
Migratie en vluchten heeft een grote impact op het leven van mensen, niet alleen voor de vluchtelingen, migranten en 

nieuwkomers zelf, maar ook voor de samenlevingen waar zij zich tijdelijk of definitief vestigen of naartoe terugkeren. 

Het interfacultaire en interdisciplinaire ‘Centre for the Social Study of Migration and Refugees’, CESSMIR, focust zich op de 

‘sociale aspecten’ van migratie via onderzoek, onderwijs en dienstverlening in de praktijk.

Via ‘migratieonderzoek in de praktijk’ wil CESSMIR haar onderzoeksresultaten in nauwe samenwerking met de praktijk 

naar buiten brengen. ‘Migratie in de praktijk’ bestaat dan ook uit het presenteren van onderzoeksresultaten  en reflecties 

op deze onderzoeksbevindingen vanuit de praktijk. Elke presentatie wordt dan ook gevolgd door een reactie vanuit de 

praktijk en interactie met het aanwezige publiek.

25 januari 2018
H. Dunantlaan 2, Gent
www.ugent.be/cessmir
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migratieonderzoek 
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Inschrijving & koffie
Inleiding en verwelkoming
 Prof. dr. Ilse Derluyn
Lezing: Huidige migratiestromen: trends, uitdagingen & opportuniteiten
 Prof. dr. Ilse Ruyssen
Sessie 1:  Wonen in Diversiteit. Inclusieve woonvormen voor nieuwkomers
 dr. Luce Beeckmans
Sessie 2: Taalvaardigheden van successief meertalige kinderen
  Prof. dr. Kristiane Van Lierde & Prof. dr. Evelien D’Haeseleer
Sessie 3: Tussen hoop en angst: het labyrint naar burgerschap voor jonge migranten
  Rachel Waerniers 
Sessie 4: Potentieel en uitdagingen van het internationaal privaatrecht in de huidige migratiecontext.
  Prof. dr. Jinske Verhellen
Sessie 5: De paradox van de ‘Alien Citizen’: Belgische vluchtelingen in Birmingham (1914-1919)
  Jolien De Vuyst
Sessie 6: Migrant health: facts and figures
  Prof. dr. Stéphanie De Maesschalck, Prof. dr. Sara Willems & Prof. dr. Olivier Degomme
Sessie 7: Actieonderzoek in institutionele settings: over hoe denkwijzen over migratie & cultuur te ‘compliceren’
 dr. Olga Petintseva
Sessie 8: Minderjarige asielzoekers en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
  Prof. dr. Ellen Desmet
Sessie 9: Mensenrechten van Romamigranten in het nieuws
  Chloë Delcour
Lunch & informeel ontmoetingsmoment

www.ugent.be/cessmir

cessmir@ugent.be

facebook.com/CESSMIR.UGent

De Faculteit Psychologie & Pedagogische 
Wetenschappen is het best bereikbaar 
met het openbaar vervoer. Parkeren kan 
in beperkte mate aan de Watersportbaan. 
Voor meer informaie, zie: www.ugent.be/pp/
nl/contact/hoe-de-fppw-bereiken.htm

Kostprijs
Deelname aan de studiedag kost 35 euro, inclusief lunch. De kostprijs is contant te betalen op de dag zelf. Indien u een 
factuur wenst, kan u dit aangeven bij de inschrijving. Wie contant betaalt, ontvangt hiervoor een attest.

Inschrijven
Inschrijven kan enkel en alleen via deze pagina (klik hier) en dit tot en met 18 januari 2018. Hierna zijn de inschrijvingen 
definitief gesloten. Bij inschrijving kiest u eveneens welke sessie u binnen de drie tijdsslots graag wenst te volgen.  

Locatie
De studiedag gaat door aan de Faculteit Psychologie & Pedagogische Wetenschappen, H. Dunantlaan 2, B-9000 Gent.

https://goo.gl/forms/GLZ9kO0StiE8QhOJ2
https://www.facebook.com/CESSMIR.UGent/
https://www.ugent.be/cessmir

