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Voorwoord 

Met genoegen presenteer ik u onze opleidingscatalogus! 

Bij het Asielagentschap van de Europese Unie (EUAA) ondersteunen wij de lidstaten door 
juridische, technische, adviserende en operationele bijstand te verlenen om ervoor te zorgen 
dat eenieder die om internationale bescherming verzoekt, in de hele EU eerlijk en gelijk wordt 
behandeld. De bijstand neemt vele vormen aan en een van de belangrijkste beschikbare 
instrumenten is het Europees asielcurriculum. 
 
Dit opleidingsprogramma is specifiek ontworpen voor asiel-, opvang- en andere ambtenaren 
die werkzaam zijn in de lidstaten en geassocieerde landen die de betreffende regelingen 
toepassen. In het kader van een strategie voor externe samenwerking is het Europees 
asielcurriculum een van de instrumenten voor capaciteitsopbouw ter ondersteuning van de 
nationale asiel- en opvangdiensten van derde landen. Het doel ervan is cursisten te helpen een 
gemeenschappelijk begrip van de EU- en internationale normen op dit gebied te ontwikkelen 
door hun de vaardigheden bij te brengen die nodig zijn om snelle en eerlijke procedures te 
waarborgen. 
 
De opleidingsmodules van het curriculum vormen ook de basis voor opleidingen die worden 
gegeven in een operationele context die de nationale overheden voorbereidt op de uitvoering 
van hun taken uit hoofde van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel of om de 
onevenredige druk van migratiestromen doeltreffend te beheersen. Door gemeenschappelijke 
beroepsopleidingen aan te bieden, streeft het EUAA ernaar de nationale asiel- en 
opvangpraktijken beter op elkaar af te stemmen. 
 
In deze opleidingscatalogus vindt u een uitgebreide samenvatting van alle opleidingsmodules 
en de talen waarin ze beschikbaar zijn. De catalogus bevat ook essentiële informatie over elke 
module, zoals de doelgroep, de duur, de leerresultaten, het overzicht en het doel. 
 
Het EUAA introduceert vrijwillige beoordelingen als eerste stap 
naar een situatie waarin specifieke kwalificaties kunnen 
worden aangeboden aan functionarissen die werkzaam zijn op 
het gebied van asiel en opvang. Door de beoordelingen 
succesvol af te leggen, tonen cursisten aan dat zij de beoogde 
leerresultaten hebben behaald en geven zij hun werkgever het 
vertrouwen dat zijn ambtenaren over de kennis en 
vaardigheden beschikken die nodig zijn voor de uitvoering van 
het gemeenschappelijk Europees asielstelsel in de lidstaten. 
Informatie over de beoordelingsstrategie vindt u op de 
pagina’s van de opleidingsmodules waarvoor al beoordelingen 
beschikbaar zijn. 
 
Ik wens u veel succes in uw leerproces! 
Rachelle Cortis 
Hoofd van het Centrum voor opleiding en professionele ontwikkeling van het EUAA (a.i.) 
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Inleiding tot het Europees asielcurriculum 

Het Europees asielcurriculum heeft een breed scala aan modules die het hele gebied van 
internationale bescherming bestrijken. Het curriculum omvat: 

• kernmodules die betrekking hebben op de essentiële kennis die asielambtenaren 
nodig hebben; 

• een reeks modules voor opvangambtenaren; 

• basis- en inleidende modules voor personen die beginnen te werken op het gebied 
van internationale bescherming of personen uit andere sectoren die regelmatig 
asielzaken behandelen, zoals registratiefunctionarissen; 

• vervolg- en gespecialiseerde modules die ervaren ambtenaren in staat stellen hun 
vaardigheden te verbeteren of zich te specialiseren in een bepaald vakgebied, zoals 
kwetsbaarheid; 

• cursussen voor opleiders – we gebruiken een ‘train-de-trainer’-methode om opleiders 
te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun vaardigheden, kennis en competenties 
voor het opleiden van personeel van nationale overheden, waardoor een 
multiplicatoreffect wordt gecreëerd. 

 

De modules zijn ontwikkeld in het kader van het rechtsinstrument van het gemeenschappelijk 
Europees asielstelsel (CEAS) – het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen (het 
Vluchtelingenverdrag) van 1951 – en het bijbehorende protocol en andere relevante 
internationale en Europese wetgeving. Het Asielagentschap van de Europese Unie (EUAA) 
beschikt over expertise van zijn kenniscentrum voor asiel en operationeel 
ondersteuningscentrum en werkt nauw samen met deskundigen uit de lidstaten en externe 
deskundigen met uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van de specifieke 
onderwerpen. De opleidingsmodules worden geëvalueerd door de EUAA-referentiegroep, 
waarvan de leden bestaan uit deskundigen van de Europese Raad voor vluchtelingen en 
ballingen, het Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor vluchtelingen 
en de Europese Commissie. 

Het doel van het EUAA is om de cursisten en hun bestuursorganen bij al zijn activiteiten 
centraal te stellen. Dit zorgt ervoor dat de aangeboden opleiding authentiek is en aansluit op 
de dagelijkse taken van de beoogde cursisten door gebruik te maken van een 
competentiekader voor asiel en opvang, dat bekend staat als het Europees sectoraal 
kwalificatiekader (ESQF) voor asiel- en opvangfunctionarissen. De matrix van 
onderwijsnormen bepaalt wat asiel- en opvangambtenaren aan het einde van een 
opleidingscyclus moeten weten of kunnen doen om een kwalificatie te behalen. Deze 
leerresultaten zijn afgestemd op de taken die in de desbetreffende beroepsnormen zijn 
vastgesteld. Dezelfde matrix wordt ook gebruikt om het leerniveau te bepalen, aangezien het 

https://euaa.europa.eu/publications/european-sectoral-qualifications-framework-educational-standards
https://euaa.europa.eu/publications/european-sectoral-qualifications-framework-occupational-standards
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is afgestemd op de niveaus van het Europees kwalificatiekader (EKK)1. Deze op leerresultaten 
gebaseerde aanpak zorgt ervoor dat elke opleidingsmodule gericht is op de kennis, 
vaardigheden en/of verantwoordelijkheid en autonomie die de ambtenaren van de lidstaten2 
nodig hebben om hun taken efficiënt en doeltreffend uit te voeren. 

De opleidingsmodules worden via verschillende media aangeboden. Bij de meeste modules 
wordt gebruikgemaakt van een gemengde leermethode (face-to-face lessen met een opleider 
in combinatie met online en zelfstandig leren). Sommige modules hebben alleen een 
onlinecomponent, waarmee cursisten in hun eigen tempo kunnen leren, terwijl andere via 
webinars worden aangeboden. 

In artikel 8, lid 4, van de EUAA-verordening is bepaald dat het agentschap ervoor moet zorgen 
dat de opleiding die het verstrekt, van hoge kwaliteit is. Met andere woorden, in de opleiding 
van het EUAA worden kernbeginselen en beste praktijken vastgesteld om te zorgen voor een 
grotere convergentie van administratieve methoden, besluiten en rechtspraktijken. Het EUAA 
zet zich daarom ten volle in voor de handhaving van de hoogste kwaliteits-, efficiëntie- en 
transparantienormen zoals uiteengezet in zijn opleidings- en leerstrategie, die ten uitvoer 
wordt gelegd door middel van zijn kwaliteitsborgingskader voor opleiding. Dit kader brengt de 
opleidingsactiviteiten van het EUAA in overeenstemming met de Europese normen en 
richtsnoeren voor kwaliteitsborging op het gebied van onderwijs en beroepsopleiding. Het 
agentschap werkt nauw samen met de lidstaten om ervoor te zorgen dat deze normen 
worden gehandhaafd voor alle aangeboden opleidingen. 

De opleidingsmodules worden ontwikkeld in het Engels, met de mogelijkheid om ze in andere 
talen te vertalen. 

 

1 Raadpleeg het Europees kwalificatiekader (EQF) (Europass) voor meer informatie. Wellicht vindt u het ook nuttig 
om hier te zien hoe uw nationale kwalificatiekader is afgestemd op het EKK. 

2 De termen ambtenaar en functionaris worden in deze publicatie door elkaar gebruikt. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4e8acf5d-41eb-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj
https://euaa.europa.eu/publications/euaa-training-and-learning-strategy
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feuropa.eu%2Feuropass%2Fen%2Feuropean-qualifications-framework-eqf&data=05%7C01%7C%7C619c17f3092248ff67ce08dac18a73b9%7Cd19e4243f4804af5889971f10798d806%7C0%7C0%7C638035097630674901%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=O%2FbiiaUUcF8O2FUmr7UNHVxW9jCUPLt4XloIgy123Jw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feuropa.eu%2Feuropass%2Fen%2Fcompare-qualifications&data=05%7C01%7C%7C619c17f3092248ff67ce08dac18a73b9%7Cd19e4243f4804af5889971f10798d806%7C0%7C0%7C638035097630674901%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BbY5jeZtyTtz0rnOErjcsxoP7SquPieaZ2z3mvl0lU8%3D&reserved=0
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Een vertaling aanvragen voor een 
opleidingsmodule van het Europees 
asielcurriculum 

Twee keer per jaar doet het Centrum voor opleiding en professionele ontwikkeling een open 
oproep aan lidstaten die wensen dat het EUAA een vertaling van opleidingsmodules in hun 
taal bekostigt. 

Vertaalverzoeken worden beoordeeld door een intern comité en gerangschikt op basis van 
verschillende criteria, zoals de versie van de aangevraagde module, het aantal deelnemers 
per module ten opzichte van de omvang van de asielautoriteit van de lidstaat, gegevens over 
de uitvoering en het gebruik van het Europees asielcurriculum in het verleden, en het budget. 
Wanneer een opleidingsmodule wordt vertaald, worden alle onderdelen vertaald en worden 
eventuele video’s of animaties ondertiteld. 

Het duurt 6 tot 8 maanden om alle onderdelen van een opleidingsmodule te vertalen, 
afhankelijk van de lengte van de opleidingsmodule, eventuele eerder vertaalde versies, de 
werklast, de tijd van het jaar en andere middelen. Nadat een module is vertaald, duurt het nog 
eens 8 tot 10 weken om deze online in te richten. Dringende verzoeken worden per geval 
behandeld. 
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Kom ik in aanmerking voor de 
opleidingsmodules van het Europees 
asielcurriculum? 

Bent u als asiel- of opvangfunctionaris werkzaam voor een nationale autoriteit, neem dan 
contact op met uw nationale contactpunt voor opleiding. Dat zal u informeren over 
toekomstige opleidingen die worden georganiseerd door zowel het EUAA als op nationaal 
niveau. Bent u niet als asiel- of opvangfunctionaris werkzaam voor een nationale autoriteit, 
dan komt u mogelijk toch in aanmerking voor opleiding als uw taken onder de 
beroepsnormen vallen. 

Meer informatie vindt u op de landingspagina van het leerbeheersysteem van het EUAA, op 
onze website of in de regels voor deelname aan EUAA-opleidingen, of neem contact met ons 
op via training@euaa.europa.eu. 

