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Het Projectteam 

DOEL VAN HET PROJECT  

RevoT heeft tot doel: 

 De activiteiten voor de integratie van vluchtelingen te verbeteren 

en uit te breiden door het opsporen van goede praktijken van de 

beroepsopleiding en -begeleiding voor deze doelgroep. 

 Kennis over en begrip voor de verschillende situaties en kaders die 

zich richten op de integratie van vluchtelingen in de deelnemende 

landen te bevorderen. 

 Ervaring mogelijk te maken en als gevolg daarvan het bewustzijn te 

verdiepen dat de integratie van vluchtelingen een uitdaging en taak 

voor Europa is. 

 Steun te verlenen aan netwerken op Europese schaal in het kader 

OVERZICHT  

Veel landen in Europa zien zich geconfronteerd met de uitdaging om de 

vluchtelingen te integreren. Anders zouden uitsluiting en sociale nood het 

pad effenen voor sociale problemen, criminaliteit en extremisme. Vluchtelin-

gen kunnen in sommige Europese landen een bron zijn om ge-kwalificeerde 

medewerkers te werven. De taal van het gastland leren en inburgeren is de 

eerste stap, maar de arbeidsmarkt binnengaan is een stap verder. Een suc-

cesvolle integratie op de ar-beidsmarkt levert niet alleen de nodige materiële 

middelen op die het mogelijk maken om het leven in te richten en in sociale 

verbanden te integreren.  

 Beroepsopleidingen, welzijn-

swerk, vrijwilligersorganisaties 

en het UWV bie-den een scala 

aan programma's en projecten 

gericht op integratie. Maar instel-

lingen werken vaak naar eigen 

inzicht en los van andere. Op Eu-

ropees niveau probeert elk land 

om de uitdagingen van de inte-

gratie van vluch-telingen op zijn 

eigen manier tegemoet te treden 

en kijkt uitsluitend wan-trouwend 

over de grenzen .  

DE UITKOMSTEN  

Aan het eind zullen we een verzameling van best practices publiceren ge-

richt op de integratie van vluchtelingen in de beroepsopleiding en in de ar-

beidsmarket. U kunt het boekje op onze website vinden. Bovendien zullen 

we de basis leggen voor een Europees netwerk voor uitwisseling over de 

integratie van vluchtelingen en voor het later ont-wikkelen van de ondersteu-

ning van projecten. Het project Vluchtelingen en Beroepsopleiding  

Refugees in Vocational Training RevoT  

wordt gefinancierd door de Europese Unie. Het project werkt onder leiding 

van Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule Hannover  

Informatie  

In Nederland is de stichting Participatie in Diversiteit 

partner in dit verband  

Voortmansplein 28, 7523CN Enschede  

http://pid.vpweb.nl  

Telephone: +31 511 28600647  

Contact: Dogan Soykan  

soykan@multi-elan.nl  

Meer informatie op onze projectwebsite:  

www.revot.jimdo.com  


