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DIGITALE VAARDIGHEDEN 
TE ONTWIKKELEN Erasmus+



         Studies laten zien dat een groter aantal vrouwen 
in de ICT-sector een posi�ef effect zal hebben op de 
digitale sector, de vrouwen zelf en de Europese 
economie. Hier is verandering van beleid voor nodig, 
met name vanwege de alarmerende afname van 
vrouwelijke ICT-afgestudeerden en de beperkte 
representa�viteit van vrouwen in de STEM*-sector.

DE GENDERKLOOF IN DE ICT 
SECTOR AANPAKKEN

DOELSTELLINGEN
Het doel is om volwassen vrouwen te helpen hun 
digitale vaardigheden te verbeteren om ze zo een 
sterkere posi�e op de arbeidsmarkt te geven door de 
ontwikkeling van belangrijke vaardigheden en 
kwalifica�es. Daarnaast hee� het project als doel om 
de nieuwe genera�e van jonge meiden met sterke 
digitale vaardigheden aan te moedigen om voor de 
STEM-sector te kiezen. Op deze manier kan de 
genderkloof in de ICT-sector worden aangepakt.

VOORDELEN
- Het creëren van een geïntegreerd..................... 
trainingsprogramma om volwassen vrouwen te 
helpen digitale vaardigheden te ontwikkelen met als 
doel de par�cipa�e van vrouwen in de STEM*/ICT-
sector te bevorderen.............................................

- Het project wil ook jonge meiden betrekken bij het 
leerproces. Zij fungeren als mentor voor hun moeder 
en helpen hen op weg in de digitale wereld van 
vandaag die van belang is voor zowel hun persoonlijke 
als hun professionele leven.

De verantwoordelijkheid voor deze brochure ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

INNOVATIEF

In alle 7 partnerlanden (Engeland, België, Bulgarije, 

Italië, Nederland, Roemenië en Slovenië) worden 

trainingsevenementen georganiseerd waarbij 

volwassen vrouwen en hun jonge dochters zullen 

samenwerken om een videogame te testen die 

gericht is op prak�sch en ac�ef leren.

1 Trainingsprogramma en profiel

2
Interactieve trainingsomgeving met 
video game

3 Training Kit

Een nieuw trainingsprogramma en profiel op basis van een innova�eve combina�e 
van ICT-tools en workshops waarbij volwassen vrouwen leren van hun dochters 
(sociaal leren)...........................................  ......................  ......................  ...................

De trainingscursus wordt gekenmerkt door mo�verend, snel en efficiënt leren om 
zo de betrokkenheid van de leerling te vergroten. De trainingsomgeving is een online 
pla�orm waarop mensen kunnen samenwerken en kennis kunnen delen.

Een systeem voor de erkenning van de verworven vaardigheden en kennis op basis 
van Open Badges (lees meer over Open Badges op h�ps://openbadges.org/). 
Een virtuele community in elk partnerland, de Social Learning Community, 
gee� vrouwen de mogelijkheid om hun leerproces en bijkomende ..........
interesses, dilemma's, problemen en oplossingen met elkaar te delen en.................
te bespreken.

w w w . w o m e n p o w e r c o d e . e u

STEM* is de Engelse a�or�ng voor Science, 

Technology, Engineering en Math. In het 

Nederlands betekent dit Wetenschap, 

Technologie, Engineering en Wiskunde.
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