Raadpleeg de opleidingsplannen voor meer gedetailleerde informatie over de planning van 
de door het EUAA georganiseerde opleidingen. Voor nationale opleidingsplannen kunt u 
terecht bij uw nationale contactpunt voor opleiding. 

https://euaa.europa.eu/publications/european-sectoral-qualifications-framework-occupational-standards
https://training.euaa.europa.eu/lms/
https://euaa.europa.eu/training/about-euaa-training-and-professional-development
mailto:training@euaa.europa.eu
https://euaa.europa.eu/training/training-activities
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Basismodules 
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Inleiding tot communicatie voor asiel- en 
opvangfunctionarissen 

Het doel van deze module is om asiel- en 
opvangprofessionals de nodige ‘soft skills’ bij te 
brengen om een doeltreffende interpersoonlijke 
communicatie te waarborgen. 

Deze module is gericht op de kernbeginselen van de 
communicatietheorie en ondervragingstechnieken in 
interculturele asielcontexten. Ook wordt ingegaan op 
de beginselen van interpersoonlijke communicatie, 
het effect van non-verbale communicatie en de meest 
doeltreffende soorten vragen om informatie te 
verkrijgen. In de module wordt uitgelegd hoe culturele 
diversiteit het communicatieproces kan beïnvloeden 
en worden technieken geïntroduceerd die het risico 
op miscommunicatie in een multiculturele omgeving 
verminderen. 

 

LEERRESULTATEN 

1. Doeltreffende communicatietechnieken 
vaststellen om informatie te verstrekken en 
asielzoekers ertoe te brengen hun verhaal te 
vertellen 

2. Communicatie-interventies bepalen die in 
asielcontexten van belang zijn om 
communicatiestoornissen vanwege interculturele 
verschillen zoveel mogelijk te beperken 

 

De module wordt online aangeboden, waarbij 
cursisten zelf hun tempo bepalen. 

De beoordelingsstrategie is gebaseerd op één 
beoordeling aan het einde van de module. De vragen 
zijn meerkeuzevragen, waarvan sommige gebaseerd 
zijn op scenario’s, en testen de elementen van beide 
leerresultaten. 

 

DOELGROEP 
Asiel- en 
opvangfunctionarissen 

 

ESQF-NIVEAU 
Niveau 5 

 

DUUR 
4,5 uur online leren, 
3 uur zelfstandig leren 
(essentiële literatuur) – 
1 uur 
beoordelingstaken 

 

TALEN 
Engels, Portugees, 
Maltees, Grieks, 
Spaans 

 

VERSIE 
Versie 1 (2022) 

 

TOELATINGSEISEN EN 
VOORWAARDEN 
Als toelatingseis, elke 
kwalificatie van EKK-
niveau 4 of 
gelijkwaardig 
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Inleiding tot ethische en beroepsmatige normen 

Het doel van deze module is asiel- en 
opvangfunctionarissen te helpen de beginselen van 
vertrouwelijkheid en verantwoordingsplicht te 
doorgronden en hen bekend te maken met 
gedragingen om professionele en respectvolle 
dienstverlening op de werkplek te waarborgen. 

Deze module is gericht op de grondbeginselen van 
beroepsnormen, gedragscodes en waarden op het 
gebied van asiel en opvang. 

 

LEERRESULTATEN 

1. Ethische en beroepsmatige normen, met inbegrip 
van vertrouwelijkheid, herkennen in verband met 
asiel en opvang 

2. Aspecten van culturele diversiteit en gevoeligheid 
herkennen in asielgerelateerde professionele 
situaties 

3. Inbreuken op asielgerelateerde gedragscodes en 
waarden en de mogelijke gevolgen ervan 
herkennen 

4. Gedragingen vaststellen die een professionele en 
respectvolle dienstverlening bevorderen in 
multiculturele contexten op asiel- en 
opvanggebied 

 

De module wordt online aangeboden, waarbij 
cursisten zelf hun tempo bepalen. 

De beoordelingsstrategie is gebaseerd op casestudy’s 
uit de context van asiel en opvang die ethische of 
professionele uitdagingen met zich meebrengen die 
typerend zijn voor de werkomgeving. De vragen zijn 
meerkeuzevragen en gebaseerd op scenario’s, en 
testen de elementen van beide leerresultaten. 

 

DOELGROEP 
Asiel- en 
opvangambtenaren 

 

ESQF-NIVEAU 
Niveau 5 

 

DUUR 
5 uur online leren, 1 uur 
zelfstandig leren 
(essentiële literatuur) 
en 1 uur 
beoordelingstaken 

 

TALEN 
Engels, Portugees, 
Grieks, Slowaaks, 
Maltees, Spaans 

 

VERSIE 
Versie 1 (2022) 

 

TOELATINGSEISEN EN 
VOORWAARDEN 
Als toelatingseis, elke 
kwalificatie van EKK-
niveau 4 of 
gelijkwaardig 
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Inleiding tot het rechtskader inzake grondrechten en 
internationale bescherming in de EU 

Het doel van deze module is om asiel- en 
opvangprofessionals basiskennis te verschaffen over 
de belangrijkste wettelijke bepalingen inzake 
internationale bescherming in de Europese Unie en de 
meest relevante grondrechten in het kader van de 
toegang tot asielprocedures, namelijk non-refoulement 
en het recht op asiel. 

Deze module is gericht op de twee belangrijkste 
grondrechten die relevant zijn voor de toegang tot de 
asielprocedure en op de vijf pijlers van het CEAS. Het 
bevat ook de belangrijkste definities van personen die 
om internationale bescherming verzoeken en 
personen die internationale bescherming genieten en 
de belangrijkste stappen van de asielprocedure. 

 

LEERRESULTATEN 

1. De belangrijkste grondrechten herkennen die 
relevant zijn voor toegang tot de asielprocedure 

2. De hoofddoelen vaststellen van de 
rechtsinstrumenten waarin het gemeenschappelijk 
Europees asielstelsel voorziet 

 

De module wordt online aangeboden, waarbij 
cursisten zelf hun tempo bepalen. 

De beoordelingsstrategie is gebaseerd op één 
beoordeling aan het einde van de module. De vragen 
zijn meerkeuzevragen, waarvan sommige gebaseerd 
zijn op scenario’s, en testen de elementen van beide 
leerresultaten. 

 

DOELGROEP 
Asiel- en 
opvangfunctionarissen 

 

ESQF-NIVEAU 
Niveau 5 

 

DUUR 
8 uur online leren, 
1 uur zelfstandig leren 
(essentiële literatuur) 
en 2 uur 
beoordelingstaken 

 

TALEN 
Engels, Portugees, 
Grieks, Maltees, 
Spaans 

 

VERSIE 
Versie 1 (2022) 

 

TOELATINGSEISEN EN 
VOORWAARDEN 
Als toelatingseis, elke 
kwalificatie van EKK-
niveau 4 of 
gelijkwaardig 

 
 

 

Inleiding tot kwetsbaarheid 

Het doel van deze module is om asiel- en 
opvangfunctionarissen de benodigde kennis en 
vaardigheden bij te brengen voor het vroegtijdig  

DOELGROEP 
Asiel- en 
opvangfunctionarissen 
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identificeren van verzoekers om internationale 
bescherming die mogelijk kwetsbaar zijn en bijzondere 
behoeften hebben die moeten worden vervuld. 

Deze module is gericht op het begrip kwetsbaarheid in 
de asielcontext en de belangrijkste categorieën 
potentieel kwetsbare verzoekers om internationale 
bescherming in overeenstemming met het rechtskader 
van de EU. Ook wordt ingegaan op de meest 
voorkomende indicatoren van bijzondere behoeften 
van personen die om internationale bescherming 
verzoeken, hoe deze behoeften in kaart kunnen 
worden gebracht en wat de gevolgen zijn als dit wordt 
verzuimd. 

 

LEERRESULTATEN 

1. Beseffen hoe het begrip “kwetsbaarheid” van 
toepassing is in asielcontexten 

2. De categorieën en hoofdindicatoren van 
kwetsbaarheid herkennen in verband met asiel 

3. Personen vaststellen die mogelijk bijzondere 
behoeften hebben in verband met asiel 

 

De module wordt online aangeboden, waarbij 
cursisten zelf hun tempo bepalen. 
De beoordelingsstrategie is gebaseerd op twee 
beoordelingen. De eerste beoordeling is gebaseerd 
op kennis en bestaat uit meerkeuzevragen. De tweede 
beoordeling is gebaseerd op een scenario en bestaat 
uit een casestudy waarin cursisten de relevante 
indicatoren uit een checklist moeten identificeren. 

 

ESQF-NIVEAU 
Niveau 5 

 

DUUR 
9 uur online leren, 
3 uur zelfstandig leren 
(essentiële literatuur) 
en 1 uur summatieve 
beoordeling 

 

TALEN 
Engels, Spaans, 
Maltees 

 

VERSIE 
Versie 1 (2022) 

 

TOELATINGSEISEN EN 
VOORWAARDEN 
Succesvolle afronding 
van Inleiding tot het 
rechtskader inzake 
grondrechten en 
internationale 
bescherming in de EU 
OF 6 maanden 
werkervaring op het 
gebied van asiel en 
opvang EN, als 
toelatingseis, elke 
kwalificatie van EKK-
niveau 4 of 
gelijkwaardig 
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Tolken in het kader van de asielprocedure 

Het doel van deze module is het verwerven van de 
nodige kennis en vaardigheden om opdrachten 
professioneel, efficiënt en in overeenstemming met 
internationale normen uit te voeren. 

Deze module geeft een algemeen overzicht van de 
asielcontext vanuit het gezichtspunt van tolken en van 
de belangrijkste tolktechnieken die nodig zijn in 
asielprocedures. 

 

LEERRESULTATEN 

1. De algemene asielcontext en -procedures te 
beschrijven en uitleggen 

2. De rol van een tolk in het algemeen en in het 
bijzonder binnen de asielprocedure uitleggen 

3. De beginselen van en de benodigde 
vaardigheden voor tolken in het algemeen en in 
het kader van de asielprocedure toepassen 

 

Deze module zal in het kader van de herstructurering 
van het EUAA-asielcurriculum worden bijgewerkt. 

 

DOELGROEP 
Tolken die werkzaam 
zijn in de asielcontext 

 

ESQF-NIVEAU 
Niet van toepassing 

 

DUUR 
20 uur online leren 

 

TALEN 
Engels, Frans, 
Kroatisch, Nederlands, 
Sloveens, Italiaans, 
Russisch, Duits 

 

VERSIE 
Versie 1 (2018) 

 

TOELATINGSEISEN EN 
VOORWAARDEN 
Niet van toepassing 
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Inleiding tot internationale bescherming 

Het doel van deze module is om asiel- en 
opvangfunctionarissen wegwijs te maken op het 
gebied van internationale bescherming. 

Deze module geeft een algemeen overzicht van 
internationale bescherming, de belangrijkste 
rechtsinstrumenten en de belangrijkste terminologie 
op dit gebied. Het recht op asiel, het beginsel van non-
refoulement, het concept internationale bescherming 
en de belangrijkste fasen van de asielprocedure 
worden uitgelegd. 

