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Programma – Opening interfacultair centrum:  
Centre for the Social Study of Migration and Refugees (CESSMIR) 

 
 
 

 
Welkom 

Prof. dr. Geert De Soete, Decaan Faculteit Psychologie en Pedagogische 
Wetenschappen 

 
 

Officiële opening van CESSMIR 
Prof. dr. Freddy Mortier, Vicerector Universiteit Gent 

 
 

Toelichting CESSMIR 
Prof. dr. Ilse Derluyn, coördinator CESSMIR 

 
 

CESSMIR-onderzoekers aan het woord over recent wettenschappelijk onderzoek 
drs. Jens Detollenaere – dr. Ine Lietaert – dr. Ilse Ruyssen 

 
 

Reflecties vanuit het middenveld 
Mevr. Philippa Candler, UNHCR Adjunct regionaal vertegenwoordiger voor 

West-Europa 
 
 

Slotwoord 
Prof. dr. Ilse Derluyn, coördinator CESSMIR 

 
 

Receptie 
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Centre for the Social Study of Migration and Refugees (CESSMIR)  
 
 
 

Achtergrond 

CESSMIR werd opgericht als één van de antwoorden vanuit de Universiteit Gent om een grotere rol op 

te nemen in zowel het wetenschappelijk als het maatschappelijke debat rond de huidige verhoogde 

instroom van vluchtelingen in Europa en in ons land. De uitdrukkelijke keuze hierbij is om het centrum 

een interfacultair en interdisciplinair karakter te geven, gezien de brede aandacht voor het thema door 

onderzoekers van de Universiteit Gent en het belang om dit thema interdisciplinair te benaderen.  

De naam van het centrum, “Centre for the Social Study of Migration and Refugees” (CESSMIR), 

reflecteert zowel de sociale focus van het centrum, als de aandacht voor het brede fenomeen van 

migratie en de vaak onderbelichte groep van vluchtelingen.  
 
 
Doelstellingen en specifieke focus 

Hoewel migratie van mensen een fenomeen is van alle tijden, groeit dit fenomeen de laatste decennia, 

wereldwijd en dus ook in onze samenleving. Dit zorgt voor een toenemende complexiteit en diversiteit, 

die zowel op wereldschaal als in de eigen context in België zichtbaar en voelbaar is. Daarbovenop is er 

de laatste maanden een nieuwe verhoogde instroom op gang gekomen van mensen die in Europese 

landen bescherming zoeken omwille van oorlogs- en andere precaire leefomstandigheden in hun land 

van oorsprong, wat het thema ‘vluchtelingen’ hoog op de maatschappelijke en politieke agenda heeft 

gebracht.    

Onder ‘migratie’ verstaan we alle mogelijke vormen van mobiliteit, zoals bijvoorbeeld asiel, 

hervestiging, transitmigratie, terugkeer, re/expatriatie, arbeidsmigratie, gezinshereniging, tijdelijke 

migratie…. Ondanks deze focus op diverse vormen van migratie/mobiliteit willen we toch een specifiek 

accent liggen op de onderbelichte groep van ‘vluchtelingen’ (in zijn breedst mogelijke definitie). 

Bovendien is het de uitdrukkelijke keuze om het centrum een interfacultair en interdisciplinair karakter 

te geven en te focussen op de sociale impact van migratie en vluchten.  

 

 Interdisciplinaire focus 

Migratie is bij uitstek een interdisciplinair fenomeen, rakend aan heel wat wetenschappelijke 
disciplines, zoals onder meer pedagogiek, economie, sociologie, psychologie, geschiedenis, taalkunde, 
criminologie, politicologie, rechten, (migratie)beleid, sociaal werk en geneeskunde. Groeiend inzicht 
krijgen in de aard, oorzaken en gevolgen van deze maatschappelijke, wereldwijde fenomenen kan 
daarom in belangrijke mate gestimuleerd worden door een interdisciplinaire aanpak, waarbij een 
veelheid aan elkaar aanvullende theoretische invalshoeken en onderzoeksmethoden worden ingezet.  

Een interdisciplinaire samenwerking bij het bestuderen van migratie- en vluchtelingenthema’s is 

daarom een absolute meerwaarde om deze maatschappelijke fenomenen beter te kunnen 

doorgronden – als ‘een geheel dat meer is dan de delen’, en om het wetenschappelijk en 
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maatschappelijk debat hiermee te ondersteunen. CESSMIR verenigt dan ook onderzoekers en 

promotoren uit zes verschillende faculteiten en nog veel meer verschillende disciplines. 

 

 Sociale focus 

Migreren en vluchten zijn bij uitstek ook gebeurtenissen met een grote sociale impact, op heel wat 

verschillende betrokkenen. Die expliciete focus op de sociale impact van migratie wordt echter zelden 

zo vooropgesteld in wetenschappelijke onderzoekscentra. Daarom kiest CESSMIR – naast de 

interdisciplinaire en de interfacultaire benadering – voor een duidelijke focus op de sociale impact van 

migratie en vluchten, de impact op het leven van alle betrokkenen, zowel op het leven van migranten 

en vluchtelingen zelf, als op het leven van de mensen in de samenlevingen waar migranten zich tijdelijk 

of definitief vestigen of van waaruit mensen vertrekken of naar terugkeren. Hierbij komen thema’s aan 

bod zoals gezondheid, psychosociaal welzijn, onderwijs, arbeidsmarkt, discriminatie, participatie, 

maatschappelijke solidariteit, zelforganisaties, gezinsvorming, taal, identiteit, integratiestrategieën, 

steunbronnen en ondersteuning, criminalisering en sociale bescherming.  

 

 

Activiteiten 

Er worden binnen CESSMIR activiteiten georganiseerd op het vlak van onderzoek, onderwijs én 

dienstverlening, activiteiten die ook onderling verbonden worden (bv. onderzoeksactiviteiten worden 

vertaald in trainingsinitiatieven voor hulpverleners; beleidsondersteuning krijgt vertaling in 

onderzoek; etc).  

 

Op het vlak van onderzoek willen we met CESSMIR de krachten bundelen om gezamenlijk, in een multi- 

en interdisciplinair verband, onderzoeksmiddelen te verwerven en een veelheid aan gezamenlijke 

onderzoeksactiviteiten uit te werken, zoals gezamenlijke publicaties, een doctoral schools training, het 

organiseren van wetenschappelijke congressen of het opzetten van een eigen tijdschrift. Op het vlak 

van onderwijs wordt gedacht aan een universiteitsbreed vak rond migratie of op langere termijn een 

master-na-master. Wat dienstverlening betreft gaat het om een brede waaier van activiteiten naar 

relevante actoren in de samenleving, zoals trainingen voor praktijkwerkers rond migratie, brede 

studiedagen of deelname aan overlegorganen.  

 
 
Betrokken faculteiten, vakgroepen en ZAP-/post-doctorale leden  

Faculteit Economie en Bedrijfskunde 

Prof. dr. Stijn Baert (Vakgroep Sociale Economie) 
Prof. dr. Frank Caestecker (Vakgroep Algemene Economie) 

Prof. dr. Glenn Rayp (Vakgroep Algemene Economie) 

Dr. Ilse Ruyssen (Vakgroep Algemene Economie) 

Dr. Jozefien De Bock (Vakgroep Algemene Economie) 

 

Faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen 

Prof. dr. Olivier Degomme (International Centre for Reproductive Health) 

dr. Ines Keygnaert (International Centre for Reproductive Health) 

Prof. dr. Sara Willems (Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg) 

dr. Stéphanie De Maesschalck (Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg) 

Prof. dr. Kristiane Van Lierde (Vakgroep Spraak-, Taal- en Gehoorwetenschappen) 
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Faculteit Letteren & Wijsbegeerte 

Prof. dr. Stef Slembrouck (Vakgroep Taalkunde) 

Dr. Katrijn Maryns (Vakgroep Taalkunde) 

Prof. dr. Piet Van Avermaet (Steunpunt Diversiteit en Leren; Vakgroep Taalkunde) 

Prof. dr. Bart Defrancq (Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie) 

 

