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Laatste ransnationale project bijeenkomst in Nederland 

Op 20 en 21 september 2022 organiseerde het Nederlandse partnerschap in 's-Hertogenbosch de laatste 

transnationale bijeenkomst in het kader van het project "NEW TIMES". De bijeenkomst werd georganiseerd 

en gehost door Tirantes. De bijeenkomst werd bijgewoond door projectpartners uit Italië, Litouwen, Spanje 

en Nederland. Op 20 september kwamen de partners 's ochtends bijeen in de ontmoetingsplaats genaamd 

"Participatiehuis", waar ze interessante presentaties en discussies hadden met vertegenwoordigers van 

gemeenten. Tijdens de discussie hoorde het partnerschap een zeer interessante ervaring gebaseerd op het 

project genaamd "Bossche Sferen". In de middag bespraken de partners de behaalde projectresultaten en 

bespraken ze toekomstige activiteiten. Op de tweede ontmoetingsdag gingen deelnemers in gesprek met de 

migranten die in ’s-Hertogenbosch wonen. De discussie was gericht op de uitdagingen waarmee ze worden 

geconfronteerd en hoe ze zichzelf in de toekomst zien. Het gesprek ging ook in op hun integratieproces, 

vooral met betrekking tot religie, racisme en gewoonten. 

https://www.facebook.com/kpmpc/posts/pfbid022JpZLcQ1xNHVhbv6xxDBKWwLVtqVkqDZSRqw574ttJFy3

efx8QYiutbfE89KPA4nl 

 

Gezamenlijke personeelstraining op korte termijn (LTTA) in Spanje 

23 vertegenwoordigers van het partnerschap namen deel aan het kortdurende gezamenlijke 

trainingsevenement (LTTA) dat op 18 tot en met 20 oktober 2022 werd georganiseerd door Asociacion El 

Olivar in Madrid, Spanje. Het hoofddoel van LTTA was het creëren van een transnationaal netwerk om de 

ontwikkeling en uitwisseling van innovatieve en verbeteringspraktijken te bevorderen. Elke 

partnerorganisatie delegeerde personeelsleden in de volgende categorieën: leraren/onderwijzers, 

professionals die met migranten werken en vluchtelingen. Tijdens de LTTA hebben de deelnemers het 

opgestelde handboek over de methodologische richtlijnen en het NEW TIMES curriculum in detail 

doorgenomen. De deelnemers aan de training verbeterden hun kennis op het gebied van de integratie van 

migranten en vluchtelingen in de samenleving. 

https://www.facebook.com/kpmpc/posts/pfbid0sJ5P6u1MAVNZeyvazk9NHCWMCiwhqxUrJKENXGkAYecGn

zNKxvHgYVQfdNbBSaKHl 
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Projectuitvoering „NEW TIMES“ 

Gedurende de 26 maanden van het project kwamen de partners acht keer virtueel bijeen en vonden er vijf 

contactbijeenkomsten plaats in Italië, Cyprus, Litouwen, Spanje en Nederland. Als onderdeel van het 

verzamelen van goede praktijken over de overdracht van sociale en burgerschapsvaardigheden aan de 

volwassen bevolking hebben de partners een algemene synthese van nationale rapporten opgesteld met een 

verzameling goede praktijken over de overdracht van sociale en burgerschapsvaardigheden aan de 

volwassen bevolking. Projectpartners waren actief betrokken bij de tweede activiteit van het project – 

Gedetailleerd onderzoek naar de onderwijsbehoeften en sociale en burgerschapsvaardigheden van 

migranten en vluchtelingen. Als resultaat van de activiteiten heeft het partnerschap het Algemeen rapport 

opgesteld van nationale rapporten over focusgroepen met migranten/vluchtelingen en professionals die met 

migranten/vluchtelingen werken. Ten slotte creëerden de partners op basis van de eerdere projectproducten 

een handboek over de methodologische richtlijnen en het NEW TIMES curriculum. 

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/new-european-citizens-tools-for-the-inclusion-of-migrants-in-european-

society-no-2020-1-lt01-ka204-077886/ 
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