 

LEERRESULTATEN 

1. Het belang van het recht op asiel en het beginsel 
van “non-refoulement” begrijpen 

2. Het concept “internationale bescherming” 
uitleggen, dat voortkomt uit het EU-acquis 

3. De belangrijkste fasen van de asielprocedure en 
de rol van de asielambtenaar binnen die 
procedure uitleggen 

4. Basisinzicht tonen in de toelatingscriteria en in de 
beoordeling van bewijsmateriaal 

 

Deze module zal in het kader van de herstructurering 
van het EUAA-asielcurriculum worden bijgewerkt. 

 

DOELGROEP 
Asiel- en 
opvangfunctionarissen 

 

ESQF-NIVEAU 
Niet van toepassing 

 

DUUR 
8 tot 10 uur online 
leren en 1 dag face-to-
face lessen 

 

TALEN 
Engels, Portugees, 
Grieks, Duits, Spaans 

 

VERSIE 
Versie 1.1 (2016) 

 

TOELATINGSEISEN EN 
VOORWAARDEN 
Niet van toepassing 
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Welzijn op het werk 

Het doel van deze module is cursisten te helpen de 
belangrijkste potentiële psychosociale gevaren in het 
beroepsleven te herkennen en strategieën vast te 
stellen om welzijn op het werk te beschermen. 

Deze module is gericht op de fundamentele 
elementen van welzijn op het werk, 
zelfzorgstrategieën en de uitvoering van maatregelen 
om de meest voorkomende problemen rondom welzijn 
op het werk in de asiel- en opvangcontext aan te 
pakken. 

 

LEERRESULTATEN 

1. Bepalen wat de fundamentele bouwstenen van 
welzijn op het werk zijn en welke factoren tot 
stress en burn-out kunnen leiden 

2. Tekenen van een gebrek aan welzijn vaststellen 
en de gevolgen daarvan in het kader van asiel 
doorgronden 

3. Vaststellen wat de voornaamste strategieën zijn 
om het eigen welzijn op het werk te beschermen 

 

De module wordt online aangeboden, waarbij 
cursisten zelf hun tempo bepalen. 

De beoordelingsstrategie is gebaseerd op twee online 
schriftelijke opdrachten aan het einde van de module. 
De vragen zijn open vragen en gebaseerd op 
scenario’s, en testen de elementen van beide 
leerresultaten. 

 

DOELGROEP 
Asiel- en 
opvangambtenaren 

 

ESQF-NIVEAU 
Niveau 5 

 

DUUR 
5 uur online leren 

 

TALEN 
Engels 

 

VERSIE 
Versie 1 (2022) 

 

TOELATINGSEISEN EN 
VOORWAARDEN 
Als toelatingseis, elke 
kwalificatie van EKK-
niveau 4 of 
gelijkwaardig 
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Samenwerking met een tolk 

Het doel van deze module is om asiel- en 
opvangfunctionarissen de nodige kennis en 
vaardigheden bij te brengen om effectief te 
communiceren via een tolk. De module is er ook op 
gericht tips en vervolgacties aan te reiken om 
mogelijke wangedragingen van de tolk aan te pakken. 

Deze module is gericht op de criteria voor de selectie 
van een tolk, de vaardigheden die nodig zijn om via 
een tolk te communiceren en de manier om met 
moeilijke situaties om te gaan wanneer via een tolk 
wordt gecommuniceerd. Ook wordt ingegaan op de 
gedragscode van de tolk en worden tips gegeven 
voor het omgaan met schendingen van de 
gedragscode door de tolk. 

 

LEERRESULTATEN 

1. Basisvaardigheden op communicatiegebied 
aanwenden om een doeltreffende communicatie 
via een tolk in het kader van asiel mogelijk te 
maken 

2. Eventuele vervolgmaatregelen vaststellen ingeval 
de tolk de gedragscode op enigerlei wijze 
schendt 

 

De module wordt online aangeboden, waarbij 
cursisten zelf hun tempo bepalen. 

De beoordelingsstrategie is gebaseerd op één 
opdracht, bestaande uit drie scenario’s. Elk scenario 
bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over de 
vaardigheden die nodig zijn om via een tolk te 
communiceren, terwijl het tweede deel gericht is op 
mogelijke vervolgmaatregelen bij eventuele 
schendingen van de gedragscode door de tolk. 

 

 

DOELGROEP 
Asiel- en 
opvangfunctionarissen 
die via een tolk 
communiceren 

 

ESQF-NIVEAU 
Niveau 5 

 

DUUR 
4 uur online leren, 
4 uur webinar, 1 uur 
zelfstandig leren 
(essentiële literatuur) 
en 1 uur 
beoordelingstaken 

 

TALEN 
Engels 

 

VERSIE 
Versie 1 (2022) 

 

TOELATINGSEISEN EN 
VOORWAARDEN 
Succesvolle afronding 
van Inleiding tot 
communicatie voor 
asiel- en 
opvangfunctionarissen 
EN Inleiding tot 
ethische en 
beroepsmatige 
normen, OF 6 maanden 
werkervaring op het 
gebied van asiel en 
opvang Als 
toelatingseis, elke 
kwalificatie van EKK-
niveau 4 of 
gelijkwaardig 
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Kernmodules 
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De asielgespreksmethode 

Het doel van deze module is om asielfunctionarissen 
voor te bereiden op het voeren van een persoonlijk 
asielgesprek met behulp van de 
asielgespreksmethode om voldoende relevante en 
betrouwbare informatie te verzamelen voor de 
beoordeling van een verzoek. 

Deze module is gericht op de asielgespreksmethode 
– het door het EUAA ingevoerde gestructureerde 
gespreksprotocol dat gebaseerd is op onderzoek 
naar gestructureerde gespreksprotocollen op andere 
gebieden, zoals psychologie, rechten en sociale 
studies. In deze module worden deze protocollen 
afgestemd op de specifieke kenmerken van het 
persoonlijke gesprek en de asielprocedure. De 
nadruk ligt op de vijf fasen van de 
asielgespreksmethode van het EUAA (voorbereiding, 
opening, vrij verhaal, verkenning en afsluiting) en hoe 
de psychologische, culturele en omgevingsfactoren 
die van invloed kunnen zijn op het persoonlijk 
onderhoud, kunnen worden beheerd. De module 
weerspiegelt de vereisten van de erkenningsrichtlijn 
en is gericht op gevallen die niet afhankelijk zijn van 
complexe toepassingen van gespreksvaardigheden. 

 

LEERRESULTATEN 

1. Factoren analyseren die het persoonlijke 
asielgesprek mogelijk kunnen beïnvloeden en 
strategieën uitwerken om daarmee om te gaan 

2. Een asielzaak analyseren om een persoonlijk 
asielgesprek te plannen en voor te bereiden 

3. Gesprekstechnieken toepassen en aanpassen om 
alle relevante informatie te verkrijgen van een 
verzoeker om internationale bescherming 

 

Bij deze module wordt gebruikgemaakt van een 
gemengde leermethode (online leren, face-to-face 
lessen en zelfstandig leren). Bij online leren wordt 
gebruikgemaakt van leeractiviteiten die de voortgang 
naar de leerresultaten beoordelen, en de face-to-face 
lessen zijn gericht op complexe elementen die 
discussie en fysieke praktijk vereisen. 

 

DOELGROEP 
Asielambtenaren  

 

ESQF-NIVEAU 
Niveau 6 

 

DUUR 
20 tot 30 uur online 
leren, 2 dagen face-to-
face lessen, 7 tot 8 uur 
zelfstandig leren 
(essentiële literatuur) 
en 3 uur 
beoordelingstaken 

 

TALEN 
Engels, Portugees 

 

VERSIE 
Versie 1 (2021) 

 

TOELATINGSEISEN EN 
VOORWAARDEN 
Succesvolle afronding 
van Inclusie, 
Samenwerking met een 
tolk en Inleiding tot 
kwetsbaarheid OF ten 
minste 9 maanden 
werkervaring als 
behandelend 
ambtenaar. Als 
toelatingseis, elke 
kwalificatie van EKK-
niveau 5 of 
gelijkwaardig 
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De beoordelingsstrategie is gebaseerd op twee 
beoordelingen aan het einde van de module. Bij de 
eerste beoordeling worden algemene kennis en 
vaardigheden die nodig zijn voor het voeren van een 
gesprek getest, met inbegrip van de psychologische, 
culturele en omgevingsfactoren die van invloed 
kunnen zijn op het persoonlijk asielgesprek. De 
tweede beoordeling is een simulatie van de vijf fasen 
van de asielgespreksmethode en is gebaseerd op 
een casestudy om ervoor te zorgen dat de 
beoordeling representatief is voor de werktaken. 
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Bewijsbeoordeling 

Doel van deze module is de kennis, vaardigheden en 
eigenschappen te schetsen die nodig zijn voor de 
toepassing van de gestructureerde EUAA-methode 
voor de beoordeling van bewijsmateriaal bij de 
evaluatie van een verzoek om internationale 
bescherming, om het risico van subjectiviteit in 
individuele zaken te verkleinen. 

Er wordt ingegaan op de manier waarop de materiële 
feiten van een zaak worden vastgesteld via het 
verzamelen, onderzoeken en vergelijken van 
beschikbaar bewijsmateriaal. De module schetst de 
theoretische aspecten en de relevante wetgeving 
vanuit praktisch oogpunt en past de 
bewijsbeoordelingsmethode toe die gebaseerd is op 
drie verschillende fasen: verzamelen van informatie, 
geloofwaardigheidsbeoordeling en risicobeoordeling. 

 

LEERRESULTATEN 

1. De materiële feiten en bewijsstukken in een 
asielaanvraag aanwijzen volgens de 
gestructureerde EUAA-methode voor de 
beoordeling van bewijsmateriaal 

2. Een geloofwaardigheidsbeoordeling toepassen 
om van ieder materieel feit uit een asielaanvraag 
te bepalen of het moet worden aanvaard of 
afgewezen, volgens de gestructureerde EUAA-
methode voor de beoordeling van 
bewijsmateriaal 

3. Een risicobeoordeling uitvoeren voor een 
asielaanvraag, volgens de gestructureerde EUAA-
methode voor de beoordeling van 
bewijsmateriaal 

 

Bij deze module wordt gebruikgemaakt van een 
gemengde leermethode (online leren, face-to-face 
lessen en zelfstandig leren). Bij online leren wordt 
gebruikgemaakt van leeractiviteiten die de voortgang 
naar de leerresultaten beoordelen, en de face-to-face 
lessen zijn gericht op complexe elementen die een 
uitgebreid overzicht van de 
bewijsbeoordelingsmethode geven. 

 

DOELGROEP 
Asielambtenaren 

 

ESQF-NIVEAU 
Niveau 6 

 

DUUR 
21 uur online leren, 
2 dagen face-to-face 
lessen, 10 uur 
zelfstandig leren 
(essentiële literatuur) 
en 8 uur 
beoordelingstaken 

 

TALEN 
Engels, Duits, 
Kroatisch, Slowaaks, 
Portugees 

 

VERSIE 
Versie 6 (2021) 

 

TOELATINGSEISEN EN 
VOORWAARDEN 
Succesvolle afronding 
van Inclusie en 
Inleiding tot 
kwetsbaarheid OF ten 
minste 1 jaar 
werkervaring als 
behandelend 
ambtenaar. Als 
toelatingseis, elke 
kwalificatie van EKK-
niveau 5 of 
gelijkwaardig 
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De beoordelingsstrategie is gebaseerd op één 
beoordeling aan het einde van de module. Deze 
bestaat uit een casescenario waarbij de cursist de 
bewijsbeoordeling van een verzoek om internationale 
bescherming moet uitvoeren in overeenstemming met 
de gestructureerde bewijsbeoordelingsmethode van 
het EUAA. 
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Inclusie 

Het doel van deze module is asielambtenaren de kennis 
en vaardigheden te verschaffen die nodig zijn om de 
criteria voor vluchtelingenbescherming en subsidiaire 
bescherming in standaardgevallen toe te passen om te 
bepalen of een verzoeker internationale bescherming 
nodig heeft. 