Faculteit Politieke & Sociale Wetenschappen 

Prof. dr. Lesley Hustinx (Vakgroep Sociologie) 

Prof. dr. Peter Stevens (Vakgroep Sociologie) 

Prof. dr. Mieke Van Houtte (Vakgroep Sociologie) 

Prof. dr. Bart Van de Putte (Vakgroep Sociologie) 

Prof. dr. Koen Vlassenroot (Vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies) 

Prof. dr. Sami Zemni (Vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies) 

Prof. dr. Jan Orbie (Vakgroep Politieke Wetenschappen) 

Dr. Olga Burlyuk (Vakgroep Politieke Wetenschappen) 

 

Faculteit Psychologie & Pedagogische Wetenschappen 

Prof. dr. Ilse Derluyn (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek) 

Prof. dr. Michel Vandenbroeck (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek) 

Prof. dr. Angelo Van Gorp  (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek) 

Dr. Ine Lietaert (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek) 

Prof. dr. Eva Derous (Vakgroep Personeelsbeleid-, Arbeids- en Organisatiepsychologie) 

 

Faculteit Rechtsgeleerdheid 

Prof. dr. Tom Vander Beken (Vakgroep Criminologie, Strafrecht & Sociaal Recht) 

Prof. dr. Gert Vermeulen (Vakgroep Criminologie, Strafrecht & Sociaal Recht) 

Drs. Olga Petintseva (Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht) 

Prof. dr. Jinske Verhellen (Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht) 

Prof. dr. Yves Haeck (Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht) 

 
 
Website  

Verder informatie over de activiteiten van CESSMIR en de lopende onderzoeksprojecten van de 

promotoren en betrokken onderzoekers kan teruggevonden worden op de CESSMIR website: 

 
https://www.ugent.be/cessmir/nl 

 
 
Contact 

Prof. dr. Ilse Derluyn – coördinator CESSMIR 

Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek 

Henri Dunantlaan 2 - 9000 Gent 

E-mail: Ilse.Derluyn@UGent.be - CESSMIR@UGent.be 
Tel: +32 9 264 64 02 – +32 472 92 04 09  
 
 
 

https://www.ugent.be/cessmir/nl
mailto:Ilse.Derluyn@UGent.be
mailto:cessmir@ugent.be
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Overzicht promotoren Centre for the Social Study of Migration and Refugees 
(CESSMIR) 

 
 
Prof. dr. Angelo van Gorp 

Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek: Faculteit Psychologie en 
Pedagogische Wetenschappen 

Onderzoeksthema's: Onderwijs & Opleiding | Mensen 'onderweg' | 
Discriminatie | Participatie & Integratie 

 
Dr. Angelo Van Gorp is professor Historische Pedagogiek aan de vakgroep Sociaal Werk en 
Sociale Pedagogiek van de Universiteit Gent. Zijn huidige onderzoek richt zich op de studie van 
educatieve film en progressief onderwijs in relatie tot de concepten van stedelijkheid, 
cultureel leren en schoolcultuur. 
Hij is (co)promotor van doctoraatsonderzoek over de implementatie van progressief 
onderwijs in Gent in relatie tot migratie en diversiteit; de implementatie van de ideeën van 
Célestin Freinet in het Vlaamse onderwijs; de (visuele) framing van armoede sinds de 
publicatie van het Algemeen Verslag over de Armoede (1994); en de relatie tussen het 
vluchtelingenwerk en de ontwikkeling van het sociaal werk tijdens en na de Eerste 
Wereldoorlog. 
 
Prof. dr. Bart Defrancq 

Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie: Faculteit Letteren en 
Wijsbegeerte 

Onderzoeksthema's: Taal | Identiteit 

 
Studeerde Romaanse filologie aan de Ugent en behaalde een doctoraat in de Taalkunde aan 
dezelfde universiteit in 2002. Begon zijn loopbaan als praktijkassistent aan het Europacollege 
en nam vervolgens verschillende onderzoeksmandaten aan bij de Ugent. Was tussen 2004 en 
2009 Gastprofessor taalkunde aan de UCL. Is tegenwoordig Hoofddocent tolken en juridisch 
vertalen aan de UGent en Gastprofessor Frans en EU-terminologie aan het Europacollege. Zijn 
onderzoeksinteresses liggen in het domein van het tolken en vertalen en gaan specifiek uit 
naar cognitieve, sociocognitieve en pragmatische eigenschappen van vertolking en vertaling 
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Prof. dr. Eva Derous 

Vakgroep Personeelsbeleid, Arbeids- en Organisatiepsychologie: Faculteit 
Psychologie en Pedagogische Wetenschappen 

Onderzoeksthema's: Discriminatie | Werk 

 
Eva Derous behaalde haar Ph.D in Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de K.U.Leuven, 
doceerde aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam (Nederland) en werkt momenteel als 
universitair hoofddocent HRM bij de Vakgroep Personeelsbeleid en Bedrijfspsychologie van 
de Universiteit Gent. Haar onderzoek richt zich op de werving- en selectieprocedures in 
organisaties, met bijzondere aandacht voor diversiteit en discriminatie- gerelateerde kwesties 
(etniciteit, leeftijd en geslacht). Ze verwierf een Fulbright onderzoeksbeurs van de KNAW / 
Fulbright Center Amsterdam voor een verblijf aan Michigan State University (USA), is lid van 
redacties van diverse internationale tijdschriften, en publiceerde in tijdschriften zoals 
Personnel Psychology, Journal of Organizational Behavior, Journal of Vocational Behavior, 
Human Resource Management Review, en Human performance. Daarnaast geeft ze advies op 
vraag van lokale organisaties en business partners. 
 
Prof. dr. Frank Caestecker  

Vakgroep Algemene Economie: Faculteit Economie en Bedrijfskunde 

Onderzoeksthema's: Beleid & Recht | Werk | Participatie & Integratie | Mensen 
'onderweg' 

 
Frank Caestecker is doctor in de geschiedenis en als hoofddocent verbonden aan de vakgroep 
algemene economie aan de UGent. Hij studeerde geschiedenis aan de Universiteit Gent waar 
hij zijn master in de geschiedenis behaalde. Nadien werkte hij als (post)doctoraal onderzoeker 
aan de universiteit Brussel (VUB), Warsaw, Osnabrück en Madison (Wisconsin-USA). Hij was 
verbonden aan het Europees Universitair Instituut te Firenze (Italië) waar hij in 1994 
promoveerde met het proefschrift over het Belgische vreemdelingenbeleid in de negentiende 
en twintigste eeuw dat in 2000 verscheen bij Berghahn Books. Hij heeft ook ervaring op het 
werkveld van immigratie daar hij werkte voor Vlaamse NGO’s en als eligibility officer voor 
UNHCR en de Belgische asielinstantie. Zijn bijdrage aan het migratiedebat situeert zich vooral 
in het contextualiseren van het beheer van migratiestromen binnen 
langetermijnontwikkelingen. 
 
Prof. dr. Glenn Rayp 

Vakgroep algemene Economie/ SHERPPA-ITIM: Faculteit Economie en 
Bedrijfskunde 

Onderzoeksthema's: Beleid & Recht| Mensen 'onderweg' 

 
Doctoraat in de Economische Wetenschappen in 1997 (Universiteit Antwerpen). Professor in 
de international economie aan de UGent sinds 1998. Belangrijkste onderzoeksdomein: 
globalisering en ongelijkheid. 
 



 7 

Prof. dr. Ilse Derluyn 
Coördinator CESSMIR 

Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek: Faculteit Psychologie en 
Pedagogische Wetenschappen 

Onderzoeksthema's: Mensen 'onderweg' | Welzijn & Gezondheid | Onderwijs & 
Opleiding | Gezondheidszorg 

 
 

Ilse Derluyn behaalde haar doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit 
Gent en is momenteel werkzaam als docent aan de Vakgroep Sociaal Werk en Sociale 
Pedagogiek (Universiteit Gent), waar zij onderwijs verzorgt rond migratie en 
vluchtelingenstudies. Haar belangrijkste onderzoeksthema's hebben betrekking op het 
psychosociaal welzijn van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, migranten- en 
vluchtelingenkinderen, door oorlog getroffen kinderen, slachtoffers van mensenhandel en 
kindsoldaten. Zij is ook actief betrokken bij de ondersteuning van vluchtelingen en van 
hulpverleners die met vluchtelingen en migranten werken, bij beleidsgericht onderzoek en bij 
beleidsbeïnvloeding. ilse publiceerde meer dan 40 internationale artikels en verschillende 
boeken. Prof. Derluyn coördineert het Centre for the Social Study of Migration and Refugees 
(CESSMIR) en is co-directeur van het Centre for Children in Vulnerable Situations (CCVS). 
 
