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Met de 
steun van:

Het Universitair Centrum 
voor Ontwikkelings-
samenwerking (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. 

Wil je op de hoogte 
blijven van onze 
activiteiten?

Schrijf je in voor onze 
gerichte mailings via 
www.ucos.be 

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.

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 en reproductieve gezondheid en rechten  

(SRGR). Jaarlijks trekt een nieuwe groep CHanGEmakers 

enkele weken op onderzoek bij inspirerende organisaties 

buiten de Belgische grenzen met dit jaar de focus op 

SRGR in vluchtelingencontexten. Deze zomer vertrok 

een groep naar Marokko, Libanon en Oeganda. De 

CHanGEmakers gebruiken de opgedane inspiratie, 

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.

Op vraag en op maat biedt UCOS getuigenissen en 

vormingen aan rond gendergelijkheid en SRGR. Deze 

zijn gebaseerd op de ervaringen van de deelnemende 

studenten en dragen bij tot de door hen uitgewerkte 

campagnes. 

MEER INFO?

Volg onze CHanGEmakers op de 

voet via www.ucos.be, Instagram 

of contacteer onze educatief 

medewerker Bram Cleys via bram.

cleys@ucos.be of 02 614 82 65. 

Vanaf 1 november kunnen studenten 

zich kandidaat stellen voor de editie 

CHanGE 2020. 

CHanGE
ism Brussels International, 

de Vlaamse Overheid en deMens.nu

diver
siteit & 
global
isering.

1. VORMINGSAANBOD
Het doel van deze vormingen is het versterken 

en stimuleren van visie en praktijk over 

werken, studeren en leven in een diverse 

wereld. Een vorming wordt op maat van de 

vragende instelling uitgewerkt. Intervisie staat 

waar mogelijk centraal. Varianten en andere 

onderwerpen zijn mogelijk op aanvraag. De 

aanpak en grootte van de groep worden in 

onderling overleg afgesproken.

Op vraag en maat biedt UCOS vormingen aan 

met betrekking tot volgende thema’s: 

 ▪ Racisme en discriminatie: inzichten & 

reflectie

 ▪ Omgang met armoede en sociale 

ongelijkheid in het Zuiden

 ▪ De dilemma’s van het goede doel

 ▪ Gendergelijkheid en seksuele en 

reproductieve gezondheid en rechten 

(SRGR)

 ▪ Global citizenship in het hoger 

onderwijs: de nieuwe uitdagingen van 

deze tijd

In onze superdiverse wereld 

volstaat kennis over cultuur 

en cultuurverschillen niet 

om op een interculturele 

manier te communiceren. 

Tijdens deze workshop legt 

Edwin Hoffman de focus 

op diversiteitsbewuste 

2. SEMINARIES NAJAAR 2019

22 oktober 2019  

UCOS breidde dit jaar zijn vormingsaanbod uit met de 

hoogstnoodzakelijke vorming ‘Racisme en discriminatie’. 

Studenten kunnen een actieve rol opnemen in het uitwerken 

van mogelijke oplossingen om structureel racisme te 

bestrijden. Deze nieuwe vorming wakkert een kritische 

reflectie en discussie aan over de impact van individueel en 

structureel racisme op het eigen leven en dat van anderen. 

 ▪ EDWIN HOFFMAN:  
WORKSHOP DIVERSITEITSBEWUSTE COMMUNICATIE

Hoe praat je als gezondheids-

werker met patiënten 

met een vlucht- of 

migratieverleden over 

gevoelige thema’s zoals soa’s, 

familieplanning of seksueel 

geweld? En wat zijn de noden 

van nieuwkomers op vlak van 

seksuele en reproductieve 

gezondheid? 

09 december 2019 | een seminarie voor opleiders uit het 
Vlaamse hoger onderwijs (i.s.m. SENSOA)

communicatie en het door 

hem verbeterde TOPOI-

model. De workshop richt 

zich op professionals uit 

het hoger onderwijs die 

hun competenties in het 

diversiteitssensitief handelen 

willen versterken. 

Prof. Ines Keygnaert van 

het International Centre 

for Reproductive Health 

(ICRH) reikt op basis van 

haar eigen onderzoek 

tools aan voor opleidingen 

gezondheidszorg om 

studenten beter voor te 

bereiden om met deze 

doelgroepen te werken.

Volg onze CHanGEmakers op de 

voet via ucos.be op Instagram 

of contacteer ons via bram.cleys@

ucos.be of 02 614 82 65. 

Universitair Centrum voor 
Ontwikkelings-
samenwerking - UCOS

ucos.be

©Jozefien Leloup

Pleinlaan 5
1050 Brussel

+32 (0)2 614 81 65
contact@ucos.be

Wij zijn.

MEER INFO? 

INSCHRIJVEN 
OF MEER INFO?