Deze module richt zich op de competenties die nodig 
zijn om de taken van asielambtenaren uit te voeren 
door alle vereisten van de vluchtelingenstatus en de 
toepassing ervan te analyseren overeenkomstig het 
Vluchtelingenverdrag van 1951 en de 
erkenningsrichtlijn, samen met alle vereisten die zijn 
vastgelegd in de erkenningsrichtlijn voor de 
subsidiairebeschermingsstatus. De module 
weerspiegelt de EU- en internationale jurisprudentie en 
richt zich op zaken die niet gebaseerd zijn op een 
complexe interpretatie van de elementen van beide 
definities. 

 

LEERRESULTATEN 

1. Elke vereiste voor de vluchtelingenstatus 
analyseren volgens het Vluchtelingenverdrag en 
de erkenningsrichtlijn in standaardzaken 

2. Elke vereiste voor subsidiaire bescherming 
analyseren volgens het internationaal recht en de 
erkenningsrichtlijn in standaardzaken 

 

Bij deze module wordt gebruikgemaakt van een 
gemengde leermethode (online leren, face-to-face 
lessen en zelfstandig leren). Online leren omvat 
leeractiviteiten en interactieve inhoud, en de face-to-
face lessen zijn gericht op de toepassing van de 
verworven kennis en vaardigheden via verschillende 
leeractiviteiten en casestudy’s. 

De beoordelingsstrategie is gebaseerd op één 
beoordeling aan het einde van de module. De vragen 
zijn gebaseerd op scenario’s en testen de elementen 
van beide leerresultaten. 

 

DOELGROEP 
Asielambtenaren 

 

ESQF-NIVEAU 
Niveau 6 

 

DUUR 
15 uur online leren, 
1,5 dag face-to-face 
lessen, 15 uur 
zelfstandig leren 
(essentiële literatuur) 
en 2 uur 
beoordelingstaken 

 

TALEN 
Engels, Portugees, 
Sloveens 

 

VERSIE 
Versie 5 (2021) 

 

TOELATINGSEISEN 
EN VOORWAARDEN 
Succesvolle afronding 
van Inleiding tot het 
rechtskader inzake 
grondrechten en 
internationale 
bescherming in de EU 
OF ten minste 3 
maanden 
werkervaring als 
behandelend 
ambtenaar. Als 
toelatingseis, elke 
kwalificatie van EKK-
niveau 5 of 
gelijkwaardig 
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Traject voor opleiders 
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Kern van asiel 

Deze cursus heeft tot doel opleiders van de 
kernmodules van het EUAA beste praktijken, 
aanvullende technieken en didactische strategieën bij 
te brengen. 

Deze cursus is gericht op de belangrijkste horizontale 
uitdagingen waarmee cursisten worden 
geconfronteerd in de kernmodules Inclusie, 
Asielgespreksmethode en Bewijsbeoordeling. De 
cursus weerspiegelt de beginselen van het EU-
asielacquis en biedt opleiders praktische voorbeelden 
en strategieën om complexe kwesties aan te pakken. 
Deze cursus is ook een gelegenheid voor opleiders 
van de EUAA-kernmodules om gemeenschappelijke 
uitdagingen te bespreken en ermee te oefenen en 
gemeenschappelijke oplossingen te delen. 

 

LEERRESULTATEN 

1. Strategieën kennen en toepassen om de meest 
voorkomende uitdagingen aan te pakken en te 
verhelpen waarvoor cursisten in EUAA-
kernmodules zich gesteld zien 

2. De specialisatiemodule voor opleiders 
voorstellen als een wezenlijk onderdeel van het 
bredere besluitvormingsproces 

3. De beginselen van en de benodigde 
vaardigheden voor het geven van kernmodules 
toepassen 

 

Bij deze module wordt gebruikgemaakt van een 
gemengde leermethode (online leren en face-to-face 
lessen). Online leren bestaat uit leeractiviteiten die de 
voortgang naar de leerresultaten beoordelen, en de 
face-to-face lessen zijn gericht op complexe 
elementen die discussie vereisen. 

Bij deze module vindt geen beoordeling plaats. 

 

DOELGROEP 
Opleiders van de 
EUAA-kernmodules  

 

ESQF-NIVEAU 
Niet van toepassing 

 

DUUR 
8 uur online leren en 
1,5 dag face-to-face 
lessen 

 

TALEN 
Engels 

 

VERSIE 
Versie 1 (2022) 

 

TOELATINGSEISEN EN 
VOORWAARDEN 
Opleider zijn van de 
kernmodules OF de 
beoordelingen van alle 
kernmodules succesvol 
hebben afgerond 
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EUAA-beoordelaar worden 

Het doel van deze module is toekomstige 
beoordelaars de kennis en vaardigheden bij te 
brengen die nodig zijn om eerlijke en robuuste 
beoordelingen uit te voeren bij EUAA-opleidingen. 

Deze module is gericht op de verschillende elementen 
van beoordeling en verificatie. De module bestaat uit 
leeractiviteiten en simulaties die gedeeltelijke taken 
van de beoordelaar weerspiegelen en het leertraject 
aanvullen. 

 

LEERRESULTATEN 

1. Leerprestatiebeoordelingen een cijfer geven en 
controleren op basis van specifieke criteria ter 
zake 

2. Aan cursisten gegeven cijfers staven met leerrijke 
feedback 

3. De rol van een beoordelaar in het waarborgen van 
de kwaliteit van beoordelingen afbakenen 

 

Deze module wordt online aangeboden en is een 
verplicht onderdeel van het programma om een door 
het EUAA gecertificeerde opleider te worden. De 
module is ook beschikbaar in de vorm van een face-to-
face workshop van 1,5 dag, met inbegrip van een 
summatieve beoordeling van één uur. 

De beoordelingsstrategie bestaat uit twee delen. Het 
eerste deel is een open examen met 
meerkeuzevragen en het tweede deel is een 
praktische beoordeling. In beide delen worden de 
elementen van de drie leerresultaten rechtstreeks 
beoordeeld. 

Deze module wordt in de regel samen met BET 
aangeboden onder de volgende naam: Een EUAA-
opleider en -beoordelaar worden 

 

DOELGROEP 
Personen die 
betrokken zijn bij de 
beoordeling van 
gecertificeerde 
opleidingsmodules van 
het EUAA en bij het 
controleren van rangen 

 

ESQF-NIVEAU 
Niveau 6 

 

DUUR 
Voor de online-versie: 
7 uur online leren, 
30 minuten zelfstandig 
leren (essentiële 
literatuur) en 
90 minuten 
beoordelingstaken 
Voor de face-to-face 
versie: 1,5 dag, 
inclusief 1 uur 
beoordelingstaken 

 

TALEN 
Engels 

 

VERSIE 
Versie 1 (2022) 

 

TOELATINGSEISEN EN 
VOORWAARDEN 
Afronding van EUAA-
opleider worden Als 
toelatingseis, elke 
kwalificatie van EKK-
niveau 5 of 
gelijkwaardig 
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EUAA-opleider worden 
Het doel van deze module is toekomstige EUAA-
opleiders voor te bereiden op het toepassen van een 
cursistgerichte aanpak, het verkennen van 
opleidingstechnieken en het aanpakken van 
gemeenschappelijke uitdagingen die zich tijdens de 
opleiding voordoen. 
Deze module is gericht op de toegepaste manier van 
vertellen, echte vertakkingsscenario’s en op spellen 
gebaseerde elementen (d.w.z. puntenscores, 
leerbadges) die in verschillende modules van het 
Europees asielcurriculum zijn opgenomen. Aan de 
hand van casestudy’s en praktische voorbeelden van 
succesvolle goede praktijken wordt ook ingegaan op 
realistische scenario’s waarmee EUAA-opleiders in hun 
rol te maken krijgen. 
 

LEERRESULTATEN 
1. Uitleggen wat de cursistgerichte aanpak inhoudt in 

het kader van EUAA-opleidingen 
2. Zich voorbereiden op het geven van cursussen in 

het kader van EUAA-opleidingen in 
overeenstemming met een cursistgerichte aanpak 

3. Toelichting geven bij technieken om het voor 
cursisten gemakkelijker te maken en hen te 
motiveren om beroepsopleidingen te volgen in 
verschillende leeromgevingen 

4. Omgaan met uitdagingen in het leerproces 
5. Bepalen welke rol opleiders spelen en welke 

verantwoordelijkheden zij dragen ten aanzien van 
kwaliteitsvolle opleidingen 

 
Bij deze module wordt gebruikgemaakt van een 
gemengde leermethode (online leren, face-to-face 
lessen en zelfstandig leren). Bij online leren wordt 
gebruikgemaakt van een op spellen gebaseerde 
benadering die de voortgang naar de leerresultaten 
beoordeelt, en de face-to-face lessen zijn gericht op 
complexe elementen die discussie vereisen. 

Bij deze module vindt geen beoordeling plaats en 
wordt in de regel samen met de module Een 
beoordelaar van het EUAA worden aangeboden onder 
de naam Een EUAA-opleider en -beoordelaar worden 
(BETA). 

 

DOELGROEP 
Toekomstige opleiders 
van het Europees 
asielcurriculum 

 

ESQF-NIVEAU 
Niveau 6 

 

DUUR 
8 uur online leren, 
1,5 dag face-to-face 
lessen en 1 uur 
zelfstandig leren 
(essentiële literatuur) 

 

TALEN 
Engels 

 

VERSIE 
Versie 1 (2022) 

 

TOELATINGSEISEN EN 
VOORWAARDEN 
Als toelatingseis, elke 
kwalificatie van EKK-
niveau 5 of 
gelijkwaardig EN één 
jaar werkervaring op 
het gebied van asiel 
en/of opvang 
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Inleiding tot coaching 

Deze cursus is bedoeld om opleiders en senior 
deskundigen een basisgereedschapskist te bieden om 
zich vertrouwd te maken met coachinginitiatieven in 
een individuele en groepsomgeving. 

Deze cursus is gericht op het begrijpen van de aard 
van coaching en het onderscheiden van andere 
interventietechnieken zoals opleiding of mentoring. De 
cursus belicht coaching ook als manier om 
doelstellingen vast te stellen en te verwezenlijken en 
de kennis en vaardigheden uit te breiden die nodig 
zijn om geselecteerde basiscoachingstechnieken en -
instrumenten toe te passen. 

 

LEERRESULTATEN 

1. Een coachingbenadering en coachingtechnieken 
plannen en uitvoeren om tot een zinvolle, 
actiegerichte conclusie te komen 

2. Selectieve toepassing van technieken om te 
zorgen voor voortdurende verbetering en 
ontwikkeling als coach in een langetermijnproces 

 

Bij deze cursus wordt gebruikgemaakt van een 
gemengde leermethode (online leren en face-to-face 
lessen). Online leren omvat leeractiviteiten en 
interactieve inhoud over coaching, en de face-to-face 
lessen zijn gericht op de toepassing van de verworven 
kennis en vaardigheden via verschillende 
leeractiviteiten. 

