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Niet alleen de eigen ervaringen en uitgangspunten, maar ook de
uitwisseling over ervaringen en referentiekaders van anderen zijn
van belang. Daarom worden diverse initiatieven en visies tijdens
de lessenreeks voorgesteld. Het opzet van deze permanente
vorming is te leren hoe een dialoog tussen verschillende kennisvormen tot stand kan worden gebracht. In een dialoog met
mensen in armoede, andere burgers, welzijnswerkers, academici
en politici kan nieuwe kennis worden opgebouwd over armoede
en armoedebestrijding. Ondanks de algemene welvaart die we in Europa kennen, vormen
armoede en bestaansonzekerheid ook in België vandaag de dag een hardnekkig probleem dat
voorkomt in verschillende vormen en gezichten. In deze permanente vorming beogen we
relevante theoretische concepten en perspectieven te doorgronden die worden ontwikkeld in het
kader van armoedebestrijding. Sleutelwoorden hierbij zijn onder meer structurele herverdeling
van maatschappelijke hulpbronnen, sociale grondrechten, empowerment, participatie, ervaringsdeskundigheid, stem van mensen in armoede, en culturele actie. Deze cursus wil inzichten
aanreiken op basis waarvan diverse betrokkenen in armoedebestrijding de reflectie over hun interventies kunnen verbeteren, gezien bij de interpretatie van dagelijkse ervaringen met armoede
vaak een veeleer impliciet referentiekader wordt gehanteerd. Er wordt aandacht besteed aan de
wijze waarop persoonlijke referentiekaders tot stand komen en de uitgangspunten die daarbij
worden gehanteerd. We exploreren een structurele benadering van armoedebestrijding die de
vraag omvat naar een duurzame aanpak van armoede als een sociaal, economisch, en politiekinstitutioneel probleem in de samenleving

.

LES 1
Maandag 11/2/2019 van 14u tot 17u
(broodjes en overleg met cursisten vanaf 12u)
Een rechtenbenadering als referentiekader
Griet Roets, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale
Pedagogiek, UGent
LES 2
Maandag 18/2/2019 van 13u tot 17u
Armoedebestrijding:
een beleid van structurele herverdeling
Wim Van Lancker, Centrum voor Sociologisch Onderzoek, KULeuven
LES 3
Maandag 25/2/2019 van 13u tot 17u
Armoede: een schending van mensenrechten
Daniel Zamora Vargas, University of Cambridge
Wiener-Anspach Fellow, UK, en Université Libre de
Bruxelles (ULB), België
LES 4
Maandag 11/3/2019 van 14u tot 17u
(broodjes en reflectiemoment cursisten vanaf 12u)
Kennisverwerving over armoede als culturele actie:
historische dimensies en actuele vraagstukken
Heidi Degerickx en Katrien Boone, Vakgroep Sociaal
Werk en Sociale Pedagogiek, UGent
LES 5
Maandag 18/3/2019 van 13u tot 17u
Armoede en samenlevingsopbouw
Evelyne Deceur, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale
Pedagogiek, UGent en Stad Gent
LES 6
Maandag 25/3/2019 van 13u tot 17u
Armoede en voorschoolse opvoeding
Michel Vandenbroeck, Vakgroep Sociaal Werk en
Sociale Pedagogiek, UGent
Rudy De Cock, Kind en Gezin/voorzitter van
De Link vzw

LES 7
Maandag 1/4/2019 van 14u tot 17u
(broodjes en reflectiemoment cursisten vanaf 12u)
Armoede en onderwijs
Hilde Van Keer, Vakgroep Onderwijskunde, UGent
Nele Buyl en Marianne Van den Brempt,
Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw,
een vereniging waar Armen het Woord Nemen
LES 8
Maandag 29/4/2019 van 14u30 tot 17u
Armoede en gezondheidszorg
Sara Willems, Vakgroep Huisartsengeneeskunde en
Eerstelijnsgezondheidszorg, Ugent
LES 9
Maandag 6/5/2019 van 13u tot 17u
Armoede en maatschappelijke dienstverlening
Koen Hermans, Centrum voor Sociologisch Onderzoek, KULeuven
Thomas Maeseele en Trees De Bruycker, OCMW
Gent
LES 10
Maandag 13/5/2019 van 13u tot 17u
Armoede en jeugdhulp
Rudi Roose, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale
Pedagogiek, UGent
Karel De Vos en Jean-Luc Kabergs, De Vuurvogel,
Jongerencentrum CIDAR

VOORWAARDEN

INSCHRIJVING & PRAKTISCH

De cursus staat open voor iedereen die interesse toont in
de armoedeproblematiek en inzichten wil verwerven in armoedebestrijding. Cursisten die geen licentiaat/master
psychologie of pedagogische wetenschappen of master
sociaal werk zijn of geen houder van een bachelordiploma
in de studiegebieden gezondheid, onderwijs of sociaal
agogisch werk, kunnen na een toelatingsgesprek worden
toegelaten. Zij moeten de inschrijvingsstrook via email
opsturen naar heidi.degerickx@ugent.be en aanduiden
dat ze een toelatingsgesprek wensen. Omwille van de opbouw van de verschillende lessen dient de cursus in zijn
totaliteit te worden gevolgd. De cursisten moeten een
reflectiepaper maken om hun getuigschrift te ontvangen.
Het programma is een onderdeel van de permanente
vorming van de Universiteit Gent. Indien aan alle voorwaarden voldaan is, kunnen cursisten een getuigschrift van
permanente vorming van de Universiteit Gent ontvangen.

De lessen gaan door in de Faculteit Psychologie en Pedagogische
Wetenschappen, Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent. Het gaat om
10 lessen van 11 februari 2019 tot en met 13 mei 2019 op
maandagnamiddag. De permanente vorming wordt samen
georganiseerd met het keuzevak “Armoede en Participatie” voor
masterstudenten in de Pedagogische Wetenschappen/Sociaal
Werk. Een schriftelijke toestemming voor het volgen van de cursus
is vereist. Deze is te verkrijgen door bijgevoegde inschrijvingsstrook via email op te sturen naar: heidi.degerickx@ugent.be.
Hier kan u ook terecht voor verdere inlichtingen. Meer informatie
over de concrete inschrijving zal tijdens de eerste les verstrekt
worden. Het inschrijvingsgeld bedraagt 350 euro. Je administratief
inschrijven aan de Ugent bedraagt 238,30 euro. De totaalprijs
is bijgevolg 588,30 euro (tenzij je al student bent aan de Ugent).
Na storting van het bedrag ontvangt u een officiële studentenkaart van de Universiteit Gent. Deze opleiding geeft recht op
betaald educatief verlof voor rechthebbende werknemers.

------------------------------------------------------------------Inschrijvingsformulier (Gelieve terug te sturen vóór 22 januari 2019 naar heidi.degerickx@ugent.be)
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