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Train Intercultural 

Mediators 

for a Multicultural 

Europe! 

Meer informatie: 

 

www.mediation-time.eu 

http://www.mediation-time.eu


E u r o p a  w o r d t 

cu ltu re e l s te eds 

diverser. Begrip en 

vertrouwen tussen 

m e n s e n  v a n 

v e r s c h i l l e n d e 

herkomst is daarom 

zeer belangrijk.  

In heel Europa werden, als onderdeel 

van de EU- integ raties tra teg ie, 

interculturele bemiddelaars opgeleid 

en tewerkgesteld in de sociale sector, 

het onderwijs en de gezondheidszorg. 

De voordelen van interculturele 

bemiddeling voor migranten en 

etnische minderheden worden door alle 

stakeholders  erkend. We hebben 

echter geen duidelijk beeld  van de 

ervaring die in Europa in dit domein 

vergaard werd. Evenmin wordt 

interculturele bemiddeling als een 

du ide l i jk  o ms ch re ve n b e ro e p 

beschouwd. Dit leidt vaak tot minder 

goede d iens tve rlening en een 

inefficiënt gebruik van middelen.  

Het           project. 

 

Het TIME-project –  Train  Intercultural  Mediators 

for a Multicultural Europe is een strategisch 

Erasmus+ partnerschap voor innovatie en de 

uitwisseling van goede praktijken in VET.     

Het   project  beoogt de promotie van   de 

standaardisering van de opleiding van de interculturele 

bemiddelaars en de verdere professionalisering van het 

beroep door middel van de volgende activiteiten:  

 

 Onderzoek over interculturele bemiddeling voor 

migranten en etnische minderheden in Europa 

 Beschrijving van 10 goede praktijken in Europa en 

aanbevelingen voor transfer  

 Een gids over het wenselijke profiel voor 

interculturele bemiddelaars en de daarmee 

verbonden leerdoelstellingen 

 Een volledig opleidingsprogramma voor 

interculturele bemiddelaars afgestemd op EQF, 

NQF’s, ECVET 

 Een opleidingsprogramma voor de opleiders van 

de interculturele bemiddelaars 

 Aanbevelingen voor de validering, certificering en 

accreditering van de opleiding tot intercultureel 

bemiddelaar.  

 

Het project-partnerschap verenigt instellingen uit 

Griekenland, Oostenrijk, België, 

Duitsland, Italië, Polen en Portugal.  

 

 

 

Het project loopt van 9.2014-8.2016 

 

Hoe kan u uw voordeel doen 

met de producten? 

 

Opleiders, regionale 

overheden, sociale diensten, 

gezondheidszorginstellingen, 

en NGOs die met migranten 

en etnische minderheden 

werken, zullen kunnen 

beschikken over modulaire 

opleidingsmodules voor interculturele 

bemiddelaars die aan Europese 

standaarden voldoen. Op die manier kan 

aan de locale en regionale behoefte aan  

bemiddeling tegemoet gekomen worden op 

een aangepaste en betrouwbare wijze die 

zowel de professionals als de migranten en 

etnische minderheden empowert. 

 

  Interculturele bemiddelaars in alle landen 

van het partnerschap zullen profiteren van 

het  opleidingsmateriaal dat op de website 

van het project gratis beschikbaar zal zijn 

en van de inspanningen voor de promotie 

van de  professionalisering van hun beroep. 
 

 

Researchers en beleidsmakers  

Zullen profiteren van de presentatie van 

goede praktijken op Europees niveau en de 

holistische benadering van interculturele 

bemiddeling door TIME. 


