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A1 METHODOLOGIE 
 

Invoering 
 

In veel EU-landen hebben migrantenvrouwen een dubbele achterstand op de arbeidsmarkt: als 

migranten en als vrouwen. Vrouwen die als moslim of Afrikaans worden beschouwd, 

ondervinden bijzondere moeilijkheden als gevolg van discriminatie bij de toegang tot de 

arbeidsmarkt. Vrouwen met een laag opleidingsniveau en vrouwen met een niet-westerse 

migratieachtergrond werken minder vaak en zijn minder vaak economisch onafhankelijk dan 

zowel migrantenmannen als lokale vrouwen. 

 

Opvoeders voor volwassenen die met migranten werken, zullen baat hebben bij het verbeteren 

van hun competenties om migrantenvrouwen te ondersteunen en om de speciale uitdagingen en 

behoeften van migrantenvrouwen te begrijpen. Migrantenvrouwen hebben ondersteuning nodig 

bij hun integratie op de arbeidsmarkt. Het aanmoedigen van ondernemersvaardigheden van 

migrantenvrouwen is een van de over het hoofd geziene manieren om hun economische 

integratie in het gastland te ondersteunen, maar de meeste integratie-inspanningen zijn vooral 

gericht op taalvaardigheid en onderwijs. 

 

Leiderschaps- en mentorprogramma voor migrantenvrouwen heeft tot doel te helpen bij het 

ontwikkelen van competenties voor migrantenvrouwen die hun succesvolle integratie in het 

sociaal-economische leven helpen. De belangrijkste doelstellingen van het programma zijn het 

verbeteren van de inzetbaarheid, sociale integratie en maatschappelijke betrokkenheid van 

migrantenvrouwen door het ontwikkelen van ondernemerscompetenties en het aanmoedigen van 

sociale integratie van migrantenvrouwen door middel van sociale participatie en mentorschap. 

Het programma is gericht op het delen van ervaringen van succesvolle vrouwelijke migranten 

met nieuwkomers en het stimuleren van hun integratie en sociale participatie door ambitieuze 

rolmodellen, praktisch advies en psychologische ondersteuning te bieden. Het programma is 

gericht op het ontwikkelen van ondernemers-, leiderschaps- en managementvaardigheden bij 

nieuwkomers (inclusief het stellen van realistische levensdoelen, 

 

Het programma maakt gebruik van niet-formele leermethodologie en gemeenschapsgericht 

participatief onderzoek. Het is bedoeld om de sociale participatie van migrantenvrouwen te 

bevorderen, hun vermogen om met elkaar om te gaan en zich zelfverzekerder te voelen in hun 

sociale omgeving en om deel te nemen aan het sociale, politieke en economische leven op lokaal 

niveau. Verder heeft het tot doel het ondersteuningsnetwerk voor migrantenvrouwen te 

verbreden, hun bewustzijn van vrouwenrechten te vergroten, het bewustzijn van de specifieke 

behoeften van migrantenvrouwen onder ambtenaren te vergroten en de overdracht van kennis en 

beste praktijken tussen projectpartners en alle NGO's die werkzaam zijn op het gebied van 

volwasseneneducatie en integratie van migranten in de Europese Unie. 
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Onderwijs en migranten 
 

Onderwijs speelt een cruciale rol bij het helpen van migranten om zich aan te passen aan een 

nieuw land en een nieuwe cultuur en om nieuwe sociale relaties aan te gaan binnen 

gastgemeenschappen. Onderwijs- en opleidingsprofessionals kunnen profiteren van het delen van 

de beste praktijken die inspelen op de leerbehoeften van migrantenstudenten in steeds diversere 

en meertalige klaslokalen. 

 

Alle lerende volwassen migranten moeten volledige toegang hebben tot onderwijs en 

beroepsopleiding van hoge kwaliteit in een inclusieve, maar tegelijkertijd diverse omgevingen, 

ongeacht hun wettelijke status of inkomensniveau, etniciteit, religie, gender- en talenkennis. 

Inclusieve en diverse onderwijsomgevingen voor volwassenen, gecombineerd met gerichte 

(individuele en/of collectieve) onderwijsmaatregelen zijn effectiever in het bereiken van 

positieve en efficiënte onderwijsresultaten. Bovendien moet er een monitoringsysteem worden 

opgezet om zowel indicatoren van volwasseneneducatie als leerresultaten te identificeren. 

 

Wat doet de EU om de integratie van migranten te ondersteunen? 

 

Om te helpen bij de integratie van migranten, faciliteert de Europese Commissie de uitwisseling 

van goede praktijken tussen de lidstaten door middel van wederzijdse leeractiviteiten. Deze 

activiteiten bevorderen ook de netwerking tussen beleidsmakers en stellen hen in staat de huidige 

en toekomstige uitdagingen beter aan te pakken. Tussen 2016 en 2018 werden de volgende 

onderwerpen besproken tijdens speciale Peer Learning-activiteiten: 

 

● Taalbeoordeling en integratie van niet-begeleide minderjarigen door middel van 

onderwijs 

● Opvang van nieuw aangekomen migranten en beoordeling van eerdere scholing 

● Erkenning van kwalificaties 

● Interculturele dialoog als instrument om migratie, vluchtelingen en asielzoekers in 

onderwijscontexten aan te pakken 

● Taalkundige en culturele diversiteit 

● Integratiebeleid voor migranten: principes, uitdagingen en praktijken 
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De doelgroepen van het volwasseneneducatiebeleid voor migranten zijn allemaal immigranten 

met tijdelijke en permanente verblijfsvergunningen, inclusief vluchtelingen en asielzoekers. 

Volwassenenonderwijs (migranten) is een praktijk waarbij volwassenen systematisch leren om 

verschillende vormen van kennis, vaardigheden, attitudes en waarden te verwerven of te 

versterken. Een dergelijk proces kan een verscheidenheid aan leer-/onderwijsvormen omvatten, 

die veel verder gaan dan traditioneel onderwijs. Volwasseneneducatie omvat formeel, niet-

formeel en informeel leren om algemene vaardigheden te verbeteren of te verwerven, 

persoonlijke ontwikkeling aan te moedigen en de toegang tot werk te vergroten, nieuwe of 

bestaande competenties te verwerven, omscholing van de behoeften van de arbeidsmarkt. 

 

integratie van migranten kan worden gezien als het resultaat van immigratieprocessen met een 

impact op drie niveaus: macroniveau (bijv. immigratie- en integratiebeleid voor migranten), 

mesoniveau (bijv. migratienetwerken) en microniveau (bijv. migratiegedrag). Integratie van 

migranten op macroniveau is gekoppeld aan het overwinnen van integratiebelemmeringen met 

behulp van staats-/overheidsmiddelen. De integratie van migranten op mesoniveau is gekoppeld 

aan de ontwikkeling van informele integratie-infrastructuur via migratienetwerken en activiteiten 

van NGO's, wat de toegang tot de arbeidsmarkt, huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg en 

sociale dienstverlening vergemakkelijkt. De integratie van migranten op microniveau is 

gekoppeld aan individuele ervaringen. 

 

Informele integratie-infrastructuur, of het netwerk van verschillende soorten immigranten, is 

belangrijk voor de integratie van migranten. Informele integratie-infrastructuur helpt bij het 

uitwisselen van informatie, biedt wederzijdse hulp, bevordert de integratie van migranten op de 

arbeidsmarkt, onderwijs en huisvesting, stimuleert informele communicatie met de 

gastmaatschappij en met andere immigranten. Uitbreiding van het migratienetwerk vergroot de 

informele integratie-infrastructuur en zorgt voor een effectievere integratie. Terwijl de informele 

integratie-infrastructuur is gekoppeld aan de NGO-sector, migratienetwerken en wederzijdse 

bijstand, zijn staatsmiddelen gekoppeld aan de ontwikkeling van integratiebeleid/-middelen op 

nationaal/gouvernementeel niveau. 

 

Noord-Europese landen hebben het idee van 'leren op het werk' ontwikkeld, dwz educatieve 

diensten ingebed in hun dagelijkse werkactiviteiten en vermengd met frontale lessen. Een 

dergelijke diversificatie is effectiever dan de traditionele benadering van volwassenenonderwijs. 

Wat de methodologie betreft, moet klassiek frontaal leren worden vervangen door een diverse 

onderwijsmethode, die ervoor moet zorgen dat de persoon leert en niet alleen naar informatie 

luistert. 

 

Gezien de verschillende methoden van volwasseneneducatie voor migranten, moet het concept 

van meervoudige intelligentie, ontwikkeld door Gardner (Gardner 1999), worden benadrukt, 

aangezien in het kader van volwasseneneducatie verschillende leertypes zelfs meer verschillen 

dan bij het onderwijs aan kinderen. Alleen door aan de behoeften van verschillende leerlingen te 

voldoen, kan lesgeven niet-discriminerend zijn. Een ander zeer belangrijk punt is het faciliteren 

van zelfgestuurde en intrinsiek gemotiveerde leerprocessen die van fundamenteel belang zijn 
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voor het verwerven van de nodige vaardigheden voor levenslang leren. Daarom is een gerichte, 

leerlinggerichte benadering van cruciaal belang om het onderwijs en tegelijkertijd de 

integratieresultaten te verbeteren. 

 

Behoefteanalyse van de doelgroep 

 

Als proces wil sociale inclusie ervoor zorgen dat iedereen, vooral migrantenvrouwen, ongeacht 

hun omstandigheden en achtergrond, de mogelijkheid en de middelen heeft om vollediger deel te 

nemen aan de samenleving. 

 

Ondanks de goed gedocumenteerde voordelen van migranten voor de ontvangende 

samenlevingen, worden ze nog steeds geconfronteerd met discriminatie op de EU-arbeidsmarkt. 

Meer dan de helft van de vrouwelijke migranten is werkeloos. Vrouwen die als moslim of 

Afrikaans worden beschouwd, ondervinden bijzondere moeilijkheden als gevolg van 

discriminatie bij de toegang tot de arbeidsmarkt. Vrouwen met een laag opleidingsniveau en 

vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond werken minder vaak en zijn minder vaak 

economisch onafhankelijk. Migrantenvrouwen hebben vaker dan mannen geen eigen inkomen. 

Mannen hebben een betere nationale taalvaardigheid dan vrouwen (49% versus 29%). Naast 

taalvaardigheid en onderwijs hebben migrantenvrouwen ondersteuning nodig bij hun integratie 

op de arbeidsmarkt en maatregelen om gendergerelateerd geweld en sekshandel te voorkomen. 

 

In 2018 bestond 23% van de bevolking van Nederland uit mensen met een migratieachtergrond. 

Mensen met een niet-westerse achtergrond hebben minder banen dan Nederlanders. De 

arbeidsparticipatie van migrantenvrouwen is 20% lager dan die van Nederlandse vrouwen. Deze 

verschillen zijn de afgelopen tien jaar toegenomen. Laagopgeleide vrouwen zijn minder vaak 

economisch zelfstandig. Ruim 40% van alle vrouwen werkt minder of stopt na de geboorte van 

het eerste kind. Laagopgeleide vrouwen hebben minder banen, werken minder uren en zijn 

minder vaak economisch zelfstandig dan hoogopgeleide vrouwen (Emancipatiemonitor, 2018). 

 

De economische groei van Zweden was tot de 1970e in hoge mate afhankelijk van de 

immigratieberoepsbevolking. Daarom heeft 25% van de Zweedse staatsburgers ten minste één in 

het buitenland geboren ouder. Velen van hen kampen met werkgelegenheidsproblemen (Swedish 

Statistics Agency, 2018). Op basis van Eurostat-statistieken van 2017 is Zweden het vijfde van 

de EU-landen met een groot aantal in het buitenland geboren burgers. Volgens het Zweedse 

statistiekbureau (2018) heeft slechts 67% van de migrantenvrouwen een baan, vergeleken met 

87% van de Zweedse vrouwen. Onder vrouwelijke migranten met een lagere opleiding ligt dit 

aantal nog lager, 32,5%. De cijfers voor mannen zijn respectievelijk 76% en 89%. Dit maakt 

Zweden de nummer één in de ranglijst van slechte arbeidssituaties voor vrouwelijke 

immigranten. Factoren die de nadelige positie van vrouwelijke migranten op de arbeidsmarkt 

verklaren, zijn onder meer hogere gezinsverplichtingen, slechtere kwalificaties, minder 

werkervaring en beperkte talenkennis. Vrouwelijke migranten worden vaak gezien als een 

bijzonder kwetsbare groep die speciale ondersteuning nodig heeft. 
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In Italië werden vanaf de jaren negentig migrantenvrouwen zichtbaarder, waardoor de 

overheersende representatie van migratie als een in wezen mannelijk proces werd gewijzigd. 

Italiaanse gezinnen worden steeds afhankelijker van het werk van migrantenvrouwen. Ze worden 

meestal ingezet als verzorgers in reproductief werk. Een bijzonder hoog percentage jonge 

migrantenvrouwen heeft geen werk, geen onderwijs of opleiding. Italië heeft de grootste 

genderkloof in arbeidsmarktparticipatie onder personen die buiten de EU zijn geboren 

(EUROSTAT, 2018). 

 

In het begin van ons project is een enquête opgesteld en verspreid onder de deelnemers (N=98) 

uit verschillende doelgroepen: westerse (28%) en niet-westerse allochtone vrouwen (27%), hun 

vrienden en familieleden (14 %) en volwasseneneducatie die met migranten werken (31%) (zie 

figuur 1). 

 

 
 
Figuur 1.1. Enquête deelnemers 

 

Deelnemers gaven aan dat de belangrijkste integratiebehoefte van migrantenvrouwen het vinden 

van een baan is (zie figuur 2). De behoefte aan professionele opleiding en psychologische 

ondersteuning waren even belangrijk, gevolgd door familieondersteuning bij het starten van een 

bedrijf, die even belangrijk werd gevonden als familie-, financiële en juridische ondersteuning. 
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Figuur 1.2. Integratiebehoeften van migrantenvrouwen 

 

Interessant is echter dat ondernemersvaardigheden door deelnemers niet zo belangrijk worden 

geacht als taal- en professionele vaardigheden, kennis van de lokale cultuur en 

mensenrechtenbewustzijn (zie figuur 3). Hoewel veel migrantenvrouwen die succesvolle 

bedrijven runnen in interviews erop wezen dat het voor hen als buitenlander gemakkelijker was 

om een bedrijf te starten dan om een baan te vinden, lijkt het algemene stereotype dat vrouwen 

minder ondernemend zijn dan mannen en minder succesvol in het bedrijfsleven zijn in onze 

doelgroep. 

