
   
 

  

Bent u werkzaam in het onderwijs, in counseling, in 
publieke organisatie op het terrein van de arbeidsmarkt 

of bent u werkgever 
 

Dan is igma 3 is voor u!  

 

 

 

Verkorten van de afstand tot de arbeidsmarkt voor 
jongeren die dreigen werkloos te worden/blijven 

en sociaal buitengesloten te worden – 
Ondersteuning van regionale netwerken. 
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De partners zullen de komende tijd 

de volgende activiteiten uitvoeren:  

 Pilot activiteiten opzetten met 

het curriculum en het 

trainingsmateriaal 

 Actualisering en verbetering van 

de website (output 5) 

 Verspreiden van de 

projectresultaten  

Vervolg 

Project partners: 

 

 

 

  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

www.dimitra.gr 
contact@dimitra.gr 

 
 
  
 
 
 

 
 
 

 

www.mmclearningsolutions.com 
eu@mmclearningsolutions.com 

www.documenta.es   
info@documenta.es 

www.revalento.nl 
info@revalento.nl 

 

  

 

  

 

Project Coordinator: 

 

 

Address: 
Bergsbrunnagatan 1, 753 23 

Uppsala, Sweden 

Tel. +46 18680000 

www.folkuniversitetet.se 

info.uppsala@folkuniversitetet.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

.Dit project is tot stand gekomen met steun van de Europese Commissie. De auteur is 

verantwoordelijk voor de inhoud van deze publicatie. De Commissie kan niet verantwoordelijk 

worden gehouden voor enig gebruik van de inhoud van deze publicatie.  Project Nummer 2015-1-

SE01-KA204-012244 

  

 

www.ecwt.eu 
info@ecwt.eu 

 

Coordinator and Partners 
 

 

www.smov.vn.ua  
spv.smov@gmail.com 

Volgende bijeenkomst van de partners: 

 De volgende bijeenkomst zal in november 2017 in Santander (Spanje), 

gehouden worden. Hier zullen de strategie en de voortgang van de 

pilotactiviteiten besproken worden. 
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Igma3 richt zich op het verbeteren van de kansen op de 

arbeidsmarkt voor jong volwassenen door betrokkenheid van alle 

partijen in het regionale netwerk (inclusief werkgevers) in het 

begeleidingsproces, om op maat gesneden leer/carrière kansen te 

bieden aan jong volwassenen. Dit zal worden bereikt door het 

geven van de volgende bijdrage / opbrengsten:  

Output 1: De igma3 methodologie voor professionals verrijkt met 

materiaal over toeleiding naar werk.  

Output 2: Een igma3 trainingsopzet voor regionale netwerk van 

betrokkenen.  

Output 3: Een nationaal rapport over de bestaande aanpak voor 

jong volwassenen en de rol van de verschillende regionale/lokale 

stakeholders in het begeleidingsproces  

Output 4: Brochure met marketing informatie voor werkgevers   

Output 5: Een website met toegang tot een E-Learning Platform 

met daarop igma3 Trainingsmateriaal.   

 

De partners hebben inmiddels output 1, 2 en 3 gerealiseerd en 

zijn volop bezig met de pilot en de verspreiding van de resultaten. 

Het belangrijkste eindresultaat bestaat uit een gedetailleerd 

curriculum en trainingsmateriaal en komt online beschikbaar in 

de partnertalen Grieks, Noors, Spaans, Oekraïens, Zweeds en 

Nederlands. 

 

 

Igma3 Voortgang 

 
Wat is er  

ontwikkeld 

Voordelen van igma3, 

zowel voor stakeholders 

als voor jongvolwassenen:  

 

 Stakeholder 

 Professionalisering  

 Verbetering van de 

administratieve routine in 

loopbaancounseling 

 Effectievere loopbaan- 

begeleiding en 

arbeidsplaatsbegeleiding.  

 

 Jong volwassenen 

 Faciliteren van het 

leerproces door een flexi-

bele methodologie aange- 

past aan wensen en 

mogelijkheden 

 Verbeterde kansen op 

onderwijs met focus op 

aansluitend werk 
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 Recent is het trainingsmateriaal beschikbaar gekomen. Dit materiaal bestaat uit 5 Modules:  

o Module 0: Introductie  

o Module 1: De igma methodologie 

o Module 2: Carrière counselling en coaching volgens de igma methodologie 

o Module 3: igma - individuele profilering en assessment naar de arbeidsmarkt en onderwijs 

o Module 4: igma - betrokkenheid van de werkgever.  

Het trainingsmateriaal bevat een aantal oefeningen, leessuggesties en presentaties en video’s die gebruikt 

kunnen worden door de professionals tijdens de training. Samen vormen de materialen een totaalpakket dat 

geschikt is voor trainers die een training willen geven in de igma methodologie.  

 

Het materiaal is vertaald in de partnertalen en in online vorm voor de pilots beschikbaar gemaakt in een 

digitale leeromgeving (Learning Management System Platform). Daarnaast is er ook een methodologisch 

handboek geschreven (output 1).  

Dit handboek zal in de komende internationale vergadering in Santander besproken en gefinaliseerd worden. 

In die vergadering zal ook de structuur van de pilots besproken worden ( een afwisseling van les sessies in 

groepsvorm afgewisseld met gebruik va het online materiaal. 

 

IGMA3 Curriculum voor regionale stakeholders: 

De 4e projectbijeenkomst in 

Tilburg, Nederland op 8 en 9 

juni 2017.  

Het voornaamste agendapunt 

betrof de uitwisseling en 

discussie over oefeningen en 

het ondersteunende 

materiaal; voor de 

verschillende modules. 

Meer informatie over igma 3: www.igma3.eu  

 

http://www.igma3.eu/

