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DONDERDAG 18 NOVEMBER 2021 – BRUSSEL EN ODISEE, CAMPUS HERMES (BRUSSEL) 

 

GROEP  VOORMIDDAG (Start 9.30 uur tot 13.00 uur) NAMIDDAG (Start 14.00 uur tot 16.30 uur) 

 (9.30 tot 11.00 uur) (11.30 tot 13.00 uur) (14.00 tot 15.10 uur) (15.20 tot 16.30 uur) 
1 Is dit Molenbeek? – Brukselbinnenstebuiten 

Start: bovenaan metrostation Graaf van Vlaanderen, uitgang aan 
de kant van het kanaal 
Einde: aan sociaal restaurant 'Bel Mundo', Henegouwenkaai 
Begeleider: Els Vanfleteren 
Zeker sinds de aanslagen in Parijs in 2015 wordt Oud-Molenbeek 
bijzonder ongenuanceerd getypeerd: vrijplaats voor extremisten en 
gangsters, terroristennest… We laten je graag een ander Molenbeek 
zien.  

Islamitische jurisprudentie voor 
gezondheidsethiek - Kalaai 
Mouloud 
Campus Brussel 
Begeleider: Els Vanfleteren 
Lokaal: 8220 
Duiding van de manier waarop 
moslims tot regels komen voor 
de gezondheidszorg en een 
aantal veelvoorkomende 
voorbeelden hiervan 

Intercultureel spel – De 
Aanstokerij 
Campus Brussel 
Begeleider: Els Vanfleteren 
Lokaal: 4207 
Via actieve groepsspelen 
inzichten verwerven in 
verschillende culturen en leren 
omgaan met verschillen, 
diversiteit, vooroordelen, 
discriminatie, racisme ...  

2 Interculturele bemiddeling: 
kennismaking en interactieve 
sessie – Ann Trappers  
Start om 10.00 uur (!!) aan 
Werkhuizenstraat 17, 1080 
Molenbeek 
Begeleider: Rik Lambrechts 

MigratieMuseumMigration  
Werkhuizenstraat 17, 1080 
Molenbeek  
Begeleider: Rik Lambrechts 
Via het uitnodigend museum 
leer je de stad en het leven van 
anderen kennen aan de hand 
van herinneringen. Het museum 
nodigt tevens uit tot het delen 
van je eigen geschiedenis. 

Europa en de wereld in Brussel - Pascal Verbeken 
Start Campus Brussel 
Lokaal: 5201 
Begeleider: Rik Lambrechts 
Pascal Verbeken leidt ons rond in de Europese wijk en Sint-Joost, 
twee zeer internationale buurten die aan elkaar grenzen, maar 
sterk verschillen. De Europese wijk is het machtscentrum van de 
Europese Unie en het belangrijkste diplomatieke centrum ter 
wereld. Het is een blanke bubbel van hoogopgeleide 
veelverdieners met een internationale carrière. Sint-Joost is de 
armste gemeente van België, een snelkookpan van 180 
nationaliteiten die samengeperst zitten op één vierkante 
kilometer. Die botsing van totaal tegengestelde  werelden is 
volgens Verbeken de essentie van de Brusselse identiteit 



3 MigratieMuseumMigration 
Start om 10.00 uur (!!) aan  
Werkhuizenstraat 17, 1080 
Molenbeek  
Begeleider: Joris Leys 
Via het uitnodigend museum leer 
je de stad en het leven van 
anderen kennen aan de hand van 
herinneringen. Het museum 
nodigt tevens uit tot het delen 
van je eigen geschiedenis. 

Interculturele bemiddeling: 
kennismaking en interactieve 
sessie – Ann Trappers  
Werkhuizenstraat 17, 1080 
Molenbeek 
Begeleider: Joris Leys 
 

De echte Marollen. Een volkswijk waar mensen met verschillende 
achtergronden samenleven – Tochten van hoop 
Start: metro Hallepoort [voor de ingang van de Hallepoort zelf, 
langs de kant van het Centrum (niet de kant van St-Gillis)] 
Einde: Brussel Centraal Station – lokettenzaal 
Begeleider: Joris Leys 
Een typische volkswijk, buiten de eerste stadsmuren, waar 
kansarmen, vierde-wereld-mensen, bejaarden en migranten 
samen proberen te leven met elkaar tussen antiquairs, restaurants 
en nachtclubs.  
 

4 Naar de abattoir. Kuregem, Anderlecht – Brukselbinnenstebuiten 
Start: uitgang Zuidstation, op het Hortaplein, bij de buste van Paul-
Henri Spaak 
Einde: aan de terreinen van de Slachthuizen van Anderlecht 
Begeleider: Bart Van Campe 
Een verkenning door een wijk waar wrijving voor glinstering zorgt. 
We eindigen op de site van de Slachthuizen, 'de Abattoir', waar een 
ambitieus stadsproject in de steigers staat. 