Bij deze module vindt geen beoordeling plaats. 

 

DOELGROEP 
Opleiders en senior 
deskundigen van het 
Europees 
asielcurriculum 

 

ESQF-NIVEAU 
Niveau 6 

 

DUUR 
10 uur online leren en 
3 dagen face-to-face 
lessen 

 

TALEN 
Engels 

 

VERSIE 
Versie 1 (2022) 

 

TOELATINGSEISEN EN 
VOORWAARDEN 
Als toelatingseis, elke 
kwalificatie van EKK-
niveau 5 of 
gelijkwaardig 
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 Kernmodules voor gevorderden 



ASIELAGENTSCHAP VAN DE EUROPESE UNIE 

32 

 

Inclusie: gevorderd 

Het doel van deze module is om asielfunctionarissen 
gestructureerde en gedetailleerde ondersteuning te 
bieden bij complexe interpretatiekwesties met 
betrekking tot de voorwaarden voor internationale 
bescherming. 

Deze module is gericht op de complexere aspecten 
van de voorwaarden voor internationale bescherming 
met betrekking tot daden van vervolging, redenen 
voor vervolging, ernstige schade (subsidiaire 
bescherming) en bescherming tegen vervolging of 
ernstige schade. Er wordt kritisch gekeken naar het 
werk van asielambtenaren in de context van nationale 
praktijken en jurisprudentie op het gebied van CEAS, 
en de conclusies die zijn getrokken uit het werk van 
het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) en 
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
worden toegepast. Deze module verschaft ook inzicht 
in een methode voor de interpretatie van EU-
wetgeving en wetgeving inzake internationale 
bescherming bij gebrek aan richtsnoeren van het HvJ-
EU, wanneer sprake is van complexe 
interpretatieproblemen met betrekking tot de 
voorwaarden voor internationale bescherming. 

 

LEERRESULTATEN 

1. Kritisch naar werk kijken in het kader van de 
verschillende praktijken van de lidstaten en 
jurisprudentie op het gebied van het 
gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS) 

2. Conclusies toepassen die zijn getrokken uit de 
Europese jurisprudentie, met name uit de 
rechtspraak van het HvJ-EU en van het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens 

3. Interpretatiekwesties in verband met de 
voorwaarden voor internationale bescherming 
aanpakken in overeenstemming met de methode 
van het HvJ-EU voor de interpretatie van EU-
wetgeving, bij gebrek aan rechtstreekse 
richtsnoeren van het HvJ-EU 

4. Gestructureerde en gedetailleerde ondersteuning 
bieden met betrekking tot complexe 

 

DOELGROEP 
Asielambtenaren 

 

ESQF-NIVEAU 
Niet van toepassing 

 

DUUR 
30 uur online leren en 
2 dagen face-to-face 
lessen 

 

TALEN 
Engels, Russisch, Duits 

 

VERSIE 
Versie 1 (2017) 

 

TOELATINGSEISEN EN 
VOORWAARDEN 
Niet van toepassing 
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interpretatiekwesties in verband met de 
voorwaarden voor internationale bescherming. 

 

Bij deze module wordt gebruikgemaakt van een 
gemengde leermethode (online leren en face-to-face 
lessen). Online leren bestaat uit leeractiviteiten die de 
voortgang naar de leerresultaten beoordelen, en de 
face-to-face lessen zijn gericht op complexe 
elementen die discussie vereisen. 

In 2023 zal deze module in het kader van de 
herstructurering van het Europees asielcurriculum 
worden bijgewerkt. 

 



ASIELAGENTSCHAP VAN DE EUROPESE UNIE 

34 

Gesprekken voeren met kinderen 

Het doel van deze module is om asielambtenaren de 
benodigde kennis, vaardigheden en houdingen bij te 
brengen voor het voeren van een professioneel en 
effectief persoonlijk onderhoud met een kind. 

Deze module gaat over de ontwikkelingsfasen van 
kinderen, de juridische en procedurele 
beschermingsmaatregelen voor kinderen in de 
procedure voor internationale bescherming, en 
specifiek op kinderen gerichte gesprekstechnieken. In 
deze module wordt uitgelegd hoe in het belang van 
het kind voor en tijdens het gesprek de maturiteit van 
een kind moet worden beoordeeld, om zo het gesprek 
te kunnen afstemmen op het niveau en de situatie van 
ieder kind. 

 

LEERRESULTATEN 

1. Een effectief gesprek voeren met een kind in de 
context van internationale bescherming en daarbij 
het belang van het kind respecteren 

2. Het gesprek afstemmen op het niveau en de 
situatie van het kind 

 

Bij deze module wordt gebruikgemaakt van een 
gemengde leermethode (online leren en face-to-face 
lessen). Online leren bestaat uit leeractiviteiten die de 
voortgang naar de leerresultaten beoordelen, en de 
face-to-face lessen zijn gericht op complexe 
elementen die discussie vereisen. 

In 2023 zal deze module worden vervangen door de 
nieuwe modules Kinderen in de asielprocedure en 
Behandeling van zaken met kinderen. 

 

DOELGROEP 
Asielambtenaren die 
een gesprek voeren 
met minderjarige 
verzoekers om 
internationale 
bescherming 

 

ESQF-NIVEAU 
Niet van toepassing 

 

DUUR 
25 tot 30 uur online 
leren en 2 dagen face-
to-face lessen 

 

TALEN 
Engels, Slowaaks, 
Pools, Arabisch, Turks, 
Sloveens, Russisch, 
Duits 

 

VERSIE 
Versie 4 (2018) 

 

TOELATINGSEISEN EN 
VOORWAARDEN 
Niet van toepassing 
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Gesprekken voeren met kwetsbare personen 

Het doel van deze module is om asielambtenaren te 
leren in gesprekken met kwetsbare personen zoveel 
mogelijk betrouwbare informatie te verkrijgen, het 
gesprek professioneel op te volgen, een verzoeker 
met speciale behoeften te beschermen en de zaak 
voor te bereiden voor de volgende stappen in de 
procedure. 
Deze module richt zich op het rechtskader en de 
definitie van kwetsbaarheid in de context van een 
procedure voor internationale bescherming. Er wordt 
aandacht besteed aan de normen van de verzoeker en 
hoe het normatieve kader kan worden gebruikt om de 
meestvoorkomende kwetsbaarheden en de factoren 
die vermelding in de weg staan in gesprekken met 
verzoekers om internationale bescherming te 
identificeren. Deze module omvat casestudy’s van 
moeilijke situaties bij gesprekken met kwetsbare 
verzoekers en van manieren om naderhand met een 
dergelijk gesprek om te gaan. 

 

LEERRESULTATEN 

1. Een gesprek voeren met een kwetsbare persoon 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
juridische, procedurele en sociale context 
waarmee de verzoeker te maken heeft 

2. Herkennen van bijzondere procedurele behoeften 
en de mogelijke gevolgen daarvan op het verzoek 
om internationale bescherming 

3. Een passende aanpak hanteren om 
verstandhouding op te bouwen en een kwetsbare 
aanvrager in staat te stellen informatie te geven 

 
Bij deze module wordt gebruikgemaakt van een 
gemengde leermethode (online leren en face-to-face 
lessen). Online leren bestaat uit leeractiviteiten die de 
voortgang naar de leerresultaten beoordelen, en de 
face-to-face lessen zijn gericht op complexe 
elementen die discussie vereisen. 

In 2023 zal deze module in het kader van de 
herstructurering van het Europees asielcurriculum 
worden bijgewerkt. 

 

DOELGROEP 
Asielambtenaren 

 

ESQF-NIVEAU 
Niet van toepassing 

 

DUUR 
25 tot 30 uur online 
leren en 2 dagen face-
to-face lessen 

 

TALEN 
Engels, Duits, 
Slowaaks, Turks, 
Grieks, Pools, 
Arabisch, Spaans, 
Roemeens, Russisch, 
Macedonisch, 
Portugees 

 

VERSIE 
Versie 4 (2018) 

 

TOELATINGSEISEN EN 
VOORWAARDEN 
Niet van toepassing 
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Informatie over landen van herkomst 

Het doel van deze module is om COI-onderzoekers en 
asielambtenaren in staat te stellen te voldoen aan COI-
kwaliteitsnormen, wat cruciaal is om kwalitatief 
hoogstaande informatie over landen van herkomst te 
waarborgen. 

Deze module beschrijft de rol van informatie over het 
land van herkomst (COI) in procedures voor 
internationale bescherming. De module biedt een 
overzicht van de manier waarop COI-vragen uit een 
zaak moeten worden geformuleerd en 
informatiebronnen moeten worden geselecteerd, 
beoordeeld en gevalideerd, alsmede praktische 
onderzoeksvaardigheden voor COI-onderwerpen. De 
module gaat ook in op de beste manier om COI-
onderzoek te presenteren, COI-vragen op te stellen en 
COI-producten aan een intercollegiale toetsing te 
onderwerpen. 

 

LEERRESULTATEN 

1. Relevante, nauwkeurige en evenwichtige 
informatie over landen van herkomst uit 
betrouwbare bronnen vinden en beoordelen 

2. de informatie op een transparante en herleidbare 
manier te presenteren; 

3. Een intercollegiale toetsing van een COI-product 
uitvoeren 

 

Bij deze module wordt gebruikgemaakt van een 
gemengde leermethode (online leren en face-to-face 
lessen). Online leren bestaat uit leeractiviteiten die de 
voortgang naar de leerresultaten beoordelen, en de 
face-to-face lessen zijn gericht op complexe 
elementen die discussie vereisen. 

Deze module zal in het kader van de herstructurering 
van het EUAA-asielcurriculum worden bijgewerkt. 

 

DOELGROEP 
COI-onderzoekers en 
asielambtenaren 

 

ESQF-NIVEAU 
Niet van toepassing 

 

DUUR 
20 uur online leren en 
2 dagen face-to-face 
lessen 

 

TALEN 
Engels, Duits 

 

VERSIE 
Versie 5 (2019) 

 

TOELATINGSEISEN EN 
VOORWAARDEN 
Niet van toepassing 
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Medische informatie over het land van herkomst 

Het doel van deze module is gebruikers van de 
MedCOI-databank inzicht te geven in het 
toepassingsgebied van de databank en de rol van 
MedCOI op het gebied van internationale 
bescherming. Cursisten moeten de basisopleiding 
MedCOI afronden voordat zij met de vervolgopleiding 
MedCOI beginnen. 

Deze module is gericht op de medische databank met 
informatie over het land van herkomst (MedCOI). De 
module bestaat uit twee leertrajecten: een 
basismodule die gericht is op het doorzoeken van de 
MedCOI-databank en het interpreteren van informatie 
in antwoorden op zoekopdrachten, en een 
vervolgmodule die gericht is op het ontwikkelen van 
gevalspecifieke vragen en het starten van een 
MedCOI-verzoek. 

