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CHanGE  

In 2017 lanceerde UCOS het project CHanGE - Campaign for sexual Health 
and Gender Equality. In het kader van dit project zetten studenten van 
het Vlaamse hoger onderwijs zich in voor gendergelijkheid en seksuele & 
reproductieve gezondheid en rechten (SRGR). 
Jaarlijks gaat een nieuwe groep CHanGEmakers enkele weken meedraaien 
bij  partnerorganisaties in het Zuiden. In de zomer van 2018 ging een groep 
naar Cuba, India en Oeganda. De CHanGEmakers gebruiken de opgedane 
competenties en ervaringen om in België een breed publiek te sensibiliseren 
over de wereldwijde strijd voor gendergelijkheid. Het hoger onderwijs vormt 
hierbij een prioritaire doelgroep.

Reservaties of meer info?

SEMINARIE VOOR MEDEWERKERS EN 
STUDENTEN HOGER ONDERWIJS 
"ONDERNEMEN EN ONTWIKKELING" (werktitel)
‘Een Marshallplan voor en met Afrika’ is een slogan die luider en luider klinkt. Is dit 
nieuw? Mogen we hopen dat dit een belangrijke ontwikkelingshefboom wordt? 
Wat is het belang van social entrepreneurship voor het Afrikaanse continent? In 
samenwerking met de VUB organiseert UCOS een boeiend seminarie voor alle 
actoren en opleidingen die internationale economie en (sociaal) ondernemen hoog 
in het vaandel dragen.

 

ism Brussels International, de Vlaamse Overheid 
en UVV/deMens.nu

VORMING VOOR STUDENTEN

Het doel van deze vormingen is het versterken en stimuleren van visie en praktijk 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
 >> Gendergelijkheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten
 >> Seminarie 'Ondernemen en ontwikkeling' (werktitel)

DIGITAAL

Op de website van UCOS vinden studenten en medewerkers hoger onderwijs het 
digitaal platform 'Library' met informatie en evenementen betreffende boeiende 
wereldburgerschapsthema’s. Zij kunnen zich ook inschrijven op het mailingsysteem om 
op de hoogte te blijven van de voor hen relevante thema’s.

VORMING VOOR MEDEWERKERS HOGER 
ONDERWIJS
UCOS biedt het volgende onderwerp aan:
 >> Wereldburgerschap als belangrijke doelstelling voor het hoger onderwijs

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

Aanvragen of meer info?

www.ucos.be of contacteer ons 
via frank.verstraeten@ucos.be

Met de steun van:

Het Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking 
(UCOS) wil werk maken van duurzame menselijke 
ontwikkeling door het stimuleren van actief 
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 internationalisering die  
verbonden zijn aan de instellingen van het Vlaamse hoger 
onderwijs.

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN 
VAN ONZE ACTIVITEITEN?
 
Het actuele aanbod en praktische informatie vindt u op www.ucos.be. 
Of schrijf je via onze website in voor onze gerichte mailings. 

Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking - UCOS
ucos.be

Pleinlaan 5, 1050 Brussel
+32 (0)2 614 81 65
contact@ucos.be
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Reservaties of meer info?

www.ucos.be of contacteer ons 
via bram.cleys@ucos.be
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OMKADERING VOOR STUDENTEN
UITGAANDE MOBILITEIT

VOORBEREIDING (volledige dag)
Aan de hand van een stappenplan en interactieve 
methodieken worden onontbeerlijke competenties 
verworven met betrekking tot de omgang 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 communicatie, …

Elke voorbereidingsdag wordt in de mate van het mogelijke 
aangepast aan het profiel van de studenten. Ieder semester 
vindt minstens één voorbereidingsdag in het Engels plaats.

De studenten schrijven zich in via www.ucos.be

Reservaties of meer info?
Bent u medewerker van een van de partnerinstellingen? 
Contacteer een medewerker van uw dienst 
internationalisering.
Werkt u niet in een partnerinstelling? 
Contacteer sebastian.vanhoeck@ucos.be.

