
EMKIT 2 beoogt de 

empowerment van 

migrantenvrouwen en hun 

integratie in het Europese  

gastland. Om dat te 

bereiken leren zij 

competenties die voor alle 

Europese burgers als  

kerncompetenties worden 

gezien.  

EMKIT2  wil daarom: 

1. Drie 

kwalificatieschema’s 

ontwikkelen, namelijk voor 

de Sociale en 

Burgerschapscompetentie,  

voor Cultureel bewustzijn 

en expressie, en voor de 

Digitale ( en Media)  

competentie. Deze 

schema’s worden specifiek 

geschreven voor deze 

doelgroep en hun context 

(zie ook innovatie 

aspecten). 

2. Voor de 

leeropbrengsten van elk 

kwalificatieschema worden 

verrijkingsactiviteiten 

gemaakt . Hierbij wordt 

rekening gehouden met 

niveau-verschillen. De 

activiteiten worden 

beschreven in de vorm van 

workshops (42 in totaal 

voor de 3 competenties 

samen).    

3. Ontwikkelen van 42 

digitale instrumenten  ter 

ondersteuning van de 

workshops. Deze worden 

in een online beschikbaar 

gesteld. 

4. Een digitale assessment 

tool ontwikkelen om niveau 

en aanbod aan elkaar te 

kunnen koppelen. De 

voorloper van dit project, 

EMKIT, was ontwikkeld 

voor vrouwen die in 

isolatie leefden. Om actief 

burger te kunnen worden 

was een stapsgewijs 

ontwikkelingsproces 

nodig. Maar niet iedereen 

moet daarin precies 

dezelfde stappen zetten.  

Er is daarom behoefte aan 

een instrument dat een 

goede proces-indicatie kan 

doen zodat het aan te 

bieden programma beter 

aansluit bij de fase waarin 

het individu op dit moment 

is. Dit voorkomt dat er 

dubbeling van activiteiten 

plaats vindt en/of dat er 

overbodige activiteiten 

worden aangeboden. Ook 

moet het instrument 

zichtbaar maken wat het 

effect van de beoogde 

empowerment is en of de 

beoogde leeropbrengst  

behaald is. 

Welkom bij EMKIT2  

Doelgroepen van het project  

De primaire doelgroep zijn 

trainers en mentoren die 

werken met migranten 

vrouwen (denk aan 

trainers/mentoren binnen 

het volwassenenonderwijs 

die werken met lokale 

middelen, regionale of EU

-middelen, of werken voor 

een NGO of een 

doelgroepverband). Zij 

kunnen voordeel hebben 

van een meer complete 

EMKIT tool en van de 

ontwikkeling van de drie 

sleutelcompetenties ten 

behoeve van actief 

burgerschap.   

De secundaire doelgroep 

zijn de laagopgeleide 

migrantenvrouwen met 

een verblijfsstatus, die 

zich willen ontwikkelen tot 

actief burger in het 

gastland. 
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Wat is EMKIT 2 ? 

•Een Empowerment Toolkit 

voor trainers voor het  on-

twikkelen van de sociale, de 

culturele en de media  com-

petentie van laagopgeleide  

migrantenvrouwen   

•Een manier om duidelijk te 

maken dat deze doelgroep 

niet vergeten wordt en dat 

ook zij  zo beter kunnen 

integreren in onze samen-

leving  

•Promotie en ontwikkeling 

van sleutelcompetenties 

van deze Europese burgers  

en promotie van actief burg-

erschap 
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De kick-off bijeenkomst  van het  project vond plaats in  Nicosia, Cyprus 

in November 2018. Deze bijeenkomst had als doel  om als partners 

samen te komen tot een heldere en eenduidig begrip van alle 

doelstellingen en activiteiten, en van mogelijke hindernissen die 

zouden kunnen ontstaan bij de implementatie ervan in de nationale en 

regionale context.  

De  stappen voor de eerste projectfase werden vastgesteld en de 

daarbij horende verantwoordelijkheden werden aan de verschillende 

partners toebedeeld (o.a. ten aan zien van onderwerpen voor de 

verschillende kwalificatiestructuren).   

De  volgende vergadering wordt gehouden in Tilburg. 

Het project partnerschap 

Coördinerende Organistie:  

www.folkuniversitetet.se  

www.dimitra.gr/ www.rinova.co.uk/ 

www.editc.eu/   www.revalento.nl   

Project Partners 
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Voor meer informatie over het project, ga naar:  http://emkit2.projectsgallery.eu/ 
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