 

LEERRESULTATEN 

1. Het toepassingsgebied en de rol van MedCOI in 
verschillende procedures beschrijven 

2. De wettelijke normen en verschillende praktijken 
in EU-lidstaten beschrijven 

3. De verschillen tussen algemene COI en MedCOI 
uitleggen 

4. Betrouwbare vragen formuleren en informatie 
over MedCOI in de MedCOI-database 
opzoeken/interpreteren 

5. Een individueel verzoek indienen 

 

Bij deze module wordt gebruikgemaakt van een 
gemengde leermethode (online leren en face-to-face 
lessen). Online leren bestaat uit leeractiviteiten die de 
voortgang naar de leerresultaten beoordelen, en de 
face-to-face lessen zijn gericht op complexe 
elementen die discussie vereisen. 

Deze module zal in het kader van de herstructurering 
van het EUAA-asielcurriculum worden bijgewerkt. 

 

DOELGROEP 
COI-onderzoekers en 
andere functionarissen 
die met medische 
informatie over het 
land van herkomst 
(MedCOI) werken 

 

ESQF-NIVEAU 
Niet van toepassing 

 

DUUR 
10 tot 12 uur online 
leren voor de 
basisopleiding 
MedCOI, 1,5 dag face-
to-face lessen en 
15 uur zelfstandig leren 
voor de 
vervolgopleiding 
MedCOI 

 

TALEN 
Engels 

 

VERSIE 
Versie 2 (2022) 

 

TOELATINGSEISEN EN 
VOORWAARDEN 
Niet van toepassing 
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Dublin III-verordening 

Deze module heeft tot doel in de Dublin-eenheid 
werkzame ambtenaren de vaardigheden en kennis bij 
te brengen die zij nodig hebben om de Dublin III-
verordening toe te passen in overeenstemming met 
het EU-asielacquis en de internationale juridische 
mensenrechteninstrumenten. 

In deze module wordt aandacht besteed aan de 
basisfunctie en het toepassingsgebied van het Dublin-
systeem en de bijbehorende regels en procedures. 
Cursisten kunnen zich zo vertrouwd maken met 
Eurodac (Eurodac is de databank van de EU met 
vingerafdrukken van asielzoekers) en het 
elektronische DubliNet-netwerk. 

 

LEERRESULTATEN 

1. De verantwoordelijke lidstaat bepalen door de 
verantwoordelijkheidscriteria en de procedurele 
regels toe te passen en gebruik te maken van de 
instrumenten uit de Dublin-verordening en de 
bijbehorende uitvoeringsverordening 

2. Situaties herkennen waarbij een afwijking van de 
mechanische toepassing van de Dublin-
verordening moet worden overwogen en een 
onderbouwde oplossing voor de situatie schetsen 

 

Bij deze module wordt gebruikgemaakt van een 
gemengde leermethode (online leren en face-to-face 
lessen). Online leren bestaat uit leeractiviteiten die de 
voortgang naar de leerresultaten beoordelen, en de 
face-to-face lessen zijn gericht op complexe 
elementen die discussie vereisen. 

De volgende aanpassing zal plaatsvinden wanneer de 
verordening inzake asiel- en migratiebeheer wordt 
aangenomen. 

 

DOELGROEP 
Functionarissen die 
werkzaam zijn in de 
Dublin-eenheid 

 

ESQF-NIVEAU 
Niet van toepassing 

 

DUUR 
20 tot 25 uur online 
leren en 2 dagen face-
to-face lessen 

 

TALEN 
Engels, Roemeens, 
Duits, Tsjechisch, 
Frans, Sloveens 

 

VERSIE 
Versie 2.1 (2016) 

 

TOELATINGSEISEN EN 
VOORWAARDEN 
Niet van toepassing 
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Identificatie van potentiële Dublinzaken 

Het doel van deze module is om deelnemers te 
voorzien van de nodige kennis en vaardigheden 
om verzoekers om internationale bescherming te 
helpen identificeren die mogelijk onder de Dublin-
procedure vallen en hun zaken door te verwijzen 
naar de Dublin-eenheid. 

Deze module gaat over het begrip van de Dublin III-
verordening en de actoren die betrokken zijn bij de 
bredere asielprocedure zonder in te gaan op de 
technische details van het Dublin-systeem. De 
module is gericht op nationale autoriteiten die 
betrokken zijn bij de Dublin-procedures vanuit het 
perspectief van verschillende functionarissen, zoals 
registratiefunctionarissen, behandelend 
ambtenaren, opvangambtenaren en 
asielambtenaren die informatie verstrekken (bv. in 
ontschepingsplaatsen), alsmede op lokale 
autoriteiten die mogelijk te maken hebben met 
verzoekers om internationale bescherming. 

 

LEERRESULTATEN 

1. De verantwoordelijkheidscriteria en de 
belangrijkste stappen in de Dublin-procedure 
schetsen op grond van de Dublin III-
verordening en relevante bepalingen van de 
Eurodac-verordening en de verordening 
betreffende het Visuminformatiesysteem. 

2. Indicatoren vaststellen op basis van de 
verantwoordelijkheidscriteria zoals bepaald in 
de Dublin III-verordening 

3. Communicatietechnieken toepassen om 
bewijsmateriaal te verzamelen en informatie te 
verstrekken zoals bepaald in de Dublin III-
verordening in overeenstemming met EUAA-
richtsnoeren. 

4. Bepalen of een zaak moet worden 
doorverwezen naar de Dublin-eenheid en zo ja, 
welke informatie daarbij moet worden verstrekt 

 

Bij deze module wordt gebruikgemaakt van een 
gemengde leermethode (online leren en face-to-
face lessen). Online leren bestaat uit leeractiviteiten 

 

DOELGROEP 
Registratiefunctionarissen, 
behandelend ambtenaren 
en opvangambtenaren 

 

ESQF-NIVEAU 
Niet van toepassing 

 

DUUR 
10 tot 15 uur online leren 
en 1 dag face-to-face 
lessen 

 

TALEN 
Engels, Italiaans, Spaans, 
Roemeens 

 

VERSIE 
Versie 1 (2020) 

 

TOELATINGSEISEN EN 
VOORWAARDEN 
Niet van toepassing 
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die de voortgang naar de leerresultaten 
beoordelen, en de face-to-face lessen zijn gericht 
op complexe elementen die discussie vereisen. 

Deze module zal in het kader van de 
herstructurering van het EUAA-asielcurriculum 
worden bijgewerkt. 
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Toepassing van uitsluitingsclausules op personen die 
geen internationale bescherming verdienen 

Het doel van deze module is asielambtenaren de 
kennis en vaardigheden te verschaffen die nodig zijn 
om de mogelijke toepassing van deze 
uitsluitingsclausules te beoordelen in het kader van 
procedures om te bepalen of personen in aanmerking 
komen voor internationale bescherming. 

Deze module is gericht op de toepassing van artikel 1F 
van het Vluchtelingenverdrag van 1951 en artikel 12, 
lid 2 en artikel 17 van de erkenningsrichtlijn en 
weerspiegelt de meest recente ontwikkelingen op dit 
gebied. 

 

LEERRESULTATEN 

1. De relevante rechtskaders identificeren die van 
toepassing zijn op uitsluiting van internationale 
bescherming 

2. De elementen van uitsluitingsclausules bepalen in 
de context van vluchtelingenbescherming en 
subsidiaire bescherming 

3. De materiële feiten en het bewijsmateriaal 
vaststellen in de context van de wettelijke 
bepalingen die van toepassing zijn op gevallen 
die mogelijk onder een uitsluitingsclausule vallen 

 

Bij deze module wordt gebruikgemaakt van een 
gemengde leermethode (online leren en face-to-face 
lessen). Online leren bestaat uit leeractiviteiten die de 
voortgang naar de leerresultaten beoordelen, en de 
face-to-face lessen zijn gericht op complexe 
elementen die discussie vereisen. 

Deze module zal in het kader van de herstructurering 
van het EUAA-asielcurriculum worden bijgewerkt. 

 

DOELGROEP 
Asielambtenaren 

 

ESQF-NIVEAU 
Niet van toepassing 

 

DUUR 
20 tot 25 uur online 
leren en 1,5 dag face-
to-face lessen 

 

TALEN 
Engels, Slowaaks, 
Pools, Sloveens, 
Spaans, Duits 

 

VERSIE 
Versie 5 (2020) 

 

TOELATINGSEISEN EN 
VOORWAARDEN 
Niet van toepassing 
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Einde bescherming 

Deze module heeft tot doel de theoretische en 
praktische kennis te beschrijven die nodig is om een 
besluit over het einde van bescherming voor te 
bereiden. 

Deze module is gericht op de relevante wettelijke 
bepalingen en procedurele waarborgen met 
betrekking tot het einde van bescherming. De module 
gaat ook in op de interpretatie van de 
omstandigheden die leiden tot het einde van de 
bescherming, zoals vastgelegd in de 
erkenningsrichtlijn. 

 

LEERRESULTATEN 

1. Redenen voor intrekking van internationale 
bescherming identificeren door middel van 
individuele beoordelingen. 

2. De relevante wettelijke bepalingen en procedures 
met betrekking tot het einde van de bescherming 
toepassen 

 

Bij deze module wordt gebruikgemaakt van een 
gemengde leermethode (online leren en face-to-face 
lessen). Online leren bestaat uit leeractiviteiten die de 
voortgang naar de leerresultaten beoordelen, en de 
face-to-face lessen zijn gericht op complexe 
elementen die discussie vereisen. 

Deze module zal in het kader van de herstructurering 
van het EUAA-asielcurriculum worden bijgewerkt. 

 

DOELGROEP 
Asielambtenaren 

 

ESQF-NIVEAU 
Niet van toepassing 

 

DUUR 
20 tot 30 uur online 
leren en 1,5 dag face-
to-face lessen 

 

TALEN 
Engels, Frans, Pools, 
Duits, Roemeens, 
Spaans 

 

VERSIE 
Versie 5 (2018) 

 

TOELATINGSEISEN EN 
VOORWAARDEN 
Niet van toepassing 
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Identificatie van zaken die mogelijk onder een 
uitsluitingsgrond vallen 

Deze module heeft tot doel functionarissen die 
betrokken zijn bij asielprocedures bewust te maken 
van de verschillende soorten zaken uit verschillende 
landen. 

Deze module gaat over de identificatie van zaken die 
mogelijk onder een uitsluitingsgrond vallen in de 
context van artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag 
van 1951 en artikel 12, lid 2, en artikel 17 van de 
erkenningsrichtlijn. Hierbij wordt specifiek aandacht 
besteed aan zaken waarbij een persoon mogelijk 
wordt gezien als iemand die geen internationale 
bescherming verdient. 

 

LEERRESULTATEN 

1. De rol van identificatie in de uitsluitingsprocedure 
en de motivering en doelstellingen achter 
uitsluiting van internationale bescherming 
uitleggen 

2. Uitsluitbare handelingen en potentiële actoren in 
de context van procedures voor internationale 
bescherming vaststellen. 

3. De relevante informatie herkennen die aanleiding 
geeft tot verder onderzoek op 
uitsluitingsclausules. 

 

Bij deze module wordt gebruikgemaakt van een 
gemengde leermethode (online leren en face-to-face 
lessen). Online leren bestaat uit leeractiviteiten die de 
voortgang naar de leerresultaten beoordelen, en de 
face-to-face lessen zijn gericht op complexe 
elementen die discussie vereisen. 

