
  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 igratie 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. Dit jaar maakt de studiedag deel uit van het Belmundo activiteitenfestival in 
Gent met als thema ‘Oorzaken van migratie’. 

	
	
	
	
	
	
	

Centre for the Social Study of Migration and Refugees – www.ugent.be/cessmir 
Programma 
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09:00 – 09:05 Inleiding & verwelkoming 
  Prof. dr. Ilse Derluyn 

09:05 – 09:30 Lezing: Oorzaken van migratie (thema Belmundo 2019) 
  Prof. dr. Ilse Ruyssen 

09:30 – 11:00 Sessie 1A: Klimaatverandering en migratie 
  Els Bekaert & Lien Vandamme (11.11.11.) 
  Jongeren een stem geven? Burgerschap en politisering van jonge migranten 
  Rachel Waerniers & Lesley Hustinx Joke Antonissen (Jongerenwerking ACM) 
  Gezinshereniging tussen EU burgers en derdelanders 
  Hester Kroeze  
 Sessie 1B: SBO EDISTOOLS project: educatieve tools om discriminatie aan te pakken in de 

sectoren onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en werk 
  Prof. dr. Peter Stevens 

  Drughulpverlening voor personen met een migratieachtergrond 
  Charlotte de Kock & ??? (vzw SEER) 
  Taalremediëring in institutionele communicatie 
  Prof. dr. Stef Slembrouck & Mieke Vandenbroucke (???) 

11:00 – 11:30 Koffiepauze 
11:30 – 13:00 Sessie 2A: Verantwoordelijkheid van staten voor vluchtelingenbescherming (bu) 

  Ruben Wissing & ??? 
  Psychosociaal welzijn van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen 
  Malte Behrendt & Alex Meyers (Fedasil OOC Steenokkerzeel) 
  “I will tell you what a refugee story is”: nabestaanden van Belgische vluchtelingen 
  Jolien De Vuyst & Martine Vermandere (AMSAB-ISG) 
 Sessie 2B: Taalwijziging in migrantenfamilies 
  Floor Verhaeghe & ??? 
  Asielcentra herdenken: de (onzichtbare) uitdagingen voor Fedasil 
  dr. Luce Beeckmans 
  Taalaanbod voor anderstalige kleuters 
  Prof. dr. Michel Vandenbroeck & Marlies Algoet (Odissee Hogeschool) 

13:00 – 14:00 Lunch en netwerking 

 
Inschrijven 
Inschrijven kan enkel via https://eventmanager.ugent.be/migratieonderzoekinpraktijk en dit tot en met 15 maart 
2019.  
 

Kostprijs 
Deelname aan de studiedag kost 35 euro, inclusief lunch., enkel te betalen via overschrijving.	 
 

Locatie 
De studiedag gaat door aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Tweekerkenstraat 2, 9000 Gent. 
 

 

	
	

					

Contacteert ons 

www.ugent.be/cessmir 
cessmir@ugent.be 
facebook.com/CESSMIR.UGent 

Bereikbaarheid 
De Faculteit Economie & Bedrijfskunde is het 
best bereikbaar met het openbaar vervoer. 
Parkeren kan onder het Sint-Pietersplein. Voor 
meer info zie: https://www.ugent.be/eb/nl/  
contact/bereikbaarheid/bereikbaarheid-
campus-tweekerken.htm 
 

www.ugent.be/cessmir 


