
        

Projectvoortgang en de behaalde resultaten NEW TIMES 

Na de aankondiging van quarantaine in het land, zijn de partnerbijeenkomsten binnen het 

internationale project ‘Nieuwe Europese burgers! Instrumenten voor de integratie van migranten in 

de Europese samenleving” (hierna: aangeduid als het Project) verplaatst naar een virtuele omgeving. 

Gedurende de 12 maanden van het project zijn de partners zeven keer bijeengekomen middels een 

online bijeenkomst en er heeft één face to face bijeenkomst plaatsgevonden in Rome, Italië.  

Als onderdeel van de verzameling van goede praktijken over de overdracht van sociale en 

burgerschapsvaardigheden aan volwassen heeft elke partner van het project een nationaal rapport 

over 5 goede praktijkvoorbeelden. Later heeft de projectpartner Consorzio Scuola Comunità Impresa 

(CSCI) dit alles samengevat in een gezamenlijk verslag over de activiteit.  

Momenteel zijn de projectpartners actief betrokken bij de tweede activiteit in het kader van het 

project. Het betreft hier een gedetailleerd onderzoek van de onderwijsbehoeften en sociale en 

burgerschapsvaardigheden van migranten en vluchtelingen. De activiteit omvat interviews met 

migranten en vluchtelingen, en docenten of specialisten die met hen samenwerken. Momenteel 

worden de focusgroepen uitgevoerd volgens de goedgekeurde richtlijnen. 

 

Projectpartnerbijeenkomst in Rome 

Ondanks alle uitdagingen van de Covid-19-pandemie, vond de eerste contactbijeenkomst van de 

projectpartners uiteindelijk plaats in Rome, Italië op 11-12 oktober 2021. De bijeenkomst werd 

georganiseerd en gehost door Prometeo. De bijeenkomst werd bijgewoond door projectpartners uit 

Italië, Litouwen, Nederland en Spanje. De deelnemers aan de tweedaagse bijeenkomst bespraken de 

voortgang van het projectmanagement en financiële aspecten,  nieuw gecreëerde producten werden 

besproken en men besprak verdere activiteiten m.b.t. het project. De deelnemende projectpartners 

hadden ook de gelegenheid om met de voorzitter van Synergasia in gesprek te gaan; ervaringen 

werden gedeeld bij het implementeren van de projecten ter bevordering van de succesvolle integratie 

van migranten en vluchtelingen in de samenleving. 

 

 

Goede praktijk: snellere integratie van migranten in de samenleving 

Diverse instellingen in veel Europese landen, waaronder KPMPC (Kwalificaties en Beroepsonderwijs en 

Training Development Centre), hebben hun krachten gebundeld om migranten en vluchtelingen te 

helpen volwaardige leden te worden van de samenleving, leren over de cultuur en tradities van het 

gastland en het verwerven van nieuwe sociale, burgerschaps- en arbeidsmarktvaardigheden. In nauwe 

samenwerking met haar partners implementeert KPMPC het project ‘Talenleren - Onderdeel van 

Succesvolle Maatschappelijke Integratie’ (hierna te noemen “Project”) gefinancierd door het Fonds 

voor Asiel, Migratie en Integratie en de nationale begroting van de Republiek van Litouwen. Als 

onderdeel van het project en in samenwerking met onze partners hebben we een Litouws 

taalcurriculum voor buitenlanders, dit hielp leraren die met onderdanen van derde landen werkten 



om hun competenties te verbeteren, en lessen in de Litouwse taal te geven aan onderdanen van derde 

landen en staatlozen. De succesvolle integratie van migranten en vluchtelingen uit derde landen is niet 

alleen belangrijk voor hen, maar ook voor het welzijn van ons land en van de hele Europese 

samenleving. 


