
 Met kinderen,  jongeren en volwassenen 

zonder wettig verbl i jf  

werken aan een duurzaam toekomstperspectief
 

ORBIT  en 'Laat  ze leren! '  het  netwerk voor  scholen met leer l ingen

zonder  papieren organiseren samen een studiedag.

 

PROGRAMMA

Voormiddag:   'Laat kinderen en jongeren zonder wettig verbl i jf  leren! '

9 :00  uur:  Onthaal

9 :30  uur:  Muziek en welkom

9 :45  uur:  Kinderen zonder wettig verbl i jf  op school  –  situering van het thema |

Geert  Matthys,  Arteveldehogeschool  Gent  en l id  van het  netwerk

10 :00  uur:  Het recht op onderwijs  voor  kinderen zonder wettig verbl i jf  –  juridisch-

administratief  kader |  Ju l ie  Ryngaert ,  K inderrechtencommissar iaat  en l id  van het

netwerk

10 .30  uur:  Getuigenissen 

11 :00  uur:  Verschil lende werkwinkels  -  Over  schoolbeleid  naar  deze doelgroep,

begeleid ing b i j  u itwi jz ing,  omgaan met gespannen s ituat ies,…. .

12 :00  uur:  Vegetarische broodjeslunch

DINSDAG 30  NOVEMBER 2021
DE MARKTEN -  BRUSSEL

Namiddag:  Opvang en begeleiding van mensen zonder wettig verbl i jf

13 :00  uur:  Verwelkoming en stand van zaken vaccinatie  precaire verbl i jvers

13 :30  tot  15 :15  uur  Werkwinkels

Werkwinkel  1 :  Het  belang van verhalen

Hoe ga je  respectvol  om met de verhalen van de mensen zonder  wett ig  verbl i j f  d ie  je

begeleidt?  Hoe breng je  hun verhaal  over  aan derden? Hoe kan een portfol io  helpen om

je in it iat ief  in  de k i jker  te  zetten en bruggen te  bouwen naar  de lokale  overheid  en

andere organisat ies? Een prakt ische werkwinkel  onder  begeleid ing van T ine Danckaers,

journal iste b i j  MO*.  Moderator :  H i lde Geraets,  ORBITvzw.



Werkwinkel  2 :  Begeleiding is  maatwerk

JRS (Jesuit  Refugee Service)  begeleidt  v ia  haar  project  P lan Together  gezinnen

zonder  wett ig  verbl i j f  op zoek naar  een duurzaam toekomstperspectief .  De gezinnen

worden begeleid  vanuit  hun thuissituat ie .  Wat z i jn  obstakels?  Wat lukt?

Vzw Oranjehuis vangt  n iet-begeleide jongeren zonder  papieren op d ie  meerder jar ig

geworden z i jn  in  hun zoektocht  naar  vaste grond onder  de voeten.

Beide projecten stel len z ich voor  en vertel len over  hun successen en tegenslagen.  

Hoe ga begeleidt  je  deze jongeren? Wat werkt ,  wat  werkt  n iet?  

Moderator :  Tetty  Rooze

15u 30– 16u30  :  Het  groeiproces van het pi lootproject  'Opvang & Oriëntatie'  Gent

Panelgesprek  met Neelke Vernai l len  (kabinetsmedewerker  schepen Rudy Coddens) ,

St i jn  De Reu (project le ider  opvang en or iëntat ie  Stad Gent) ,  D i rk  Bamel is  (CAW Oost-

Vlaanderen) ,  L isa  Okladnicoff ,  ( jur iste O&O CAW Oost-Vlaanderen) ,  Car la  Ronkes

(Werkgroep v luchtel ingen Gent) .

Moderator :  D id ier  Vanderslycke

Korte pauze

17 :30u:  Theatermonoloog ' Ik  geef niet  op! '   met  Mur ie l  Bats.  

Een levensecht  verhaal  over  een vrouw zonder  papieren u it  Ecuador  in  Brussel  |  Pal jas

producties.

Voorstel l ing  in  De Spiegelzaal  -  De Markten

Ook toegankel i jk  mits  inschr i jv ing voor  wie  n iet  aan de studiedag deelneemt.

PRAKTISCH

 

Wanneer :  D insdag 30  november  2021

Waar :  De Markten,  Oude Graanmarkt  5 ,  1000  Brussel  

Toegang:  Grat is  -  Inschr i jven is  noodzakel i jk

Inschri jven :  voor  hele  dag/  een dagdeel/  broodjeslunch/  theatermonoloog

Langs ORBITvzw

Langs Kathol iek  Onderwi js  Vlaanderen

Bedankt  om de geldende COVID-voorschriften op te volgen

contact:  Hi lde Geraets  h i lde@orbitvzw.be 

Met de steun van:

https://www.jrsbelgium.org/
https://www.oranjehuis.be/
https://www.paljas.be/productie/ik-geef-nooit-op/
https://www.paljas.be/productie/ik-geef-nooit-op/
https://www.demarkten.be/contact
https://docs.google.com/forms/d/1P4lFrsm_dK-SQbWm74ZLTNmm6ykvKvR0_UcLOJPyuR0/viewform?edit_requested=true
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6uvhh5sBXk6Yv2NT27BcMIA96aq8i4RMq7KLTO4KNjBUM0dSWk1RSzFOWU0yUUw2MFUxQThBMUlKMi4u

