
VORMINGSAANBOD
HOGER ONDERWIJS

Het Universitair Centrum voor 
Ontwikkelingssamenwerking (UCOS) wil werk maken 
van duurzame menselijke ontwikkeling door het 
sti muleren van acti ef wereldburgerschap bij 
studenten van het Vlaamse hoger onderwijs, al dan 
niet in het kader van Noord-Zuidmobiliteit. 

Dit doen we aan de hand van concrete 
vormingen, seminaries, trainingen en 
uitwisselingen voor studenten, docenten en 
medewerkers internati onalisering die 
verbonden zijn aan de instellingen van het Vlaamse 
hoger onderwijs.
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CAMPAIGN FOR SEXUAL HEALTH 
& GENDER EQUALITY

In 2017 lanceerde UCOS de campagne CHanGE. In het kader van deze campagne 
zett en studenten van het Vlaamse hoger onderwijs zich in voor 
gendergelijkheid en seksuele & reproducti eve rechten en gezondheid (SRGR). 
Jaarlijks gaat een nieuwe groep CHanGEmakers enkele weken naar 
partnerorganisati es in het Zuiden. De CHanGEmakers gebruiken de verworven 
competenti es en ervaringen om in België een breed publiek te sensibiliseren 
over de wereldwijde strijd voor gendergelijkheid. Het hoger onderwijs vormt hierbij 
één van de prioritaire doelgroepen.

SEMINARIE
"ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
DEKOLONISEREN: REFLECTIES OVER GENDER, 
'RAS' EN SOLIDARITEIT" (MAART 2018, VUB)

Als relati es tussen mensen centraal staan in ontwikkelingssamenwerking, hoe gaan we 
dan om met onderlinge verschillen en machtsrelati es? 
Sara De Jong (Open University) en Olivia Rutazibwa (University of Portsmouth) 
gaan in gesprek over dit vraagstuk ti jdens een lunchlezing in het kader van de VUB 
Genderweek. 

Meer info?
www.ucos.be of contacteer ons via bram.cleys@ucos.be

ism RHEA/Experti secentrum voor Gender, Diversiteit & Intersecti onaliteit 
en Echos Communicati on 

ism Brussels Internati onal, de Vlaamse Overheid en UVV/deMens.nu
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PVORMING VOOR STUDENTEN

Het doel van deze vormingen is het versterken en sti muleren van visie en prakti jk 
over wereldburgerschap van studenten in het kader van hun opleiding. 
Op vraag en op maat biedt UCOS vormingen aan met betrekking tot volgende thema’s: 

>> Wereldburgerschap
>> Duurzame ontwikkeling (SDG’s)
>> De zin en onzin van ontwikkelingssamenwerking
>> De dilemma’s van het goede doel
>> Armoede en ongelijkheid in het Zuiden
>> Ontwikkeling en migrati e (in het kader van de 
      campagne migrati e van 11.11.11 #AllemaalMensen).

DIGITAAL

Op www.ucos.be vinden studenten en medewerkers hoger onderwijs 
een digitaal platf orm 'Library' met informati e en evenementen 
betreff ende boeiende wereldburgerschapsthema’s. Zij kunnen zich 
ook inschrijven op het mailingsysteem om op de hoogte te blijven van 
updates van voor hen relevante thema’s.

WERKSESSIES OP MAAT VOOR 
MEDEWERKERS HOGER ONDERWIJS

UCOS biedt zelf het volgende onderwerp aan voor een werksessie:
>> Wereldburgerschap als belangrijke doelstelling 
      voor het hoger onderwijs

Een werksessie wordt op maat van de aanvragende instelling 
uitgewerkt. Intervisie staat centraal. Varianten en andere onderwerpen 
zijn mogelijk op aanvraag. Aanpak en groott e van de groep worden in 
onderling overleg afgesproken.

Met de steun van

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN 
VAN ONZE ACTIVITEITEN?
Schrijf je in voor onze gerichte nieuwsmailing via www.ucos.be

 Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking - UCOS

 ucos.be

 Pleinlaan 5, 1050 Brussel
 +32 (0)2 614 81 65
 contact@ucos.be

Meer info?
www.ucos.be of contacteer ons 
via frank.verstraeten@ucos.be

 ucos.be ucos.be ucos.be
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OMKADERING VOOR STUDENTEN
UITGAANDE MOBILITEIT

VOORBEREIDING (volledige dag)
Aan de hand van interacti eve methodieken en een 
stappenplan worden onontbeerlijke competenti es 
verworven met betrekking tot het omgaan met mensen in 
een andere culturele en socio-economische context, inzicht 
in de impact van armoede en ongelijkheid, de omgang met 
collega’s op de werkplek, interculturele communicati e, …

Elke voorbereidingsdag wordt in de mate van het mogelijke 
aangepast aan het profi el van de studenten. 
In ieder semester vindt minstens één voorbereidingsdag in 
het Engels plaats. 
De studenten schrijven zich in via www.ucos.be.

