Het Contactcomité van Organisaties voor Jeugdzorg en de Faculteit Psychologie
en Pedagogische Wetenschappen Universiteit Gent
nodigen u vriendelijk uit voor de studiedag

Gelijke kansen in het onderwijs als hefboom voor
armoedebestrijding?

Vrijdag 27 maart 2009
Van Crombrugghe’s Genootschap
Godshuishammeke 20
9000 Gent

Om tegemoet te komen aan de moeizame schoolloopbaan die allochtone en/of kansarme
kinderen vaak doorlopen, worden op vlak van onderwijs heel wat initiatieven opgezet.
Student tutoring projecten zijn daar een voorbeeld van. In elk van deze projecten
worden andere accenten gelegd; van huiswerkbegeleiding thuis of op school,
klasondersteunende activiteiten, leesbegeleiding tot voorlezen aan huis of in klas, ... .
Doelstelling hierbij is om de slaagkansen van kinderen/jongeren die in een sociaaleconomisch zwakke positie verkeren te vergroten en de vicieuze cirkel van armoede te
doorbreken. Dergelijke projecten zijn mooie voorbeelden van hoe in de praktijk met een
groot engagement gezocht wordt naar mogelijkheden tot armoedebestrijding. Op de
studiedag vindt dan ook de voorstelling van dergelijk project plaats. In aansluiting komen
hieromtrent een aantal reflecties vanuit perspectieven rond armoede, onderwijs en gezin
aan bod.

Programma
Voormiddag
•
•

9u00:
9u30:

•

9u45:

•

10u30:

•

11u00:

Koffie en Onthaal
Verwelkoming
Dr. Rudi Roose, Voorzitter Contactcomité van Organisaties voor
Jeugdzorg
Prof. Dr. Geert De Soete, Decaan van de Faculteit Psychologie en
Pedagogische Wetenschappen, UGent
Studie- en opvoedingsondersteuning aan huis bij kinderen uit kwetsbare
gezinnen
Dhr. Jean-Pierre Markey, projecthouder en methodisch ondersteuner de
Katrol
Studieondersteuning, … een hefboom tot armoedebestrijding?
Prof. Dr. Maria De Bie, Vakgroep Sociale Agogiek, UGent
Koffiepauze

•

11u30:

•

12u00:

Studieondersteuning … hefboom tot gelijke onderwijskansen?
Prof. Dr. Hilde Van Keer, Vakgroep Onderwijskunde, UGent
… en waar zijn de ouders?
Prof.
Dr.
Ann
Buysse,
Vakgroep
Experimenteel-klinische
Gezondheidspsychologie, UGent

en

Middagpauze met broodjeslunch
Namiddag
•

13u30:

•

15u00:

•

16u00:

Panelgesprek in interactie met het publiek
Dhr. Karel De Vos, directeur Jongerencentrum Cidar
Dhr. Patrick Blondé, algemeen projectleider CKG Kapoentje,
Opvoedingswinkel Oostende, zorgwoonproject Het Verschil
Dhr. El Hassan Aouraghe, coördinator tutoraatproject Associatie
Universiteit en Hogescholen Antwerpen (AUHA)
Dhr. Stef Jorissen, groepswerker vzw Recht-Op
Slotwoord
Dhr. Frank Vandenbroucke, Minister van Werk, Onderwijs en Vorming
Mevr. Veerle Heeren, Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
(gevraagd)
Receptie

Praktisch

De studiedag gaat door op vrijdag 27 maart 2009 in Van Crombrugghe’s Genootschap,
Godshuishammeke 20, 9000 Gent (tram 4: Gentbrugge Moscou stopt in de buurt, halte
Gent Coppinstraat, meer info zie www.delijn.be of de lijnwinkel aan het SintPietersstation).
Prijs: 20 euro, inbegrepen deelname, koffie, broodjeslunch en receptie
Voor betalende individuele leden van het Contactcomité van Organisaties voor Jeugdzorg
is de studiedag gratis. Van organisaties met lidmaatschap kunnen 5 medewerkers gratis
deelnemen.
U kunt zich inschrijven door ten laatste 20 maart volgende gegevens te mailen of te
faxen naar: Sarah Crampe; E-mail: sarah.crampe@ugent.be, Fax: 09/264.64.93
•
•
•
•
•
•
•

Naam en voornaam:
Organisatie:
Functie:
Adres:
Tel:
E-mail:
Lidmaatschap Contactcomité: Ja/nee
Individueel/institutioneel

De inschrijving is pas definitief na storting van het inschrijvingsgeld op rekeningnummer
001-2160812-19, met mededeling naam + studiedag gelijke onderwijskansen.

Info

Sarah Crampe, Universiteit Gent, Vakgroep Sociale Agogiek
Tel: 09/264.62.90 (of 09/264.91.27; secretariaat sociale agogiek)
E-mail: sarah.crampe@ugent.be