Dr. Ilse Ruyssen 

Vakgroep algemene Economie: Faculteit Economie en Bedrijfskunde 

Onderzoeksthema's: Mensen 'onderweg' | Werk | Discriminatie | Participatie & 
Integratie 

 
Dr. Ilse Ruyssen behaalde haar Master in de Economische Wetenschappen aan de Universiteit 
Gent en een Master of Advanced Studies in Economics aan de Katholieke Universiteit van 
Leuven. In april 2013 verdedigde ze haar doctoraat aan de Universiteit Gent, waarin ze 
empirisch onderzoek verrichte naar de determinanten van internationale migratie en 
locatiekeuze. Daarna spendeerde ze een jaar als postdoctoraal onderzoeker in IRES - 
Université Catholique de Louvain - waar ze haar onderzoek naar migratiestromen en hoe deze 
door immigratiebeleid worden beïnvloed kon uitbreiden en samenwerken met experts in 
migratieonderzoek. In 2014 werd ze aangesteld als postdoctoraal onderzoeker aan de 
Universiteit Gent, waar zij werkt aan diverse onderzoeksprojecten rond de economische 
aspecten van migratie - zoals de impact op migratie en locatiekeuze van netwerkeffecten, 
klimaatverandering en genderdiscriminatie - en fungeert als coördinator van de 
interdisciplinaire Migration Working Group. 
 
Dr. Ine Lietaert 

Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek: Faculteit Psychologie en 
Pedagogische Wetenschappen 

Onderzoeksthema's: Mensen 'onderweg' | Participatie & Integratie | Identiteit 
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Ine Lietaert behaalde haar doctoraat in het Sociaal Werk aan de Universiteit Gent en werkt 
aan de Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek van de faculteit Psychologie en 
Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent. Haar doctoraatsonderzoek focuste 
zich op de terugkeerprocessen en de ervaringen van migranten de terugkeren met het 
Belgische ‘ondersteunde vrijwillig terugkeerprogramma’, met een centrale focus op de 
belevingen van deze terugkeerde, hun subjectieve evaluaties en terugkeer en re-integratie 
ondersteuning. 
 
Dr. Ines Keygnaert 

International Centre for Reproductive Health (ICRH): Faculteit Geneeskunde en 
Gezondheidswetenschappen 

Onderzoeksthema's: Gezondheidszorg | Welzijn & Gezondheid | Beleid & Recht 
| Mensen 'onderweg' 

 
Ines Keygnaert behaalde haar PhD in Geneeskunde over seksueel geweld en gezondheid van 
vluchtelingen, asielzoekers en mensen zonder wettig verblijf. Op ICRH is Ines team leader van 
het “Priority Team” dat de onderzoekslijnen rond seksueel en gendergerelateerd geweld, 
schadelijke culturele praktijken, seksuele en reproductieve gezondheid van migranten en 
gender in adolescenten uitvoert. Sinds 2006 coördineerde Ines verschillende 
onderzoeksprojecten over deze thema’s en ontwikkelde vele praktische richtlijnen voor 
beleid, interventies, instrumenten en vormingshandboeken. Ines is ook een erkend expert op 
gebied van seksueel geweld en gezondheid van migranten en voerde reeds verschillende 
opdrachten uit voor WHO en UNFPA maar ook voor verschillende regeringen. Ze geeft les over 
interculturele moeder en kindzorg en seksueel geweld en is de oprichtster van EN-HERA!, het 
Europees Network voor seksuele gezondheidspromotie bij Vluchtelingen, asielzoekers en 
mensen zonder wettig verblijf. 
 
Prof. dr. Jan Orbie 

Centrum voor EU Studies: Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen 

Onderzoeksthema's: Participatie & Integratie | Beleid & Recht 

 
Jan Orbie is hoofddocent aan de Vakgroep Politieke Wetenschappen en directeur van het 
Centrum voor EU Studies aan de UGent. Zijn onderzoek gaat over het extern beleid van de 
Europese Unie. Hij geeft les over onder meer Theorie van de Europese Integratie, Extern 
Beleid van de EU, en Europees handelsbeleid in de Master EU Studies. 
 
Prof. dr. Jinske Verhellen 

Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht: Faculteit 
Rechtsgeleerdheid 

Onderzoeksthema's: Beleid & Recht | Mensen 'onderweg' | Identiteit 

 
Jinske Verhellen behaalde de diploma’s van licentiaat in de Rechten (UGent, 1994) en van de 
aanvullende studie Sociale en Culturele Antropologie (KULeuven, 1995). Ze werkte van 1996 
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tot 2000 als assistent aan het Instituut Internationaal Privaatrecht (UGent), o.m. aan het 
interuniversitair onderzoek over Marokkaanse migrantenvrouwen in gezinsgeschillen. In 1998 
startte ze als advocate in internationaal familierecht en vreemdelingenrecht. Nadien werkte 
ze op de Integratiedienst van de Stad Gent (2001-2005) en bij het Steunpunt Internationaal 
Privaatrecht van het Vlaams Minderhedencentrum. Vanuit dit Steunpunt gaf zij advies aan 
burgers, advocaten, magistraten, ambtenaren over vraagstukken van internationaal 
familierecht en vreemdelingenrecht. In januari 2009 keerde ze terug naar de UGent, waar zij 
in 2012 doctoreerde over het Belgisch Wetboek IPR in familiezaken. Sinds 1 oktober 2014 is 
ze docent ‘internationaal privaatrecht’ en ‘migratierecht’ aan de Gentse Rechtsfaculteit. 
 
Dr. Jozefien De Bock 

Vakgroep algemene Economie: Faculteit Economie en Bedrijfskunde 

Onderzoeksthema's: Participatie & Integratie | Mensen 'onderweg' | Werk | 
Beleid & Recht 

 
Dr. Jozefien De Bock behaalde haar Master in Eigentijdse Geschiedenis aan de UGent. Tussen 
2006 en 2008 werkte ze verschillende projecten rond migratie, waarna ze begon aan haar 
doctoraat aan het Europees Universitair Instituut in Firenze, dat ze in 2013 met succes 
verdedigde. In 2014 cureerde ze voor het Gentse Stadsmuseum STAM de tentoonstelling 
'Blijven Plakken. Meer dan vijftig jaar migratie naar Gent', waarin de resultaten van haar 
doctoraatsonderzoek een vertaling vonden naar een wijder publiek. In 2015 coördineerde ze 
het schrijven van een H2020 projectvoorstel over migratie-erfgoed, en werd ze aangesteld als 
postdoctoraal onderzoeker aan de UGent, waar ze werkt aan een project over 
terugkeermigratie en mobiliteit onder gastarbeiders. Tegelijkertijd is ze aan het werk als 
senior editor van het European Review of History, werkt ze aan verschillende socio-culturele 
projecten en fungeert ze als adviseur in een aantal Europese projecten rond migratie en 
cultureel erfgoed. 
 