 

 
 
Figuur 1.3. De belangrijkste kennis en vaardigheden van migrantenvrouwen 

 

Het aanmoedigen van ondernemersvaardigheden van migrantenvrouwen is een van de 

gemakkelijkste manieren om sociale participatie te creëren via zelfstandig ondernemerschap, 

maar de bestaande cursussen voor volwasseneneducatie voor migranten zijn vooral gericht op 

taalvaardigheden en vaardigheden die nodig zijn voor sollicitaties. Migrantenvrouwen hebben 

meer steun en aanmoediging nodig om hun eigen onderneming te starten.  
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A2 PROGRAMMA VOOR LEIDERSCHAP EN MENTORSCHAP VAN 

MIGRERENDE VROUWEN 

 
Het leiderschaps- en mentorschapsprogramma voor migrantenvrouwen bestaat uit 3 modules. De 

eerste module is gericht op de analyse van leiderschapsvaardigheden, de tweede module is 

gebaseerd op de analyse van mentorschapsvaardigheden en de derde module is gericht op het 

uitleggen hoe het mentorschap van migrantenvrouwen bijdraagt aan het opbouwen van 

ondernemersvaardigheden. Mentor- en leiderschapsprogramma's zijn bijzonder nuttig bij het 

opbouwen van zelfvertrouwen, sociale connecties en economische en professionele inclusie van 

migrantenvrouwen. Hieronder vindt u de structuur van het leiderschaps- en 

mentorschapsprogramma voor migrantenvrouwen. 

 
Opbouw van de leermodules 

Module Modulestructuur  Theorie/ 

Praktijkure

n 

Leerresultaten 

I Module 

Leiderschapso

ntwikkeling 

bij 
migrantenvrou

wen 

-Concept van leiderschap van 

migrantenvrouwen 

-Beschrijving van 

leiderschapsvaardigheden van 
migrantenvrouwen  

  

 

 

 

twee uur 

- de betekenis van vrouwelijk 

(migranten)leiderschap uitleggen 

- leiderschapsvaardigheden 

definiëren die belangrijk zijn 
voor de professionele 

ontwikkeling van 

migrantenvrouwen 

- Verbindingen leggen tussen 

migrantenvrouwen en 

professionele netwerken met als 

doel leiderschapsvaardigheden te 

ontwikkelen/uit te drukken 

II Module 

Ontwikkeling 

mentorschap 

migrantenvrou
wen 

 

- Hoe word je een succesvolle mentor 

voor migrantenvrouwen? 

- Waarom is een mentorprogramma 

belangrijk voor migrantenvrouwen? 
- Begeleidingsprincipes van 

migrantenvrouwen  

- Principes en methoden voor het creëren 

van een zelfhulpgroep 

- Zelfbeoordeling van 

mentorschapscompetenties  

- Empowerment- en mentorprogramma 

voor migrantenvrouwen ondersteund 

door een andere migrantenvrouw. 

twee uur -Het concept van mentorschap 

van migrantenvrouwen 

uitleggen, 

-Beschrijf de belangrijkste 
mentorprincipes, synergie, 

mentorschapsresultaten, mentor- 

en mentee-

mentorschapsvaardigheden 

- Leg verbanden tussen de 

vaardigheden van de mentor en 

de mentee. 
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III-module 

Mentorschap 

van 

migrantenvrou
wen om 

ondernemersc

hapsvaardighe

den op te 

bouwen 

- Hoofdconcept en principes van 

ondernemerschap 

- Ondernemersvaardigheden en 

competenties 
- Hoe volwasseneneducatie en 

migrantenvrouwen te helpen bij het 

ontwikkelen van niet-formele 

leercompetenties voor succesvol 

ondernemerschap 

- Belangrijkste uitgangspunten en 

voorwaarden voor het starten van een 

eigen bedrijf (per landenrapport) 

6 uur -kennis opgedaan over 

ondernemerschap, 

- kennis opgedaan over 

ontwikkelingsmethoden van de 
ondernemersvaardigheden en -

competenties 

-kennis opgedaan over de 

toepassing van niet-formele 

onderwijsmethoden voor leren 

 

I Module 

Leiderschapsontwikkeling bij migrantenvrouwen 

Invoering 

 

Deze module is bedoeld om migrantenvrouwen en de volwasseneneducatie de kennis te geven 

over hoe ze migranten kunnen ontwikkelen leiderschapscompetenties van vrouwen en 

waarom het belangrijk is om te praten en migrantenvrouwen aan te moedigen om 

leiderschapsvaardigheden te gebruiken. 

Modulestructuur 
 

 

 

 Eenheid 

1.1. 

 

Concept van leiderschap van migrantenvrouwen 

 Eenheid  

1.2. 

 

Beschrijving van leiderschapsvaardigheden van migrantenvrouwen  

 Eenheid 

1.3. 

 

Hoe word je een succesvolle mentor? 
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Leerresultaten 

 
Aan het einde van de unit ben je in staat om: 

 

 Leg de betekenis uit van vrouwelijk (migranten)leiderschap 

 Definieer leiderschapsvaardigheden die belangrijk zijn voor de professionele 

ontwikkeling van migrantenvrouwen 

 Verbindingen leggen tussen migrantenvrouwen en professionele netwerken met als 

doel leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen/uiten. 
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Concept van leiderschap van migrantenvrouwen 
 

 

De ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden van migrantenvrouwen is gericht op 

empowerment en aanmoediging. Leiderschap is een manier om een idee te formuleren waarin 

een leider gelooft. Zo'n idee kan worden omgezet in acties die mensen op lokaal, regionaal of 

internationaal niveau voorzien van diensten of producten die ontbreken. Leiders vullen niet 

alleen de bestaande kloof in diensten, producten of situaties, maar creëren ook banen voor 

zichzelf en andere migrantenvrouwen. 

 

Als het mogelijk is voor migrantenvrouwen die geconfronteerd worden met veranderingen in 

het leven en meerdere moeilijkheden om een leider te worden, een meester over haar eigen 

leven en een rolmodel voor andere vrouwen? Hoe word je een leider? Wat is een leider? 

Waarom is het belangrijk om leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen? 

 

Leiders1helpen zichzelf en anderen om de juiste dingen te doen. Ze geven richting, bouwen 

een inspirerende visie en creëren iets nieuws. Leiderschap gaat over het in kaart brengen waar 

je als team of organisatie heen moet om te "winnen"; en het is dynamisch, opwindend en 

inspirerend. Leider is de persoon die een groep, organisatie of land leidt of leidt. Alle 

bestaande beschrijvingen benadrukken een groeps- en organisatieniveau. Er wordt niets 

vermeld over het vermogen om je eigen carrièrepad te leiden, je eigen leven te leiden, 

werkgelegenheid te creëren. 

 

Een van de belangrijkste aspecten van het begeleiden en leiden van migrantenvrouwen in hun 

eigen bedrijf is steun en begrip. Hoewel leiders de richting bepalen, moeten ze ook 

managementvaardigheden gebruiken om hun mensen op een vlotte en efficiënte manier naar 

de juiste bestemming te leiden. 

 

Migrantenvrouwen moeten sterk zijn en verder gaan met haar wensen en doelen. Een leider 

kan moeilijke situaties niet als problemen zien, maar als kansen om problemen op te lossen. 

Een migrantenvrouw vertelde op haar diepste momenten: "Ik moet problemen omzetten in 

mogelijkheden". Een echte leider ziet hoe situaties kunnen worden veranderd en hoe 

problemen kunnen worden opgelost, handhaaft de visie op de mooie toekomst en positieve 

impact. Hoe kunnen migrantenvrouwen hun bestaande en nieuwe leiderschapsvaardigheden 

opbouwen of behouden in een nieuwe en onbekende situatie, waarbij ze geconfronteerd 

worden met meerdere aanpassingsproblemen aan een nieuwe woon- en werkomgeving? 

 

Volwassenen educatie opleiders die met migrantenvrouwen werken, moeten een leider 

benadrukken en definiëren als een persoon die verantwoordelijkheid neemt om acties te 

ondernemen om doelen te bereiken. Volwasseneneducatie moet migrantenvrouwen 

                                                             
1
 https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_41.htm 
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aanmoedigen en machtigen om haar eigen leven te leiden en haar leiderschapsvaardigheden 

ondersteunen/ontwikkelen. 

 

 

Wat is leiderschap? 

 

Wij definiëren leiderschap als een motivatie, kracht en energie om jezelf en anderen naar de 

gewenste doelen te leiden. Het is moeilijk om een leider te worden in een nieuw land. Het 

ontwikkelen van bepaalde leiderschapskenmerken (charismatisch, extravert, sociaal, 

vriendelijk en benaderbaar) maakt het echter veel gemakkelijker om een sociaal netwerk op te 

bouwen. 
 

Leiderschap2is een proces van sociale beïnvloeding, dat de inspanningen van anderen 

maximaliseert om een doel te bereiken. Het concept van leiderschap van migrantenvrouwen 

(Fig. 1) omvat eerdere ervaring en persoonlijkheidskenmerken die leiders in staat stellen 

zichzelf en anderen naar gedefinieerde doelen te leiden. Leiderschap omvat motivatie en 

energie/kracht om te bereiken wat gewenst/nodig is. 

 
 

Figuur 2.1. Concept van leiderschap van migrantenvrouwen (@Živilė Navikienė, 2021) 

 

Gebaseerd op Maslow's motiverende theorie van menselijke behoeften, vaak afgebeeld als 

hiërarchische niveaus binnen een piramide3 we kunnen beter begrijpen hoe we leiderschaps- 

                                                             
2 https://www.forbes.com/sites/kevinkruse/2013/04/09/what-is-leadership/?sh=3d8d97bb5b90  

3
 https://www.simplypsychology.org/maslow.html#gsc.tab=0  

https://www.forbes.com/sites/kevinkruse/2013/04/09/what-is-leadership/?sh=3d8d97bb5b90
https://www.simplypsychology.org/maslow.html#gsc.tab=0
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en ondernemersvaardigheden van migrantenvrouwen kunnen ontwikkelen wanneer al aan 

andere behoeften is voldaan. Van4 onderaan de hiërarchie omhoog zijn de behoeften: 

fysiologisch (voedsel en kleding), veiligheid (werkzekerheid), liefde en erbij horen 

(vriendschap), respect en zelfverwezenlijking. Behoeften lager in de hiërarchie moeten 

worden bevredigd voordat individuen kunnen voorzien in behoeften hoger in de hiërarchie. 

Groeibehoeften komen niet voort uit een gebrek aan iets, maar eerder uit een verlangen om 

als persoon te groeien. Zodra aan deze groeibehoeften redelijkerwijs is voldaan, kan men 

mogelijk het hoogste niveau bereiken dat zelfverwezenlijking wordt genoemd. 

Zelfactualisatiebehoeften kunnen worden bereikt met behulp van leiderschapsvaardigheden. 

Levenservaringen, met inbegrip van migratie-ervaringen, kunnen ertoe leiden dat een persoon 

schommelt tussen de niveaus van de behoeftenhiërarchie. Het is belangrijk dat aan de basis- 

en psychologische behoeften van migrantenvrouwen wordt voldaan. Alleen 

migrantenvrouwen met behoefte aan zelfverwezenlijking kunnen een leider, mentor zijn, 

omdat ze zich kan concentreren op het helpen van anderen. Andere mensen inspireren kan 

alleen met natuurlijke uitstraling en motivatie. 

 

Beschrijving van leiderschapsvaardigheden van migrantenvrouwen 
 

 

Vaardigheid5 is een term die de kennis, competenties en capaciteiten omvat om operationele 

taken uit te voeren. Vaardigheden worden ontwikkeld door levens- en werkervaringen en 

kunnen ook door studie worden geleerd. Er zijn verschillende soorten vaardigheden en 

sommige kunnen voor sommige mensen gemakkelijker toegankelijk zijn dan voor andere, op 

basis van verschillende factoren, waaronder behendigheid, fysieke capaciteiten en 

intelligentie, levenssituatie (migratie), sociaaleconomische situatie en behoeften. 

Een leider zal andere migrantenvrouwen inspireren om in zichzelf te geloven. De 

belangrijkste leiderschapsvaardigheden worden 1 tabel beschreven (communicatie, 

interpersoonlijke vaardigheden, netwerken, positiviteit, strategisch denken). Communicatieve 

groepsvaardigheden omvatten meer vaardigheden – sociale vaardigheden, spreekvaardigheid 

in het openbaar en non-verbale communicatieve vaardigheden zijn erg belangrijk voor 

migrantenvrouwen wanneer de taal van het gastland niet goed ontwikkeld is. Met behulp van 

non-verbale communicatie kan het gemakkelijker zijn om jezelf uit te drukken. 

Interpersoonlijke vaardigheden - onderhandelen, doorzettingsvermogen en veerkracht moeten 

migrantenvrouwen volgen tijdens haar sociaaleconomische integratie. Positiviteit - 

creativiteit, humor, overtuigingskracht & invloed6 zijn een van de belangrijke kenmerken die 

vrouwen helpen om een baan voor zichzelf te creëren. De mentor van migrantenvrouwen zal 

de belangrijkste leiderschapsvaardigheden introduceren die ook nuttig zijn voor succesvol 

ondernemerschap en zal aanmoedigen om bestaande vaardigheden te verwerven of te 

                                                             
4
 https://www.simplypsychology.org/maslow.html#gsc.tab=0 

5
 https://www.indeed.com/career-advice/career-development/what-are-skills 

6 https://www.skillsyouneed.com/leadership-skills.html  

https://www.indeed.com/career-advice/career-development/what-are-skills
https://www.skillsyouneed.com/leadership-skills.html
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ontwikkelen. Netwerkvaardigheden in het begin van het migratiepad zijn moeilijk, maar 

proberen om relaties en contacten op te bouwen zal helpen om in de toekomst samen te 

werken. De mogelijkheid om lid te worden van verschillende organisaties, verenigingen, om 

als vrijwilliger te werken, zal helpen om sociale contacten op te bouwen en uit te breiden en 

niet alleen te integreren in de gemeenschap, maar ook om een mogelijk netwerk van 

toekomstige klanten op te bouwen. 