Interlevensbeschouwelijke dialoog op de werkvloer – Axcent vzw 
Campus Brussel 
Lokaal: 8218 
Begeleider: Hans Forceville 
Dialoog is niet enkel iets voor aan een gesprekstafel. Ook op de 
werkvloer kom je in contact met verschillende religies en 
levensbeschouwingen en is dialoog handig en/of noodzakelijk. In 
deze workshop staan jouw eigen vragen en ervaringen centraal en 
wisselen we uit rond concrete casussen.  

5 Vier contrasten op een rij – Brukselbinnenstebuiten 
Start: bovenaan het metrostation Madou, bij de voordeur van de 
Exki 
Einde: bij het metrostation Naamsepoort 
Begeleider: Reninka De Koker 
Deze wandeling plaatst vier contrasten na elkaar: het centrum van 
migrantengemeente Sint-Joost, de Noordoostwijk met zijn squares 
en art nouveau, de administratieve en Europese Leopoldwijk, en ten 

slotte Oud-Elsene met Matongé.   

Het lef om in de spiegel te 
kijken – Hade Wouters 
Campus Brussel 
Lokaal: 3402 
Begeleider: Reninka De Koker 
In deze workshop gaan we aan 
de slag met werkvormen uit 
Deep Democracy, om te ervaren 
op welke kruispunten we staan, 
welke diversiteit er in onze 
eigen groepen is of ontbreekt, 
en wat het betekent tot een 

Islamitische jurisprudentie voor 
gezondheidsethiek - Kalaai 
Mouloud 
Campus Brussel 
Lokaal: 8220 
Begeleider: Reninka De Koker 
Duiding van de manier waarop 
moslims tot regels komen voor 
de gezondheidszorg en een 
aantal veelvoorkomende 
voorbeelden hiervan 



meerderheid of minderheid te 
behoren. 

6 Wijken voor Europa – Brukselbinnenstebuiten 
Start: Frère Orbansquare, in het midden (dat is vlakbij het 
metrostation Kunst/Wet 
Einde: bij het metrostation Schuman 
Begeleider: Isabelle Wellemans 
Vanaf 1958 verschenen de eerste kantoorgebouwen. Vandaag 
werken er op nauwelijks één vierkante kilometer 100.000 mensen. 
Werken, wonen én mobiliteit zijn op zoek naar een nieuw 
evenwicht. Gapende wonden in het stadsweefsel worden weer 
opgevuld. Behalve de Europese instellingen en de leefwereld van de 
expats, ontdek je tijdens deze wandeling de tijdloze schoonheid van 
het Leopold- en Jubelpark, en nieuwe of vernieuwde pleinen 

Intercultureel spel – De 
Aanstokerij 
Campus Brussel 
Lokaal: 4207 
Begeleider: Isabelle Wellemans 
Via actieve groepsspelen 
inzichten verwerven in 
verschillende culturen en leren 
omgaan met verschillen, 
diversiteit, vooroordelen, 
discriminatie, racisme ...  

Het lef om in de spiegel te 
kijken – Hade Wouters 
Campus Brussel 
Lokaal: 3402 
Begeleider: Isabelle Wellemans 
In deze workshop gaan we aan 
de slag met werkvormen uit 
Deep Democracy, om te ervaren 
op welke kruispunten we staan, 
welke diversiteit er in onze 
eigen groepen is of ontbreekt, 
en wat het betekent tot een 
meerderheid of minderheid te 
behoren. 

7 Havenwijk en Thurn & Taxis  – Brukselbinnenstebuiten 
Start: Saincteletteplein, bij het standbeeld van de vallende 
politieman 
Einde: op de terreinen van Thurn & Taxis 
Begeleider: Kris Vanspeybroeck 
Met het verdwijnen van de treinen en sporen op Thurn & Taxis 
kwam er een enorme ruimte vrij die vanaf 'nul' kon worden 
ontwikkeld. De historisch waardevolle gebouwen kregen al enkele 
hedendaagse tegenhangers. Het park achterin werd een gezellige 
ontmoetingsplek, met de glazen Parckfarmserre, volkstuintjes, een 
broodoven, kruidentafels en bijenkasten.   

Intercultureel spel – De 
Aanstokerij 
Campus Brussel 
Lokaal: 7116 
Begeleider: Rabia Uslu 
Via actieve groepsspelen 
inzichten verwerven in 
verschillende culturen en leren 
omgaan met verschillen, 
diversiteit, vooroordelen, 
discriminatie, racisme ...  

Yaya na Leki  of Grote Broer en 
Kleine Broer (Lingala) – Lieven 
Miguel  
Campus Brussel 
Lokaal: 2306 
Begeleider: Rabia Uslu 
Thema’s waarover we het 
samen hebben zijn 
antidiscriminatie, antiracisme, 
dekolonisatie, ... 
 