Dr. Katrijn Maryns  

Vakgroep Taalkunde: Faculteit Letteren en Wijsbegeerte 

Onderzoeksthema's: Taal | Beleid & Recht | Identiteit | Mensen 'onderweg' 

 
Katrijn Maryns is postdoctoraal onderzoeker (FWO Vlaanderen) aan de Universiteit Gent en is 
verbonden aan de onderzoeksgroep LANG+ bij het Departement Taalkunde ('Language in 
Society and Multilingualism'). Haar sociaal en beleidsgericht onderzoek bestudeert de rol van 
taal, discours representatie en linguïstische ongelijkheid in institutionele settings van 
globalisering, met specifieke aandacht voor asiel en migratie. Ze voert linguïstisch-
etnografisch onderzoek uit naar migratie-gerelateerde meertaligheid en vertaal-en 
tolkpraktijken in de Belgische asielprocedure en ze analyseert linguïstische diversiteit en 
performance in de procedure voor het Belgische Hof van Assisen.  
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Prof. dr. Koen Vlassenroot 

Vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies: Faculteit Politieke en Sociale 
Wetenschappen 

Onderzoeksthema's: Beleid & Recht | Identiteit | Mensen 'onderweg' 

 
Koen Vlassenroot is hoogleraar in de politieke wetenschappen, voorzitter van de vakgroep 
Conflict- en Ontwikkelingsstudies waar hij tevens de Conflict Research Group leidt. Hij heeft 
een uitgebreide expertise in de analyse van conflict in Centraal-Afrika, met bijzondere 
aandacht voor bestuur, gewapende groepen, toegang tot veiligheid en justitie, en beheer van 
natuurlijke grondstoffen. Hij is betrokken bij een aantal onderzoeksprojecten die de relatie 
tussen conflict en migratie, de toegang tot justitie voor ontheemden en de terugkeer en 
herintegratie van ontheemden bestuderen. 
 
Prof. dr. Kristiane Van Lierde 

Vakgroep spraak-taal-en gehoorwetenschappen: Faculteit Geneeskunde en 
Gezondheidswetenschappen 

Onderzoeksthema's: Gezondheidszorg | Taal | Onderwijs & Opleiding 

 
Hoogleraar aan de Universiteit Gent binnen de opleiding logopedische en audiologische 
wetenschappen. Het expertisegebied betreft het onderzoek en de behandeling van de spraak-
en taalstoornissen bij kinderen. Binnen dit onderzoeksdomein werd ook een project in Uganda 
(Kampala) opgestart waarbij de spraak van kinderen met een lip-kaak- en verhemeltspleet 
werd onderzocht en behandeld. Ook de spraak en taal van kinderen binnen specifieke 
(migratie-) gemeenschappen in Vlaanderen is een belangrijk interessegebied. 
 
Prof. dr. Lesley Hustinx 

Vakgroep Sociologie / Centrum voor Sociale Theorie (CST): Faculteit Politieke 
en Sociale Wetenschappen 

Onderzoeksthema's: Participatie & Integratie | Identiteit | Beleid & Recht 

 
Lesley Hustinx is hoofddocent aan het Centrum voor Sociale Theorie, Departement Sociologie, 
Universiteit Gent. Haar voornaamste specialisaties zijn sociale theorie, politieke sociologie en 
derdesectoronderzoek. Haar onderzoek focust op de gevolgen van laatmoderne 
maatschappelijke transformaties voor burgerschap en vrijwillige solidariteit. Lopend 
onderzoek richt zich onder andere op vraagstukken van burgerschap en mensenrechten in 
een context van globalisering en toegenomen migratie, zowel vanuit het perspectief van de 
migranten zelf als vanuit beleidsmatig oogpunt, in het bijzonder een governmentality 
perspectief. Lesley Hustinx promoveerde aan de Universiteit van Leuven en was 
gastonderzoeker aan de London School of Economics, de University of Pennsylvania en de 
University of Southern California. Ze zetelt in het bestuur van de International Society of Third 
Sector Research en de editorial board van Voluntas. Ze is expertlid van de Hoge Raad voor 
Vrijwilligers. 
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Prof. dr. Michel Vandenbroeck 

Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek: Faculteit Psychologie en 
Pedagogische Wetenschappen 

Onderzoeksthema's: Onderwijs & Opleiding | Identiteit | Participatie & 
Integratie | Taal 

 
Michel Vandenbroeck is hoofddocent gezinspedagogiek en vakgroepvoorzitter van de 
vakgroep sociaal werk en sociale pedagogiek. Zijn onderzoek gaat over beleid en praktijk 
inzake gezinnen, met een nadruk op jonge kinderen. Hij bestudeert onder meer in- en 
uitsluitingsprocessen in kinderopvang, kleuterschool en opvoedingsondersteuning in 
contexten van toenemende diversiteit. 
 
Prof. dr. Mieke Van Houtte 

Vakgroep Sociologie: Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen 

Onderzoeksthema's: Onderwijs & Opleiding | Discriminatie | Participatie & 
Integratie 

 
Mieke Van Houtte, doctor in de sociologie, is hoogleraar en hoofd van de onderzoeksgroep 
CuDOS (Cultural Diversity: Opportunities and Socialisation) in de Vakgroep Sociologie aan de 
Universiteit Gent (België). Haar onderzoeksinteresses beslaan diverse onderwerpen binnen 
de onderwijssociologie, specifiek de effecten van structurele en compositionele 
schoolkenmerken op uiteenlopende uitkomsten bij leerlingen en leerkrachten, met een focus 
op gelijke kansen. Daarnaast begeleidt ze onderzoek naar seksuele minderheden. In beide 
onderzoekslijnen neemt gender een belangrijke plaats in. Ze publiceerde in tijdschriften als 
Sociology of Education, American Educational Research Journal, Acta Sociologica, Sex Roles. 
Van 2009 tot 2015 was ze de voorzitter van de Vereniging voor Sociologie. Sinds 2015 is ze lid 
van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, klasse van 
de menswetenschappen. 
 
Dr. Olga Burlyuk 

Vakgroep Politieke Wetenschappen: Faculteit Politieke en Sociale 
Wetenschappen 

Onderzoeksthema's: Beleid & Recht | Participatie & Integratie | Identiteit 

 
Dr. Olga Burlyuk is doctor-assistent aan het Centrum voor EU-Studies. Ze behaalde haar 
doctoraat in Internationale Relaties aan de University of Kent (UK). Haar dissertatie 
analyseerde hoe de EU de rechtsstaat promoot in Oekraïne. Eerder behaalde zij een Master 
in European Studies aan Universiteit Maastricht (NL) en een specialisatiegraad in de rechten 
aan de Kyiv-Mohyla Academy (UA). Olga's onderzoek focust op de externe relaties van de EU, 
in het bijzonder over hoe de EU derde landen ondersteunt in hun transities naar democratie, 
de rechtsstaat en de bescherming van mensenrechten, onder andere via handel en 
ontwikkelingssamenwerking. Ze is vooral gespecialiseerd in het (Oostelijk) 
Nabuurschapsbeleid en Oekraïne. Olga doceert een gespecialiseerde MA cursus over de EU 
migratiebeleid en promoot een aantal BA en MA scriptie rond die thema. 

http://www.ugent.be/ps/img/vakgroep-sociologie/personeel/cudos/cudos-closeup/Mieke/image_large
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Drs. Olga Petintseva 

Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht: Faculteit Rechtsgeleerdheid 

Onderzoeksthema's: Discriminatie | Taal | Beleid & Recht | Participatie & 
Integratie 

 
Olga Petintseva is een criminologe. Zij werkte eerder voor Inburgering. Haar 
onderzoeksinteresse situeert zich op het kruispunt van criminologie, migratiestudies en 
linguïstiek. Haar doctoraat focuste zich op ‘nieuwe’ migranten in de jeugdbescherming, 
benaderd vanuit een discursief perspectief. Olga’s onderzoeksinteresse gaat uit naar hoe 
migratie impact heeft (of betekenis krijgt) in ‘nationale’ instituties die niet structureel 
aangepast zijn aan diversiteit (vb. de strafrechtsbedeling). Haar onderzoek heeft betrekking 
op de interacties en de verwachtingen in institutionele contexten en de ogenschijnlijk 
vanzelfsprekende doch discriminatoire praktijken erbinnen. Haar doel is om inzicht te 
verwerven in de wijze waarop definities zoals ‘normaliteit’ en ‘otherness’ geconstitueerd 
worden d.m.v. taal (en ruimer: d.m.v. culturele normen). Olga is betrokken in verschillende 
academische netwerken rond (kwalitatieve) methodologie en theoretische, kritische, 
culturele en narratieve criminologie. 
 