 

 

 

 

 

Communicatie 

vaardigheden 

Interpersoonlijke 

vaardigheden 
Netwerken  

 

Positiviteit Strategisch 

denken 

 

Non-verbale 

communicatie 

 

Onderhandeling Samenwerking 

 

Humor 

 

Organisatievaardig

heden 

Sociale 

vaardigheden 

 

Volharding Bouwen 

relaties 

Creativiteit Management 

vaardigheden 

Spreekvaardigheid 

in het openbaar 

 

Veerkracht Contact houden Overtuiging Tijdsbeheer 

 

Tabel 1. Leiderschapsvaardigheden (Živilė Navikienė, 2021) 

Volgens Luz Restrepo, "Een ondernemende migrantenvrouw zijn is niet alleen een 

belangrijke optie om onze rekeningen te betalen, het is ook een cruciale activiteit die onszelf 

en onze families sterker maakt. Ondernemerschap betekent leiderschap voor 

migrantenvrouwen. Waarom? Omdat we leren hoe we waarde kunnen creëren waar anderen 

voor willen betalen, een netwerk ontwikkelen, leren opslaan en verkopen, we worden 

gedwongen om onszelf te articuleren om verkoopbare argumenten te maken, onze rechten te 

verdedigen en onze stem te verheffen ". 

Leiderschapsvaardigheden belangrijk voor professionele ontwikkeling van migrantenvrouwen 

omdat het nieuwe leeromgevingen creëert waar professionele (beroeps) competenties kunnen 

worden aangepast, verbeterd. De wens om professionele competenties en een levenslange 
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leerhouding voor migrantenvrouwen te vergroten, zal helpen om mogelijkheden voor zichzelf 

te creëren om te werken. Verbindingen tussen migrantenvrouwen en professionele netwerken 

met als doel leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen/uit te drukken, zouden helpen om 

persoonlijk te groeien, nieuwe manieren van professioneel werken aan te passen en te zorgen 

voor uitbreiding van professionele netwerken. 
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II-module. Ontwikkeling mentorschap migrantenvrouwen 

Invoering 

 

Deze module is bedoeld om migrantenvrouwen en de volwasseneneducatie de kennis te geven 

over hoe ze migranten kunnen ontwikkelen leiderschaps- en mentorschapscompetenties van 

vrouwen. Het concept van mentorschap voor migrantenvrouwen is gebaseerd op verbindingen 

en relaties tussen migrantenvrouwen (mentee) en migrantenvrouwen (mentor). 

 

Waarom is een mentorprogramma belangrijk voor migrantenvrouwen? 

Modulestructuur 

 
 

Leerresultaten: 

 
− Het concept van mentorschap van migrantenvrouwen uitleggen, 

− Beschrijf de belangrijkste mentorprincipes, synergie, mentorschapsresultaten, mentor- 

en mentee-mentorschapsvaardigheden, 

− Maak verbindingen tussen de vaardigheden van de mentor en de mentee. 

 

  

 

 

Eenheid 2.1 

 
Concept van mentorschap van migrantenvrouwen 

 Eenheid 2.2 

Mentee 

 

Empowerment van migrantenvrouwen ondersteund door een andere 
migrantenvrouw 

Hoe kunnen migrantenvrouwen een mentor vinden?  

 Eenheid 2.3 

Mentor 

 

Hoe word je een succesvolle mentor voor migrantenvrouwen? 

Zelfbeoordeling van mentorschapscompetenties 
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Concept van mentorschap van migrantenvrouwen 
 

 

Mentorschap is een relatie waarin een meer ervaren of meer deskundige persoon helpt om 

een minder ervaren of minder deskundige persoon te begeleiden. Mentoring is niet alleen 

belangrijk vanwege de kennis en vaardigheden die studenten van mentoren kunnen leren, maar 

ook omdat mentoring professionele socialisatie en persoonlijke ondersteuning biedt om succes 

te vergemakkelijken (Victor F. Peretomode, Peter Ikoya, 2019 Vol 10 No 2)7 

 

Volgens M Garcia Castro (1986)8, om de situatie van migrantenvrouwen en hun toegenomen 

kwetsbaarheid te begrijpen, is het noodzakelijk om rekening te houden met de structurele 

factoren (economisch, politiek en cultureel) die de beweging van arbeid, en in het bijzonder 

van vrouwen, van ontwikkeling naar ontwikkeld hebben, en ook binnen ontwikkelde 

economieën. Mentoring biedt professionele socialisatie en persoonlijke ondersteuning om 

succes te vergemakkelijken. Als proces wil sociale inclusie ervoor zorgen dat iedereen, vooral 

migrantenvrouwen, ongeacht hun omstandigheden en achtergrond, de mogelijkheid en de 

middelen heeft om vollediger aan de samenleving deel te nemen. Sociale inclusie is sterk 

verbonden met de bevordering van actief burgerschap. 

 

Het programma is niet alleen gericht op het aanmoedigen van sociale integratie van 

migrantenvrouwen door middel van mentorschap en sociale participatie, maar vooral op de 

ontwikkeling van ondernemersvaardigheden. Het ontwikkelen en versterken van sociale, 

burgerschaps- en interculturele competenties van migrantenvrouwen stelt hen in staat om te 

integreren op de arbeidsmarkt en/of om als ondernemer aan de slag te gaan. 

 

Begeleidingsprincipes van migrantenvrouwen: 

 

• Betrouwbaarheid - bouw eerlijke en betrouwbare relaties tussen migrantenvrouwen 

(mentee en mentor). 

• Respect – acceptatie van de situatie, overtuigingen en ervaringen van 

migrantenvrouwen zonder oordeel. Respect in relaties bouwt gevoelens van 

vertrouwen, veiligheid en welzijn op. Respect hoeft niet vanzelfsprekend te zijn - het is 

iets dat je leert. 

• Vertrouwen– migrantenvrouwen zouden hun zelfvertrouwen moeten hebben (of 

herstellen) en ook vertrouwen aan een andere migrantenvrouw als mentor. 

Zelfvertrouwen als een innerlijk vermogen om je veilig te voelen. 

 

Respect, vertrouwen en vertrouwen tijdens mentorschap zouden een veilige, vertrouwde 

omgeving en welzijn moeten creëren door de angst voor fouten weg te nemen. De richting van 

mentorschap van migrantenvrouwen hangt af van gemeenschappelijke professionele interesse 

en synergie in mentorschap. 

                                                             
7
 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/  

8
 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12341270/  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Garcia+Castro+M&cauthor_id=12341270
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12341270/
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Synergie van mentorschap van migrantenvrouwen9 vereisten: 

 

• Solidariteit - solidariteit van migrantenvrouwen (eenheid of overeenstemming van 

gevoel of actie, vooral onder migrantenvrouwen met een gemeenschappelijk belang en 

wederzijdse steun binnen een groep) en de wens om anderen en jezelf te helpen. 

• Gemeenschappelijk professioneel belang van mentee en mentor (migrantenvrouwen) 

zullen helpen om hun toekomstige professionele doelen te bereiken en nuttige 

vaardigheden te ontwikkelen. 

• Optimistische houding - positief, opgewekt en zelfverzekerd over de toekomst, een 

overtuiging dat wat de situatie ook is, dingen zullen verbeteren. 

• Competenties voor een leven lang leren – het vermogen en de motivatie om 

voortdurend te leren. 

 

Begeleidingsresultaten: 

• beschreven doelen; 

• bereikte doelen; 

• continue ondersteuning per implementatiefase. 

 

Mentorvaardigheden: 

• vermogen om te ondersteunen, advies te geven; 

• vermogen om aan te moedigen; 

• vermogen om te inspireren; 

• managementvaardigheden; 

• adviescompetenties; 

• het vermogen om eerlijke en respectvolle feedback te geven. 

 

Vaardigheden van migrantenvrouwen (mentee): 

• motivatie om te beginnen; 

• openheid om te creëren; 

• tijd en kennis willen investeren; 

• willen leren; 

• betrokken willen zijn bij een nieuwe activiteit. 

 

Een mentorprogramma voor migrantenvrouwen, een gids voor hun professionele en zakelijke 

carrière, omvat een-op-eenrelaties, werken in teams en mentoring door collega's. Dit 

programma pakt de barrières aan waarmee migrantenvrouwen worden geconfronteerd bij het 

vinden van werk, waaronder een gebrek aan taal/skills, sociale netwerken, begrip van de 

praktijken op de werkplek, moeilijkheden bij de officiële erkenning van hun in het buitenland 

behaalde kwalificaties en het gebrek aan lokale werkervaring en netwerken. Deze activiteit zal 

migrantenvrouwen in staat stellen hun verkoopbare vaardigheden en competenties te 

                                                             
9
 Synergie - de interactie of samenwerking van twee of meer organisaties, stoffen of andere middelen om een gecombineerd effect te produceren 

dat groter is dan de som van hun afzonderlijke effecten. 
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ontwikkelen. 

 

Voor het ontwikkelen van mentoren is de leermethodologie gericht op migrantenvrouwen en 

gedragsinstrumenten om de nodige benchmarkcompetenties en -vaardigheden te verwerven, 

met name de nadruk op solidariteit en een niet-oordelende houding. 

 

Processen van ontwikkeling en groei staan centraal in mentorrelaties. Zelfbepalingstheorie 

(SDT) van menselijke motivatie (Deci & Ryan, 1985) beschouwt mensen als actief betrokken, 

op groei gerichte individuen die interactie hebben met hun omgeving en streven naar 

persoonlijke groei. 

 

Het kernidee van SDT is dat mensen drie basisbehoeften hebben: autonomie, competentie en 

verbondenheid. 

● Autonomie verwijst naar de ervaring van handelen met een gevoel van zelfkeuze en 

zelfbeschikking.  

● Competentie betekent zich bekwaam voelen en handelen met een gevoel van 

vertrouwen en effectiviteit.  

● Verbondenheid verwijst naar het aangaan van bevredigende, bemoedigende relaties. 

 

 

Figuur 2.2. Concept van mentorvaardigheden voor migrantenvrouwen (Živilė Navikienė, 

2021) 

 

Volgens SDT bevordert de vervulling van deze drie behoeften samen de zelfmotivatie, het 
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effectief functioneren en de relatietevredenheid van mensen. Autonomie, competentie en 

verbondenheid spelen een cruciale rol in mentorrelaties. Het voldoen aan deze drie 

fundamentele menselijke behoeften is cruciaal voor psychologische gezondheid en welzijn. 

Mentorrelaties worden meestal gezien als bijzonder belangrijk om te voorzien in de behoefte 

aan competentie. Ondersteuning voor alle drie de behoeften is echter belangrijk in 

mentorrelaties. Mentorschap is een wederzijdse relatie. Verbondenheid, menselijk streven naar 

verbinding en de behoefte om erbij te horen, motiveert zowel mentor als mentee om 

mentorschapsrelaties aan te gaan. Relationele vaardigheden, zoals empathie en authenticiteit, 

zijn belangrijk voor mentoring (Fletcher & Ragins, 

 

Empowerment van migrantenvrouwen ondersteund door een andere 

migrantenvrouw. Hoe kunnen migrantenvrouwen een mentor vinden? 
 

Empowerment en ondersteuning door een andere migrantenvrouw is afhankelijk van 

solidariteit. Migrantenvrouwen die al met migratie te maken hebben gehad met de problemen 

die gepaard gaan met het starten van hun bedrijf, kunnen nieuwkomers ondersteunen en 

empoweren met constructieve maar uitdagende vragen. De belangrijkste taak van mentoren is 

het stimuleren van zelfvertrouwen en de groeiende zelfstandigheid van de migrantenvrouwen. 

 

Een van de problemen van migrantenvrouwen is dat ze zich niet sterk genoeg voelen om 

elkaar te helpen en te begeleiden. Ze werden aangemoedigd door eeuwenlange mannelijke 

dominantie om hulp te zoeken bij degenen die sterker en machtiger zijn en ontmoedigd om 

actie te ondernemen. Met een leiderschaps- en mentorprogramma willen we 

migrantenvrouwen aanmoedigen en hen de tools geven om met elkaar in contact te komen en 

verenigd te worden via solidariteit en wederzijdse hulp. De solidariteit tussen vrouwen en de 

begeleiding van andere vrouwen die in soortgelijke omstandigheden hebben gezeten en een 

uitweg uit hun isolement en hulpeloosheid hebben gevonden, zal nieuwkomers helpen 

economisch onafhankelijk en zelfverzekerd te worden en succesvol te integreren in de 

gemeenschap. 

 

Het proces van mentorschap10 kan in verschillende vormen plaatsvinden, variërend van 

formele ontwikkelingsinteracties zoals coachingsessies, tot langdurige en intense relaties. 

Terwijl het huidige mentoringonderzoek zich in toenemende mate bezighoudt met 

ontwikkelingsnetwerken (bijv. Higgins en Thomas 2001; Van Emmerik 2004). In deze 

onderzoeken wordt mentoring gezien als een fenomeen dat gebonden is aan één specifieke 

relatie. Informele mentorrelaties worden als intenser gezien dan formele mentorrelaties, omdat 

de reikwijdte van informele relaties onbegrensd is en de focus niet alleen ligt op professionele 

ontwikkeling, maar ook op persoonlijke ontwikkeling. Volgens Ragins en Cotton (1999) 

ontvangen mentees van informele mentoren meer loopbaanontwikkeling en psychosociale 

                                                             
10

 Janssen S., Mark van Vuuren, Menno DT de Jong (2015) Informele mentoring op het werk: een overzicht  

en suggesties voor toekomstig onderzoek//International Journal of Management Reviews, Vol. 00, 1-20 
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functies dan mentees van formele mentoren. Er is onvoldoende inzicht in hoe mentorrelaties 

zich in de loop van de tijd ontwikkelen. Kram (1983) identificeerde vier fasen van 

mentorschap: 

1) Initiatie: de mentor biedt de mentee vooral loopbaan ondersteuning. 

2) Teelt: het aanbod aan loopbaan- en psychosociale ondersteuning door de mentor neemt snel 

toe tot een maximum. 

3) Scheiding: een afname in loopbaan- en psychosociale ondersteuning door de mentor, 

veroorzaakt door de loopbaanontwikkeling van een of beide individuen. 

4) Herdefinitie: interacties tussen mentor en mentee evolueren in een nieuwe vorm, waarbij de 

mentor af en toe ondersteuning biedt of de relatie eindigt.11 

 

Mentorschema's12 zijn 'cognitieve kaarten afgeleid van ervaringen en relaties uit het verleden 

die mentoren begeleiden' en die percepties, verwachtingen en gedrag in mentorrelaties 

beschermen' (Ragins en Verbos 2007, p. 101). Deze schema's omvatten mentale representaties 

over de algemene rollen van mentoren en mentees (dwz 'mentors zijn experts'), evenals 

specifieke mentale representaties die de rol van mentor en mentees in hun specifieke relatie 

weerspiegelen (dwz 'mijn mentor neemt de leiding tijdens gesprekken'). 