8 GEANNULEERD GEANNULEERD GEANNULEERD 

9 Intercultureel spel – De 
Aanstokerij 
Campus Brussel 
Lokaal: 1406 
Begeleider: Jill Verzelen 

Islamitische jurisprudentie voor 
gezondheidsethiek - Kalaai 
Mouloud 
Campus Brussel 
Lokaal: 3407 

Een vergeten en divers stukje Brussel: Sint-Joost-ten-Node – 
Tochten van hoop 
Start: Brussel Noordstation – lokettenzaal (aan de grote 
schermen) 
Einde: omgeving Madou 



Via actieve groepsspelen 
inzichten verwerven in 
verschillende culturen en leren 
omgaan met verschillen, 
diversiteit, vooroordelen, 
discriminatie, racisme ...  

Begeleider: Jill Verzelen 
Duiding van de manier waarop 
moslims tot regels komen voor 
de gezondheidszorg en een 
aantal veelvoorkomende 
voorbeelden hiervan 

Begeleider: Jill Verzelen 
We maken een tocht doorheen deze gemeente met de meest 
diverse bevolking van het land. Onderweg hebben we oog voor 
sociale, culturele en interculturele initiatieven die aanwezig zijn in 
deze boeiende microkosmos. Hoe beleeft men in Sint-Joost de 
rijkdom van een diverse samenleving, en hoe pakt men er de 
uitdagingen aan die hiermee gepaard gaan? 

10 Minor-Ndako Case by case  - 
Sana Rguibi 
Campus Brussel 
Begeleider: Martine Willems 
Lokaal: 3407 
Complexe situaties in de 
bijzondere jeugdzorg! Ze komen 
frequenter voor en vaak is 
er geen pasklare oplossing. Hoe 
pak je bepaalde situaties aan op 
een ‘goede manier’? Tijdens een 
moreel beraad staan we bij 
verschillende aspecten stil en 
leven we ons in, in de leefwereld 
van het individu.  

Intercultureel spel – De 
Aanstokerij 
Campus Brussel  
Begeleider: Martine Willems 
Lokaal: 1406 
Via actieve groepsspelen 
inzichten verwerven in 
verschillende culturen en leren 
omgaan met verschillen, 
diversiteit, vooroordelen, 
discriminatie, racisme ...  

De Brusselse superdiversiteit in feiten en te voet - Tina Smout en 
Chehrazad Mohammad  
Start Campus Brussel  
Begeleider: Martine Willems 
Lokaal: 8120 
We starten met een verhaal over de migratiegeschiedenis van 
Brussel en een blik op Brussel in cijfers en kaartjes.  Daarna trekken 
we erop uit en wandelen we richting Zuidstation, waar we o.a. 
Kuregem verkennen om dan te eindigen aan de Slachthuizen te 
Anderlecht   
Tip: Trek gemakkelijke schoenen aan! 

11 Vrouwelijke genitale verminking 
in Europa  - Els Leye 
Campus Brussel 
Lokaal: 3402 
Begeleider: Hans Forceville 
Vrouwelijke genitale verminking 
is door migratie ook in Europa 
een probleem. Deze lezing 
verschaft duiding over deze 
traditionele praktijk, en over hoe 
daar in Europa mee wordt 

Intercultureel spel – De 
Aanstokerij 
Campus Brussel 
Lokaal: 3404 
Begeleider: Hans Forceville 
Via actieve groepsspelen 
inzichten verwerven in 
verschillende culturen en leren 
omgaan met verschillen, 
diversiteit, vooroordelen, 
discriminatie, racisme ...  

Een samenleving in de maak: Sint-Jans-Molenbeek – Tochten van 
hoop 
Start: metro Graaf van Vlaanderen (uitgang 1, kant 
Gemeenteplaats)  
Einde: ook aan een metro 
Begeleider: Kris Vanspeybroeck  
In het oude centrum van Molenbeek is een nieuwe samenleving in 
de maak. Een gemeente met een rijk industrieel verleden is nu op 
zoek naar een nieuwe bestemming. Hoe kunnen we morgen samen 
leven, wonen en werken? Jonge mensen met een 



omgegaan. Meer bepaald wordt 
dieper ingegaan op enkele hete 
hangijzers zoals de medicalisatie, 
herinfibulatie, symbolische 
prikken en cosmetische vaginale 
chirurgie en de parallellen met 
VGV. 

migratieachtergrond, oude Brusselaars, Vlamingen die in een loft 
komen wonen: ze bouwen samen aan een nieuwe stad. 
 

12 Intercultureel spel – De 
Aanstokerij 
Campus Brussel 
Lokaal: 3404 
Begeleider: Hans Forceville 
Via actieve groepsspelen 
inzichten verwerven in 
verschillende culturen en leren 
omgaan met verschillen, 
diversiteit, vooroordelen, 
discriminatie, racisme ...  

Het lef om in de spiegel te 
kijken – Hade Wouters 
Campus Brussel 
Lokaal: 3402 
Begeleider: Hans Forceville 
In deze workshop gaan we aan 
de slag met werkvormen uit 
Deep Democracy, om te ervaren 
op welke kruispunten we staan, 
welke diversiteit er in onze 
eigen groepen is of ontbreekt, 
en wat het betekent tot een 
meerderheid of minderheid te 
behoren.  