Prof. dr. Peter Stevens 

Vakgroep Sociologie: Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen 

Onderzoeksthema's: Discriminatie | Onderwijs & Opleiding | Identiteit | 
Participatie & Integratie 

 
Peter A. J. Stevens (BA, MA Universiteit Gent, MA, PHD Warwick University) is Hoofddocent 
Kwalitatieve Onderzoeksmethodologie aan de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, 
aan de Universiteit Gent. Stevens’ onderzoek situeert zich op de domeinen 
onderwijssociologie en etnische relaties. Zijn werk werd gepubliceerd in toonaangevende 
tijdschriften in de vakgebieden onderwijsonderzoek, etnische relaties en sociologie, zoals 
Review of Educational Research, Ethnic and Racial Studies en Sociology of Education. Hij is 
samen met professor Gary Dworkin redacteur van het Palgrave Handbook of Race and Ethnic 
Inequalities in Education (2014, Palgrave, Basingstoke) en doet nu onderzoek naar de 
ontwikkelingen van stereotypen en ervaringen van racisme in onderwijscontexten in 
gescheiden gemeenschappen (België en Cyprus). 
 
Prof. dr. Piet Van Avermaet 

Vakgroep Taalkunde (Steunpunt Diversiteit en Leren): Faculteit Letteren en 
Wijsbegeerte 

Onderzoeksthema's: Taal | Onderwijs & Opleiding | Participatie & Integratie | 
Discriminatie 

 
Piet Van Avermaet is directeur van het Steunpunt Diversiteit & Leren, verbonden aan de 
vakgroep taalkunde, Universiteit Gent. Hij doceert 'multiculturalisme studies', ‘meertaligheid 
in onderwijs’ en 'taalbeleid' aan diezelfde universiteit. Zijn expertise en onderzoeksinteresses 
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omvatten onder andere: meertaligheid in onderwijs, kansarmoede en sociale ongelijkheid in 
onderwijs, taalbeleid en -praktijk in onderwijs, taalbeleid en -praktijk in contexten van 
(sociale) inclusie, taal assessment, diversiteit en inclusie, integratie en participatie, 
discriminatie in onderwijs, migratie. 
 
Prof. dr. Sami Zemni 

Vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies: Faculteit Politieke en Sociale 
Wetenschappen 

Onderzoeksthema's: Beleid & Recht | Discriminatie | Identiteit | Participatie & 
Integratie 

 
 
Sami Zemni is hoogleraar in de politieke en sociale wetenschappen, verbonden aan het 
Centrum voor Conflict and Ontwikkelingsstudies waar hij The Middle East and North Africa 
Research Group coördineert (MENARG). Zijn vakgebied is de politiek in het Midden-Oosten en 
Noord-Afrika, met bijzondere aandacht voor de politieke islam. Hij richt zich vooral op de 
ontwikkelingen in Marokko, Tunesië, Egypte, de democratisering in de Arabische wereld als 
conflict in de Arabische wereld. Als voormalig directeur van het Centrum voor Islam in Europa 
(CIE, 2002-2007), heeft hij ook geschreven over kwesties van migratie, integratie, racisme en 
islamofobie. 
 
Prof. dr. Sara Willems 

Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg: Faculteit 
Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 

Onderzoeksthema's: Gezondheidszorg | Discriminatie | Mensen 'onderweg' | 
Onderwijs & Opleiding 

 
Sara Willems leidt de onderzoeksgroep Equity in (primary) health care. Deze interdisciplinaire 
onderzoeksgroep neemt een prominente rol op in verschillende nationale en internationale 
onderzoeksprojecten over de relatie tussen gezondheidszorgorganisate en equity in de 
toegang tot zorg, het zorgproces en de uitkomsten van zorg; en over de rol van sociaal kapitaal 
in de relatie tussen gezondheid en sociale klasse. Sara Willems neemt een voortrekkersrol bij 
het ontwikkelen en het implementeren van een opleidingscontinuüm rond equity en 
diversiteit in de medische opleiding aan de Universiteit Gent. Sara Willems is ook betrokken 
bij het uittekenen en uitvoeren van verschillende lokale gezondheidsprojecten en wordt vaak 
geconsulteerd door lokale beleids- en gezondheidsactoren. Ze is tevens ook voorzitter van het 
wijkgezondheidscentrum Watersportbaan, gelegen in een van de minder begoede buurten in 
Gent. 
 
Dr. Stéphanie De Maesschalck 

Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg: Faculteit 
Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 

Onderzoeksthema's: Gezondheidszorg | Onderwijs & Opleiding | Welzijn & 
Gezondheid 
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Stéphanie De Maesschalck is huisarts sinds 2000 en sinds 2010 centrumarts in opvangcentrum 
voor asielzoekers (Fedasil), verantwoordelijk voor het medisch team dat medische en 
psychosociale zorg biedt aan vluchtelingen verblijvend in het centrum. Ze is medewerker aan 
de UGent in onderwijs en onderzoek sinds 2001 en behaalde haar PhD in 2012: "Linguistic and 
cultural diversity in the consultation room: a tango between physicians and their ethnic 
minority patients." Momenteel is ze post-doc assistent aan de vakgroep Huisartsgeneeskunde 
en Eerstelijnsgezondheidszorg. Samen met collega Sara Willems verantwoordelijk voor 
onderwijs omtrent diversiteit in de gezondheid(-szorg) aan de medische faculteit. 
 
Prof. dr. Stijn Baert 

Vakgroep Sociale Economie: Faculteit Economie en Bedrijfskunde 

Onderzoeksthema's: Discriminatie | Werk | Onderwijs & Opleiding | 
Gezondheidszorg 

 
Stijn Baert promoveerde achtereenvolgens tot Burgerlijk Ingenieur, Master in de economie en 
Doctor in de economie aan de UGent. Sinds 2015 is hij er voltijds professor en qua onderwijs 
betrokken bij diverse (sociaal-)economische cursussen. Zijn onderzoeksveld is de 
arbeidseconomie in brede zin, met inhoudelijke klemtonen op discriminatie en de overgang 
van school naar werk en methodologische klemtonen op micro-econometrie en 
experimenten. Zijn studies werden gepubliceerd door toonaangevende internationale 
tijdschriften en bekroond door, onder andere, de Koning Boudewijnstichting en McKinsey. 
IDEAS nam hem recent op in hun top 100 van meest beloftevolle economisten wereldwijd. Hij 
investeert in de vulgarisering van wetenschappelijk onderzoek en ontving daarvoor in 2015 
een Jaarprijs Wetenschapscommunicatie van de Koninklijke Vlaamse Academie van België. 
Sinds 2013 leidt Stijn de European Association of Young Economists. 
 
Prof. dr. Tom Vander Beken 

Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht: Faculteit Rechtsgeleerdheid 

Onderzoeksthema's: Beleid & Recht | Mensen 'onderweg' | Identiteit 

 
Tom Vander Beken is hoogleraar aan de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal recht 
van de faculteit Rechtsgeleerdheid en directeur van het Institute for International Research 
on Criminal Policy. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op de reactie (van de 
strafrechtsbedeling) op ernstige vormen van criminaliteit met een bijzondere aandacht voor 
de gevolgen ervan voor kwetsbare groepen (mensen met een psychische stoornis, mensen 
zonder wettige verblijfstitel...). 
 