 

Empowerment van migrantenvrouwen ondersteund door een andere migrantenvrouw moet 

niet alleen gericht zijn op verwachtingen, percepties, maar ook op het opbouwen van een 

sociaal netwerk. De rol van mentor is het begeleiden en tonen van mogelijkheden. Relaties 

tussen de zes mentorcompetenties en de 26 mentorvaardigheden die belangrijk zijn om te 

kennen en te gebruiken door middel van zelfontwikkelende mentorvaardigheden13zie je op 

deze foto. Tijdens workshops, seminars foto 2 zou meer gedetailleerd kunnen worden 

geanalyseerd en besproken. 

 

                                                             
11

 Janssen S., Mark van Vuuren, Menno DT de Jong (2015) Informele mentoring op het werk: een overzicht  

en suggesties voor toekomstig onderzoek//International Journal of Management Reviews, Vol. 00, 1 -20  
12

 Janssen S., Mark van Vuuren, Menno DT de Jong (2015) Informele mentoring op het werk: een overzicht  

en suggesties voor toekomstig onderzoek//International Journal of Management Reviews, Vol. 00, 1 -20 
13

 Relaties tussen de zes mentorcompetenties en de 26 mentorvaardigheden die zijn gebruikt om de primaire analyse uit te voeren (Acad Med. 

Auteur manuscript; beschikbaar in PMC 2014 1 juli.Gepubliceerd in definitieve bewerkte vorm als: Acad Med. 2013 juli; 88(7): 1002-1008. 

doei:10.1097/ACM.0b013e318295e298 ) 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3727250/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3727250/
https://dx.doi.org/10.1097%2FACM.0b013e318295e298
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Figuur 2.3. Relaties tussen de zes mentorcompetenties en de 26 mentorvaardigheden die zijn 

gebruikt om de primaire analyse uit te voeren (Ragins en Verbos, 2007) 

Sociaal netwerk en integratie in de gemeenschap zullen niet alleen helpen om niet-formele 

leercompetenties te ontwikkelen, maar ook om de vraag naar specifieke 

ondernemerschapsideeën te analyseren, om deze te delen met uw collega's, buren, contacten 

met zakenpartners om te zorgen voor bredere ondersteunende sociale netwerken, om 

reflecteren op niet-formele leercompetenties en beginnen met het ontwikkelen van niet-

formele leertrajecten. 

 

Hoe/waar kunnen migrantenvrouwen een mentor vinden? 

(zoek informatie in uw eigen gastland) 

 

- Betrek bij lokale gemeenschapsactiviteiten 

- Vrijwilligerswerk 

- Zoek online of via sociaal netwerk (buren, gemeenschaap, collega's) 

- Sluit je aan bij het netwerk van migrantenvrouwen 

- Word lid van een professioneel netwerk  

- Vraag advies aan lokale welzijnsorganisaties  

- Gebruik reeds aangemaakte mentoren/ambassadeurs database 

 

Hier zijn verschillende mogelijkheden voor migrantenvrouwen om een mentor te vinden of om 

deel te nemen aan professionele netwerken: 

De website WEgate14 biedt continu hulp en ondersteuning aan vrouwelijke ondernemers.  

De Europees netwerk van ambassadeurs voor vrouwelijk ondernemerschap15, opgericht in 

2009, biedt rolmodellen, verhoogt het bewustzijn en stimuleert ondernemerschap als 

                                                             
14

 https://wegate.eu/start/advice-mentoring 

15
 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/17322/attachments/1/translations  

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/17322/attachments/1/translations
https://wegate.eu/start/advice-mentoring
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/17322/attachments/1/translations
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loopbaanoptie. Ambassadeurs vertellen hun verhaal om vrouwen van alle leeftijden en 

achtergronden te inspireren; velen zijn zelfs nog verder gegaan en zijn actief betrokken 

geraakt bij de oprichting van nieuwe bedrijven. 

 

De Europees netwerk van mentoren voor vrouwelijke ondernemers16 is opgericht in 2011 om 

advies en ondersteuning te bieden aan vrouwen die een bedrijf starten of willen uitbreiden. 

Zeventien Europese landen maken deel uit van het Mentors Network: Albanië, België, Cyprus, 

de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, 

Montenegro, Nederland, Roemenië, Servië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Turkije en het 

Verenigd Koninkrijk . 

 

Het belangrijkste is om via verschillende sociale kanalen op zoek te gaan naar een mentor met 

wie migrantenvrouwen kunnen groeien en haar eigen carrièrepad kunnen ontwikkelen. 

 

 

 

 

Hoe word je een succesvolle mentor voor migrantenvrouwen? 

Zelfbeoordeling van mentorschapscompetenties  
 

 

Een succesvolle mentor voor migrantenvrouwen moet open, respectvol en bereid zijn om tijd 

te besteden, kennis en vaardigheden te delen en een ondersteunende schouder te zijn wanneer 

dat nodig is. 

Een succesvolle mentor is toegankelijk en ondersteunt kleine stappen die nodig zijn om het 

zelfvertrouwen van migrantenvrouwen te ontwikkelen. 

 

Een succesvolle mentor geeft empowerment en moedigt een mentee aan om niet bang te zijn 

om te beginnen, helpt bij het analyseren van de eerste ondernemersideeën en helpt deze 

succesvol te realiseren. 

 

Een succesvolle mentor heeft een holistische kijk op de situatie van migrantenvrouwen en 

geeft realistisch, logisch en nuttig advies. 

 

Een rolmodel zijn voor migrantenvrouwen geeft een mentor de verantwoordelijkheid om 

migrantenvrouwen naar succes te leiden. 

 

Een succesvolle mentor respecteert de mentorprincipes van migrantenvrouwen (solidariteit, 

wens om te helpen, openheid, begrip, niet-oordelende houding, enz.). 

 

Volgens onderzoek van Phillips-Jones (2003) is het geven van aanmoediging de meest 

                                                             
16

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/10306/attachments/1/translations  

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/10306/attachments/1/translations
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/10306/attachments/1/translations
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gewaardeerde mentorvaardigheid. Dit omvat het geven van erkenning aan uw mentorpartners 

en oprechte positieve verbale feedback. Of je nu mentor of mentee bent, je moet een 

persoonlijke visie, specifieke doelen, professionele competenties en kennis hebben van de 

huidige realiteit in je vakgebied. 

 

Het opbouwen van een professionele carrière of uw eigen bedrijf vereist het opstellen van 

realistische verwachtingen/doelen en het definiëren van mijlpalen (bijv. SMART-doelen, wat 

staat voor specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden). 

 

Loopbaandoelen moeten realistisch zijn en kunnen worden geanalyseerd door aan te 

moedigen en te ondersteunen in het loopbaantraject door vragen te stellen aan: 

- Wat zijn je grootste sterke en zwakke punten? 

- In wat voor werkomgeving zou je willen werken? 

- Weet jij je werkprofiel? 

- Werk je liever alleen of met anderen? 

- Is het mogelijk om je passie/hobby te vertalen naar een carrière/bedrijf? 

- Hoe zou jouw ideale functieomschrijving eruit zien? 

- Hoe zou jouw ideale werkdag eruit zien? 

 

Door deze vragen te stellen toont een mentor de volgende mentorvaardigheden: 

- kunnen ondersteunen, adviseren; 

- vermogen om aan te moedigen; 

- inspirerend vermogen; 

- managementvaardigheden; 

- adviescompetenties; 

- terugkoppeling. 

 

Leiderschap van migrantenvrouwen en een band met mentorschap is belangrijk om de 

trajecten van migrantenvrouwen te ondersteunen. Voor de praktijk van mentorschap is het 

belangrijk om open te zijn en persoonlijke en culturele verschillen te accepteren bij het stellen 

van carrièredoelen en het ondersteunen van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van 

een mentee. Sociale netwerken en het verbreden van contacten met behulp van 

mentorcontacten zullen nuttig zijn voor migrantenvrouwen om zich als leider te ontplooien en 

haar eigen onderneming op te richten. Mentorstappen zijn belangrijk voor zowel de mentor 

als de mentee. 

 

Hieronder kun je je mentoring competenties assessment doen. 
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Zelfevaluatie van mentorschapscompetenties: 
 

Begeleidingscompetenties: 

 

ik heb het ik moet 

verbeteren 

Ik moet me 

ontwikkelen 

Vermogen om te inspireren    

Mogelijkheid om te 

begeleiden 

   

Geef corrigerende feedback    

Mogelijkheid om te 

ondersteunen  

   

Bouw vermogen samen    

Mogelijkheid om samen te 

werken 

   

Netwerkvermogen    

Mogelijkheid om 

prioriteiten te stellen  

   

Vermogen om te 

organiseren  

   

Mogelijkheid tot opvolging    

Uithoudingsvermogen en 

frustratietolerantie  

   

Identificeer en benut kansen     

Mogelijkheid om aan te 

moedigen 

   

Vaardigheden beheren    

Consultancy competenties    

Meer mentoring competentie assessment test zou kunnen worden gevonden: 

https://uwmadison.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_5jMT4fhemifK01n  

 

  

https://uwmadison.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_5jMT4fhemifK01n
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Module III. Ontwikkeling van ondernemerschapsvaardigheden van 

migrantenvrouwen 

 

Invoering 
 

De module biedt een theoretische basis en een conceptueel kader van ondernemerschap en helpt bij het 
ontwikkelen van niet-formele leermethodologieën om ondernemersvaardigheden en -competenties van 

migrantenvrouwen op te bouwen. Het geeft ook richtlijnen over de administratieve regels en 

ondersteuning die beschikbaar is voor het starten van een onderneming in Italië, Nederland en Zweden.  

 

Leerresultaten 

Volgens de projectdoelstellingen zal dit hoofdstuk: 
− ondernemerschap definiëren en de belangrijkste principes van ondernemerschap uitleggen, 

− tools, tips en voorbeelden te geven voor het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden, 
− migrantenvrouwen en volwasseneneducatie de nodige kennis en instrumenten geven om 

ondernemerschapscompetenties te ontwikkelen, 

− informatie verstrekken over de belangrijkste administratieve regels en voorschriften en 
ondersteuning die beschikbaar is voor start-ups in Italië, Nederland en Zweden. 

 

Belangrijkste termen die in de module worden gebruikt: 
− ondernemer,  

− ondernemerschap,  

− onderneming,  

− principes van ondernemerschap,  

− ondernemersvaardigheden en competenties,  

− niet-formele onderwijsmethoden. 
 

Modulestructuur 

 
 

 

 Eenheid 
3.1Concept 

 

 Het concept van ondernemerschap, de elementen en belangrijkste 
principes ervan begrijpen 

 

  

 Ondernemerschapsvaardigheden van migrantenvrouwen 
ontwikkelen 

 Eenheid 
3.3Mentor 

  

 Methoden en hulpmiddelen die nodig zijn om 
ondernemerscompetenties te ontwikkelen 

Eenheid 
3.2Mentee 
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Ondernemerschapsconcept en principes 
 

Overheden, nationale en internationale instellingen voelen al decennialang de noodzaak om 

vrouwen gunstige arbeidsvoorwaarden te bieden voor werk en het starten van een eigen 

onderneming. Mannen behouden echter nog steeds de dominante posities zowel het 

bedrijfsleven als in de werkgelegenheid. 

 

Vooral migrantenvrouwen blijven zeer kwetsbaar en worden uitgesloten van werk en 

ondernemerschap in hun nieuwe woonland. Het starten van een eigen onderneming is een 

krachtig hulpmiddel om te empowerenvrouwen, hun economische en persoonlijke 

onafhankelijkheid vergroten, actief burgerschap en participatie en integratieproces initiëren.  

 

Onderwijs kan een stabiele basis bieden om het aantal ondernemingen in handen van vrouwen 

te vergroten, wat hun welzijn en economie als geheel ten goede komt. Het verstrekken van 

informatie over de theorie en praktijk van ondernemerschap helpt migrantenvrouwen om 

sleutelcompetenties te ontwikkelen en dient als startpunt voor succesvol ondernemerschap. 

  

Ondernemerschapis 'het vermogen van een individu om ideeën om te zetten in actie. 

Het omvat creativiteit, innovatie en het nemen van risico's, evenals het vermogen om 

projecten te plannen en te beheren om doelstellingen te bereiken.17 

 

Het begrip ondernemerschap omvat drie hoofdelementen: ondernemer, ondernemerschap en 

ondernemen. 

 

Ondernemer is een persoon die verantwoordelijk is voor het voltooien van het 

ondernemerschapsproces, staat bekend als een ondernemer. Hij/zij kan de persoon zijn 

die een organisatie heeft opgezet om er een gezonde winst uit te halen. 

                                                             
17

 Europese Commissie (2006), Aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake sleutelcompetenties voor een 

leven lang leren (2006/962/EG) 
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Figuur 2.4. Het begrip ondernemerschap.18  
 

De belangrijkste kenmerken van ondernemerschap: 

● Economische activiteit: Een bedrijf wordt ontwikkeld en gerund door het 

ondernemerschap, dus er zal een economische activiteit bij betrokken zijn. 

● Innovatie: Er zijn nieuwe ideeën geïmplementeerd ontdekt door het ondernemerschap. 

Bovendien worden de trending-modi van het runnen van een bedrijf konsekwent door 

een ondernemer geëvalueerd. 

● Risicodragend: De belangrijkste kwaliteit van ondernemerschap is de wilskracht om 

met de risico's om te gaan. Het vindt plaats door de ontwikkeling en implementatie van 

nieuwe ideeën. 

● Winst: De belangrijkste drijfveer van een ondernemer is om winst te maken met het 

idee dat hij/zij uitvoert. Het kan de beloning van door hen verrichte inspanningen 

worden genoemd.19 

 

Onderneming is een onderneming met winstoogmerk, vaak klein.  

 

De term "onderneming" heeft twee gemeenschappelijke betekenissen. Ten eerste is een 

onderneming gewoon een andere naam voor een bedrijf. Je zult het woord vaak tegenkomen 

als je leest over start-ups en andere bedrijven. Ten tweede, en misschien nog wel belangrijker, 

beschrijft het woord onderneming de acties van iemand die enig initiatief toont door een risico 

te nemen door een bedrijf op te richten, te investeren in en te runnen. 

