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IN HET HOGER ONDERWIJS:
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global
engagement
&
internationale
mobiliteit

1. OMKADERING 		
VOOR STUDENTEN
▪▪

UITGAANDE MOBILITEIT

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 de instellingen van het Vlaamse hoger
onderwijs.

VOORBEREIDING
De belangrijkste topics betreffen 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 voorbereiding wordt in de mate van het

▪▪ 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.
Taal: Engels

mogelijke aangepast aan het profiel van de
studentengroep. Een voorbereiding in het
Engels kan ook aangevraagd worden. De
studenten schrijven zich in via
www.ucos.be.

DEBRIEFING
Het debriefingsmoment dient als afsluiter

UITZONDERLIJK
DIGITAAL

van het omkaderingstraject. Hier krijgt de
student de ruimte om zowel positieve als

In het eerste semester van het

moeilijke ervaringen te delen en te kaderen.

academiejaar 2020-2021 is het

Via discussie en reflectie worden de opgedane

aanbod uitsluitend digitaal.

wereldburgerschapscompetenties versterkt.

Gelieve contact op te nemen met
sebastian.vanhoeck@ucos.be
voor meer informatie over ons
digitale aanbod.
Voor het aanbod in het tweede
semester is er nog geen beslissing
genomen.

2. VORMINGEN OP MAAT
UCOS biedt de volgende vormingen aan voor

UCOS biedt de volgende vormingen aan

studenten en medewerkers hoger onderwijs:

specifiek gericht op medewerkers hoger

De inhoud en werkvormen van de vormingen

onderwijs:

worden aangepast aan de doelgroep.
▪▪ 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

▪▪ 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’

BEKIJK ONZE VISIETEKST

Een inbreng door UCOS wordt op maat van

Internationale stages bieden kansen voor studenten,

de aanvragende instelling uitgewerkt. De

de onderwijsinstelling, de Zuidpartner en lokale

aanpak wordt in onderling overleg afgesproken

gemeenschappen. Toch zijn er signalen dat er een

en kan variëren van een webinar, een kleine

grote diversiteit heerst in de kwaliteit van deze

werksessie met een beperkt aantal deelnemers

uitzendingen en dat er vaak onduidelijkheid bestaat

tot een lezing voor een grote groep. De keuze

over de meerwaarde voor Zuidpartners zelf. De

van de werkvorm zal ook bepaald worden

visietekst ‘Relevante stages voor het globale Zuiden’

door de richtlijnen van de overheid m.b.t.

presenteert principes en concrete aanbevelingen om

de COVID19 crisis. Combinaties of andere

deze meerwaarde te garanderen en vergroten.

onderwerpen zijn eveneens mogelijk op

Daarnaast kan UCOS onderwijsinstellingen en

aanvraag.

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

Meer info?
De visietekst is online beschikbaar bij ‘publicaties’
op de website www.ucos.be.

3. SEMINARIES NAJAAR 2020
▪▪ COLLOQUIUM: ZUIDSTAGES & KINDERRECHTEN:
NAAR EEN HELDER EN EENDUIDIG BELEID
18 september 2020
Heel wat studenten uit het Vlaamse

meebrengen voor het welzijn van die

hoger onderwijs die naar het Globale

kinderen en jongeren. Dit colloquium,

Zuiden trekken voor een stage of

onder leiding van internationale en

onderzoeksproject komen in rechtstreeks

nationale experten, zal richtlijnen

contact met kinderen en jongeren, al

presenteren die voldoende rekening

dan niet in kwetsbare situaties. Ze lopen

houden met de verscheidenheid aan

bijvoorbeeld stage in scholen, jeugdcentra,

stages en contexten, maar zal ook

shelters of kinderopvangsettings, of doen

een minimum aan eisen opstellen die

onderzoek in vluchtelingenkampen of

het welzijn van het kind meer moet

gezondheidscentra.

garanderen.

Het contact tussen Vlaamse studenten

Omwille van de COVID19-crisis, zal het

enerzijds en meisjes en jongens in

colloquium digitaal plaatsvinden via een

partnerlanden anderzijds, kan zowel

livestream.

opportuniteiten als risico’s met zich

MEER INFO?

