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OBJECTIEVENHET PROJECT RESULTATEN

DOELGROUP

Studie over de meest relevante transversale,
essentiële en digitale vaardigheden die vereist
zijn voor de toegang tot de arbeidsmarkt en die
door bedrijven worden gezocht.

Het partnerschap zal de volgende 5 intellectuele
resultaten opleveren

Identificatie van goede onderwijs- en
integratiepraktijken voor volwassen migranten
en vluchtelingen, zowel online als offline, op basis
van NICT's en de door bedrijven en werkgevers
gezochte transversale vaardigheden, en een
instrument voor de certificering van de
verworven vaardigheden.

Kit in de vorm van een opleidingscursus (40 e-
modules) en een seminar om ervaringen en
goede praktijken uit te wisselen.

Ontwerpen van het e-platform en online zetten
van de 40 e-modules in een interactieve aanpak
(doelstellingen, inhoud, evaluatievragenlijst).
Gevolgd door een e-tutor opleiding.

Creatie van een e-learninggids die voortbouwt
op het e-learningparcours en de gebruikswijzen
van het platform, en 2 infografieken
(transversale en digitale competenties) die
relevant zijn voor de onderwijsbetrokkene.

Het doel van het project is het creëren van een digitaal
platform dat e-learning tools en -methodes biedt voor
migranten, vluchtelingen en professionals die met
migranten en vluchtelingen werken om hun
opleidingsniveau en werkgelegenheid te ondersteunen.  

Dit platform zal bijdragen tot de sociale en professionele
integratie van vluchtelingen en tot de vermindering van
de discriminatie van vluchtelingen. 

In dit proces zullen het beleid en de praktijken met
betrekking tot de integratie van vluchtelingen in het
sociale en beroepsleven worden geanalyseerd.

Opvoeders en vakmensen in staat stellen hun kennis te
verbreden en aan te passen en vaardigheden te ontwikkelen,

die een springplank vormen om hun publiek dichter bij de
arbeidsmarkt te brengen.

Bestrijding van discriminatie van migranten en/of
vluchtelingen ;

Bevordering van het samenleven van de samenleving en de
migranten- en/of vluchtelingengemeenschappen;

Onderwijs en opleiding als sleutelelement voor de
bevordering van sociale cohesie en integratieprocessen te

ondernemen

 Op maat gesneden e-learninginstrumenten en -methoden
aanreiken aan beroepsbeoefenaars die met migranten en

vluchtelingen werken, om hun sociaal-professionele
integratie te faciliteren;

Begrijpen en indentificeren van de meest relevante
vaardigheidsbehoeften gezocht door bedrijven en

werkgevers/ondernemingen.

De doelgroep van het project omvat
migranten/vluchtelingen, beroepsmensen die met
migranten/vluchtelingen werken, bedrijven en
werkgevers.