In het spoor van een asielzoeker – Tochten van hoop 
Start: hoofduitgang van Brussel-Noord (kant S. Bolivarlaan)  
Einde: Begijnhofkerk of St Katelijne 
Begeleider: Bart Van Campe 
Welke tocht maakt een asielzoeker bij zijn aankomst in België? Een 
aanschouwelijke les in gastvrijheid(?), in rechtvaardigheid en in 
menselijkheid.  
 

13 Stadsspel BXL of Brussel eXtra Levensbeschouwelijk – Axcent vzw 
Start Campus Brussel 
Lokaal: 2306 
Begeleider: Hans François 
Na Dubai is Brussel de meest diverse stad ter wereld. Mensen van 
verschillende culturen, religies en levensbeschouwingen wonen en 
werken er samen. In dit stadsspel ga je op ontdekkingstocht in de 
Brusselse binnenstad en maak je kennis met de 
levensbeschouwelijke diversiteit in de stad. Activiteit onder 
begeleiding van Axcent vzw. 

Superdivers Kuregem! – Tochten van Hoop 
Start: Brussel Zuidstation, hoofdgang (ter hoogte van spoor 7-8) 
Einde: richting Clemenceau of Delacroix 
Begeleider: Hans François 
Kuregem maakt deel uit van de Brusselse Kanaalzone. Op twee 
vierkante kilometer wonen 30 000 mensen. Eén grote puzzel van 
bewegende stukjes. Soms klikt het, soms botst het, maar het hoort 
allemaal bij elkaar. Grijs en kleurrijk. Aan de rand en midden in de 
wereld. Een echte volksbuurt waar vriendschap mensen 
samenbrengt én waar de verscheidenheid van talen, culturen en 
godsdiensten als een rijkdom wordt beleefd. 



14 Het uitdagende en confronterende van een zwerftocht door Brussel 
via verhaal en te voet – Sebastien de Fooz  
Start Campus Brussel 
Begeleider: Viviane De vries 
Lokaal: 4405 
Sebastien de Fooz trok een maand lang door zijn eigen stad, Brussel, 
zonder 's avonds naar huis terug te keren. Zijn enige bestemming 
was de ontmoeting met de andere. Hij werd geconfronteerd met de 
talloze breuklijnen tussen wijken en mensen, de schotten die zoveel 
indrukken, oordelen of onverschilligheid opwekken. Zijn verhaal is 
een relaas over kwetsbaarheid en diepmenselijke ontmoetingen. Na 
het verhaal over deze tocht maken we een empathie walk en ronden 
af op de campus 

Lezing plus Q&A over LGBT moslims en wandeling – Wim 
Peumans 
Campus Brussel 
Begeleider: Viviane De vries 
Lokaal: 1402 
Tijdens de lezing en wandeling wordt op basis van onderzoek uitleg 
gegeven over de geschiedenis, lgbt-rechten, het uitgaansleven, gay 
bashing, en specifiek over de ervaringen van lgbt-moslims. 

 

  



 

VRIJDAG 19 NOVEMBER 2021 – ODISEE, CAMPUS SCHAARBEEK 

 

GROEP  VOORMIDDAG (Start 9.00 uur tot 10.15 uur) VOORMIDDAG (Start 10.30 uur tot 11.45 uur) 
1 De aanpak van online discriminatie: Wat werkt (en wat werkt niet) 

– René Broekroelofs 
Lokaal: Krokus 
Begeleider: Isabelle Wellemans 
Er wordt steeds meer tijd gespendeerd aan sociale media. Behalve 
dat internet een plaats is om elkaar te ontmoeten en kennis te delen 
en vinden, is het ook bij uitstek een plek waar haat en discriminatie 
‘goed’ op gedijt. Veel jongeren komen discriminatie, haat of racisme 
tegen. Samen met Hogeschool InHolland en Diversity Media doet 
het Nederlandse kennisinstituut Movisie onderzoek naar online 
discriminatie in het project #DatMeenJeNiet.  In dit project worden 
jonge kleine influencers getraind om op te staan tegen online 
discriminatie. In deze sessie gaan we hier dieper op in. Waardoor 
ontstaat (online) discriminatie? Wat kun je ertegen doen? Hoe kun 
je ingrijpen als je online discriminatie tegenkomt? Onderzoeker René 
Broekroelofs, deelt aan de hand van #DatMeenJeNiet en 
wetenschappelijk onderzoek achtergrondkennis, tips en tricks om 
hier zelf mee aan de slag te gaan. 

Eens het stigma van een psychiatrische stoornis, altijd het stigma 
van een psychiatrische stoornis, of juist niet? – Celien Dolphen 
Lokaal: Roos 
Begeleider: Isabelle Wellemans 
Aan de hand van haar persoonlijk levensverhaal, perspectief en 
vele ervaringen neemt Celien jullie mee op tocht van overleven 
met Borderline naar leven in het hier en nu in volle acceptatie.  
Een boeiende en inspirerende tocht waarin jullie getuige mogen 
zijn van hoe ze de beweging maakte van diepe pijn en 
uitzichtloosheid naar een leven in mildheid en liefde. Hoe 
uitgesloten, klein, anders ze zich jarenlang voelde door het stigma 
van een psychiatrische stoornis binnen onze samenleving en wat 
haar hielp om een boost te geven om geaccepteerd te worden in 
haar anders-zijn. 

