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Naar een geïntegreerd migratiebeleid,  
dankzij het AMIF 
Vers une politique de migration plus intégrée,  
grâce au FAMI 

 

OCMW: Stad Brussel 

CONTACTPERSOON: ADANT Virginie – virginie.adant@cpasbxl.brussels  

HOOFDDOEL MODULE:  

De collectieve module voor de sociale activering van het OCMW van Brussel, die deel 
uitmaakt van het project AMIF MOVE UP!  komt neer op een intensieve en goed ontwikkelde 
begeleiding in groep die de mogelijkheid biedt om Frans te oefenen bij elke groepsactiviteit 
en onder begeleiding van een leraar Frans als vreemde taal.  
 
Het OCMW in Brussel biedt zeer intensieve begeleiding aan nieuwkomers. Door middel van een goed 
gevuld wekelijks aanbod van activiteiten tracht het OCMW belemmeringen op verschillende 
levensgebieden (huisvesting, gezondheid, taal, enz.) weg te nemen en het integratieproces te 
versterken. Door een intensieve module voor te stellen, tracht het OCMW van Brussel de deelnemers 
te laten wennen aan een werk- of opleidingsritme. 

DOELGROEP: * onderlijnen wat van toepassing is 

 Leeftijd: volwassenen - jongeren - ouderen  

 Opleidingsniveau: laaggeschoold – gemiddeld geschoold - hooggeschoold 

 Taalniveau: analfabeet - beginner - gevorderde 

 Nationaliteit: EU - buiten EU - andere 

 Geslacht: vrouw – man – gemengd 

 Fysieke conditie: beperkt – normaal – sterk 

SOORT BEGELEIDING: individueel – in groep 

Op basis van het taalniveau en de studies worden homogene groepen gevormd. Elke groep maakt 
zich de materie op een verschillende manier eigen (bijv. geschoolde en niet-geschoolde groep). De 
woordenschat en het nadenken verder dan de oefeningen verschillen naar gelang de groep.  

INHOUD VAN DE MODULE: Beschrijf elk deel/elke activiteit  

Deel 1: Workshop burgerschap:  

 Opleidingen burgerschap (fundamentele rechten, gelijkheid man/vrouw, recht om anders te 
zijn, mensenrechten, rechten van het kind en thema’s in verband met samen leven: normen 
en waarden, culturen) en uitleg sociale zekerheid. 

 Thematische conversatietafels en spellen rond taal, schrijven, mondelinge expressie rond 
thema’s in verband met de actualiteit. 

 Externe bezoeken in verband met de opleidingen burgerschap, externe bezoeken in verband 
met het ontdekken van de stad en/of het verenigingsnetwerk (tentoonstelling, openbare 
plaats,…) + bezoek aan administratieve en politieke instellingen (gemeente, post, Actiris, 
Bruxelles Formation …). 
 
 

https://www.mi-is.be/nl/sociale-activering/ocmw-brussel-project-move
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Deel 2: Workshop aspect in verband met de identiteit: 

 Zijn voornaam herkennen en deze kunnen schrijven 
 Zichzelf en iemand anders leren voorstellen  
 Basisvragen rond de identiteit begrijpen en erop kunnen antwoorden  
 Basisvragen stellen rond de identiteit  
 Zijn persoonlijke gegevens schrijven in een authentiek document, administratief formulier 

 
Deel 3: Workshop aspect in verband met de gezondheid: 

 Het menselijk lichaam en het bezoek aan de dokter 
 De 5 zintuigen, handicaps, symptomen 
 Hygiëne en zelfrespect 
 Gezonde voeding 

 

Deel 4: Workshop aspect in verband met het domein van de huisvesting:  

 Huurder/eigenaar + soorten huisvesting en uitrusting van de huisvesting 
 De verschillende soorten huishoudelijke ongevallen 
 De verschillende gevaren herkennen die er zijn in elke ruimte van een huis en op straat 
 De mensen ertoe aanzetten om de waarnemingen over hun huisvesting over te dragen 

 

Deel 5: Aspect in verband met de communicatie  

 Lectuur, spellen rond taal, schrijven, mondelinge expressie 
 Zichzelf voorstellen 
 Thematische conversatietafels 

 

Deel 6: Aspect in verband met de mobiliteit 

 Vervoer, je weg vinden op het openbaar vervoer 
 Externe bezoeken rond het ontdekken van de stad: speurtochten om je weg te vinden in de 

stad 
 Culturele bezoeken 

 

Deel 7: Culturele activiteiten  

 Culturele activiteiten, maar de mensen er ook toe aanzetten om hun eigen culturele 
activiteiten te creëren en te organiseren (theater, …) 

 Creatieve workshops 
 Bezoeken aan musea, tentoonstellingen, theater 

 
Deel 8: Aspect dagelijks beheer en schuldbemiddeling 

 de afspraken naleven 
 afval  
 Plannen maken voor de toekomst 
 Budget en bewustmaking milieubewust verbruik  
 Schuldbemiddeling met de vzw BE.FACE 

 

Deel 9: Basiskennis informatica: 

https://www.mi-is.be/nl/sociale-activering/ocmw-stad-brussel-activiteit-schuldbemiddeling
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 De gebruikelijke woordenschat begrijpen en gebruiken 
 Een computer in- en uitschakelen 
 De verschillende toetsen van een klavier gebruiken 
 Een Worddocument opstellen en opslaan 
 Zijn plan kunnen trekken in Word (lay-out, lettertype, knippen/plakken, enz.) 
 Een afbeelding bewerken in Word  
 Een opzoeking doen op internet (google, google image, gmail, enz.) 
 Een mailadres aanmaken en dit kunnen gebruiken  
 De toepassingen gebruiken die het mogelijk maken om een stemopname te maken in het 

kader van onze activiteiten 
 Verbinding maken en een toepassing gebruiken die het mogelijk maakt om de activiteiten van 

het project te volgen via een videoconferentie  
 
 

