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Extra informatie bij de keuzeworkshops in de namiddag (van 14 tot 15.45 uur) 
 
 

Jan DESSEIN  
Coördinator Wereldhuis, provinciaal forum voor relaties met het Zuiden 
 
‘Nieuwe visie op Wereldburgerschap in en door de provincie West-Vlaanderen’ 
De wereld verandert. Die verandering vraagt nieuwe en adequate antwoorden op problemen, maar 
biedt ook grote kansen. De provincie wil mensen mobiliseren, methodes onderzoeken en in samenspel 
met partners investeren in die veranderende wereld en haar dynamieken.  

 
 

Eveline LE ROY 
Studiegebied coördinator internationalisering, VIVES studiegebied Sociaal-Agogisch-Werk (SAW), 
VIVES HOGESCHOOL 
 
‘Het belang van internationalisering en intercontinentale samenwerking in het hoger onderwijs in 
de 21ste eeuw’ 
 
Internationalisering zien wij als een drijvende kracht voor zelfontwikkeling en internationale oriëntatie, 
als een sleutel naar wereldburgerschap en –engagement, als inspiratie voor sociale verandering en 
voortdurende verbetering. Competenties van de 21ste eeuw, waaronder de internationale en 
interculturele competenties - ICOM- garanderen een grote en flexibele inzetbaarheid van 
afgestudeerden in de diverse samenleving van vandaag en morgen. 
 
In deze werkwinkel gaan we vooreerst in  op de  visie (kader SDG/5 P’s) en de wijze waarop we nu 
reeds aan een internationaal  ‘connected’ curriculum werken:  
Internationale weken, CLIL, werkveldbezoeken, internationale interdisciplinaire keuzetrajecten of 
minoren, portfolio internationale vaardigheden, mobiele studiepunten via korte en lange termijn 
uitwisselingen,  mobiele diploma’s… via het samenwerken met bevoorrechte en strategische 
onderwijs- en werkveldpartners, het voorop stellen van internationale doelstellingen in het 
onderwijsbeleidsplan. 
 
Vervolgens willen wij met de deelnemers van de werkwinkel reflecteren over toekomstige uitdagingen 
voor het Hoger Onderwijs  bij het  verder ontwikkelen en implementeren van ‘Globaal engagement’. 

 
 

Elise VAN BELLE 
Manager Development & Funding Memisa vzw en Kristel MOERMAN, projectverantwoordelijke Guinee 
en DR Congo Centraal & Zudi-Ubangi 
 
Getuigenis over mentale gezondheidszorg in Guinee 
 
Integratie van mentale gezondheidszorg in de basisgezondheidszorg: het doorbreken van taboe en 
stigmatisering en het bevorderen van menselijke waardigheid in de gezondheidszorg.  

 



 

Karel MALFLIET 
Industrieel ingenieur landbouw en tropische landbouw, beleidsmedewerker Ecokerk, onderdeel van 
Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede 
 
‘Het klimaat en de klimaatcrisis laat zich duidelijker voelen, ook in de samenwerking & ontwikkeling, 
in het Noorden en vooral ook in het Zuiden’ 
  
De gevolgen van de milieu- en klimaatcrisis laten zich steeds duidelijker voelen, in het Noorden en 
vooral ook in het Zuiden. Droogtes, overstromingen of extreme weerfenomenen bedreigen mensen, 
hun leefgebieden, hun landbouw en overlevingsstrategieën. Migratie, conflict en sociale instabiliteit 
zijn het gevolg. Dat stelt mensen en hun organisaties voor levensgrote uitdagingen. Hoe werken aan 
weerbaarheid, aan voedselzekerheid, aan vredevol samenleven, aan economische en ecologische 
leefbaarheid? Biedt de 'integrale ecologie' van de encycliek Laudato Si' inspiratie om toekomstkansen 
te creëren voor de wereld van morgen? 

 
 
 
 
 
 