 

Iemand die het initiatief neemt, is iemand die "dingen laat gebeuren". Hij of zij is vaak 

beslissend. Een zakelijke kans wordt geïdentificeerd en de persoon doet er iets aan. Initiatief 

tonen gaat over het nemen van beslissingen en doortastend zijn - niet iedereen is zo! 

 

Het nemen van risico's is iets anders. In het bedrijfsleven bestaat er niet zoiets als een "zekere 

                                                             
18

 https://qsstudy.com/business-studies/the-concept-of-entrepreneurship 
19

 https://101ondernemerschap.org/ 
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vuurweddenschap". Alle bedrijfsinvesteringen brengen een risico-element met zich mee, de 

kans of waarschijnlijkheid dat er iets misgaat. In het ergste geval kan het risico van een 

onderneming betekenen dat de persoon die de investering doet al zijn/haar geld verliest of 

persoonlijk aansprakelijk wordt voor de schulden van de onderneming. De kunst is om 

berekende risico's te nemen en ervoor te zorgen dat het waarschijnlijke rendement van het 

nemen van een risico voldoende is om de gok de moeite waard te maken.20 

 

Principes van ondernemerschap 

 
In dit deel geven we enkele principes van ondernemerschap die tijdens de workshops of 

zelfstudiesessies kunnen worden toegepast. 

 

Francis Nwokike geeft 10 principes van ondernemerschap: 

 

1. Wees een leverancier van oplossingen 

Ondernemen gaat niet alleen over geld verdienen, maar ook over het bieden van oplossingen 

en het toevoegen van waarde. In de loop der jaren merkten succesvolle ondernemers op dat 

passie de oorzaak is van succes in het bedrijfsleven. Dit komt omdat er bij het starten van een 

bedrijf problemen zijn, variërend van het vinden van financiering tot het krijgen van goede 

partners, het bouwen van een goed team, locatie, marketing enz. Als u te maken heeft met 

onervaren personen, zult u zeker net zo snel falen als u was begonnen . Alleen passie kan je 

vasthouden als je je in een dergelijke situatie bevindt. Je hoeft alleen maar een leven te 

beïnvloeden, hoe klein ook; dat is het begin van uw succesverhaal. 

 

“Zoek een manier om het leven van anderen gemakkelijk te maken” 

2. Heb een visie 

Je bent geen ondernemer alleen om je brood te verdienen. U bent ondernemer omdat u de 

wereld in staat wilt stellen ruimer te leven, met meer visie, met een fijnere geest van hoop en 

prestatie. Je bent een ondernemer om de wereld te verrijken, en je verarmt jezelf als je de 

boodschap vergeet. Jonathan Swift zei: "Visie is de kunst om te zien wat onzichtbaar is voor 

anderen". Een bepaald doel hebben en dat nastreven. 

 

“Succesvolle ondernemers zijn degenen die hun visie hebben weten om te zetten in 

realiteit” 

 

3. Kies het juiste team 

Bij het samenstellen van uw team is het absoluut noodzakelijk om een team van individuen te 

verzamelen met dezelfde mentaliteit en houding om een gemeenschappelijk doel te bereiken. 

Je mag geen familie of goede vrienden erbij betrekken als ze geen kennis of expertise hebben 

die ze aan je startup kunnen toevoegen. Uw team moet dezelfde drive, vasthoudendheid, 

doorzettingsvermogen en een onderliggend geloof hebben in zichzelf en de waarde die ze 

kunnen toevoegen aan het succes van het bedrijf. Uw team moet gemotiveerd en toegewijd 

                                                             
20

 https://www.tutor2u.net/business/reference/starting-a-business-what-is-enterprise 
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zijn. 

 

“Goed teamwerk bouwt snelheid op” 

 

4. Levensvatbaar product/dienst 

Laat uw product/dienst een behoefte vervullen, wees innovatief. Technologie is een belangrijk 

instrument in de hand van moderne ondernemers. Uw bedrijf moet gemakkelijk toegankelijk 

zijn voor uw doelgroep. Geef uw klanten altijd ruimte voor feedback of suggesties om uw 

product/dienst te verbeteren. 

 

“Meestal verkopen goede producten zichzelf” 

 

5. Kapitaal 

Een goed businessplan trekt altijd investeerders. Kapitaal zou uw minste zorg moeten zijn als 

u een oplossing heeft. Ondernemen draait om oplossing. Als je idee geweldig is, kun je 

gemakkelijk investeerders of een staatslening krijgen. Dit zijn maatregelen die de meeste 

nationale regeringen toepassen om ondernemerschap te bevorderen, wetende dat de groei van 

de wereldeconomie ervan afhangt. 

 

“Kapitaal is niet schaars, visie wel” 

 

6. Verantwoordelijkheid 

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het succes of falen van uw bedrijf, niet uw 

medewerkers, investeerders of adviseurs. U moet een gedetailleerd overzicht hebben van elke 

transactie die door het bedrijf is gedaan. Zorg voor een scorekaart van alle voorraden. Neem 

altijd uw investeerders mee als die er zijn. Het succes van elk bedrijf wordt in veel opzichten 

afgemeten aan het beheer van zijn middelen. Ook als je als ondernemer een fulltime 

accountant inhuurt, wordt van je verwacht dat je een fundamentele kennis hebt van 

boekhouden, hoe het werkt en hoe je de basisprincipes ervan toepast met als doel een bloeiend 

bedrijf te runnen. 

 

“Verantwoording leidt tot verantwoordelijkheid” 

7. Groei en marketing 

Elk succesvol bedrijf groeide door de jaren heen. De meeste grote bedrijven zijn klein 

begonnen. Het was allemaal een proces. Succes in het bedrijfsleven is geen eenmalige 

gebeurtenis; het is een continu proces. Je moet ruimte geven om te groeien. Wees niet tevreden 

met het succes van gisteren; streef er altijd naar om je eigen record te verbeteren. Op die 

manier zal uw bedrijf blijven groeien, zullen uw investeerders graag blijven en meer geld 

injecteren. Blijf altijd gefocust en toegewijd aan je doel. Stel een duidelijk doel en streef 

ernaar. Uw bedrijfsgroei hangt ook af van uw marketingstrategie. Marketing helpt bij het 

bekend maken van uw product en goede verkoop komt voort uit goede marketing. 

 

“Zonder voortdurende groei en vooruitgang hebben woorden als verbetering, 

prestatie en succes geen betekenis” 
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8. Ken uw klant 

Uw klantenbestand bepaalt het leven van uw bedrijf. Als u een oplossing biedt om de wereld 

te verbeteren, zal uw klantenbestand groeien. In het bedrijfsleven betekent meer klanten een 

hogere winst. Uw bedrijf moet worden gestroomlijnd naar een bepaalde niche. Dit zal u helpen 

te weten wie uw potentiële klanten zouden moeten zijn en hoe u ze kunt krijgen en behouden. 

Wanneer u zich op een nichemarkt richt, is deze efficiënter, productiever en minder 

concurrerend. Breng altijd strategieën in kaart die feedback van klanten mogelijk maken, zelfs 

als dit betekent dat u in ruil daarvoor kortingen/vouchers moet geven. 

 

“Behandel uw klanten altijd als speciale gasten” 

 

9. Prioriteiten 

Voor succes in zaken, moet u dingen in volgorde van belangrijkheid categoriseren. Stel uw 

prioriteiten op basis van uw doelen en wijk niet af. Uw investeerders mogen u niet de focus op 

uw droom laten verliezen. Daren Smith van theselfemployer.com schreef: "Beslis wat te doen 

en doe het, beslis dan wat niet te doen en doe het niet". Gemakkelijk! Analyseer wat u 

vervolgens moet creëren op basis van wat heeft bewezen het grootste rendement te hebben. 

Uw doel moet altijd worden gedefinieerd. 

 

“Dingen die er het meest toe doen, mogen nooit overgeleverd zijn aan de dingen die er 

het minst toe doen” 

 

10. Geef nooit op 

De nooit opgeven houding is een eigenschap die een ondernemer moet bezitten. Succesvolle 

ondernemers zijn goals-getters. Ze geven nooit op om hun visie in realiteit om te zetten. Als je 

niet volhardt, onderzoek doet, onderzoek doet, faalt en het opnieuw probeert, ben je misschien 

niet succesvol in het bedrijfsleven. Als je volhardt, heb je geen andere keuze dan te slagen. In 

ondernemerschap zijn doorzettingsvermogen en vastberadenheid opperste. 

 

"Geef nooit, nooit, nooit op"”21 

 

Mentee: Ontwikkeling van ondernemerschapsvaardigheden van 

migrantenvrouwen 
 

In 2012 werden in de EU-28 2,3 miljoen ondernemingen opgericht en waren 30,6 miljoen 

mensen zelfstandige. Naar verluidt is de interesse om ondernemer te worden in Europa echter 

lager dan bij sommige grote internationale concurrenten. Veel EU-28-landen proberen 

ondernemersvaardigheden te stimuleren door ze explicieter in het onderwijscurriculum op te 

nemen. 

 

Ondernemersvaardigheden combineren een scala aan technische, management- en 

                                                             
21

 https://thetotalentrepreneurs.com/10-principles-ondernemerschap/ 
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persoonlijke vaardigheden. Als zodanig is er geen 

gevestigde, eenvoudige definitie van de 

ondernemersvaardigheden. Niettemin worden 

ondernemersvaardigheden als een EU-prioriteit 

aangemerkt vanwege hun impact op het 

economische, persoonlijke en sociale leven van 

mensen.22 

 

Figuur 3 laat zien dat het aantal respondenten dat 

gebrek aan ondernemersvaardigheden om als 

zelfstandige te werken is 6% in de EU 10% - in 

Zweden, 9% - in Nederland en de laagste 3% - in 

Italië.  

 

De meeste ondernemers zijn overwegend mannen 

van achter in de veertig, terwijl de meeste vrouwen 

dat ook zijn in loondienst of thuisbezig. Velen van 

hen zouden zichzelf graag willen proberen in het 

ondernemerschap en hun zakelijke ideeën in de 

praktijk willen implementeren als ze ondersteuning, 

mentoring of eenvoudige aanmoediging krijgen. 

 

Ook moet men de huidige covid-19-crisis 

beschouwen als een van de factoren die zorgen voor een dringende behoefte en toenemende 

interesse om ondernemer te worden en een bedrijf te starten. Zoals tijdens covid-19 hadden 

veel industrieën te maken met essentiële personeelsinkrimpingen en werd het veel moeilijker 

om een baan te vinden. Voeg daarbij de beperkingen en het isolement van fysieke 

vergaderingen, de situatie werd veel erger. Aangezien migrantenvrouwen tot een kwetsbare 

groep behoren, wordt die noodzaak nog urgenter en is ondersteuning bij mentoring en het 

ontwikkelen van ondernemersvaardigheden meer dan ooit noodzakelijk. 

 

Wat ondernemersvaardigheden inhouden is het onderwerp van veel discussie geweest. In 

tegenstelling tot andere belangrijke economische vaardigheden, zijn ondernemersvaardigheden 

niet gerelateerd aan een specifiek beroep, discipline of kwalificatie. De grotere nadruk op 

ondernemerschapsonderwijs en het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden heeft echter 

geleid tot meer analyse en overeenstemming over ondernemersvaardigheden en -competenties. 

 

De OESO heeft drie hoofdgroepen van vaardigheden geïdentificeerd die ondernemers nodig 

hebben: 

• Technisch – communicatie, omgevingsbewaking, probleemoplossing, implementatie en 

                                                             
22

 EU Skills Panorama (2014) Ondernemersvaardigheden Analytical Highlight, opgesteld door ICF en Cedefop voor de Europese Commissie.  
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gebruik van technologie, interpersoonlijke, 

organisatorische vaardigheden. 

• Bedrijfsbeheer – planning en het stellen van 

doelen, besluitvorming, personeelsbeheer, 

marketing, financiën, boekhouding, 

klantenrelaties, kwaliteitscontrole, 

onderhandeling, bedrijfslancering, 

groeibeheer, vaardigheden op het gebied van 

naleving van regelgeving. 

• Persoonlijk ondernemerschap – 

zelfbeheersing en discipline, risicobeheer, 

innovatie, doorzettingsvermogen, leiderschap, 

verandermanagement, netwerkvorming en 

strategisch denken.23 

 

Er is weinig informatie beschikbaar om het 

niveau van deze vaardigheden te meten, dus 

ondernemerschap wordt meestal gemeten aan 

de hand van proxy-indicatoren, zoals het aantal 

zelfstandigen en het aantal oprichtingen van 

bedrijven.24 Figuur 1 toont het percentage 

zelfstandigen in elk EU-28-land in 2013. In de 

EU-28 als geheel is 14% van de werknemers 

zelfstandige, hoewel dit varieert aanzienlijk 

tussen landen. Zweden heeft het laagste niveau van zelfstandig ondernemerschap van de 

projectpartnerlanden - 9,4%, terwijl Nederland en Italië respectievelijk 14,8% en 22,3% 

hebben, hoger dan het EU-gemiddelde van 14,4% (figuur 2.6). 

 

Het niveau van de vaardigheden kan variëren afhankelijk van de specifieke omgeving, de 

wetgeving en kennis van de sfeer waarin een persoon opereert. Er zijn natuurlijke obstakels en 

factoren die dit beperken. 

Sommige mensen zeggen dat je als ondernemer geboren moet worden, terwijl anderen het 

belang benadrukken van het ontwikkelen van vaardigheden en het verwerven van de nodige 

kennis. Het kan worden bereikt door formeel onderwijs en informeel leren. Dat laatste is van 

groot belang voor onze doelgroep. 

 

Migrantenvrouwen bevinden zich in een moeilijkere startpositie en worden in hun nieuwe 

omgeving voortdurend voor uitdagingen gesteld. Hun verminderde professionele, financiële en 

                                                             
23

 OESO (2014), Jobcreatie en lokale economische ontwikkeling 

24
 Zelfstandigheid is hier gekozen als proxy-indicator omdat het de belangrijkste indicator van ondernemerschap is in het rapport van de 

Europese Commissie (2013), Ondernemerschap in de EU en daarbuiten. 
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maatschappelijke status, evenals het gebrek aan ondersteunend netwerk, frequente uitsluiting 

van de arbeidsmarkt, wetgeving en taalbarrières zijn veelvoorkomende obstakels voor hun 

economische onafhankelijkheid. Hun gebruikelijke en vertrouwde gewoonten, routines en 

mentale schema's werken niet meer, maar de nieuwe zijn moeilijk vast te stellen. De huidige 

sociaal-economische situatie over de hele wereld biedt echter niet alleen uitdagingen, maar 

ook een bepaalde basis voor het implementeren van eigen ideeën, het starten van een eigen 

bedrijf of het testen van initiatieven die al jaren bestaan. 