2 #everyagecounts – het alomtegenwoordige ageism – Lien Van 
Malderen 
Lokaal: Papaver 
Begeleider: Jill Verzelen 
Diversiteit en inclusie verwijst naar (de kracht van) het omarmen van 
ieder van ons, ongeacht gender, cultuur, afkomst, kleur of leeftijd. In 
deze themasessie staan we stil bij de zeer interessante en diverse 

Stereotiepe benadering van migrantenouderen doet geen recht 
aan diversiteit in de praktijk – Jolanda Lindenberg 
Deze sessie verloopt online! 
Lokaal: Orchidee 
Begeleider: Jill Verzelen 
De specifieke culturele achtergrond van ouderen met een 
migratieachtergrond blijkt volgens onderzoek niet bepalend te zijn 
voor hun zorgwensen en -behoeften. De onderlinge diversiteit is 



‘groep’ van ouderen, maar ook en vooral bij hoe leeftijd ook een 
grote bron van discriminatie kan zijn. 

groot, waardoor zorgwensen en -behoeften heel persoonlijk zijn en 
mede afhangen van hoe iemand heeft geleefd. 

3 Eens het stigma van een psychiatrische stoornis, altijd het stigma 
van een psychiatrische stoornis, of juist niet? – Celien Dolphen 
Lokaal: Roos 
Begeleider: Kris Vanspeybroeck 
Aan de hand van haar persoonlijk levensverhaal, perspectief en vele 
ervaringen neemt Celien jullie mee op tocht van overleven met 
Borderline naar leven in het hier en nu in volle acceptatie.  
Een boeiende en inspirerende tocht waarin jullie getuige mogen zijn 
van hoe ze de beweging maakte van diepe pijn en uitzichtloosheid 
naar een leven in mildheid en liefde. Hoe uitgesloten, klein, anders 
ze zich jarenlang voelde door het stigma van een psychiatrische 
stoornis binnen onze samenleving en wat haar hielp om een boost te 
geven om geaccepteerd te worden in haar anders-zijn. 

Op zoek naar de a/Ander. Over dialoog en de onvervreemdbare 
waardigheid van de mens – Barbara Mertens 
Lokaal: Zonnebloem 
Begeleider: Kris Vanspeybroeck 
Aan de hand van enkele inspirerende verhalen van vroeger en nu, 
gaan we op zoek naar de essentie van interlevensbeschouwelijke 
dialoog. Waarom trok de middeleeuwse heilige Franciscus van 
Assisi in volle kruistochtentijd ongewapend naar het legerkamp 
van 'de vijand' om de sultan te ontmoeten? Waarom roept een 
vrijgekomen gevangene van I.S. onverzettelijk op tot dialoog? En 
wat betekent een dialogale houding voor ons vandaag?  

4 Hoe omgaan met ‘radicaliserende’ jongeren? – Kristof Van Rossem 
Lokaal: Tulp 
Begeleider: Martine Willems 
Hoe ga je concreet een gesprek aan met iemand die vindt dat 
'homo's niet normaal' zijn of dat er een 'complot van het Westen 
tegen ons is'? 

De aanpak van online discriminatie: Wat werkt (en wat werkt 
niet) – René Broekroelofs 
Lokaal: Krokus 
Begeleider: Martine Willems 
Er wordt steeds meer tijd gespendeerd aan sociale media. Behalve 
dat internet een plaats is om elkaar te ontmoeten en kennis te 
delen en vinden, is het ook bij uitstek een plek waar haat en 
discriminatie ‘goed’ op gedijt. Veel jongeren komen discriminatie, 
haat of racisme tegen. Samen met Hogeschool InHolland en 
Diversity Media doet het Nederlandse kennisinstituut Movisie 
onderzoek naar online discriminatie in het project 
#DatMeenJeNiet.  In dit project worden jonge kleine influencers 
getraind om op te staan tegen online discriminatie. In deze sessie 
gaan we hier dieper op in. Waardoor ontstaat (online) 
discriminatie? Wat kun je ertegen doen? Hoe kun je ingrijpen als je 
online discriminatie tegenkomt? Onderzoeker René Broekroelofs, 
deelt aan de hand van #DatMeenJeNiet en wetenschappelijk 



onderzoek achtergrondkennis, tips en tricks om hier zelf mee aan 
de slag te gaan. 

