het werk?



11- SUCCESVOLLE INTEGRATIE IN 
DE ONDERNEMING

MIGRANTECH Newsletter

10- KNELPUNTSECTOREN

Deze module helpt de lerenden vertrouwd te raken met
het concept van sectoren onder spanning. Ze zal hen de

nodige elementen aanreiken om te begrijpen wat een
knelpuntsector is. 

1-Wat is een knelpuntsector en om welke sectoren gaat
het?

2-Wat zijn de belangrijkste banen in deze sectoren?
3-Waarom is het belangrijk ze te kennen? 

4-Wat zijn hun arbeidsomstandigheden en -beperkingen?

12- ONTWIKKEL JE ZELFVERTROUWEN

Deze module laat deelnemers begrijpen hoe ze effectief
hun zelfvertrouwen kunnen opbouwen. Het doel is de

deelnemers bewust te maken van hun eigen waarde om
zo hun zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde te

verbeteren en te vergroten. De punten die in deze
module aan bod komen zijn de volgende:

1- Wat is zelfvertrouwen? 
2- Wat zijn de dagelijkse en occasionele oefeningen om

zelfvertrouwen te ontwikkelen?
3- Hoe kun je zelfverzekerder zijn in je werkomgeving? 

4- Interviews en getuigenissen over zelfvertrouwen 
5-Oefeningen, vragenlijsten en praktijk

Deze module is bedoeld om cursisten alle instrumenten
aan te reiken die zij nodig hebben om hun eerste stappen
in een nieuw bedrijf met succes te zetten, wat inhoudt dat

zij moeten weten hoe zij zich aan een nieuwe
werkomgeving moeten aanpassen, goede professionele
relaties moeten onderhouden en de gewoonten van het

bedrijf moeten respecteren.  Dit zijn enkele van de
onderwerpen die in deze module aan bod komen:
1-De uitdagingen van het kennen van uw bedrijf 

2-Hoe uw bedrijf te ontdekken? 
3-Hoe maak je een goede eerste indruk? 

4-Regelgeving: mobiele telefoon en veiligheidsinstructies
5-Belang van het onderhouden van een goede relatie met

je collega's
6-Het sociaal zijn met je collega's

7-Respect voor de hiërarchie



14- TELEWERKEN
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13- HOE OM TE GAAN MET FALEN

Deze module zal gebruikers helpen te begrijpen wat
mislukking is, maar nog belangrijker, hoe ermee om te

gaan en het te overwinnen.
1-Welke soorten mislukkingen kunnen zich voordoen in

de beroepssfeer? 
2-Waarom worden migranten en/of vluchtelingen

geconfronteerd met mislukkingen?
3-Wat zijn de mogelijke oplossingen om het te

overwinnen? 
4-Quizzen, advies van professionals

Deze module is bedoeld om te leren hoe telewerken kan
worden beheerd, geoptimaliseerd en aangepast. In het

bijzonder leert u hoe u een ruimte creëert waarin u
doeltreffend kunt werken en hoe u zich in dergelijke

omstandigheden kunt organiseren. Dit zijn enkele van de
onderwerpen die in deze module aan bod komen:
1-Het creëren van een professionele ruimte thuis 
2-Het beheren en organiseren van de werkruimte 
3-Het beheren van tijd en autonomie tijdens het

thuiswerken
4-Hoe motiveer je jezelf om thuis te werken?

5-Hoe vind je een evenwicht tussen privé en werk? 
6-Hoe communiceer je met collega's tijdens het

telewerken? 
7-Gebruik van sommige videoconferentie-instrumenten 

8-Risico's van telewerken