DEBRIEFING (halve dag)
Het debriefingsmoment dient als afsluiter van het 
omkaderingstraject. Hier krijgt de student de ruimte om 
zowel positieve als moeilijke ervaringen te delen en te 
kaderen. Via interactieve methodieken worden de opgedane 
wereldburgerschapscompetenties gevaloriseerd.

Reservaties of meer info?
www.ucos.be of contacteer ons via 
sebastian.vanhoeck@ucos.be.

PARTNERINSTELLINGEN 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 competenties van 
de studenten, met focus op het leven en werken in België en de 
zoektocht naar maatschappelijke inzet.
Taal: Engels
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VORMING OP MAAT VOOR 
MEDEWERKERS HOGER ONDERWIJS

Reservaties of meer info?

www.ucos.be of contacteer ons 
via sebastian.vanhoeck@ucos.be

DIGITAAL
Op de website van UCOS vinden studenten en medewerkers 
hoger onderwijs het digitaal platform Library met informatie en 
evenementen betreffende boeiende wereldburgerschapsthema's. 
Ook kunnen ze er landenfiches terugvinden met specifieke 
informatie over de populairste stageplaatsen in het globale Zuiden. 
Meer info: www.ucos.be

UCOS biedt volgende onderwerpen aan:

	 >>	Visie	op	internationalisering	en	de	relatie	met	Zuidmobiliteit
	 >>	Inzamelacties	door	studenten	in	het	kader	van	Zuidstages
	 >>	Zuidstages:	intervisie	over	interculturele	en	socio-economische		 	
							 						vraagstukken	
	 >>	Communicatie	over	het	Zuiden:	beelden	en	beeldvorming
	 >>	Interculturele	communicatie	met	buitenlandse	studenten
	 >>	Voluntourism	in	het	Vlaamse	hoger	onderwijs.	Effectief	en	verantwoord?

IMPLEMENTATIE VISIETEKST
RELEVANTE STAGES VOOR HET GLOBALE ZUIDEN. 
OP WEG NAAR EEN VISIE VOOR DE 21STE EEUW

Op 24 mei 2018 organiseerde UCOS in samenwerking met USOS, VLIR-UOS, 
VLHORA, Arteveldehogeschool en UAnwerpen een colloquium met als hoofdvraag 
hoe we Zuidstages relevant(er) kunnen maken voor de Zuidpartner. Een visie is 
alvast een goede start. Het omzetten in de praktijk vraagt echter heel wat extra 
inspanningen: vertalen naar de praktijk, collega’s overtuigen, een actieplan opstellen, 
prioriteiten bepalen, uitproberen,… UCOS is bereid mee aan de kar te trekken. In 
overleg wordt de inbreng vastgelegd.

UCOS biedt een aangepast 
omkaderingstraject	aan	voor	
studenten	die	stage	lopen,	studeren	
of	een	onderzoeksopdracht	
uitvoeren	in	het	Zuiden.	De	
voorbereidingsdagen	en	debriefings	
worden georganiseerd in 
samenwerking met instellingen van 
het Vlaamse hoger onderwijs (zie 
overzicht van de partnerinstellingen).	
Studenten	van	de	partnerinstellingen	
schrijven	zich	in	op	het	tijdstip	en	de	
plaats	van	voorkeur.

	 >>	Train	de	trainer:	Hoe	debrief	je	het	interculturele	luik	van							
																						een	Zuidervaring?	(met	mogelijkheid	tot	verdere	coaching)
 
Een	inbreng	door	UCOS	wordt	op maat van de aanvragende instelling 
uitgewerkt.	De	aanpak	wordt	in	onderling	overleg	afgesproken	en	
kan	variëren	van	een	kleine	werksessie	met	een	beperkt	aantal	
deelnemers	tot	een	lezing	voor	een	grote	groep.	Combinaties	of	
andere	onderwerpen	zijn	eveneens	mogelijk	op	aanvraag.	De	Train	
de trainer 'Debriefing' wordt	door	UCOS	in	het	najaar	én	voorjaar	
geprogrammeerd.	

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

Meer info? frank.verstraeten@ucos.be
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