Deze module zal in het kader van de herstructurering 
van het EUAA-asielcurriculum worden bijgewerkt. 

 

DOELGROEP 
Asielambtenaren, 
opvangambtenaren en 
ambtenaren die 
Dublin-zaken 
behandelen 

 

ESQF-NIVEAU 
Niet van toepassing 

 

DUUR 
10 uur online leren en 
1 dag face-to-face 
lessen 

 

TALEN 
Engels, Pools, Grieks, 
Duits 

 

VERSIE 
Versie 1 (2021) 

 

TOELATINGSEISEN EN 
VOORWAARDEN 
Niet van toepassing 
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Management in de asielcontext 

Het doel van deze module is om managers in de 
asielcontext in staat te stellen competenties te 
ontwikkelen  waarmee zij ervoor kunnen zorgen dat 
hun afdeling goede kwaliteitsnormen hanteert en 
efficiënt werkt in overeenstemming met de wettelijke 
vereisten op internationaal en EU-niveau. 

Deze module gaat in op diverse theoretische en 
praktische aspecten met betrekking tot de dagelijkse 
taakuitvoering van een manager die werkzaam is op 
het terrein van internationale bescherming. 

 

LEERRESULTATEN 

Leiderschaps- en managementtheorieën, -
vaardigheden en -hulpmiddelen toepassen in de 
context van asielbeheer 

 

Bij deze module wordt gebruikgemaakt van een 
gemengde leermethode (online leren en face-to-face 
lessen). Online leren bestaat uit leeractiviteiten die de 
voortgang naar de leerresultaten beoordelen, en de 
face-to-face lessen zijn gericht op complexe 
elementen die discussie vereisen. 

Deze module zal in het kader van de herstructurering 
van het EUAA-asielcurriculum worden bijgewerkt. 

 

DOELGROEP 
Managers, directeuren 
en teamleiders in de 
asielcontext 

 

ESQF-NIVEAU 
Niet van toepassing 

 

DUUR 
20 uur online leren en 
2 dagen face-to-face 
lessen 

 

TALEN 
Engels 

 

VERSIE 
Versie 2 (2019) 

 

TOELATINGSEISEN EN 
VOORWAARDEN 
Niet van toepassing 
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Management in de opvangcontext 

Het doel van deze module is om managers in de 
opvangcontext in staat te stellen competenties te 
ontwikkelen  waarmee zij ervoor kunnen zorgen dat 
hun afdeling goede kwaliteitsnormen hanteert en 
efficiënt werkt in overeenstemming met de wettelijke 
vereisten op internationaal en EU-niveau. 

Deze module gaat in op diverse theoretische en 
praktische aspecten met betrekking tot de dagelijkse 
taakuitvoering van een manager die werkzaam is op 
het terrein van internationale opvang. 

 

LEERRESULTATEN 

Leiderschaps- en managementtheorieën, -
vaardigheden en -hulpmiddelen toepassen in de 
context van opvangbeheer 

 

Bij deze module wordt gebruikgemaakt van een 
gemengde leermethode (online leren en face-to-face 
lessen). Online leren bestaat uit leeractiviteiten die de 
voortgang naar de leerresultaten beoordelen, en de 
face-to-face lessen zijn gericht op complexe 
elementen die discussie vereisen. 

Deze module zal in het kader van de herstructurering 
van het EUAA-asielcurriculum worden bijgewerkt. 

 

DOELGROEP 
Managers, directeuren 
en teamleiders van 
opvangvoorzieningen 
en -agentschappen 

 

ESQF-NIVEAU 
Niet van toepassing 

 

DUUR 
20 uur online leren en 
2 dagen face-to-face 
lessen 

 

TALEN 
Engels, Spaans, Grieks 

 

VERSIE 
Versie 1 (2020) 

 

TOELATINGSEISEN EN 
VOORWAARDEN 
Niet van toepassing 
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Opvang 
In deze module worden de fasen van het 
opvangproces beschreven om opvangambtenaren 
voor te bereiden op de identificatie van bijzondere 
opvangbehoeften, het werken met kwetsbare groepen 
en de omgang met geestelijke gezondheid in het 
kader van opvang. 
Deze module bestrijkt de basisopleiding die 
opvangambtenaren volgens de richtlijn 
opvangvoorzieningen nodig hebben. Door licht te 
werpen op de internationale historische 
ontwikkelingen en de juridische context waarin de 
huidige opvangvoorzieningen zich hebben ontwikkeld, 
richt de module zich op de rol van de 
opvangambtenaar en de benodigde vaardigheden, 
zoals het vaststellen van professionele grenzen, het 
communiceren in een interculturele omgeving, de 
omgang met belanghebbenden en conflictbeheersing. 

 
LEERRESULTATEN 

1. Het juridische en organisatorische kader van de 
opvang van verzoekers om internationale 
bescherming uitleggen 

2. De elementen van de verschillende fasen in het 
opvangproces beschrijven 

3. Vaststellen welke personen bijzondere 
opvangbehoeften hebben en een interventie op 
maat ontwikkelen 

4. De rol en professionele vaardigheden van 
opvangambtenaren uitleggen 

5. De gebieden van samenwerking met 
verschillende belanghebbenden uitleggen op 
basis van hun rollen en verantwoordelijkheden 

 

Bij deze module wordt gebruikgemaakt van een 
gemengde leermethode (online leren en face-to-face 
lessen). Online leren bestaat uit leeractiviteiten die de 
voortgang naar de leerresultaten beoordelen, en de 
face-to-face lessen zijn gericht op complexe 
elementen die discussie vereisen. 
Deze module zal in het kader van de herstructurering 
van het EUAA-asielcurriculum worden bijgewerkt. 

 

DOELGROEP 
Opvangfunctionarissen 
en andere actoren die 
in contact komen met 
personen die om 
internationale 
bescherming 
verzoeken 

 

ESQF-NIVEAU 
Niet van toepassing 

 

DUUR 
15  tot 20 uur online 
leren en 2 dagen face-
to-face lessen 

 

TALEN 
Engels, Duits, Grieks, 
Slowaaks, Kroatisch, 
Frans, Italiaans, 
Nederlands, Russisch, 
Roemeens, Spaans, 
Lets, Litouws 

 

VERSIE 
Versie 1.1 (2015) 

 

TOELATINGSEISEN EN 
VOORWAARDEN 
Niet van toepassing 
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Opvang van kwetsbare personen: vaststelling van 
kwetsbaarheid en bieden van initiële steun (blok A) 
Het doel van deze module is toelichten hoe objectieve 
verslagen met opmerkingen over kwetsbaarheid, de 
basisbeginselen van de toewijzing van faciliteiten en 
woonruimte aan kwetsbare personen en 
informatieverstrekking aan kwetsbare personen 
moeten worden opgesteld. 

Deze module gaat over het concept van 
kwetsbaarheid in de opvangcontext. Er wordt inzicht 
verschaft in verschillende categorieën kwetsbare 
personen, kwetsbaarheidsindicatoren en 
beschermingsfactoren De module gaat ook in op de 
implicaties van kwetsbaarheden voor 
opvangbehoeften, de eerste stappen ter 
ondersteuning van verzoekers met bijzondere 
opvangbehoeften, psychologische eerste hulp, alsook 
vooroordelen en manieren om deze tegen te gaan. 

 

LEERRESULTATEN 

1. Kwetsbaarheidsindicatoren, categorieën 
kwetsbare personen en implicaties van 
kwetsbaarheden voor bijzondere 
opvangbehoeften beschrijven 

2. Technieken en procedures toepassen om 
asielzoekers met bijzondere opvangbehoeften te 
identificeren en te bepalen hoe met hen moet 
worden omgegaan. 

3. Ondersteuning voor verzoekers met bijzondere 
opvangbehoeften in gang zetten 

 

Bij deze module wordt gebruikgemaakt van een 
gemengde leermethode (online leren en face-to-face 
lessen). Online leren bestaat uit leeractiviteiten die de 
voortgang naar de leerresultaten beoordelen, en de 
face-to-face lessen zijn gericht op complexe 
elementen die discussie vereisen. 

In 2023 zal deze module in het kader van de 
herstructurering van het Europees asielcurriculum 
worden bijgewerkt. 

 

DOELGROEP 
Opvangfunctionarissen 
in contact met 
verzoekers om 
internationale 
bescherming in het 
opvangstelsel 

 

ESQF-NIVEAU 
Niet van toepassing 

 

DUUR 
20 tot 30 uur online 
leren en 1 dag face-to-
face lessen 

 

TALEN 
Engels, Grieks, 
Tsjechisch, Duits, 
Slowaaks, Spaans, 
Litouws, Lets 

 

VERSIE 
Versie 1 (2020) 

 

TOELATINGSEISEN EN 
VOORWAARDEN 
Niet van toepassing 
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Opvang van kwetsbare personen: analyse van 
behoeften en ontwerp van interventies (blok B) 

Het doel van deze module is om opvangambtenaren te 
laten begrijpen hoe kwetsbaarheden van invloed zijn 
op de opvangbehoeften. 

Deze module is gericht op het belang van het 
integreren van de behoeften die voortvloeien uit de 
kwetsbaarheden van verzoekers in beslissingen en 
acties op het gebied van opvang. Ook wordt uitgelegd 
hoe een beoordeling moet worden uitgevoerd van 
bijzondere opvangbehoeften bij een persoon die om 
internationale bescherming verzoekt, en hoe 
persoonlijke opvangplannen kunnen worden 
opgesteld en herzien in de context van bestaande en 
zich ontwikkelende kwetsbaarheden. 

 

LEERRESULTATEN 

1. De potentiële gevolgen van specifieke 
kwetsbaarheden voor opvangbehoeften 
beschrijven 

2. Bijzondere opvangbehoeften van aanvragers 
beoordelen aan de hand van de drie stappen 
van het behoeftenonderzoek 

3. Persoonlijke opvangplannen van asielzoekers 
opstellen en evalueren in de context van 
bestaande en zich ontwikkelende 
kwetsbaarheden 

 

Bij deze module wordt gebruikgemaakt van een 
gemengde leermethode (online leren en face-to-face 
lessen). Online leren bestaat uit leeractiviteiten die de 
voortgang naar de leerresultaten beoordelen, en de 
face-to-face lessen zijn gericht op complexe 
elementen die discussie vereisen. 

In 2023 zal deze module in het kader van de 
herstructurering van het Europees asielcurriculum 
worden bijgewerkt. 

 

DOELGROEP 
Opvangfunctionarissen 
in contact met 
verzoekers om 
internationale 
bescherming in het 
opvangstelsel 

 

ESQF-NIVEAU 
Niet van toepassing 

 

DUUR 
15 uur online leren en 
1,5 dag face-to-face 
lessen 

 

TALEN 
Engels, Spaans, 
Tsjechisch, Duits, 
Slowaaks, Litouws 

 

VERSIE 
Versie 1 (2020) 

 

TOELATINGSEISEN EN 
VOORWAARDEN 
Niet van toepassing 
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Tolken in het kader van opvang 

Het doel van deze module is om tolken die in de 
opvangcontext werkzaam zijn, te helpen de kennis en 
vaardigheden te verwerven om hun taken efficiënt en 
in overeenstemming met internationale normen uit te 
voeren. 