Meer info over de vormingen, 

de seminaries en inschrijvingen

vindt u op www.ucos.be 

of kan u verkrijgen via 

sebastian.vanhoeck@ucos.be 

of 02 614 81 63

 ▪ INES KEYGNAERT:  
DIVERSITEITSSENSITIEVE SEKSUELE EN REPRODUCTIEVE 
GEZONDHEIDSZORG

Vanaf 1 november 2019

 kunnen studenten zich 

kandidaat stellen voor 

de editie CHanGE 2020.  



Noord-
Zuid
mobi
liteit.

1. OMKADERING   
     VOOR STUDENTEN
 ▪ UITGAANDE MOBILITEIT

VOORBEREIDING (volledige dag)

Aan de hand van interactieve methoden 

en discussies worden noodzakelijke 

competenties en inzichten verworven 

rond intercultureel handelen, armoede en 

ongelijkheid, eigen motivatie en privileges, 

racisme en ontwikkelingssamenwerking, 

de omgang met collega’s op de werkplek 

en hoe een meerwaarde zijn voor lokale 

opdrachtgever en bevolking. 

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. 

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.

Taal: Engels

Wenst u meer info over de 

omkadering van studenten, 

de vormingen op maat, 

reservaties of het seminarie? 

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. 

Studenten van de aangesloten instellingen 

schrijven zich in op het tijdstip en de locatie 

van voorkeur.

UCOS biedt de volgende vormingen aan, 

aangepast voor studenten of medewerkers 

hoger onderwijs: 

 ▪ Voluntourism in het Vlaamse hoger 

onderwijs. Effectief en verantwoord?

 ▪ Relevant vrijwilligerswerk: motivatie, 

voorbereiding en terugkeer

 ▪ Inzamelacties door studenten in het 

kader van Zuidstages

 ▪ Communicatie over het Zuiden: 

beelden en beeldvorming

 ▪ Interculturele communicatie met 

buitenlandse studenten 

Internationale stages bieden kansen voor 

studenten, de onderwijsinstelling, de 

Zuidpartner en lokale gemeenschappen. Toch 

zijn er signalen dat er een grote diversiteit 

heerst in de kwaliteit van deze uitzendingen 

en dat er vaak onduidelijkheid bestaat over 

de meerwaarde voor Zuidpartners zelf. De 

visietekst ‘Relevante stages voor het globale 

Zuiden’ presenteert principes en concrete 

aanbevelingen om deze meerwaarde te 

garanderen en vergroten. Daarnaast kan 

UCOS onderwijsinstellingen en faculteiten 

ondersteunen om de visietekst te vertalen 

naar beleid en een implementatieplan.

Surf naar: www.ucos.be/publicaties

BEKIJK ONZE VISIETEKST

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 een discussie 

en reflectie worden de opgedane 

wereldburgerschapscompetenties versterkt.

De studenten schrijven zich in via 

www.ucos.be.

 ▪ INKOMENDE MOBILITEIT

UCOS biedt de volgende vormingen aan, 

specifiek gericht op medewerkers hoger 

onderwijs: 

 ▪ Format en inhoud van debriefing 

na terugkeer uit het Zuiden – Train 

de trainer voor stagebegeleiders 

of beleidsverantwoordelijken (met 

mogelijkheid tot verdere coaching)

 ▪ Training interculturele competenties 

in het kader van buitenlandervaring

 ▪ Ondersteuning bij de implementatie 

van de visietekst ‘Relevante stages 

voor het globale Zuiden’

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. 

Op de website van UCOS vinden studenten 

en medewerkers hoger onderwijs het 

digitaal platform Library met informatie 

en evenementen betreffende boeiende 

wereldburgerschapsthema's. 

Zeer populair zijn de landenfiches met 

specifieke informatie over de belangrijkste 

stageplaatsen in het globale Zuiden.  

Surf naar: www.ucos.be

DIGITAAL AANBOD

Een stage lopen in het Globale 

Zuiden is populair. Daardoor 

komen meer en meer studenten 

in aanraking met kinderen in 

kwetsbare situaties. Dit beperkt 

zich niet enkel tot weeshuizen, 

maar gaat bijvoorbeeld ook over 

scholen en vluchtelingenkampen. 

Deze stages vergen de nodige 

voorzichtigheid. Onder leiding 

van internationale en 

nationale experten zal 

dit seminarie richtlijnen 

naar voor schuiven om 

samen met partners uit het 

Vlaams hoger onderwijs 

te bouwen aan een helder 

en krachtdadig beleid rond 

Zuidstages en kinderen in 

kwetsbare situaties.

ONZE PARTNERS 
IN HET HOGER ONDERWIJS:

2. VORMINGEN OP MAAT 3. SEMINARIES NAJAAR 2019

 ▪ ZUIDSTAGES & KINDEREN IN KWETSBARE SITUATIES: 
NAAR EEN HELDER EN EENDUIDIG BELEID

05 december 2019  
U-Residence, Generaal Jacqueslaan 271, 1050 Brussel

4. INSCHRIJVEN OF MEER INFO?

Surf naar www.ucos.be of 

contacteer vormingsgever 

Sebastian Van Hoeck via 

sebastian.vanhoeck@ucos.be 

of 02 614 81 63


