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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

diver
siteit &
global
isering.
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▪▪ EDWIN HOFFMAN:
WORKSHOP DIVERSITEITSBEWUSTE COMMUNICATIE
22 oktober 2019
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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

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.

▪▪ INES KEYGNAERT:
DIVERSITEITSSENSITIEVE SEKSUELE EN REPRODUCTIEVE
GEZONDHEIDSZORG

gendergelijkheid. Het hoger onderwijs vormt hierbij een
prioritaire doelgroep.

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

BEKIJK ONZE VISIETEKST

VOORBEREIDING (volledige dag)

DEBRIEFING (halve dag)

UCOS biedt de volgende vormingen aan,

UCOS biedt de volgende vormingen aan,

Een inbreng door UCOS wordt op

Internationale stages bieden kansen voor

Aan de hand van interactieve methoden

Het debriefingsmoment dient als

aangepast voor studenten of medewerkers

specifiek gericht op medewerkers hoger

maat van de aanvragende instelling

studenten, de onderwijsinstelling, de
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Elke voorbereidingsdag wordt in de mate
van het mogelijke aangepast aan het profiel
van de studenten. Ieder semester vindt

onderwijs. Effectief en verantwoord?
▪▪ Relevant vrijwilligerswerk: motivatie,
voorbereiding en terugkeer
▪▪ Inzamelacties door studenten in het
kader van Zuidstages

en hoe een meerwaarde zijn voor lokale
opdrachtgever en bevolking.

▪▪ Voluntourism in het Vlaamse hoger

▪▪ Communicatie over het Zuiden:
beelden en beeldvorming
▪▪ Interculturele communicatie met
buitenlandse studenten

▪▪ Format en inhoud van debriefing
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UCOS onderwijsinstellingen en faculteiten

voor het globale Zuiden’

ondersteunen om de visietekst te vertalen
naar beleid en een implementatieplan.

minstens één voorbereidingsdag in het
Engels plaats.

Surf naar: www.ucos.be/publicaties

1. OMKADERING 		
VOOR STUDENTEN
▪▪ UITGAANDE MOBILITEIT
UCOS biedt een aangepast

DIGITAAL AANBOD
▪▪ INKOMENDE MOBILITEIT

omkaderingstraject aan voor studenten
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▪▪ ZUIDSTAGES & KINDEREN IN KWETSBARE SITUATIES:
NAAR EEN HELDER EN EENDUIDIG BELEID
05 december 2019
U-Residence, Generaal Jacqueslaan 271, 1050 Brussel
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