Deze module geeft een algemeen overzicht van de 
context van de opvang, met een toelichting op de 
verschillende fasen van het opvangproces en de 
belangrijkste vertolking die nodig is voor de opvang. Er 
wordt ingegaan op de uiteenlopende situaties waarin 
tolken in de opvang moeten werken, zoals vertolking 
tijdens de sociale intake, vertolking tijdens een 
medische afspraak, vertolking tijdens psychologische 
ondersteuning en vertolking voor een informatiesessie 
van een groep. 

 

LEERRESULTATEN 

1. De achtergrond en de doelstellingen van de 
opvang van asielzoekers in Europa beschrijven 

2. De rol van een tolk in het algemeen en in het 
bijzonder ter ondersteuning van asielzoekers in 
het kader van opvang toelichten 

3. De beginselen van en de benodigde 
vaardigheden voor tolken in het algemeen 
en in het kader van opvang toepassen 

 

De module wordt online aangeboden, waarbij 
cursisten zelf hun tempo bepalen. 

 

DOELGROEP 
Tolken die werkzaam 
zijn in de asielcontext 

 

ESQF-NIVEAU 
Niet van toepassing 

 

DUUR 
15 uur online leren  

 

TALEN 
Engels 

 

VERSIE 
Versie 1 (2022) 

 

TOELATINGSEISEN EN 
VOORWAARDEN 
Niet van toepassing 
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Registratie van verzoekers om internationale 
bescherming 

Het doel van deze module is om deelnemers te 
voorzien van de benodigde kennis en vaardigheden 
voor de afhandeling van de registratie van verzoeken 
om internationale bescherming. 

In deze module wordt ingegaan op het rechtskader 
inzake internationale bescherming, met bijzondere 
aandacht voor de toegang tot de asielprocedure en de 
stappen van het registratieproces. De module richt 
zich ook op de waarborgen voor verzoekers met 
bijzondere behoeften en op communicatietechnieken 
voor het uitvoeren van registratie. 

 

LEERRESULTATEN 

1. De belangrijkste wettelijke EU-bepalingen inzake 
internationale bescherming beschrijven, met 
name de bepalingen met betrekking tot 
registratie. 

2. De verschillende stappen van het 
registratieproces volgen en procedurele 
waarborgen toepassen voor verzoekers met 
bijzondere behoeften tijdens de registratie 

3. Een passende aanpak hanteren voor de 
communicatie tijdens de registratie 

 

Bij deze module wordt gebruikgemaakt van een 
gemengde leermethode (online leren en face-to-face 
lessen). Online leren bestaat uit leeractiviteiten die de 
voortgang naar de leerresultaten beoordelen, en de 
face-to-face lessen zijn gericht op complexe 
elementen die discussie vereisen. 

Deze module zal in het kader van de herstructurering 
van het EUAA-asielcurriculum worden bijgewerkt. 

 

DOELGROEP 
Asiel- en 
opvangfunctionarissen 
die in contact komen 
met personen die om 
internationale 
bescherming 
verzoeken 

 

ESQF-NIVEAU 
Niet van toepassing 

 

DUUR 
15 uur online leren en 
1 dag face-to-face 
lessen 

 

TALEN 
Engels, Grieks, 
Italiaans, Duits, 
Albanees en Bosnisch 

 

VERSIE 
Versie 1 (2020) 

 

TOELATINGSEISEN EN 
VOORWAARDEN 
Niet van toepassing 
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Hervestiging 

Het doel van deze module is om asiel-, 
hervestigings- en andere functionarissen die in 
de context van hervestiging werkzaam zijn, 
bewust te maken van wat hervestiging inhoudt, 
hoe deze kan worden georganiseerd en hoe de 
verschillende fasen van het hervestigingsproces 
kunnen worden beheerd. 

Deze module gaat in op de belangrijkste 
aspecten van het hervestigingsproces, namelijk 
de vaststelling van de hervestigingsbehoeften 
door het Bureau van de Hoge Commissaris van 
de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen en de 
indiening van het hervestigingsdossier bij de 
betrokken lidstaat. Ook wordt gekeken naar de 
voorbereiding en het beheer van de 
selectiemissie, de selectie van dossiers, de 
oriëntatie vóór vertrek, de overplaatsing en de 
verlening van de desbetreffende diensten na 
aankomst aan hervestigde vluchtelingen. 

 

LEERRESULTATEN 

1. Uitleggen hoe een succesvol 
hervestigingsproces kan worden uitgevoerd 

2. Problemen binnen het hervestigingsproces 
vaststellen 

3. Goed functionerende 
hervestigingsactiviteiten ontwerpen 

 

Bij deze module wordt gebruikgemaakt van een 
gemengde leermethode (online leren en face-to-
face lessen). Online leren bestaat uit 
leeractiviteiten die de voortgang naar de 
leerresultaten beoordelen, en de face-to-face 
lessen zijn gericht op complexe elementen die 
discussie vereisen. 

Deze module zal in het kader van de 
herstructurering van het EUAA-asielcurriculum 
worden bijgewerkt. 

 

DOELGROEP 
Asielambtenaren, 
hervestigingsfunctionarissen 
en andere functionarissen 
die werkzaam zijn op het 
gebied van hervestiging 

 

ESQF-NIVEAU 
Niet van toepassing 

 

DUUR 
20 tot 30 uur online leren en 
2 dagen face-to-face lessen 

 

TALEN 
Engels, Duits, Spaans, 
Roemeens 

 

VERSIE 
Versie 1.1 (2019) 

 

TOELATINGSEISEN EN 
VOORWAARDEN 
Niet van toepassing 

 

 



OPLEIDINGSCATALOGUS – 2022 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwetsbaarheidsmodules 



ASIELAGENTSCHAP VAN DE EUROPESE UNIE 

60 

Gender, genderidentiteit en seksuele gerichtheid 
Het doel van deze module is een praktische 
benadering te bieden voor het zo goed mogelijk 
voeren van gesprekken waarin kwesties met 
betrekking tot genderidentiteit en seksuele 
geaardheid worden besproken. 
Deze module biedt een overzicht van de normen met 
betrekking tot gender, genderidentiteit en seksuele 
geaardheid en gaat in op de manier waarop deze 
normen behandelend ambtenaren en verzoekers 
beïnvloeden bij de beoordeling van zaken met het 
oog op internationale bescherming. Er wordt 
ingegaan op mensenrechtenschendingen die 
verband houden met gender, genderidentiteit en 
seksuele geaardheid en het rechtskader om 
functionarissen in staat te stellen een beoordeling van 
bewijsmateriaal uit te voeren waarbij voldoende 
rekening wordt gehouden met de bijzonderheden van 
verzoeken in verband met gender, genderidentiteit en 
seksuele geaardheid. 
 

LEERRESULTATEN 

1. Factoren die te maken hebben met gender, 
genderidentiteit en seksuele geaardheid 
herkennen bij het verwerken van een verzoek om 
internationale bescherming 

2. Uitleggen welke invloed ervaringen op het 
gebied van en houdingen tegenover gender, 
genderidentiteit en seksuele geaardheid hebben 
op de manier waarop verzoeken om 
internationale bescherming worden verwerkt 

3. een passende benadering van gender, 
genderidentiteit en seksuele geaardheid te 
hanteren bij het verwerken van een verzoek om 
internationale bescherming. 

 
Bij deze module wordt gebruikgemaakt van een 
gemengde leermethode (online leren en face-to-face 
lessen). Online leren bestaat uit leeractiviteiten die de 
voortgang naar de leerresultaten beoordelen, en de 
face-to-face lessen zijn gericht op complexe 
elementen die discussie vereisen. 
In 2023 zal deze module in het kader van de 
herstructurering van het Europees asielcurriculum 
worden bijgewerkt. 

 

DOELGROEP 
Asielambtenaren 

 

ESQF-NIVEAU 
Niet van toepassing 

 

DUUR 
20 tot 25 uur online 
leren en 2 dagen face-
to-face lessen 

 

TALEN 
Engels, Pools, 
Slowaaks, Fins, 
Russisch, Frans, 
Sloveens, Turks, Duits 

 

VERSIE 
Versie 1.1 (2015) 

 

TOELATINGSEISEN EN 
VOORWAARDEN 
Niet van toepassing 
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Mensenhandel 

Het doel van deze module is functionarissen die in 
contact komen met slachtoffers of potentiële 
slachtoffers van mensenhandel voor te bereiden op de 
kennis en vaardigheden die nodig zijn om 
aanwijzingen voor mensenhandel te herkennen en 
hierop te reageren en om een asielgesprek met een 
slachtoffer of mogelijk slachtoffer van mensenhandel 
voor te bereiden en uit te voeren. 

Deze module bestaat uit twee niveaus. Op het eerste 
niveau wordt bewustzijn gecreëerd over slachtoffers of 
potentiële slachtoffers van mensenhandel en wordt 
ingegaan op de kennis en vaardigheden die nodig zijn 
om potentiële slachtoffers van mensenhandel te 
herkennen en hoe hiermee om te gaan bij een eerste 
contact. Het tweede niveau is gericht op slachtoffers 
van mensenhandel die mogelijk internationale 
bescherming nodig hebben. In de module wordt 
uitgelegd hoe deelnemers een asielgesprek met een 
(potentieel) slachtoffer van mensenhandel kunnen 
voorbereiden en voeren, en hoe zij de besluitvorming 
kunnen aanpakken bij een verzoek om internationale 
bescherming waarbij een dergelijke persoon 
betrokken is. 
 

LEERRESULTATEN 

Niveau 1: 

1. Aanwijzingen voor mensenhandel herkennen 

2. Uitleggen hoe ze om moeten gaan met het 
eerste contact met een (potentieel) slachtoffer 
van mensenhandel 

 

Niveau 2: 

1. Weten hoe een asielgesprek met een 
(potentieel) slachtoffer van mensenhandel moet 
worden voorbereid en gevoerd 

2. Uitleggen hoe het besluitvormingsproces moet 
worden aangepakt bij een 
beschermingsverzoek waarbij een (potentieel) 
slachtoffer van mensenhandel betrokken is 

 

 

DOELGROEP 
Functionarissen die in 
contact komen met 
slachtoffers of 
potentiële slachtoffers 
van mensenhandel 

 

ESQF-NIVEAU 
Niet van toepassing 

 

DUUR 
18 tot 20 uur online 
leren voor beide 
niveaus en 2 dagen 
face-to-face lessen 

 

TALEN 
Engels, Slowaaks, 
Duits, Turks, Italiaans, 
Arabisch, Spaans en 
Litouws (alleen 
niveau 1) 

 

VERSIE 
Versie 1.1 (2017) 

 

TOELATINGSEISEN EN 
VOORWAARDEN 
Niet van toepassing 
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Bij deze module wordt gebruikgemaakt van een 
gemengde leermethode (online leren en face-to-face 
lessen). Online leren bestaat uit leeractiviteiten die de 
voortgang naar de leerresultaten beoordelen, en de 
face-to-face lessen zijn gericht op complexe 
elementen die discussie vereisen. 

Deze module zal in het kader van de herstructurering 
van het EUAA-asielcurriculum worden bijgewerkt. 
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