Prof. dr. Yves Haeck 

Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht: Faculteit 
Rechtsgeleerdheid 

Onderzoeksthema's: Beleid & Recht 
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Yves Haeck is professor mensenrechten bij de Vakgroep Europees, Publiek en Internationaal 
Recht en doceert de vakken ‘Mensenrechten’, ‘Mensenrechten in Ontwikkelingslanden’, 
‘Moot Court Mensenrechten’ en ‘Migratierecht’. Hij doceert tevens aan de Universiteit van 
Pretoria en was voorheen docent aan de Universiteit Utrecht en gastprofessor mensenrechten 
aan de Universiteit van Malta. Zijn onderzoek richt zich op het Europees Verdrag en het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EVRM), met een rechtsvergelijkende focus op 
het Inter-Amerikaanse en andere regionale mensenrechtensystemen. Hij is auteur van de 
basiswerken Handboek EVRM (Intersentia 2006, 2777p), Procederen voor het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens (Intersentia 2011, 468p) en ECHR Commentary (Intersentia 
2016, 800p), editor van het Inter-American & European Human Rights Journal en van de Blog 
on Top International Human Rights Courses, Traineeships & Jobs in Europe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

 

Centre for the Social Study of Migration and Refugees (CESSMIR)  

 
Migranten uit landen met grotere culturele afstand tot gastland hebben 
slechtere gezondheid 
 
Jens Detollenaere, Stijn Baert en Sara Willems  
 
Abstract 
De afgelopen decennia stelden onderzoekers overal ter wereld lagere gezondheids-
uitkomsten vast bij etnische minderheden. Om een goed beleid ter zake te kunnen uitzetten, 
is het belangrijk de onderliggende mechanismen van de slechtere gezondheid van etnische 
minderheden te kennen. UGent-onderzoekers uit verschillende disciplines sloegen de handen 
in elkaar om het effect van een welbepaalde factor op de gezondheid van etnische 
minderheden te onderzoeken: culturele afstand. Als eerste ter wereld, onderzochten zij de rol 
van culturele afstand tussen het gastland en land van herkomst van migranten in de verklaring 
van de gezondheid van deze migranten. De onderzoekers combineerden data omtrent de 
gezondheid van 3841 migranten in 27 Europese landen en een index omtrent de culturele 
afstand tussen deze en andere landen (in termen van voorkeuren en overtuigingen inzake 
onder andere werk, religie, moraal en nationale identiteit).  
De bevindingen zijn duidelijk: personen die migreren naar een land dat qua cultuur ver van 
hun land van origine afstaat, houden er later een minder goede gezondheid op na. De 
associatie tussen culturele afstand en gezondheid dooft evenwel uit: voor tweedegeneratie-
migranten is er geen verband meer te vinden. Een mogelijke verklaring voor deze bevindingen 
is dat migranten die verder afstaan van de mainstream cultuur meer problemen ondervinden 
bij het zoeken naar gezondheidsgerelateerde informatie, meer drempels tot gezondheidszorg 
ervaren en minder makkelijk bereikt worden voor screeningscampagnes. 
De resultaten hebben duidelijke beleidsrelevantie. Ze maken opnieuw duidelijk dat de ene 
migrant de andere niet is. Zorgverleners dienen dan ook de multifacettaire identiteit van 
hulpbehoevenden voortdurend in acht te nemen en op een diversiteits-sensitieve manier 
opgeleid te worden. Verder onderstrepen de onderzoeksresultaten de nood om gerichte 
informatiecampagnes op te zetten omtrent gezondheid en screening voor migranten die zich 
verder van de mainstream cultuur bevinden. 
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Centre for the Social Study of Migration and Refugees (CESSMIR)  

 
 
De juiste beslissing? Een longitudinale opvolging van Armeense en Georgische 
migranten die vrijwillig terugkeerden 
  
Ine Lietaert, Eric Broekaert en Ilse Derluyn 
 
Abstact 
In dit doctoraat bestudeerden we de terugkeerprocessen, levensomstandigheden en het welzijn van 
85 Armeense en Georgische migranten die terugkeerden naar hun land van herkomst en hierbij re-
integratieondersteuning ontvingen van het Belgische Vrijwillige Terugkeer programma. We volgden 
deze terugkeerders twee jaar lang op na hun terugkeer naar Armenië en Georgië en kunnen vanuit 
deze resultaten dan ook belangrijke nuances brengen in het huidige debat over terugkeermigratie.  
Het onderzoek toont hoe de opinies van de terugkeerders over hun welzijn sterk verandert tussen het 
eerste en  tweede jaar na terugkeer. Verschillende elementen, zoals het hebben van een sociaal 
netwerk, een gevoel van ‘thuishoren’ (belonging) hebben en de politieke, sociale en economische 
context in het thuisland, spelen hierin een rol, maar vooral de materiële situatie na terugkeer (in het 
bijzonder het hebben van een inkomen en een dak boven het hoofd) is essentieel voor de 
terugkeerders. Daarnaast is ook het gevoel hebben dat je controle hebt over je eigen situatie (agency) 
zeer belangrijk voor het welzijn na terugkeer. De aangeboden re-integratiesteun, met de focus op het 
opstarten van een inkomst-genererende activiteit, sluit op zich aan bij de behoeftes van de 
terugkeerders. Toch zijn er hier ook nog heel wat tekortkomingen: de beperkte, eenmalige en 
kortdurende aard van de ondersteuning en de moeilijke context in het land van herkomst zorgen 
ervoor dat die inkomstgenererende activiteiten zeer kwetsbaar zijn en leiden in elk geval niet tot 
‘ontwikkeling’ van het land van herkomst. Om een meer duurzame ondersteuning te bekomen is het 
dan ook nodig dat er aanvullende financiële re-integratiesteun én begeleiding kan geboden worden en 
dat er eveneens ingezet wordt op het wegwerken van barrières in het land van herkomst. De flexibiltiet 
in het aanwenden van de re-integratiesteun en de sociale begeleiding na terugkeer worden ervaren 
als ‘good practices’ en moeten verder uitgebouwd worden. 
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Centre for the Social Study of Migration and Refugees (CESSMIR)  

 
 
Migratiebeleid over landen heen: Meten, vergelijken en verklaren 
 
Glenn Rayp, Ilse Ruyssen en Samuel Standaert 
 
Abstract  
Ondanks de brandende actualiteit van immigratie is er opvallend weinig geweten over de strengheid 
en selectiviteit van het immigratiebeleid, ook al worden er veel data over verzameld. Het 
samenbrengen van deze data tot één universele en vergelijkbare indicator is echter niet eenvoudig 
gezien het kwalitatieve karakter van beleidsmaatregelen.  
In deze studie construeren we een indicator van de restrictiviteit van het toetredingsbeleid in 
verschillende landen, evenals een meer algemene indicator van immigratiebeleid die ook rekening 
houdt met verblijfsmogelijkheden en maatregelen voor het bevorderen van integratie, en dit op een 
methodologisch transparante en gefundeerde wijze.  
We vinden dat Europese landen strenger zijn dan de VS, Canada en Australië, die daarentegen wel 
selectiever lijken. Bovendien geven de indicatoren aan dat migratiebeleid in de EU sinds 1996 
significant is verstrengd, met substantiële correlatie-effecten. Deze laatste geven aan dat 
immigratieregelgeving niet alleen afhangt van lokale factoren maar ook van de restrictiviteit van 
beleidsmaatregelen in alternatieve bestemmingslanden. Deze onderlinge afhankelijkheid kan 
anderzijds ook voortvloeien uit de toegenomen harmonisering in immigratiebeleid, bijvoorbeeld ten 
gevolge van de creatie van de Schengenzone in de EU. 
Tenslotte suggereren onze resultaten dat het immigratiebeleid in de OESO-landen voornamelijk 
bepaald wordt door politieke en culturele motieven terwijl de impact van economische argumenten 
veeleer bescheiden blijft.  
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Overzicht onderzoek binnen het Centre for the Social Study of Migration and 
Refugees (CESSMIR) 

 
 

Het interfacultaire centrum CESSMIR legt zich toe op de ‘sociale aspecten’ van migratie, op de 
impact van migratie en vluchten op het leven van alle betrokkenen. De studies van CESSMIR 
worden geclusterd onder volgende thema’s: 
 

Beleid & Recht 

Het thema ‘beleid en recht’ bundelt onderzoek dat zich focust op beleidsmatige 
ontwikkelingen in migratiebeleid en migratierecht, zowel op lokaal, nationaal als 
transnationaal niveau.  