Reservati es of meer info?
Bent u medewerker van een van de partnerinstellingen? 
Contacteer een medewerker van uw dienst 
internati onalisering.
Werkt u niet in een partnerinstelling? 
Contacteer ons via sebasti an.vanhoeck@ucos.be.

DEBRIEFING (halve dag)
Het debriefi ngsmoment dient als afsluiter van het 
omkaderingstraject. Hier krijgt de student de ruimte om 
positi eve en moeilijke ervaringen te delen en te kaderen. 
Via interacti eve methodieken worden de verworven 
wereldburgerschapscompetenti es gevaloriseerd.

Reservati es of meer info?
www.ucos.be of contacteer ons 
via sebasti an.vanhoeck@ucos.be.

AANGESLOTEN INSTELLINGEN HOGER ONDERWIJS

INKOMENDE MOBILITEIT

Op vraag en op maat biedt UCOS ook een interculturele 
omkadering aan voor studenten uit het Zuiden die in België 
studeren. Hier versterken we de interculturele competenti es van 
de studenten, met focus op het leven en werken in België en de 
zoektocht naar maatschappelijke inzet.
Taal: Engels
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WERKSESSIES OP MAAT VOOR 
MEDEWERKERS HOGER ONDERWIJS

Reservati es of meer info?
www.ucos.be of contacteer ons 
via sebasti an.vanhoeck@ucos.be

DIGITAAL AANBOD
Op www.ucos.be vinden studenten en medewerkers 
hoger onderwijs een digitaal platf orm 'Library' met 
achtergrondinformati e en specifi eke landeninfo terug. 
Zij kunnen zich ook inschrijven op het mailingsysteem om 
op de hoogte te blijven van updates over hun land van 
bestemming of over de voor hen relevante thema’s.

UCOS biedt zelf volgende onderwerpen aan voor een werksessie:

>> Visie op internati onalisering en de relati e met Zuidmobiliteit
>> Hoe de ontwikkelingsrelevanti e van Zuidstages versterken?
>> Voluntourism in het Vlaamse hoger onderwijs. Eff ecti ef en   
       verantwoord?
>> Uitbouwen en onderhouden van (duurzame) partnerschappen met  
       organisati es in het Zuiden
>> Inzamelacti es door studenten in het kader van Zuidstages?

COLLOQUIUM
ONTWIKKELINGSRELEVANTIE 
VAN ZUIDSTAGES  (31 MEI 2018, VUB)

De vraag hoe relevant Zuidstages zijn voor ontwikkeling in het Zuiden blijft  perti nent. 
Na de voorbije jaren intensief gewerkt te hebben op de thema’s voluntourism, 
duurzame partnerschappen met organisati es in het Zuiden en inzamelacti es door 
studenten, willen we hierrond een gemeenschappelijke vernieuwde visie uitwerken.

Meer info? www.ucos.be of contacteer ons via sebasti an.van.hoeck@ucos.be

UCOS biedt een aangepast 
omkaderingstraject aan 
voor studenten die stage 
lopen, studeren of een 
onderzoeksopdracht uitvoeren in 
het Zuiden. De basisvoorbereiding 
en debriefi ng wordt georganiseerd 
in samenwerking met instellingen 
van het Vlaamse hoger onderwijs. 
Studenten van de aangesloten 
instellingen schrijven zich in op het 
ti jdsti p en de plaats van voorkeur.

>> Zuidstages: intervisie over interculturele en sociale-economische   
      vraagstukken 
>> Communicati e over het Zuiden: beelden en beeldvorming
>> Train de trainer: Hoe debrief je het interculturele luik van een   
      Zuidervaring? (met mogelijkheid tot verdere coaching)
>> Interculturele communicati e met buitenlandse studenten

Een werksessie wordt op maat van de aanvragende instelling uitgewerkt. 
Intervisie staat centraal. Varianten en andere onderwerpen mogelijk op 
aanvraag. Aanpak en groott e van de groep worden in onderling overleg 
afgesproken.
Reservati es of meer info?
www.ucos.be of contacteer ons via frank.verstraeten@ucos.be

ism VLIR-UOS, VLHORA, Arteveldehogeschool en Echos Communicati on


