
EMKIT 2 beoogt de 

empowerment van 

migrantenvrouwen, en helpt 

hun bij de integratie in het 

gastland. Om dat te bereiken 

wordt hulp geboden bij het 

verwerven van competenties 

die voor alle Europese 

burgers als 

kerncompetenties gezien 

worden. 

In EMIKT2, ontwikkeld het 

partnerschap drie 

kwalificatieschema’s. Deze  

schema’s vormen de 

basisstructuur voor het 

ontwerpen van een serie  

workshops waarmee deze 

drie kerncompetenties 

ontwikkeld kunnen worden 

en die helpen om actief 

burger te worden in het 

gastland.   

De drie kwalificatieschema’s 

beschrijven in detail de te 

bereiken leeropbrengsten 

van elk van de 3 

competenties (Sociaal, 

Cultureel, en Digitaal).  

Innovatief is dat de 

workshops toegesneden 

worden op de doelgroep en 

op de context van deze 

doelgroep.  

 

De innovatie van de 

kwaliteitsschema’s:  

1. De leeropbrengsten 

worden toegespitst op 

de positie van deze 

vrouwen en op het 

specifieke doel, 

namelijk actief 

burgerschap bereiken. 

De drie competenties  

staan dus in dienst van 

dat doel, en in dienst 

van de huidige positie 

die deze vrouwen nu 

innemen op de Active 

Citizenship Scale (ACS). 

De leeropbrengsten 

richten zich op het 

bereiken van de 

volgende fase van de 

ACS.    

2. Een tweede  

vernieuwing is dat de 

kwalificatieschema’s de 

leeropbrengsten voor 

elk van de 6 fases van 

de ACS apart 

aanbieden. Per fase zijn 

deze leeropbrengsten 

cumulatief. Zijn alle 

leeropbrengsten van 

een fase bereikt, dan 

kan de stap naar de 

volgen de fase van 

actief burgerschap 

gezet worden. Hierdoor 

kunnen trainers 

gemakkelijk een keuze 

maken uit het 

materiaal. 

  

EMKIT2 Kwalificatieschema’s 

Wat is de Active Citizenship Scale (ACS)? 

EMKIT2  bouwt voort op 

het succesvol afgesloten 

project  EMKIT. In EMKIT 

stond de empowerment 

van  laagopgeleide 

migranten vrouwen 

centraal; empowerment 

die nodig is om actieve 

burger te worden. 

Daarvoor werd de  Active 

Citizenship Scale (ACS) 

geïntroduceerd. Deze 

schaal beschrijft de 6 

fasen die een 

migrantenvrouw kan 

doorlopen om van een 

geïsoleerd leven (fase 1) 

een actief burger te 

kunnen worden. De fasen 

zijn: 

 Isolatie 

 Naar buiten treden 

 Mee doen 

 Vrijwilligerswerk 

 Werken aan 
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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 in-

tegreren in onze samenlev-

ing  

•Promotie en ontwikkleing 

van sleutelcompetenties 

van deze Europese burgers 

en promotie van actief burg-

erschap 
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De tweede projectvergadering van het partnerschap vond plaats  in 

Tilburg in samenwerking met de gemeente Tilburg. Centraal stond de 

ontwikkeling van de drie kwalificatieschema’s , en de stappen die 

daarvoor door de partners  waren gezet. Daarnaast is gewerkt aan de 

structuur om de kwalificatieschema’s te kunnen koppelen aan de fasen 

van de ACS, wat de criteria daarvoor dienen te zijn, en hoe de 

leeropbrengsten daarmee steeds verboden kunnen worden.  

 

Het partnerschap heeft ook de procedure vastgesteld om de 

kwalificatieschema’s te kunnen verifiëren. Elk partnerland zal een 

tweetal focusgroepen met stakeholders organiseren, een voor de 

vaststelling van de voornaamste leergebieden, de ander voor de 

Het project partnerschap 
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www.dimitra.gr/ www.rinova.co.uk/ 
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