 
 Analyse van conflict-mobiliteit vetrekkende vanuit Oeganda's Nakivale Vluchtelingenkamp: 

verankering van mobiliteit in de bredere geschiedenis van migratie in Centraal- en Oost-

Afrika  

 
Promotor(en): Koen Vlassenroot 
Onderzoekster : Jolien Tegenbos 
Vakgroep / onderzoeksgroep: Conflict- en Ontwikkelingsstudies 

 

 Bestraffing in het kosmopolisch Europa  

 
Promotoren: Gert Vermeulen, Tom Daems  
Onderzoekster: Rebecca Deruiter  
Vakgroep / onderzoeksgroep: Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht/IRCP 

 

 Etnische minderheden in het hoger onderwijs in China  

 
Promotoren: Peter Stevens, Jeroen Huisman  
Onderzoekster: Liu xiaoling  
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Sociologie/Cultural Diversity: Opportunities & 
Socialisation 
 

 Institutionele meertaligheid in asiel- en migratiesettings: een linguïstisch-etnografische 

studie van globaal Engels taalgebruik in lingua franca en getolkte interactie bij de Belgische 

asielinstanties  

Promotor: Katrijn Maryns  
Onderzoekster: Katrijn Maryns  
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Taalkunde 

 Kosmopolitisch burgerschap onder constructie. Een structureel-culturele benadering van 

het implementatieproces van mensenrechten bij Roma en woonwagenbewoners.  

https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/analyse-van-conflict-mobiliteit-vetrekkende-vanuit
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/analyse-van-conflict-mobiliteit-vetrekkende-vanuit
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/analyse-van-conflict-mobiliteit-vetrekkende-vanuit
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/bestraffing-in-het-kosmopolisch-europa
https://www.ugent.be/cessmir/nl/over-cessmir/promotoren/gert--vermeulen
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/etnische-minderheden-in-het-hoger-onderwijs-in-chi
https://www.ugent.be/cessmir/nl/over-cessmir/promotoren/peter-stevens
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/@@people?ugentid=000151215219
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/institutionele-meertaligheid-in-asiel--en-migratie
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/institutionele-meertaligheid-in-asiel--en-migratie
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/institutionele-meertaligheid-in-asiel--en-migratie
https://www.ugent.be/cessmir/nl/over-cessmir/promotoren/katrijn-maryns
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/@@people?ugentid=801001270959
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/kosmopolitisch-burgerschap-onder-constructie-een-
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/kosmopolitisch-burgerschap-onder-constructie-een-
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Promotor: Lesley Hustinx  
Onderzoekster: Chloë Delcour  
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Sociologie/Cultural Diversity: Opportunities & 
Socialisation 

 Slachtofferschap in een context van migratie en mensensmokkel  

Promotoren: Tom Vander Beken, Ilse Derluyn  
Onderzoekster: Gwen Herkes  
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht  

 Terugkeer, verantwoordelijkheid en herintegratie in Centraal Afrika: een multi-disciplinaire 

exploratie naar endemisch geweld en sociaal herstel  

Promotor: Koen Vlassenroot  
Onderzoeker: Koen Vlassenroot  
Vakgroep / onderzoeksgroep: Conflict- en Ontwikkelingsstudies 
 

Discriminatie 

Het thema ‘discriminatie’ bundelt onderzoek rond processen van ongelijkheid, in- en 
uitsluiting en discriminatie gelinkt aan migratie en mobiliteit in verschillende levensdomeinen, 
zoals onder meer de arbeidsmarkt en het onderwijs. 

 
 Assimilatieprocessen van migranten in een inter- en multigenerationeel perspectief  

Promotoren: Ilse Derluyn, Lieve Bradt  
Onderzoekster: Floor Verhaeghe  
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek 

 De relatie tussen (waargenomen) racisme en etnische discriminatie, anti-school culturen en 

onderwijsgerelateerde uitkomsten en welbevinden voor leerlingen die behoren tot etnische 

minderheden en Belgische leerlingen.  

Promotoren: Peter Stevens, Mieke Van Houtte  
Onderzoekster: Roselien Vervaet  
Vakgroep / onderzoeksgroep: Sociologie 

 Equity en kwetsbare groepen in de eerstelijnsgezondheidszorg  

Promotoren: Sara Willems, Ignaas Devisch  
Onderzoek(st)er(s): Lise Hanssens  
Vakgroep / onderzoeksgroep: Huisartsgeneeskunden en Eerstelijnsgezondheidszorg 

 Etnische minderheden in het hoger onderwijs in China  

https://www.ugent.be/cessmir/nl/over-cessmir/promotoren/lesley-hustinx
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/@@people?ugentid=802001035613
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/slachtofferschap-in-een-context-van-migratie-en-me
https://www.ugent.be/cessmir/nl/over-cessmir/promotoren/tom-vander-beken
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/@@people?ugentid=802002069671
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/terugkeer-verantwoordelijkheid-en-herintegratie-i
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/terugkeer-verantwoordelijkheid-en-herintegratie-i
https://www.ugent.be/cessmir/nl/over-cessmir/promotoren/koen-vlassenroot
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/assimilatieprocessen-van-migranten-in-een-inter--e
https://www.ugent.be/cessmir/nl/over-cessmir/promotoren/ilse-derluyn
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/@@people?ugentid=802000716220
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/de-relatie-tussen-waargenomen-racisme-en-etnisch
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/de-relatie-tussen-waargenomen-racisme-en-etnisch
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/de-relatie-tussen-waargenomen-racisme-en-etnisch
https://www.ugent.be/cessmir/nl/over-cessmir/promotoren/peter-stevens
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/equity-en-kwetsbare-groepen-in-de-eerstelijnsgezon
https://www.ugent.be/cessmir/nl/over-cessmir/promotoren/sara-willems
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/@@people?ugentid=802001242242
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/etnische-minderheden-in-het-hoger-onderwijs-in-chi
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Promotoren: Peter Stevens, Jeroen Huisman  
Onderzoekster: Liu xiaoling  
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Sociologie/Cultural Diversity: Opportunities & 
Socialisation 

 Kosmopolitisch burgerschap onder constructie. Een structureel-culturele benadering van 

het implementatieproces van mensenrechten bij Roma en woonwagenbewoners.  

Promotor: Lesley Hustinx  
Onderzoekster: Chloë Delcour  
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Sociologie/Cultural Diversity: Opportunities & 
Socialisation 

 Stedelijk onderwijs als een hefboom voor samenlevingsopbouw: Een historisch perspectief  

Promotor: Angelo Van Gorp  
Onderzoeker: Cedric Goossens  
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek 
 

Gezondheidszorg 

Het thema ‘gezondheidszorg’ brengt onderzoek samen rond de gezondheidszorg voor 
migranten, vluchtelingen, asielaanvragers en mensen zonder wettig verblijfsdocumenten.  

 
 Equity en kwetsbare groepen in de eerstelijnsgezondheidszorg  

Promotoren: Sara Willems, Ignaas Devisch  
Onderzoek(st)er(s): Lise Hanssens  
Vakgroep / onderzoeksgroep: Huisartsgeneeskunden en Eerstelijnsgezondheidszorg 
 

Identiteit 

Het thema ‘identiteit’ bundelt onderzoek dat zich focust op de invloed van migratie en 
mobiliteit op de identiteit en de identificatieprocessen van migranten en vluchtelingen en op 
hun gevoel van ‘belonging’.  

 
 Assimilatieprocessen van migranten in een inter- en multigenerationeel perspectief  

Promotoren: Ilse Derluyn, Lieve Bradt  
Onderzoekster: Floor Verhaeghe  
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek 

 Institutionele meertaligheid in asiel- en migratiesettings: een linguïstisch-etnografische 

studie van globaal Engels taalgebruik in lingua franca en getolkte interactie bij de Belgische 

asielinstanties  

https://www.ugent.be/cessmir/nl/over-cessmir/promotoren/peter-stevens
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/@@people?ugentid=000151215219
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/kosmopolitisch-burgerschap-onder-constructie-een-
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/kosmopolitisch-burgerschap-onder-constructie-een-
https://www.ugent.be/cessmir/nl/over-cessmir/promotoren/lesley-hustinx
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/@@people?ugentid=802001035613
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/stedelijk-onderwijs-als-een-hefboom-voor-samenlevi
https://www.ugent.be/cessmir/nl/over-cessmir/promotoren/angelo-van-gorp
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/@@people?ugentid=802001238202
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/equity-en-kwetsbare-groepen-in-de-eerstelijnsgezon
https://www.ugent.be/cessmir/nl/over-cessmir/promotoren/sara-willems
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/@@people?ugentid=802001242242
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/assimilatieprocessen-van-migranten-in-een-inter--e
https://www.ugent.be/cessmir/nl/over-cessmir/promotoren/ilse-derluyn
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/@@people?ugentid=802000716220
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/institutionele-meertaligheid-in-asiel--en-migratie
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/institutionele-meertaligheid-in-asiel--en-migratie
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/institutionele-meertaligheid-in-asiel--en-migratie
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Promotor: Katrijn Maryns  
Onderzoekster: Katrijn Maryns  
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Taalkunde 

 Slachtofferschap in een context van migratie en mensensmokkel  

Promotoren: Tom Vander Beken, Ilse Derluyn  
Onderzoekster: Gwen Herkes  
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht  

 
 

 
 Thuiskomen: Een gemengde methoden onderzoek naar de relatie tussen repatriates' sociaal 

kapitaal en hun psychologisch welzijn.  

