VIVES University of Applied Sciences
Campus Kortrijk (B)
Sociaal Agogisch Werk - Toegepaste Psychologie

Een 100-tal studenten Toegepaste Psychologie uit België en Nederland
4 docenten Toegepaste Psychologie van Vives (Kortrijk)
Je wil je blik verruimen rond diversiteit en multiculturaliteit in de samenleving.
Je wil de multiculturele realiteit in het psychosociaal werkveld en in de stad
in real life ervaren.
Je wil gevoeliger worden voor diversiteit in de psychologische praktijk.
Je wil ervaringen uitwisselen met studenten uit Nederland én Vlaanderen.
Je wil je ICOM uitbreiden: taalvaardigheid, internationale vakkennis, interculturele
competentie, internationale betrokkenheid, persoonlijke ontwikkeling.

CONTACTPERSONEN
wendy.compagnon@vives.be
joan.bakx@vives.be
stijn.meuleman@vives.be
frank.vandenbulke@vives.be

BRUSSEL
We hebben in deze editie voor BRUSSEL als
uitvalsbasis gekozen. Brussel, één van de meest
kosmopolitische steden ter wereld, telt 1,2 miljoen
inwoners, ruim 180 nationaliteiten, uit alle lagen van
de bevolking.
We verblijven in Jeugdherberg Bruegel te Brussel, op
wandelafstand van het centraal station en het historisch
centrum. Er zijn overwegend meerpersoonskamers. Lakens en
ontbijt zijn inbegrepen. Voor wie lang onderweg is kan het
praktischer zijn om zondagavond reeds in te checken (zelf te
regelen, zelf te betalen)
https://www.jeugdherbergen.be/nl/brussel.

DIVERSITEIT
Diversiteit gaat over migratie en mondialisering, over van elkaar
verschillen in herkomst, levensbeschouwing, afkomst, kansen,
talenten, beperkingen, seksualiteit, levensstijl,… én tegelijk ook
over openheid, waardigheid en menselijke verbinding.

OUTDOOR & (INTER)ACTIVE
Een nieuwe lokatie én een bijna verdubbeling van het
aantal deelnemers betekent ook een gloednieuw
programma, waar we nog keihard aan werken. Onze
formule blijft echter onveranderd. We splitsen, mixen
en delen, gaan de straat op, trekken naar allerlei
lokale psychosociale en (inter)culturele organisaties
voor interactieve workshops, inleefsessies en
getuigenissen. Diver/Cities is een outdoor, urban,
interactive experience: we zijn dus veel buiten, gaan
te voet of met openbaar vervoer. Zorg voor een geldig
identiteitsbewijs, goede stapschoenen en voldoende
kleding om je warm en droog te houden .

Bezoek SELOR: hoe omgaan
met interculturaliteit en
diversiteit?

KOSTPRIJS = 180€
INBEGREPEN
4 overnachtingen + ontbijt in Hostel
Bruegel
workshops, bezoeken
en activiteiten (programma)

NIET INBEGREPEN
verplaatsing naar/van Brussel
vrije maaltijden en activiteiten

2 warme maaltijden (programma)
openbaar vervoer (programma)

persoonlijke uitgaven