Deel 10: Aspect in verband met de basiscompetenties om toegang te hebben tot tewerkstelling 

en/of een kwalificerende opleiding 

 De basiskennis Frans verbeteren (mondelinge communicatie, lezen, schrijven) 
 De basiskennis wiskunde verbeteren  

 
PRAKTISCHE ASPECTEN VAN DE MODULE:  

 Aantal teamleden: 4 VTE 

 Profiel teamleden: Sociale of pedagogische richting met ervaring in multiculturaliteit en 

groepsevenementen + ervaring in het onderwijzen van personen met lage taalcompetenties  

 Duur: Min. 21 uur per week – max. 15 deelnemers – tijdens een schooljaar 

 Plaats: OCMW Brussel– aangename lokalen  

 Materiaal: Normaal werkmateriaal (bureau, computer) + specifiek materiaal voor de 

groepssessies (projector, plastificeermachine, knutselmateriaal)  

KOSTEN:  

 Kosten materiaal en personeel: 4 VTE 

 Soort financiering: Eigen middelen – subsidie (Welke financieringsbron? Welke voorwaarden 

werden opgelegd?) 

Voor het project ontvangt het OCMW van de stad Brussel een subsidie van het Europees 

asiel, migratie en integratiefonds (AMIF) van de Europese Unie. Deze subsidie dekt 75 % van 

de personeelskosten. Bovendien subsidieert de POD Maatschappelijke Integratie 15 % van de 

personeelskosten en de resterende 10 % worden ten laste genomen door het OCMW van de 

stad Brussel.  

DE PLAATS VAN DE MODULE: Waar situeert de module zich in het geheel van het dagelijks werk van 

het OCMW? Maakt zij deel uit van een andere activiteitenstructuur?  

De module maakt deel uit van het project MOVE UP! van het OCMW van de stad Brussel. Deze 

module werd ontwikkeld door het OCMW in het kader van een subsidiëring van de Europese fondsen 

AMIF (Asiel, Migratie en Integratie). 

INSPIRATIEBRON: terrein – wetenschap – beide 

https://www.mi-is.be/nl/sociale-activering/ocmw-brussel-project-move
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DE VISIE VAN DE MODULE: Op welke principes is de module gebaseerd? Hoe ziet u de doelgroep of de 

activiteiten? Wat is belangrijk voor u bij de uitvoering van de module? 

 een open geest op de wereld, op de anderen en andere interessesferen ontdekken, via 
culturele bezoeken en thema’s die aan bod komen in de lessen is zeer belangrijk.  

 geslachten, culturen, godsdiensten mengen, levenswijzen, gewoontes van landen van 
herkomst en van het gastland ontdekken wordt aanzien als een meerwaarde.  

 Identiteit en burgerschap, zijn plaats vinden als burger door de persoon in zijn autonomie te 

ondersteunen met het oog op het vergroten van zijn sociale participatie  

 

BELANGRIJKE SUCCESFACTOREN: Wat moet aanwezig zijn voor een goede uitvoering van de 

module? Wat zijn de vereisten waaraan de module moet beantwoorden? 

 Wanneer er theoretische begrippen worden aangehaald in de opleiding, is het van essentieel 

belang ze in de praktijk te brengen om ervoor te zorgen dat ze worden geassimileerd: er 

wordt gebruik gemaakt van de ervaring van de deelnemers, alsook van rollenspelen, 

bezoeken, rollenspelsituaties, enz.  

 De synergie tussen de deelnemers is essentieel binnen het project. Het is goed dat niemand 

zich alleen voelt in wat hij/zij beleefd heeft. Dat is net de meerwaarde van het collectieve 

werk. 

 Iedereen is ook vrij om al dan niet te zeggen wat hij/zij beleeft, iedereen is vrij om zijn 

geschiedenis te vertellen. De groep is er om samen vooruit te gaan, maar iedereen moet zich 

goed voelen met de ervaring die hij meebrengt.  

EVALUATIE DEELNEMERS: Hoe evalueer je de voortgang van de deelnemers? 

Tijdens het traject vindt regelmatig een individuele evaluatie plaats tussen de opleiders van de groep 

en elke deelnemer. De eindevaluatie vindt plaats aan het eind van het traject. 

EVALUATIE VAN DE MODULE: Hoe wordt de module geëvalueerd? Geven de deelnemers feedback?  

Op het einde van elke module vullen de deelnemers een evaluatietabel in met smileys. Voor deze 

personen is het niet altijd gemakkelijk om zichzelf te evalueren. Daarom nemen de opleiders ook de 

tijd voor een evaluatie ad hoc in groep. 

SAMENWERKINGEN:  

 Partner 1: Dienst Schuldbemiddeling van het OCMW van Brussel - informatieve workshops – 

1X/ jaar  

 Partner 2: Arts&Publics – 3 workshops rond de ontdekking van het Belgisch erfgoed met het 

bezoek aan een museum – 1 à 2 X / jaar  

 Partner 3: Espace Culture et Développement ASBL – module digitale workshops voor de 

initiatief in informatica – 1X/ jaar 

 Partner 4: Bibliotheek van de Rijke Klaren – 4 workshops rond het boek – 1X/jaar 

 Partner 5: Les Jeudis du cinéma de Lire et Ecrire – film die een sociaal thema behandelt – 

verschillende keren / jaar 

 