Promotoren: Peter Stevens, Smaranda Boros  
Onderzoeksters: Lore Van Gorp  
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Sociologie 
 

Mensen 'onderweg'  

Het thema ‘mensen ‘onderweg’' brengt onderzoek samen rond groepen van migranten en 
vluchtelingen die nog ‘onderweg’ zijn of pas recent in het land van bestemming zijn 
aangekomen, zoals onder meer asielaanvragers, transitmigranten, terugkeerders en 
slachtoffers van mensenhandel.  
 
 Analyse van conflict-mobiliteit vetrekkende vanuit Oeganda's Nakivale Vluchtelingenkamp: 

verankering van mobiliteit in de bredere geschiedenis van migratie in Centraal- en Oost-

Afrika  

 
Promotor(en): Koen Vlassenroot 
Onderzoekster : Jolien Tegenbos 
Vakgroep / onderzoeksgroep: Conflict- en Ontwikkelingsstudies 
 
 Institutionele meertaligheid in asiel- en migratiesettings: een linguïstisch-etnografische 

studie van globaal Engels taalgebruik in lingua franca en getolkte interactie bij de Belgische 

asielinstanties  

Promotor: Katrijn Maryns  
Onderzoekster: Katrijn Maryns  
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Taalkunde 

 Slachtofferschap in een context van migratie en mensensmokkel  

https://www.ugent.be/cessmir/nl/over-cessmir/promotoren/katrijn-maryns
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/@@people?ugentid=801001270959
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/slachtofferschap-in-een-context-van-migratie-en-me
https://www.ugent.be/cessmir/nl/over-cessmir/promotoren/tom-vander-beken
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/@@people?ugentid=802002069671
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/thuiskomen-een-gemengde-methoden-onderzoek-naar-d
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/thuiskomen-een-gemengde-methoden-onderzoek-naar-d
https://www.ugent.be/cessmir/nl/over-cessmir/promotoren/peter-stevens
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/@@people?ugentid=802001685917
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/analyse-van-conflict-mobiliteit-vetrekkende-vanuit
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/analyse-van-conflict-mobiliteit-vetrekkende-vanuit
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/analyse-van-conflict-mobiliteit-vetrekkende-vanuit
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/institutionele-meertaligheid-in-asiel--en-migratie
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/institutionele-meertaligheid-in-asiel--en-migratie
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/institutionele-meertaligheid-in-asiel--en-migratie
https://www.ugent.be/cessmir/nl/over-cessmir/promotoren/katrijn-maryns
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/@@people?ugentid=801001270959
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/slachtofferschap-in-een-context-van-migratie-en-me
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Promotoren: Tom Vander Beken, Ilse Derluyn  
Onderzoekster: Gwen Herkes  
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht  

 Terugkeer, verantwoordelijkheid en herintegratie in Centraal Afrika: een multi-disciplinaire 

exploratie naar endemisch geweld en sociaal herstel  

 
Promotor: Koen Vlassenroot  
Onderzoeker: Koen Vlassenroot  
Vakgroep / onderzoeksgroep: Conflict- en Ontwikkelingsstudies 
 
 Vluchtelingenwerk tijdens de Eerste Wereldoorlog: Belgische vluchtelingen in Birmingham 

(1914-1919)  

 
Promotoren: Angelo Van Gorp  
Onderzoekster: Jolien De Vuyst  
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek 
 

Onderwijs & Opleiding  

Het thema ‘onderwijs & opleiding’ bundelt onderzoek dat onder meer de situatie van 
personen met een migratie-achtergrond in onderwijs- en opleidingssettings bestudeert, 
alsook diversiteit en inclusie in onderwijs en gelijke kansen en meertaligheid in educatieve 
settings.  

 
 Assimilatieprocessen van migranten in een inter- en multigenerationeel perspectief  

Promotoren: Ilse Derluyn, Lieve Bradt  
Onderzoekster: Floor Verhaeghe  
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek 

 De relatie tussen (waargenomen) racisme en etnische discriminatie, anti-school culturen en 

onderwijsgerelateerde uitkomsten en welbevinden voor leerlingen die behoren tot etnische 

minderheden en Belgische leerlingen.  

Promotoren: Peter Stevens, Mieke Van Houtte  
Onderzoekster: Roselien Vervaet  
Vakgroep / onderzoeksgroep: Sociologie 

 Etnische minderheden in het hoger onderwijs in China  

 
Promotoren: Peter Stevens, Jeroen Huisman  
Onderzoekster: Liu xiaoling  
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Sociologie/Cultural Diversity: Opportunities & 

https://www.ugent.be/cessmir/nl/over-cessmir/promotoren/tom-vander-beken
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/@@people?ugentid=802002069671
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/terugkeer-verantwoordelijkheid-en-herintegratie-i
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/terugkeer-verantwoordelijkheid-en-herintegratie-i
https://www.ugent.be/cessmir/nl/over-cessmir/promotoren/koen-vlassenroot
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/vluchtelingenwerk-tijdens-de-eerste-wereldoorlog-
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/vluchtelingenwerk-tijdens-de-eerste-wereldoorlog-
https://www.ugent.be/cessmir/nl/over-cessmir/promotoren/angelo-van-gorp
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/@@people?ugentid=802002042894
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/assimilatieprocessen-van-migranten-in-een-inter--e
https://www.ugent.be/cessmir/nl/over-cessmir/promotoren/ilse-derluyn
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/@@people?ugentid=802000716220
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/de-relatie-tussen-waargenomen-racisme-en-etnisch
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/de-relatie-tussen-waargenomen-racisme-en-etnisch
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/de-relatie-tussen-waargenomen-racisme-en-etnisch
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https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/etnische-minderheden-in-het-hoger-onderwijs-in-chi
https://www.ugent.be/cessmir/nl/over-cessmir/promotoren/peter-stevens
https://www.ugent.be/cessmir/nl/themas/@@people?ugentid=000151215219
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Socialisation 
 

 Stedelijk onderwijs als een hefboom voor samenlevingsopbouw: Een historisch perspectief  

Promotor: Angelo Van Gorp  
Onderzoeker: Cedric Goossens  
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek 

 

Participatie & Integratie  

Het thema ‘participatie en integratie’ brengt onderzoek samen waarbij de participatie en 
integratie van migranten en vluchtelingen in de samenleving waar ze zich tijdelijk of 
permanent vestigen bestudeerd wordt, met als centrale thema’s: burgerschap, belonging, 
discriminatie, eigen ervaringen en copingstrategieën.  

 
 Assimilatieprocessen van migranten in een inter- en multigenerationeel perspectief  

Promotoren: Ilse Derluyn, Lieve Bradt  
Onderzoekster: Floor Verhaeghe  
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek 

 
 Etnische minderheden in het hoger onderwijs in China  

 
Promotoren: Peter Stevens, Jeroen Huisman  
Onderzoekster: Liu xiaoling  
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Sociologie/Cultural Diversity: Opportunities & 
Socialisation 
 

 Vluchtelingenwerk tijdens de Eerste Wereldoorlog: Belgische vluchtelingen in Birmingham 

(1914-1919)  

 
Promotoren: Angelo Van Gorp  
Onderzoekster: Jolien De Vuyst  
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek 
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