 

Opvoeders voor volwassenen spelen een belangrijke rol bij het creëren van een gunstiger 

klimaat, evenwichtige kansen, de nodige motivatie en aanmoediging om 

ondernemersvaardigheden bij migrantenvrouwen te ontwikkelen. Bij het helpen van 

migrantenvrouwen om succesvolle ondernemers te worden, moet rekening worden gehouden 

met hun kwetsbare status en persoonlijke omstandigheden. Ondersteuning van andere 

migrantenvrouwen, gelijkgestemde individuen en andere sociale groepen is ook essentieel 

voor het bereiken van economische onafhankelijkheid van migrantenvrouwen. Zo spelen 

gemeenschappen, verenigingen, steungroepen, taalcursussen, studiekringen, overheids- of 

gemeentelijke instellingen, enz. allemaal hun rol bij het aanmoedigen en versterken van 

migrantenvrouwen om hun eigen onderneming te starten. 

 

 

Mentor: Methoden, tools voor het ontwikkelen van 

ondernemerschapscompetenties 
 

Zoals hierboven vermeld, kunnen opvoeders en mentoren voor volwassenen een essentiële rol 

spelen bij het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden bij migrantenvrouwen. Het 

verstrekken van basiskennis van het concept ondernemerschap en de belangrijkste principes 

ervan kan helpen bij het ontwikkelen van ondernemerschapsvaardigheden. 

 

Volgens Empretec, een programma voor capaciteitsopbouw van de United Nations Conference 

on Trade and Development (UNCTAD) dat wereldwijd trainingsworkshops over 

ondernemerschap geeft, zijn er 10 persoonlijke ondernemerscompetenties: 

 

1. Kansen zoeken en initiatief nemen: Ondernemers zoeken kansen en nemen het 

initiatief om deze om te zetten in zakelijke situaties. 

2. Doorzettingsvermogen: wanneer de meeste mensen geneigd zijn een activiteit te 

staken, houden succesvolle ondernemers zich eraan. 

3. Betrokkenheid: Ondernemers komen hun beloften na, hoe groot de persoonlijke 

opoffering ook is. 

4. Vraag naar efficiëntie en kwaliteit: Ondernemers proberen iets beter, sneller of 

goedkoper te doen. 

5. Gecalculeerde risico's nemen: Gecalculeerde risico's nemen is een van de belangrijkste 

begrippen in het ondernemerschap. 

6. Doelen stellen: dit is de belangrijkste competentie omdat geen van de anderen zonder 

deze competentie zal functioneren. Ondernemers stellen doelen en doelstellingen die 
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zinvol en uitdagend zijn. 

7. Informatie zoeken: ondernemers verzamelen informatie over hun klanten, leveranciers, 

technologie en kansen. 

8. Systematische planning en monitoring: Systematisch gedrag betekent logisch handelen. 

Plannen is beslissen wat te doen. Monitoring betekent controleren. 

9. Overtuigen en netwerken: Ondernemers beïnvloeden andere mensen om hen te volgen 

of iets voor hen te doen. 

10. Onafhankelijkheid en zelfvertrouwen: Ondernemers hebben een rustige 

zelfverzekerdheid in hun vermogen of potentieel om iets te doen.25 

 

Volwassenenopvoeders kunnen deze lijst gebruiken in hun lesmethodologie. Ze kunnen deze 

lijst ook wijzigen, vereenvoudigen of uitbreiden. Rekening houdend met het feit dat de 

educatieve en sociale achtergrond van migrantenvrouwen varieert, raden we aan om niet-

formele onderwijsmethoden en -instrumenten te gebruiken om het leerproces aantrekkelijker, 

stimulerender en boeiender te maken voor de doelgroep. 

De onderstaande oefeningsvoorbeelden kunnen een idee en inspiratie geven voor het 

bespreken van enkele van de bovengenoemde competenties. Ze kunnen worden gebruikt als 

voorzelfstudie in een kleine groep of tijdens begeleide lessen. 
 

 

Oefening 1. Start je eigen onderneming. 

Om hand-outs te maken met verschillende rollenspellen. 

Scenario 1  
 
Stefany is een immigrant in Zweden. Ze is hierheen verhuisd met haar man en twee 
kinderen. Haar man werkt als ingenieur voor een internationale fabrikant. Stefany zorgt 

voornamelijk voor hun kinderen (die naar de basisschool gaan) en volgt online Zweedse 

lessen. Ze overweegt een kleine bloemenwinkel in de buurt te openen. Ze werkt graag met 
bloemen en wil haar eigen bijdrage leveren aan het gezinsbudget. Haar man is niet 

overtuigd omdat hij vindt dat hun kinderen en thuis haar prioriteit moeten zijn. Hij verbiedt 

haar niet om haar idee uit te proberen, maar hoopt dat Stefany het zou opgeven door geen 

geld of steun te vinden. Om te beginnen heeft Stefany een kleine lening nodig om een pand 
te huren, basisuitrusting, decoratie, meubels en verse bloemen te kopen. 

 

1. De studiegroep kan onderling de rollen verdelen: 

 

 

Stefany 

 

 

bankmanager 

 

Medestudent 

 

belasting 

ambtenaar 

 

Man 

 

 

2. Om verschillende scenario's, argumenten en dialogen te ontwikkelen en te 

spelen, zou Stefany met elk van de personages moeten communiceren om haar 

eigen onderneming te starten. 

                                                             
25

 https://empretec.unctad.org/?page_id=30 
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Scenario 2 

 
Toino is een Nigeriaanse vluchtelingenvrouw die in Italië woont. Ze kwam vijf jaar 

geleden naar het land samen met haar jongere broers en zussen. Ze zorgde voor hen en 

volgde daarnaast een taal- en tuincursus voor immigranten. Vanwege haar studie en 
gezinsverplichtingen sprak ze geen vloeiend Italiaans, maar ze is best goed in tuinieren. 

Haar ambitie was om een baan te vinden als tuinman voor particuliere huishoudens. Het 

vinden van zo'n baan bleek erg moeilijk. Na een lange periode van zoeken werd ze 

depressief en wanhopig. Ze heeft echter een persoonlijke mentor die haar is toegewezen 
door het plaatselijke arbeidsbureau. De ervaren mentor heeft snel vastgesteld dat Toino een 

zeer bekwame bakker was. Ze werkte thuis in een bakkerij en wist veel van brood bakken. 

Tijdens Covid-19-beperkingen was er een groeiende vraag naar broodbezorging aan veel 
lokale huishoudens van oudere burgers. Mogelijk zou Toino thuis brood kunnen bakken en 

overdag bezorgen. Ze was enthousiast over zo'n kans. Het ontbreekt haar echter aan 

ondernemerservaring, talenkennis en startkapitaal. De mentor stelde voor om contact te 
leggen met andere werkloze migrantenvrouwen uit haar taalcursus om samen te werken 

voor het idee. 

 

Stap 1. Help Toino een presentatie voor haar idee voor te bereiden. Denk na over 

de belangrijkste en secundaire elementen die ze moet benadrukken om andere 

vrouwen te overtuigen om zich bij haar aan te sluiten. 

Stap 2. Help het team om de planning voor hun onderneming te maken: - een 

startbudget (kapitaal) en bedrijfsregistratie, 

- een naam en promotie, - identificatie van hun vaardigheden, - taakverdeling en 

verantwoordelijkheden. 

 

2. Wissel de rollen in het scenario en kruip om de beurt in de huid van mogelijke 

personages in het scenario. 

 

Toino 

 

Medestudent 1 

 

 

Medestudent 2 

 

Mentor 

 

Buurman 

 

 

Oefening 2. Ontwikkeling van ondernemersvaardigheden: 
 

VAARDIGHEDEN heb al Moet 

verbeteren 

Behoefte om te 

verwerven 

Zakelijke managementvaardigheden    

Teamwork en leiderschapsvaardigheden    

Communicatie en luisteren    

Klanten service vaardigheden    

Financiële vaardigheden    

Analytisch en probleemoplossend 
vermogen 

   

Kritisch denkvermogen    
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Strategisch denken en 

planningsvaardigheden 

   

Technische vaardigheden    

Tijdmanagement en organisatorische 

vaardigheden 

   

Branding-, marketing- en 
netwerkvaardigheden 

   

 

Oefening 3. Doelen stellen en voortgang tellen (elke 'babystap' telt). 

 

DOELEN Deze week Volgende maand Volgend jaar 
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Belangrijkste voorwaarden voor het starten van een eigen bedrijf (landenrapport) 
 

Volgens de gegevens van Eurostat  zijn gegevens van kleine en middelgrote ondernemingen 

worden beschouwd als de levensader van de Europese economie en vertegenwoordigen meer dan 

twee derde van de beroepsbevolking en meer dan de helft van de economische toegevoegde 

waarde. Het is noodzakelijk op te merken dat de recente Covid-19-beperkingen een negatief 

effect hadden op veel bedrijven en kleine ondernemingen. Vooral voor migrantenvrouwen werd 

het moeilijker om werk te vinden. 

 

In het algemeen is het doel van de Europese Commissie om de last van administratieve 

procedures te verminderen en meer mensen aan te moedigen ondernemer te worden, nieuwe 

banen te creëren en de economische prestaties van Europa te verbeteren. 

 

Er zijn aanwijzingen dat hoe minder omslachtig de administratieve procedures voor het oprichten 

van een bedrijf zijn, hoe hoger het aantal startende ondernemingen is. Voortzetting van de 

administratieve vereenvoudiging is dan ook een topprioriteit voor de Commissie. De werkelijke 

omstandigheden verschillen van land tot land. EU-landen hebben de taak om de 

opstartprocedures te vereenvoudigen. In de afgelopen decennia isDe EU-commissie moedigde de 

lidstaten aan om de administratieve lasten voor bedrijven te vereenvoudigen en te verminderen 

en om de kwaliteit van de wetgeving te verbeteren. 

 

Hoewel het ondernemingsklimaat in de EU is verbeterd, blijft de vooruitgang in de verschillende 

landen ongelijk. Hoewel het in sommige landen vrij eenvoudig is om een nieuw bedrijf op te 

richten, zijn de procedures in andere nog lang en ingewikkeld.26 

 

Hieronder geven we een overzicht van de basisvoorwaarden, vereisten en ondersteuning die 

beschikbaar zijn in de projectlanden: Italië, Nederland en Zweden. 

 

Italië 
 

Italië biedt een breed scala aan juridische structuren voor het opzetten van bedrijven, afhankelijk 

van de doelstellingen, het model, de hoeveelheid kapitaal, de omvang van de aansprakelijkheid 

van de oprichters en fiscale implicaties.  

 

De Italiaanse overheid staat ook de oprichting van innovatieve start-ups toe, onder bepaalde 

voorwaarden. De hoofdactiviteit moet immers de ontwikkeling, productie en/of marketing van 

innovatieve producten of diensten zijn. Het bedrijf moet ook voor maximaal 48 maanden worden 

opgericht en een omzet van 5 miljoen euro niet overschrijden.27 

 

Hoewel de vereisten voor het starten van een onderneming in Italië kunnen verschillen van die in 

Zweden en Nederland (niet in de laatste plaats op het gebied van bureaucratie), wordt het toch 

                                                             
26

 https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy/start-up-procedures_en 

27
 https://www.expat.com/en/guide/europe/italy/10644-een-bedrijf-oprichten-in-italy.html 



  

 

41 
"Empowering van migrantenvrouwen door ondernemersvaardigheden op te bouwen" 

Nee 2020-1-NL01-KA204-064642 

 

als gemakkelijk en aantrekkelijk beschouwd. Italië is een land van katholieke religie, met een 

sterke cultuur en identiteit. Ongeveer 96% van de bevolking spreekt Italiaans, maar er zijn ook 

veel andere etniciteiten in het land. Er is ook een groei van de moslimbevolking als gevolg van 

de immigratiegolven richting Italië.28 

 

Om een bedrijf te starten in Italië, moet men het wettelijke recht hebben om in Italië te wonen en 

te werken en een verblijfsvergunning. Als een persoon uit een land buiten de EU komt, heeft hij 

of zij ook een vergunning nodig voordat hij of zij bedrijfsactiviteiten kan starten. 

 

Italië exploiteert zijn markt op basis van wederkerigheid; iedereen die een bedrijf wil opzetten in 

Italië kan dat alleen doen als een Italiaanse burger een bedrijf kan opzetten in het land waar die 

burger vandaan komt. Uitzonderingen op deze regel zijn onder meer: EU- en EER-burgers, 

burgers van landen die een internationale overeenkomst hebben gesloten met Italië, of een 

vluchteling en staatloze.29 

 

Aanvullende lectuur: 

Ministerie van Buitenlandse Zaken (Italië) 

Kamer van Koophandel 

Openbaar bestuur voor bedrijven 

Nationaal Agentschap voor Investeringen en Bedrijfsontwikkeling 

Directory van bedrijven in Italië 

 

Er zijn veel officiële vergoedingen die een persoon moet betalen, afhankelijk van het type en de 

vorm van zijn onderneming. 

Opstartkosten van bedrijven in Italië 

 

De meeste informatie over de registratie van nieuwe bedrijven op de officiële sites is in het 

Italiaans, maar er is ook essentiële informatie in het Engels. U kunt beginnen met het bezoeken 

van een webpagina vanDe Kamer van Koophandel. Het biedt alle eerste informatie over het 

starten van een bedrijf in Italië. 

 

Nederland 
 

Het starten en runnen van een eigen bedrijf in Nederland wordt als gemakkelijk beschouwd, als u 

eenmaal voldoet aan de vereisten voor visum- en verblijfsvergunningen. De Kamer van 

Koophandel biedt de nodige informatie en zelfs inspiratie om u te helpen uw bedrijf te starten. 

Op zijn webpagina in het Engels vindt u alle benodigde informatie: een checklist voor het starten 

van een eigen bedrijf, rechtsvormen, algemene voorwaarden, inschrijving, kwalificaties en 

diploma's. 

