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DE JOB LANGUAGE KIT VOOR MIGRANTEN IS KLAAR! 

Makkelijk te gebruiken hulpmiddel om Nederlands te leren en 
voor oriëntatie en integratie op de arbeidsmarkt! 

 

 

 

 
De Job Language Kit is een educatief en informatief taalhulpmiddel. De kit is ontwikkeld 
als een multimediaproduct, dat de gebruiker helpt en in staat stelt om te communiceren 
over arbeid gerelateerde onderwerpen. Aan de hand van een gevarieerde aanpak – 
papieren lesmaterialen, interactieve middelen en een mobiele app – leert en ontwikkelt 
de gebruiker nieuwe taalvaardigheden. Het digitale materiaal is verkrijgbaar via de 
website www.workit-project.eu.  

Dit product wordt gratis verschaft aan migranten en organisaties die werken op het 
gebied van taaleducatie en job coaching van migranten. 
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Huidige Activiteiten 

In de periode april-juni zullen de WorKit partners een seminar met trainingen en workshops 
organiseren in de partnerlanden, om zo de ontwikkelde producten te presenteren en de 
werking ervan uit te leggen. Voor (vrijwillige) taaldocenten die werken met migranten 
zullen trainingen worden georganiseerd om hen te leren hoe ze de Job Language Kit toe 
kunnen passen in de praktijk, zowel voor on- als offline gebruik. 

Doel van de seminars is om de ontwikkelde producten binnen WorKit te presenteren aan 
het publiek en hen tevens de mogelijkheid bieden om te netwerken over zaken als 
taaleducatie en integratie van migranten. 

De seminars worden onder meer georganiseerd voor personen en organisaties die werken 
met migranten of actief zijn in volwasseneducatie, taalcentra en integratiebureaus, 
vertegenwoordigers uit migrantengemeenschappen en arbeids- en uitzendbureaus.  

 

What’s next… 

De eindconferentie van het project vindt plaats op 7 juni 2017 in Rotterdam. 
Vertegenwoordigers van migrantengemeenschappen en organisaties en personen die 
werken op het gebied van integratie en volwasseneducatie worden uitgenodigd om 
hieraan deel te nemen en hun ervaringen met de WorKit producten en activiteiten te 
delen. Gedurende de conferentie zullen zogenaamde ‘good practices’ op het gebied van 
integratie door middel van taallessen worden gepresenteerd en deelnemers uitgenodigd 
om hun ervaringen te delen. 
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For more information on the project, please visit www.workit-project.eu  
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