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IMMERSE lanceert een online digitale databank van goede 

praktijken op nationaal en EU-niveau 

● De database is vrij toegankelijk via de website van het IMMERSE-project en bevat meer 

dan 100 bronnen. 

● De ODD is bedoeld voor beleidsmakers en onderwijsprofessionals die betrokken zijn bij 

de integratie van vluchtelingen- en migrantenkinderen. 

IMMERSE heeft zijn online databank gelanceerd met meer dan 100 hulpmiddelen voor het identificeren 

van ondersteunende omgevingen, onderwijsvoorwaarden en praktische materialen voor schoolleiders, 

leerkrachten, opvoeders en sociale professionals die betrokken zijn bij de sociaal-educatieve integratie 

van vluchtelingen- en migrantenkinderen. 

 

Het platform, beschikbaar op de website van dit Horizon 2020-project in het Nederlands, Engels, Frans, 

Duits, Grieks, Italiaans en Spaans, bevat een uitgebreide compilatie van 60 goede praktijken, en 

beleidsdocumenten, projecten, methodologieën, pedagogische benaderingen, middelen en 

instrumenten.  Deze compilatie biedt een interessant overzicht van lokale, nationale en Europese 

initiatieven gericht op de sociaal-educatieve integratie van migranten- en vluchtelingenkinderen. Ze zal 

ook bijdragen tot de ontwikkeling van een reeks aanbevelingen voor beleidsmakers en de onderwijssector.  

 

De databank biedt een navigatiemenu om middelen te zoeken aan de hand van vier criteria: categorie 

middelen, land van oorsprong of uitvoering, taal, en overeenstemming met de resultaten van het IMMERSE 

Dashboard van indicatoren voor sociaal-educatieve integratie. In de databank kan ook worden gezocht 

op woorden en concepten die door de gebruiker worden gekozen door een willekeurige tekst in te typen in 

het veld "Tekst zoeken". 

 

Deze compilatie van middelen die via een digitaal platform worden aangeboden en voor alle gebruikers 

toegankelijk zijn, is een van de innovatieve digitale doelstellingen van het IMMERSE-project in het kader 

van zijn missie om belanghebbenden te ondersteunen die betrokken zijn bij de sociaal-educatieve 

integratie van vluchtelingen- en migrantenkinderen in Europa, teneinde de opbouw van inclusieve en 

samenhangende samenlevingen te bevorderen. 

 

IMMERSE is een door de Europese Commissie via het Horizon 2020-programma gefinancierd project 

waarbij 11 organisaties uit 6 landen (België, Duitsland, Griekenland, Italië, Ierland en Spanje) betrokken zijn 

en dat in december 2018 van start is gegaan en in november 2023 wordt afgerond. 
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IMMERSE wil de sociaal-educatieve integratie van vluchtelingen- en migrantenkinderen in Europa 

verbeteren door nieuwe indicatoren en instrumenten te ontwikkelen waarin het perspectief van kinderen, 

hun families en de onderwijsgemeenschap is verwerkt. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Active Citizen Europe vzw, partner van het IMMERSE Consortium. 

E: contact@activecitizeneurope.org 

• Meer informatie op de IMMERSE-website: https://www.immerse-h2020.eu/  

• Online digitale databank IMMERSE: https://www.immerse-h2020.eu/nl/goede-praktijken-inzake-de-

integratie-van-kinderen-van-vluchtelingen-en-migranten/ 

• IMMERSE Dashboard van indicatoren: https://www.immerse-h2020.eu/nl/immerse-dashboard-van-

indicatoren-inzake-de-integratie-van-kinderen-van-vluchtelingen-en-migranten/ 

https://www.immerse-h2020.eu/