 

                                                             
28

 https://businessculture.org/blog/2019/10/11/5-things-for-starting-a-business-in-italy/ 

29
 https://www.expat.com/en/guide/europe/italy/10644-een-bedrijf-oprichten-in-italy.html 

https://www.esteri.it/mae/en
http://www.registroimprese.it/
http://www.impresainungiorno.gov.it/
http://www.autoimpiego.invitalia.it/
http://www.infoimprese.it/
https://www.companyincorporationitaly.com/business-start-up-costs-in-italy
https://www.milomb.camcom.it/how-to-start-up-a-company-in-italy
https://www.kvk.nl/english/starting-a-business-in-the-netherlands/
https://www.kvk.nl/english/starting-a-business-in-the-netherlands/
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Ook zijn er belangrijke overheidsdiensten die verantwoordelijk zijn voor de vereisten voor 

registratie en het runnen van een onderneming (onderneming): Startup Informatiepunt, 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Belastingdienst, Immigratie- en Naturalisatiedienst. 

 

Naast het bieden van de nodige hulp in het kader van hun verantwoordelijkheid, bieden ze ook 

consultatie en verschillende workshops aan. Zo zijn er webinars over actuele regelgeving en het 

Nederlandse vestigingsklimaat beschikbaar. 

 

Aanvullende lectuur: 
Oriëntatie voor het starten van een bedrijf in Nederland 

Komts naar Nederland 

Uw bedrijf starten 

Nederlands leven en persoonlijke zaken 

Belastingdienst 

 

Zweden 
 

In Zweden zijn er effectieve diensten voor bedrijven en nieuwe start-ups. Een aantal 

overheidsdiensten en -agentschappen, waaronder:belastingdienst en De Zweedse openbare dienst 

voor arbeidsvoorziening, geef gratis advies. 

 

Daarnaast kunnen zowel nieuw aangekomen personen als asielzoekers een bedrijf starten met het 

nodige advies en in sommige gevallen subsidies. De ondersteuningvoor het opzetten van een 

bedrijf in Zweden is beschikbaar in verschillende talen. 

 

Als u een permanente of tijdelijke verblijfsvergunning heeft gekregen, moet u zich zo snel 

mogelijk inschrijven in het Zweedse bevolkingsregister via de Zweedse belastingdienst. 

Registratie in het bevolkingsregister is essentieel om toegang te krijgen tot cursussen Zweeds 

voor immigranten (SFI) en om deel uit te maken van het Zweedse socialezekerheidsstelsel. Als 

je eenmaal bent geregistreerd, kun je ook een Zweeds identiteitsbewijs krijgen, dat je 

bijvoorbeeld nodig hebt om een bankrekening te openen.30 

 

Aanvullende lectuur: 

De Zweedse openbare dienst voor arbeidsvoorziening 

Hulp bij het starten van een bedrijf (in het Zweeds) 

Vind adviseurs 

 

In het boekje 'Een bedrijf starten zonder geld' leest u over anderen die een bedrijf zijn gestart en 

krijgt u meer tips en advies. Dit boek is beschikbaar in het Zweeds, Engels, Farsi en Arabisch. 

Download de Engelse versie van "Een bedrijf starten zonder geld" 

 
 

                                                             
30

 https://www.verksamt.se/web/international/starting/moving-to-sweden-to-start-a-business/for-asylum-seekers-and-new-arrivals 

https://business.gov.nl/coming-to-the-netherlands/
https://business.gov.nl/starting-your-business/
https://business.gov.nl/coming-to-the-netherlands/living-in-the-netherlands/dutch-life-and-personal-matters/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home
https://www.skatteverket.se/
https://arbetsformedlingen.se/
https://arbetsformedlingen.se/
https://www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Other-languages/Languages/English-engelska.html
https://www.verksamt.se/web/international/find-advisors
http://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2016/2016-10-03-starting-a-business-without-money.html
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A4 BIJLAGE Onderwijs- en leerprogramma voor migranten 
 

A1.1 Onderwijzen en leren in het onderwijs voor migranten 

A1.1.1 Principes van leren 

Doelen  

Leerlingen zullen de rollen en verantwoordelijkheden van een opvoeder en de methodologie van lesgeven en leren in onderwijs en opleiding 

kunnen begrijpen 

Leerresultaten 
● Aan het einde van de sessie zijn de cursisten in staat om: 

● Definieer de rol en verantwoordelijkheden van de opvoeder in het volwassenenonderwijs en de opleiding met betrekking tot leerlingen. 

 

● Maak een lijst van de factoren die van invloed zijn op de motivatie en houding van leerlingen ten opzichte van leren, gebaseerd op eigen 

kennis en ervaring in een instelling voor volwassenenonderwijs. 

 

● Vergelijk leerstijlen op basis van leertheorieën (VARK) om tegemoet te komen aan de voorkeuren van leerlingen. 

 

● Evalueer verschillende onderwijsmethoden die worden voorgesteld door opvoeders (Locke en Rousseau) die worden gebruikt in 

klasomgevingen. 

 

● Identificeer inclusieve praktijken bij het herkennen en waarderen van diversiteit om inclusief leren te bevorderen. 

 

● Selecteer geschikte lesmethoden en leerstijlen op basis van de verstrekte criteria van de leerling of het scenario voor het leveren van 

inclusief leren. 

 

● Bereidheid om verbeterpunten te identificeren in de eigen levering van onderwijs- en leervereisten en om nieuwe onderwijsstijlen aan te 

passen en te ontwikkelen om aan de behoeften van de leerling te voldoen. 
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timing 
(ongevee

r) 
Stadium Beschrijving van leeractiviteit/taak 

 

Middelen 

 Inleiding tot 

6.1 Principes 

van 

leermodule. 

Tutorpresentatie over moduleoverzicht en introductie 

● Welkom en introductie 
● Overzicht van module  

● Leerdoelen/doel natuurlijk 

● Wat wordt er van leaners verwacht? 

Cursusdocument: 

Cursusoverzicht - 
Leerprincipes  
 

Visuele hulp: 

PowerPoint-presentatie 

- Leerprincipes 
 

 Rol en 

verantwoordelij

kheden van 

opvoeders 

Wat is jouw rol als opvoeder? 
 

Klasdiscussie met spindiagram over rollen en verantwoordelijkheden als leraar 
 

Tutor om de genoemde punten te verduidelijken en uit te breiden en eventuele ontbrekende 

hiaten van extra gemiste punten in te vullen. 

Uitrusting: flipover of 

whiteboard 
 

Visuele hulp: 

PowerPoint-presentatie 
- Leerprincipes 

  

 Regels en voorschriften als opvoeder 
 

Tutor om uit te leggen met open discussiepunten over professioneel gedrag en ethiek van een 
opvoeder over:  

● Gezondheid en veiligheid in een educatieve omgeving 

● Gelijkheid en diversiteit 
● vrijwaring 

● Verschil in lesgeven, meningen en advies geven 

Visuele hulp: 
PowerPoint-presentatie 

- Leerprincipes 

 

 Factoren die 

van invloed 

zijn op 

leerlingen en 

het leerproces 

Proces/traject van het opdoen van kennis en vaardigheden  
 

Tutor korte introductie in wat is leren en hoe leren we. 

 

 Factoren die het leren en het leerproces beïnvloeden  
 

Klasdiscussie met spindiagram over het begrijpen van kenmerken van leerlingen die het 
leerproces kunnen beïnvloeden (leeftijd, motivatie, eerdere ervaring, toegang tot externe 

bronnen, geslacht, etniciteit, religie, enz.) 
 

Tutor om de genoemde punten te verduidelijken en uit te breiden en eventuele ontbrekende 

hiaten van extra gemiste punten in te vullen. Kijk verder in Motivatie om te leren 

 

Uitrusting: flipover of 
whiteboard 
 

Visuele hulp: 

PowerPoint-presentatie 

- Leerprincipes 
 

Activiteit/Werkblad: 
Motivatie om te leren 
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Leerlingen moeten Activiteitenwerkblad: Motivatie om te leren in te vullen  

 Leerstijlen 
 

Geef een inleiding in leerstijlen en de VARK 4-leermethoden, samenvattend op factoren die het 
leren van leerlingen kunnen beïnvloeden. 
 

De klas wordt opgesplitst in 4 groepen, die elk 1 leerstijl nemen en bespreken welke les- en 

leermiddelen en activiteiten je zou kunnen doen om dat type leerling te ondersteunen. 
 

Elke groep presenteert hun resultaten 
 

Show Video-interview met VARK-maker Neil Fleming over de 4 leertypes. 
 

Leerlingen moeten activiteitenwerkblad invullen: online VARK Voor docenten en trainers, hoe 

geef ik les? Vragenlijst. 

Visuele hulp: 
PowerPoint-presentatie 

- Leerprincipes 
 

Visuele hulp: video 

http://vark-
learn.com/introduction-

to-vark/  
 

Groepsactiviteitenblad: 

VARK visuele stijl 
 

Activiteit: http://vark-
learn.com/the-vark-

questionnaire/teaching-

questionnaire/ 
 

 

 Lesmethoden 

en lesstijlen 
Onderwijsstijlen  

Een samenvatting van de resultaten van de VARK-vragenlijst, tutor om te bespreken hoe 

verschillende leraren hun favoriete manier van lesgeven hebben. Het zijn niet alleen leerstijlen, 

maar ook lesmethoden die door docenten in de klas worden gebruikt. 
 

Tutor om uit te leggen Wat zijn de 5 belangrijkste leerstijlen met klassikale discussie over de 
voor- en nadelen van elke versie. 

Soorten lesstijlen (voor- en nadelen) 

● Autoriteit/lesmethode 
● Demonstrator/coach methode 

● Begeleider/activiteitsstijl 

● Delegator/groepsstijl 

● Hybride/gemengde methode 

Visuele hulp: 

PowerPoint-presentatie 

- Leerprincipes 
 

 

 Formatieve 

beoordeling 

Online activiteit / werkblad: Leer- en onderwijsstijlen  
 

Leerlingen moeten activiteitenwerkblad invullen: onderwijs- en leerstijlen. Leerlingen matchen 

met de meest geschikte leerstijl en lesmethode op basis van de beschrijving van de leerling. 

Activiteit/werkblad: 

lesgeven en leerstijl 

 

 Inclusieve 

onderwijs- en 

leerpraktijk en 

Diversiteit en speciale behoeften en vereisten herkennen en waarderen  
 

Tutor om samen te vatten dat elke leerling anders is en de verantwoordelijkheid van de tutor 

om die diversiteit in hun onderwijs te herkennen en te waarderen. Eerder besproken soorten 

Uitrusting: flipover of 
whiteboard 
 

Visuele hulp: 

http://vark-learn.com/introduction-to-vark/
http://vark-learn.com/introduction-to-vark/
http://vark-learn.com/introduction-to-vark/
http://vark-learn.com/the-vark-questionnaire/teaching-questionnaire/
http://vark-learn.com/the-vark-questionnaire/teaching-questionnaire/
http://vark-learn.com/the-vark-questionnaire/teaching-questionnaire/
http://vark-learn.com/the-vark-questionnaire/teaching-questionnaire/
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diversiteit bij 

leerlingen. 
potentiële diversiteit zoals leerachtergrond / ervaring / academische vaardigheden / leeftijd. 

 

Er zijn andere barrières om te erkennen die het leerproces kunnen beïnvloeden waarmee 
opvoeders rekening moeten houden, zoals een handicap – zowel fysieke als speciale 

onderwijsbehoeften zoals dyslexie. 

 
Klasdiscussie over vereisten voor handicaps. Maak een lijst van verschillende handicaps 

(lichamelijk en SEN), met discussie over wat ze zijn en hoe het het leren kan beïnvloeden. 

PowerPoint-presentatie 

- Leerprincipes 

 

 Strategieën die inclusief onderwijs aanmoedigen  
 

4 van de verschillende handicaps selecteren die in de vorige klasdiscussie zijn genoemd, de 

klas opsplitsen in 4 groepen en bespreken hoe een tutor de leerling kan ondersteunen bij de 
selectie van hun;  

● Leerstijlen; 

● Leer methodes; 
● Activiteitsopdrachten / Taak; 

● Leermiddelen en leermiddelen. 
 

Groep om de resultaten aan de klas te presenteren. 

Uitrusting: 

flipoverpapier 
 

Groepsactiviteitenblad: 
inclusief leren 
 

Visuele hulp: 

PowerPoint-presentatie 

- Leerprincipes 
 

 Studenten beoordelen 
 

Tutor om een kort overzicht te geven van studenten die de doelen van de cursus bereiken en het 
vermogen om studenten op verschillende manieren te beoordelen, zodat iedereen de voortgang 

en prestaties die ze maken kan aantonen met redelijke aanpassingen op basis van inclusie en 

differentiatie. 
(Opmerking voor leerlingen: beoordelingsmethoden komen aan bod in toekomstige module 6.2) 

 

 Verbeterpunten 

en CPD 

Bijscholing en CPD  
 

Klasgesprek over het belang van permanente professionele ontwikkeling (CPD van het op de 

hoogte blijven van uw lesonderwerp en wijzigingen die van invloed zijn op wat u behandelt, 

correct en actueel is. 
Tutor om enkele beschikbare bronnen en verdere studieopties voor verbeteringsgebieden en 

CPD uit te leggen en op te sommen. 

Visuele hulp: 
PowerPoint-presentatie 

- Leerprincipes 

 

 Samenvatting 

en summatieve 

beoordeling 

Samenvatting  
  

Tutor om de behandelde onderwerpen samen te vatten met behulp van vragen en antwoorden 

met de klas over wat ze zich herinnerden van elke behandelde sectie. 

 

 Eindbeoordeling 
 

Studenten die de beoordeling moeten voltooien: principes van lesgeven en leren 

Beoordeling: principes 

van onderwijzen en 
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leren 

 

 

A1.2 Onderwijzen en leren in het onderwijs voor migranten 

A1.2.1 Onderwijs- en leermiddelen en beoordelingen 

Doelstelling van de eenheid:  

Opvoeders kunnen aantonen dat ze inzicht hebben in de verschillende soorten leermiddelen om de onderwijs- en leerervaring en de 

verschillende soorten en methoden van beoordelingen bij het uitvoeren en vastleggen van voortgangs- en prestatiebeoordeling te verbeteren. 

Leerresultaten 
● Aan het einde van de sessie zijn de cursisten in staat om: 

● Leg het doel uit van de volgende vormen van beoordeling (diagnostische beoordeling, formatieve beoordeling, summatieve beoordeling) 

tijdens het leertraject bij het plannen, het vastleggen van prestaties en voortgang voor zowel de docent als de leerling. 

● Maak een lijst van de factoren die van invloed zijn op de motivatie en houding van leerlingen ten opzichte van leren, gebaseerd op eigen 

kennis en ervaring in een instelling voor volwassenenonderwijs. 