Wenst u meer info over de

Surf naar www.ucos.be of contacteer vormingsgever

omkadering van studenten,

Sebastian Van Hoeck

de vormingen op maat,

via sebastian.vanhoeck@ucos.be

reservaties of het seminarie?

of 02 614 81 63

1. VORMINGSAANBOD

2

omgaan
met
diversiteit

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
en ervaringsgericht leren 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 en reflectie
▪▪ Omgang met armoede en sociale ongelijkheid in
het Zuiden
▪▪ Gendergelijkheid en seksuele en reproductieve
gezondheid en rechten (SRGR)
▪▪ Global citizenship in het hoger onderwijs: de
nieuwe uitdagingen van deze tijd
▪▪ De dilemma’s van het goede doel

NIEUW!

Racisme en discriminatie worden

Studenten kunnen een actieve rol

opnieuw veel besproken in het

opnemen in het uitwerken van

publieke debat. De roep naar

mogelijke oplossingen om structureel

dekolonisering en een structurele

racisme te bestrijden. Deze nieuwe

aanpak tegen racisme klinkt dus ook

vorming wakkert een kritische

steeds luider. UCOS breidt daarom

reflectie en discussie aan over de

dit jaar haar vormingsaanbod uit met

impact van individueel en structureel

de hoogstnoodzakelijke vorming

racisme op het eigen leven en dat van

‘Racisme en discriminatie’.

anderen.

3
digitaal
aanbod

Tijdens de periode waarin
de COVID19-maatregelen
van kracht zijn, bieden wij
bovenstaande activiteiten op
een aangepaste manier aan via
digitale sessies.

Verder kunnen studenten en
medewerkers hoger onderwijs
steeds terecht op de website
van UCOS voor informatie en
evenementen over boeiende
wereldburgerschapsthema’s
via het digitaal platform
Library. Zeer populair
zijn de landenfiches met
specifieke informatie over de
belangrijkste stageplaatsen in
het globale Zuiden.

Meer info: www.ucos.be

4

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 en reproductieve
gezondheid en rechten
(SRGR).

Jaarlijks trekt een nieuwe groep
CHanGEmakers enkele weken
op onderzoek bij inspirerende
organisaties buiten de
Belgische grenzen.
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De CHanGEmakers gebruiken de opgedane inspiratie,
competenties en ervaringen om in België een breed

MEER INFO?

publiek te sensibiliseren over de wereldwijde strijd voor

Volg onze CHanGEmakers

gendergelijkheid. Het hoger onderwijs vormt hierbij een

op de voet via ucos.be, op

prioritaire doelgroep.

Instagram of contacteer onze
projectmedewerker Bram Cleys

In het najaar van 2020 lanceren de CHanGEmakers

via bram.cleys@ucos.be of 02

hun gloednieuwe campagne. Met het concept van

614 82 65.

schadelijke culturele praktijken als vertrekpunt
willen ze nadenken over alle aanpassingen aan

Vanaf 1 november 2020

lichamen die in België en elders uitgevoerd worden.

kunnen studenten zich op onze

Is vaginale cosmetische chirurgie een vorm van

website kandidaat stellen voor

vrouwenbesnijdenis? Waarom worden normaliserende

de editie CHanGE 2021.

chirurgische ingrepen bij intersekse kinderen niet
als een vorm van mishandeling gezien? Hou onze
communicatiekanalen in het oog om de CHanGEmakers
op de voet te kunnen volgen!

@CHanGEbyUCOS

Met de
steun van:

wij zijn
Het Universitair Centrum voor

Dit doen we aan de hand

Ontwikkelingssamenwerking

van concrete vormingen,

(UCOS) wil werk maken

seminaries, trainingen en

van duurzame menselijke

uitwisselingen voor studenten,

ontwikkeling door het stimuleren

docenten en medewerkers

van actief wereldburgerschap bij

internationalisering die

studenten van het Vlaamse hoger

verbonden zijn aan de

onderwijs, al dan niet in het

instellingen van het Vlaamse

kader van Noord-Zuidmobiliteit.

hoger onderwijs.

Wil je op de hoogte
blijven van onze
activiteiten?
Pleinlaan 5
1050 Brussel
+32 (0)2 614 81 65
contact@ucos.be

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

Universitair
Centrum voor
Ontwikkelingssamenwerking UCOS

ucos.be

@UCOS_be
@CHanGEbyUCOS