5 Op zoek naar de a/Ander. Over dialoog en de onvervreemdbare 
waardigheid van de mens – Barbara Mertens 
Lokaal: Zonnebloem 
Begeleider: Hans François 
Aan de hand van enkele inspirerende verhalen van vroeger en nu, 
gaan we op zoek naar de essentie van interlevensbeschouwelijke 
dialoog. Waarom trok de middeleeuwse heilige Franciscus van Assisi 
in volle kruistochtentijd ongewapend naar het legerkamp van 'de 
vijand' om de sultan te ontmoeten? Waarom roept een vrijgekomen 
gevangene van I.S. onverzettelijk op tot dialoog? En wat betekent 
een dialogale houding voor ons vandaag?  

Gebed - Gebod - Gebruik: mag het (niet)? 
– Fieke Heremans en Peter Keersmekers 
Lokaal: Fresia 
Begeleider: Hans François 
Enkele minder bekende levensbeschouwingen vertellen over de 
betekenis van voedingsvoorschriften, beperkingen en andere 
gebruiken vanuit hun geloof. We gaan in gesprek over wat dit 
betekent voor wie ‘zorgt’. 
 

6 De ‘plaats’ van zingeving – Fieke Heremans en Peter Keersmekers 
Lokaal: Fresia 
Begeleider: Bart De Boeck 
Enkele minder bekende levensbeschouwingen vertellen hoe 
plaatsen voor hen betekenis geven aan hun geloof. We gaan in 
gesprek over wat dit betekent voor wie ‘zorgt’. 
 
 

Trialoog in het woonzorgcentrum: de toekomst is samen  – 
Annemie Van den Bussche 
Lokaal: Zonnebloem 
Begeleider: Bart De Boeck 
Het schuift hard in de woonzorgcentra. Participatie van bewoners 
en familie bij de zorg, bij het wonen en leven zorgt niet enkel voor 
meer vertrouwen, maar ook voor een rijkere leefomgeving en 
samen bouwen aan de organisatie. Dat loopt niet vanzelf. Om een 
echte gamechanger te worden heb je meer nodig dan wat goede 
wil. 

7 Stereotiepe benadering van migrantenouderen doet geen recht 
aan diversiteit in de praktijk – Jolanda Lindenberg 
Deze sessie verloopt online! 
Lokaal: Orchidee 
Begeleider: Reninka De Koker 
De specifieke culturele achtergrond van ouderen met een 
migratieachtergrond blijkt volgens onderzoek niet bepalend te zijn 
voor hun zorgwensen en -behoeften. De onderlinge diversiteit is 
groot, waardoor zorgwensen en -behoeften heel persoonlijk zijn en 
mede afhangen van hoe iemand heeft geleefd. 

Hoe omgaan met ‘radicaliserende’ jongeren? – Kristof Van 
Rossem 
Lokaal: Tulp 
Begeleider: Reninka De Koker 
Hoe ga je concreet een gesprek aan met iemand die vindt dat 
'homo's niet normaal' zijn of dat er een 'complot van het Westen 
tegen ons is'? 



8 Trialoog in het woonzorgcentrum: de toekomst is samen  – 
Annemie Van den Bussche 
Lokaal: Mimosa 
Begeleider: Viviane De Vries 
Het schuift hard in de woonzorgcentra. Participatie van bewoners en 
familie bij de zorg, bij het wonen en leven zorgt niet enkel voor meer 
vertrouwen, maar ook voor een rijkere leefomgeving en samen 
bouwen aan de organisatie. Dat loopt niet vanzelf. Om een echte 
gamechanger te worden heb je meer nodig dan wat goede wil. 

Waarom ook jij discrimineert en wat je er aan kan doen – Bart 
Moens 
Lokaal: Lelie 
Begeleider: Viviane De Vries 
We leven in een complexe wereld waarin continu veel informatie 
op ons afkomt. Het moet allemaal erg snel gaan. Om dat te kunnen 
gebruiken onze hersenen vaak short-cuts, zoals stereotypen. Vaak 
zijn we ons niet bewust van onze stereotypen. Daar schuilt een 
gevaar in, want stereotypen kunnen richtinggevend  zijn voor ons 
handelen en bijgevolg leiden tot het anders behandelen, uitsluiten 
of discrimineren van een persoon. In deze gastles kijken we hoe 
discriminatie werkt, waarom we discrimineren, en wat we er zelf 
tegen kunnen doen. 
Vul je vooraf de impliciete associatie test in? Je mag zelf kiezen 
welk diversiteitskenmerk je kiest. 

9 Digitale (des)informatie verspreiding – Daniël Jurg 
Lokaal: Iris 
Begeleider: Hans Forceville 
Breng je laptop mee!!! 
In deze prikkelsessie nemen we een stapje terug van ‘disinformatie 
ontleden op basis van onjuistheden’, en stellen we de vraag: Hoe 
verspreid (Covid-19) (dis)informatie zich op sociale media? 
Door gebruik te maken van digitale tools wordt in deze sessie 
zichtbaar hoe informatie wordt gedeeld en (nieuwe) betekenis krijgt 
op sociale media platforms zoals Facebook, Twitter en Reddit. Waar 
ontstaat (dis)informatie op het internet? Waarom delen mensen 
(dis)informatie? Hoe gaan wij als sociale-media-medeburgers hier 
mee om? 