● Vergelijk de sterke punten en beperkingen van verschillende beoordelingsmethoden met betrekking tot het voldoen aan 

beoordelingsvereisten en individuele leerbehoeften voor het vastleggen van prestaties en voortgang. 

● Leg uit welke factoren bijdragen aan constructieve feedback en hoe dit kan bijdragen aan het beoordelingsproces en de voortgang van de 

leerders door de leerders heen. 

● Selecteer geschikte onderwijs- en leermiddelen die voortkomen uit diagnostische beoordeling om te voldoen aan de behoeften van 

specifieke leergroepen. 

● Selecteer een geschikte formatieve of summatieve beoordelingsmethode voor een bepaalde leercontext, rekening houdend met de 

leergroep en de leveringsbeperkingen om te bewijzen dat de leerling een specifiek leerresultaat heeft behaald. 

● Bereidheid om te experimenteren met en nieuwe formats te ontwikkelen voor het inbedden van digitale technologie in lesstrategieën. 
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timing 
(ongevee

r) 
Stadium Beschrijving van leeractiviteit/taak 

 

Middelen 

 Inleiding tot de 

6.2-module 

Les- en 

leermiddelen 

en 

beoordelingen. 

Tutorpresentatie over moduleoverzicht en introductie 

● Welkom en introductie 
● Overzicht van module  

● Leerdoelen/doel natuurlijk 

● Wat wordt er van leaners verwacht? 

Cursusdocument: 

Cursusoverzicht - 
Onderwijs- en 

leermiddelen 
 

Visuele hulp: 

PowerPoint-
presentatie– Les- en 

leermiddelen 

 

 Les- en 

leermiddelen 
Hoe dragen onderwijs- en leermiddelen (TLR) bij aan het leren?  
 

Tutor introductie in het gebruik of onderwijs- en leermiddelen.  
 

Klasdiscussie over hoe TLR's bijdragen aan leren 

● Aandacht en interesse trekken 

● Versterking van de belangrijkste aspecten van de leerstof (visuele leerlingen) 

● Fungeren als centraal punt voor de reactie van de leerling 
● Variatie toevoegen aan instructiemethoden 

● Enz. 

 

 Gebruik van specifieke TLR  
 

Tutor legt overwegingen uit bij het selecteren van een ander type TLR 
● Wat je wilt bereiken met de TLR 

● Gebruik niet te veel TLR één type 

● Met betrekking tot technologie TLR: zorg voor back-ups voor het geval het niet werkt 
● Indeling van de trainingsruimte en blokkerende beelden die u presenteert  

 

Klasdiscussie over verschillende soorten TLR en hun gebruik 
 

Tutor om de geselecteerde vermelde punten te verduidelijken en uit te breiden en eventuele 
ontbrekende hiaten van aanvullende relevante gemiste TLR in te vullen. 
 

Tutor om effectieve strategieën te bespreken / presenteren voor het lokaliseren en evalueren 

van geschikte TLR om aan onderwijs- en leerbehoeften te voldoen. 
 

Visuele hulp: 
PowerPoint-

presentatie– Les- en 

leermiddelen 
 

Activiteit/werkblad: 
online bronnen zoeken 

en selecteren  
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Leerlingen moeten Activiteit/Werkblad invullen: online bronnen zoeken en selecteren 

 Technologie gebruiken in TLR 
 

Tutorpresentatie over het gebruik van technologie bij de productie van TLR 
● TLR selecteren om aan onderwijs- en leerbehoeften te voldoen 

● Hardcopy materiaal aanpassen aan technologie gebaseerd 

● Voor- en nadelen van technologieconversie. 

Visuele hulp: 

PowerPoint-
presentatie– Les- en 

leermiddelen 
 

 Formatieve 

beoordeling 
Activiteit / Werkblad: Bronnen selecterenSelecteer de meest geschikte leer- en leermiddelen 
om specifieke leerders en geselecteerde leermethodes te ondersteunen op basis van de 

verstrekte klasbeschrijving. 
 

Leerlingen moeten Activiteit/Werkblad invullen: Les- en leermiddelen selecteren 

Activiteit/Werkblad: 
Les- en leermiddelen 

selecteren 

 

 Beoordeling 

van voortgang 

en prestatie 

Wat zijn onderwijsevaluaties en waarom is het nodig?  
 

Docent uitleg/presentatie overpresent 

● Wat is onderwijsbeoordeling? 

● Waarom hebben we beoordelingen nodig? 

Visuele hulp: 

PowerPoint-

presentatie– Les- en 

leermiddelen 
 

 Soorten beoordelingen en hun doel  
 

Begeleider om de klas te vragen of ze de 3 belangrijkste soorten beoordeling van leren kunnen 

noemen.  
 

Tutor om de 3 belangrijkste soorten beoordelingen te bespreken/presenteren 

● Initiële/Diagnostische Beoordeling 
● Formatieve beoordeling 

● Summatieve beoordeling 

Visuele hulp: 

PowerPoint-
presentatie– Les- en 

leermiddelen 

 

 Beoordelingsmethoden en bewijsverzameling  
 

Tutor om beoordelingsprincipes te bespreken 

● Geldigheid 
● Betrouwbaarheid 

● Bewijs / registratie Voortgangs- en prestatiecriteria 

 
Klasdiscussie over typen beoordelingsmethoden die worden gebruikt om de voortgang en 

prestaties van de leerling te beoordelen (quiz/werkblad/activiteit/taak/essay/demonstratie/etc.) 
 

Tutor om de geselecteerde genoemde punten te verduidelijken en uit te breiden en eventuele 
ontbrekende hiaten in aanvullende relevante beoordelingsinstrumenten/-methoden op te vullen. 

Uitrusting: flipover / 

whiteboard 
 

Visuele hulp: 
PowerPoint-

presentatie– Les- en 

leermiddelen 
 

 Tutorpresentatie over het gebruik van technologie bij de productie van beoordelingsmethoden Visuele hulp: 
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met demonstratie van geselecteerde beschikbare bronnen: 

● Beoordelingsmethoden selecteren om aan de onderwijs- en leerbehoeften te voldoen 

● Hardcopy materiaal aanpassen aan technologie gebaseerd 
● Voor- en nadelen van technologieconversie. 

● Ondersteun inclusief leren 

 
Tutor-demo op Moodle, Kahoot en Plickers 

PowerPoint-

presentatie– Les- en 

leermiddelen 
 

Tutor-demo: Moodle / 
Kahoot / Plickers 

 Formatieve 

beoordeling 

Activiteit / Werkblad: Beoordelingsmethoden selecteren (6.2.6) Selecteer de meest geschikte 

beoordeling om het gerelateerde leerresultaat en inclusief leren te ondersteunen op basis van 

de verstrekte beschrijving. 
 

Leerlingen moeten Activiteit/Werkblad invullen: Beoordelingsmethoden selecteren  

Activiteit/Werkblad: 

Beoordelingsmethoden 

selecteren  
 

 Feedback 

geven aan 

leerlingen over 

hun leren, 

voortgang en 

prestaties. 

Feedback geven  
 

Klasdiscussie over 

● Reden voor het geven van feedback aan leerlingen en het belang ervan 
● Belangrijkste elementen van goede feedback 

 

 Samenvatting 

en summatieve 

beoordeling 

Samenvatting  
  

● Tutor om de behandelde onderwerpen samen te vatten met behulp van vragen en 

antwoorden met de klas over wat ze zich herinnerden van elke behandelde sectie. 

 

 Eindbeoordeling  
 

Studenten die de beoordeling moeten voltooien: leermiddelen en leermiddelen 

Beoordeling: leer- en 
leermiddelen 
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A1.3 Onderwijzen en leren in het onderwijs voor migranten 

A1.3.1 Plannen en leveren om te voorzien in de behoefte van migrantenleerlingen in onderwijs en opleiding 

Doelstelling van de eenheid:  
De docent kan laten zien hoe te plannen, inclusieve onderwijs- en leerbenaderingen te gebruiken en geschikte leer- en leermiddelen en 

beoordelingsstrategieën te selecteren om met leerlingen te communiceren. 

Leerresultaten 
Aan het einde van de sessie zijn de cursisten in staat om: 

● Leg het belang uit van diagnostische beoordelingen van leerlingen in het onderwijs- en planningsproces in een hand-out voor een 

groepsdiscussie. 

 

● Ontwikkel een gestructureerd onderwijs- en leerplan dat voldoet aan de doelen en individuele behoeften van alle gespecificeerde 

leerlingen en de gegeven curriculumvereisten. 

 

● Neem onderwijs- en leermiddelen op in een ontwikkeld lesplan om de onderwijs- en leerbehoeften van leerlingen te ondersteunen. 

 

● Selecteer geschikte beoordelingsmethoden in een ontwikkeld lesplan, rekening houdend met de leergroep en leveringsbeperkingen om te 

bewijzen dat de leerling het vereiste leerresultaat heeft voltooid. 

 

● Rechtvaardig de eigen selectie van onderwijs- en leerbenaderingen en bronnen binnen uw gemaakte lesplan om aan de onderwijs- en 

leerbehoeften te voldoen. 

 

● Bereidheid om te experimenteren met en veranderingsmethoden te veranderen om uw onderwijs- en leerbenaderingen door reflectie te 

verbeteren. 
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timing 
(ongevee

r) 
Stadium Beschrijving van leeractiviteit/taak 

 

Middelen 

 Inleiding tot 

6.3 Planning 

en uitvoering 

om te voldoen 

aan de 

behoeften van 

leerlingen in de 

onderwijs- en 

opleidingsmod

ule. 

Tutorpresentatie over moduleoverzicht en introductie 

● Welkom en introductie 
● Overzicht van module  

● Leerdoelen/doel natuurlijk 

● Wat wordt er van leaners verwacht? 

Cursusdocument: 

Cursusoverzicht - 
Planning en levering 

Deliver 
 

Visuele hulp: 

PowerPoint-presentatie 
- plannen en opleveren 

 

 Trainingsplann

ingsproces 
Initiële beoordeling  
 

Tutor om het gebruik van initiële beoordelingen uit te leggen bij het plannen van een les ter 

ondersteuning van selectie inclusief leren kijken naar 

● Lesmethoden en leerstijlen 
● Vereiste leer- en leermiddelen 

● Geschikte beoordelingscriteria 

● SEN-ondersteuningstools 
● Gedifferentieerd leren plannen 

Visuele hulp: 

PowerPoint-presentatie 

- plannen en opleveren 
 

Voorbeelddocument: 
eerste beoordeling 

 

 Les plannen  

Klasdiscussie over wat er in een lesplan moet worden opgenomen 
 

Tutor om een standaard lesplansjabloon te demonstreren door naar individuele secties te 
kijken. 

● Titel 

● Leerdoel 

● timing 
● Stadium 

● Onderwijs- en leeractiviteit/taak 

● Middelen 

Visuele hulp: 

PowerPoint-presentatie 

- plannen en opleveren 
 

Voorbeelddocument: 

Leeg lesplan 
 

Voorbeelddocument: 

voltooid lesplan 

 Planningsproces  
 

Tutor om het plannen van een les met interactieve activiteiten uit te leggen 

Visuele hulp: 

PowerPoint-presentatie 

- plannen en opleveren 
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● Doelen/leerdoelen beschrijven die voldoen aan de behoeften van leerlingen learn 

● Les opdelen in samenhangende fasen 

● Klasactiviteiten opzetten  
● Begrip controleren 

● Wanneer en hoe feedback wordt gegeven? 

● Regeling van het tempo en de timing van lesgeven, activiteiten, beoordelingen en 
pauzes instellen 

● Planning voor gedifferentieerd leren (verschillende vaardigheidsniveaus, snelheid, 

enz.) 

 

 TLR . selecteren  
Klasdiscussie over het selecteren van TLR om je T&L te ondersteunen op basis van je 

klasprofielen van de eerste beoordelingen. (Gepresenteerd op visuele hulp)Kijk naar: 

● Leermiddelen (presentaties, video's, voorbeelden) 

● Leermiddelen (handleidingen, werkbladen) 

Visuele hulp: 
PowerPoint-presentatie 

- plannen en opleveren 

 

 Beoordelingsmethoden selecteren 
 

Klasdiscussie over het selecteren van beoordelingsmethoden op basis van uw 

leerdersprofielen, van de eerste beoordelingen tot het vastleggen van voortgang en prestaties. 

(Gepresenteerd op visuele hulp) 

Visuele hulp: 

PowerPoint-presentatie 

- plannen en opleveren 
 

 Formatieve 

beoordeling 

Online activiteit / werkblad: Lesplan Vul de ontbrekende leemten in het lesplan aan met de 

juiste activiteiten, bronnen en beoordelingsmethoden die overeenkomen met de profielen van 

uw klasleerlingen, waaruit inclusieve praktijk blijkt. 

Activiteit/Werkblad: 

Lesplannen 

 

 Rechtvaardigi

ng en 

beoordeling 

Eigen selectie van lesgeven en leren rechtvaardigen  
 

Klasdiscussie over het evalueren van de eigen onderwijsstrategieën en de selectie van bronnen 
en beoordelingsmethoden. 
 

Kijken naar formatieve beoordeling: lesplan: leerlingen om te bespreken 

● Waarom heb ik voor de gekozen lesmethode gekozen? 

● Waarom heb ik die specifieke leer- en leermiddelen gekozen? 
● Voldeden mijn selecties aan de behoeften en vereisten van de leerlingen? 

● Zou ik wijzigingen aanbrengen in de lesplannen en geselecteerde bronnen en 

beoordelingen als ik de cursus opnieuw zou uitvoeren? 

Visuele hulp: 
PowerPoint-presentatie 

- plannen en opleveren 

 

 Samenvatting 

en formatieve 

beoordeling 

Samenvatting  

Tutor om de behandelde onderwerpen samen te vatten met behulp van vragen en antwoorden 

met de klas over wat ze zich herinnerden van elke behandelde sectie. 

 

 Eindbeoordeling  
Interactieve quiz over alle onderwerpen die in deze module aan bod komen. 

Beoordeling: plannen 
en opleveren 
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CONTACTEN 

 

 

NGO More Mosaic, Zweden 

projecten (at) moremosaic.eu 

https://www.moremosaic.eu/ 

 

 

Prometeo, Italië 

assprometeo (at) alice.it 

asprometeo.altervista.org 

 

 

SAFEProjects, Nederland 

safeprojectsforyou (at) gmail.com 

http://www.projectsforyou.eu/en/home-2/ 
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