Een filosofische reflectie omtrent diversiteit en inclusie vanuit het 
denken van Emmanuel Levinas – Hendrik Despiegelaere 
Lokaal: Iris 
Begeleider: Hans Forceville 
Omgaan met verschil heeft te maken met menselijke 
kwetsbaarheid, opnemen van verantwoordelijkheid en de vrijheid 
in de keuze om dit al dan niet te doen. We gaan vanuit het denken 
van Levinas na hoe kwetsbaarheid, verantwoordelijkheid en 
vrijheid zich tegenover elkaar verhouden als we het over diversiteit 
en inclusie hebben. We leggen hierbij ook de link naar alledaagse 
ervaringen.  

10 Waarom ook jij discrimineert en wat je er aan kan doen – Bart 
Moens 
Lokaal: Lelie 
Begeleider: Kathleen Temmerman 

#everyagecounts – het alomtegenwoordige ageism – Lien Van 
Malderen 
Lokaal: Papaver 
Begeleider: Kathleen Temmerman 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fimplicit.harvard.edu%2Fimplicit%2F&data=04%7C01%7Ckris.vanspeybroeck%40odisee.be%7Cc071eb01af2f4477411e08d975f372a7%7C5e74901d334f46e396d147d842585abd%7C0%7C0%7C637670510731805769%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GHTlGKoDpq5O6lOiv8jjeRPmWvVlGnGmCTeilUAvlv8%3D&reserved=0


We leven in een complexe wereld waarin continu veel informatie op 
ons afkomt. Het moet allemaal erg snel gaan. Om dat te kunnen 
gebruiken onze hersenen vaak short-cuts, zoals stereotypen. Vaak 
zijn we ons niet bewust van onze stereotypen. Daar schuilt een 
gevaar in, want stereotypen kunnen richtinggevend  zijn voor ons 
handelen en bijgevolg leiden tot het anders behandelen, uitsluiten 
of discrimineren van een persoon. In deze gastles kijken we hoe 
discriminatie werkt, waarom we discrimineren, en wat we er zelf 
tegen kunnen doen. 
Vul je vooraf de impliciete associatie test in? Je mag zelf kiezen welk 
diversiteitskenmerk je kiest. 

Diversiteit en inclusie verwijst naar (de kracht van) het omarmen 
van ieder van ons, ongeacht gender, cultuur, afkomst, kleur of 
leeftijd. In deze themasessie staan we stil bij de zeer interessante 
en diverse ‘groep’ van ouderen, maar ook en vooral bij hoe leeftijd 
ook een grote bron van discriminatie kan zijn. 

 

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fimplicit.harvard.edu%2Fimplicit%2F&data=04%7C01%7Ckris.vanspeybroeck%40odisee.be%7Cc071eb01af2f4477411e08d975f372a7%7C5e74901d334f46e396d147d842585abd%7C0%7C0%7C637670510731805769%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GHTlGKoDpq5O6lOiv8jjeRPmWvVlGnGmCTeilUAvlv8%3D&reserved=0


 

ALLE GROEPEN – MIDDAG - 12.00 tot 13.00 UUR 
Lokaal: Aula Mimosa 

 
 
Waar men gaat langs Vlaamse wegen, komen culturen elkaar tegen. En hoe! De één gaat door zijn dak van een tekening, voor de ander volstaat een stuk 
stof om moord en brand te schreeuwen. Want Jan met de pet en Fatima met de hoofddoek: het is geen gemakkelijk huwelijk. Terwijl: gewoon respectvol 
samenleven; hoe moeilijk kan dat zijn?  
Comedians Youssef El Mousaoui en Frank Van Erum willen met de voorstelling ‘Het Schaap van Vlaanderen’ een uitwisseling op gang brengen. Want 
vijftig jaar na de komst van de eerste Marokkaanse en Turkse migranten leven ‘oude’ en ‘nieuwe’ Vlamingen nog steeds eerder naast dan met elkaar. 
Maar op onze hogeschool komen studenten met uiteenlopende origine elkaar tegen.  
 

Frank en Youssef gaan live en ongecensureerd de confrontatie aan. Vooroordelen, politieke correctheid, zwarte piet, halal slachten, asielbeleid, 
homoseksualiteit, vrijheid van meningsuiting, de rol van de vrouw en de hoofddoek,... Alle brandend actuele thema’s passeren de revue. Clichés vliegen 
over en weer, maar worden telkens weer ontkracht. Elke sketch is opgebouwd vanuit een duidelijke invalshoek die vragen opwerpt en daarbij de 
‘makkelijke’ antwoorden uit de weg gaat. Humor houdt een spiegel voor, zet aan het denken en functioneert zo als breekijzer om vastgeroeste ideeën los 
te wrikken. Frank en Youssef dagen het publiek voortdurend uit en betrekken ook jou bij deze voorstelling. 
 

 

  



 
DONDERDAG 18 NOVEMBER: CAMPUS HERMES (BRUSSEL) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
VRIJDAG 19 NOVEMBER: CAMPUS SCHAARBEEK 

 
 
 
 
 
 

 

 



CORONAMAATREGELEN CAMPUS HERMES 
 

Algemene mondmaskerplicht 
 
Je hebt het ongetwijfeld al gelezen of gehoord: het aantal 
coronabesmettingen neemt opnieuw toe. Gelukkig hebben we het 
vaccin als verdedigingslinie, dat de pandemie onder controle kan 
houden. 
 
Daarom  heeft Odisee besloten om vanaf maandag 8 november een 
algehele mondmaskerplicht in te voeren, op alle campussen. Dus 
ook al kan je de social distancing van 1,5 meter bewaren, we vragen 
je toch om een mondmasker te dragen. Op die manier dragen we bij 
tot minder circulatie van Covid-19. Tegelijk met een hogere 
besmettingsgraad komt ook een koudere periode. Een periode 
waarbij we vaker binnen en dichter bij elkaar zijn - de ideale 
omstandigheden voor het virus om zich te verspreiden. De algehele 
mondmaskerplicht én de vaccinatie zijn dan ook belangrijke 
maatregelen die ons helpen onze vrijheid te vrijwaren, zodat ook jij 
kan blijven genieten van onderwijs en een leuke studententijd. 
 
In de studentrestaurants vragen we jullie om voldoende afstand te 
houden van elkaar en regelmatig je handen te wassen of te 
ontsmetten. 
 

CORONAMAATREGELEN CAMPUS SCHAARBEEK 
 

We willen er alles aan doen om het lesgeven en andere 
onderwijsactiviteiten op de campus mogelijk te blijven 
maken.  Maar… de besmettingen stijgen snel, het virus slaat serieus 
toe. Daarom wordt vanaf maandag 8 november de algemene 
mondmaskerplicht ingevoerd op alle Odisee-campussen. 
 
Alvast dank om zeer waakzaam te zijn om de overdracht van het 
virus en hoogrisicocontacten (en dus ook quarantaines voor grote 
groepen) te vermijden. 

o Draag altijd en overal je mondmasker op de campus 
(je kan het bij het lesgeven afzetten als je voldoende 
afstand kan houden) 

o Hou voldoende afstand 
o Was regelmatig je handen 
o Ontsmet voor en na de gedeelde werkplekken. 
Voor de lunch: 
o Eten en drinken beperk je best in de tijd   
o Stop tijdens de lunch je gebruikte mondmasker in een 

envelop, ontsmet je tafel en stoel, voor en na de lunch 
o ….. 

 
Mag ik verder vragen om het lokaal altijd te verluchten, ramen en 
deuren zoveel mogelijk open te zetten.   In elk leslokaal en in de 
meeste bureelruimtes is een eenvoudig CO2 metertje 
aanwezig.  Wanneer het toestelletje een alarm geeft is het absoluut 
noodzakelijk om alle ramen en deuren wijd open te zetten, ongeacht 
de weersomstandigheden. 

 



CAMPUS HERMES I, II en III 

  



LOKALEN EN LOKAALNUMMERS IN CAMPUS HERMES I, II en III 

Via de inkomsthal van Stormstraat 2 kom je binnen in Hermes I.  
Het duizendtal van het lokaal geeft aan op welke verdieping je moet zijn (bv. lokaal 5000 = vijfde 
verdieping).  
De honderdtallen 100 en 200 bevinden zich in Hermes I. 
 
Lokalen met een honderdtal 300 of 400 bevinden zich in het gebouw Hermes III: Hoe bereik je deze 
lokalen? 
 
OPLOSSING 1 = ga via Hermes I, Stormstraat 2: 

• neem de lift en ga bijvoorbeeld naar het derde verdiep 
• ga links (90°) zodra je uit de lift komt 
• volg de centrale hal en ga volledig door het gebouw tot je niet meer kan,  
• dan rechtsaf en dan onmiddellijk naar links, 
• daar ben je in het gebouw Hermes III 
• LET OP: je zult merken dat de verdiepingen niet mooi met elkaar aansluiten. Het derde verdiep 

bijvoorbeeld van Hermes II is niet gelijk aan het derde verdiep van Hermes III. op het ogenblik dat je 
van het ene gebouw in het andere komt, ga je direct merken aan de nummering (lokalen met een 
driehonderd- of vierhonderd tal dat je in Hermes III bent.  

OPLOSSING 2 = zet jouw weg verder na Stormstraat nr. 2 en ga verder (omlaag) tot onderaan de straat: 

• HERKENNINGSPUNT: bijna beneden, zie je aan de overkant het Radisson SAS Hotel 
• neem de laatste Odisee ingang (net voor de laatste ondergrondse Odisee garage) - let op: de straat is 

daar Warmoesberg en het is ingang 43 neem de lift naar de gewenste verdieping: je bent direct in het 
juiste gebouw uit de lift kom je in de hal.  

 



 


