PROJECT ASIEL & MIGRATIE 2019
(2 MAD ErasmushogeschoolBrussel i.s.m. Hogeschool
Leiden)
I.

Situering Erasmushogeschool Brussel en opzet

Het project ‘asiel & migratie’ is een onderdeel van Exploratie van Sociaal Werk
(ESW) in het tweede studiejaar van de afstudeerrichting Maatschappelijke
Advisering, en omvat een 2-daags programma dat wij organiseren in
samenwerking met de opleiding Sociaaljuridische dienstverlening van de
Hogeschool Leiden.
In het academiejaar 2019-20 vindt de 2-daagse plaats op 9 en 10 december 2019.
Op die dagen ontvangen wij in Brussel een groep Nederlandse studenten en
begeleidende docenten. Samen met hen zullen wij enkele Europese instellingen
bezoeken en zullen wij in onze campus deelnemen aan enkele interactieve
workshops, die worden verzorgd door vertegenwoordigers van organisaties in
het domein van asiel & migratie. Een meer gedetailleerd programma vind je
hierna onder punt II.
De bedoeling van het project is dat je meer kennis en inzicht verwerft over
verschillende aspecten van het asiel en migratievraagstuk, en dat je jezelf als
maatschappelijk adviseur leert positioneren op basis van een verwerking van de
verworven inzichten. Daartoe dien je enkele opdrachten uit te voeren, namelijk
een voorbereidende opdracht en een verwerkingsopdracht. Om deze
opdrachten goed te kunnen uitvoeren is vereist dat je actief deelneemt aan de
verschillende activiteiten en daarbij nauwkeurige notities neemt. Meer
informatie over deze opdrachten vind je hierna onder punt 3.
Deze opdrachten maken deel uit van de leerstof voor het mondeling examen van
esw2.
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II.

Programma

Maandag 9 december 2019
Vanaf 13.00 uur: bezoek aan het Parlamentarium (onder voorbehoud) en
aansluitend de Europese Commissie
➔ Het Parlamentarium is het bezoekerscentrum van het Europees
Parlement
Praktische info:
- Locatie: Willy Brandtgebouw, Luxemburgplein te 1050 Brussel Dit
gebouw ligt aan een groot (autovrij) plein, gelegen naast de uitgang van
het treinstation Brussel-Luxemburg.
- Vervoer: Treinstation Brussel-Luxemburg of metrostation Schumann
Aandachtspunten:
Je moet tijdig ter plaatse zijn voor de aanmelding en de
veiligheidsprocedure. Wees dus op tijd!
Voor de toegang heb je jouw ID-bewijs nodig. Vergeet niet dit mee te
brengen!
In het Parlamentarium is een rondleiding met audioguide voorzien.
Voor meer praktische info kan je een kijkje nemen op de website:
http://www.europarl.europa.eu/visiting/nl/brussel/parlamentarium
Voor een plattegrond (met daarop het Parlamentarium en het Europees
Parlement),
zie:
http://www.europarl.europa.eu/visiting/resource/static/files/Atrium_lea
flet/bezoeken_europees_parlement_groepen_nl.pdf
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➔ Het bezoekerscentrum van de Europese Commissie
Praktische info:
- Locatie: Gebouw Van Maerlant straat 2, 1040 Brussel)
- Ingang: zie praktische info en plan in apart bestand op canvas
- Vervoer: Metrostation/treinstation Schumann
Aandachtspunten:
Voor de toegang heb je jouw ID-bewijs nodig. Vergeet dit niet mee te
brengen! Het programma in de Europese Commissie begint om 14.45u en
zal ongeveer anderhalf uur in beslag nemen.
De bagage van bezoekers wordt onderworpen aan een veiligheidscontrole
door middel van een metaaldetector.
Voor meer info: zie apart pdf-bestand op canvas

Dinsdag 10 december 2019
9.30 uur: bezoek aan het Europees Parlement (EP)
Praktische info:
- Locatie: Adres: Paul-Henri Spaakgebouw, Wiertzstraat 60 te 1047
Brussel
- Vervoer: Metrostation Maalbeek of Schumann (metrolijnen 1 en 5)
Aandachtspunten:
We moeten ter plaatse zijn om 9.00 uur voor de aanmelding en
veiligheidsprocedure (ben je te laat, dan is het niet zeker of je nog naar binnen
kunt!) Wees dus op tijd!
Voor de toegang heb je jouw ID-bewijs nodig. Vergeet niet dit mee te brengen!
Het programma in het Europees Parlement loopt van 9.30 uur tot 10.30 uur. Een
voorlichter van het EP zal toelichting geven over de werkwijze van het
parlement. Daarnaast is een presentatie voorzien van een EP-lid/medewerker
fractie EP, en zullen we een bezoek brengen aan een grote vergaderzaal.
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Voor meer info kan je de website van het EP consulteren:
http://www.europarl.europa.eu/visiting/nl/brussel/presentatie-en-bezoekaan-de-grote-vergaderzaal
12.00u: lunch in het restaurant van de Erasmushogeschool Brussel
Eerst bieden we de studenten een broodjeslunch aan in het restaurant van onze
campus. Deze lunch biedt je de gelegenheid om kennis te maken met de
Nederlandse studenten.
13.00u: onthaal en indeling in werkgroepen (aula 3.13)
13.30u: start van de workshops (lokalen: 3.13/2.19/2.23/2.27)
Vanaf 13.30u staan ontmoetingen met enkele vertegenwoordigers van
gespecialiseerde organisaties in het domein van asiel & migratie op het
programma. De volgende organisaties zijn uitgenodigd om deel te nemen en hun
expertise te delen met de studenten:
- FOD WASO (vertegenwoordigd door sociaal inspecteur Martin
Demeester)
- Caritas International (vertegenwoordigd door vormingsmedewerkster
Veerle Steppe)
- Fairwork Belgium (vertegenwoordigd door coördinator Jan Knockaert)
- Antigone advocatenkantoor (vertegenwoordigd door advocate Jana
Schellemans)
Elke vertegenwoordiger zal een interactieve workshop verzorgen vanuit
zijn/haar expertise. De grote groep studenten wordt opgedeeld in enkele
kleinere werkgroepen. Je zal de gelegenheid krijgen om actief deel te nemen aan
alle workshops volgens een beurtrolsysteem en de volgende timing:
-

van 13.30u tot 14.00u: eerste ronde
van 13.00u tot 14.30u: tweede ronde
van 14.30u tot 15.00u: derde ronde
van 15.00u tot 15.30u: vierde ronde
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van 15.30u tot 16.00u: pauze
16.00u: nabespreking en discussie (in aanwezigheid van de gastsprekers uit het
werkveld)
17.00 uur: einde programma

III.

Opdrachten

Voorbereidende opdracht (enkel voor Belgische studenten)
Je verkent het asiel- en migratievraagstuk aan de hand van een aantal
richtvragen die zijn gegroepeerd in 3 rubrieken, namelijk (1) doelgroep, (2)
beleid en wetgeving en (3) voorzieningen en organisaties.
Los de volgende richtvragen op aan de hand van de informatie van de docenten
en aan de hand van de geconsulteerde bronnen. Geef bij de antwoorden
telkens op welke bronnen je je hebt gebaseerd.

1. Doelgroep
1.1.

Wat verstaat men onder de volgende categorieën vreemdelingen:
- vluchtelingen
- transmigranten
- arbeidsmigranten
- niet begeleide minderjarige vreemdelingen

1.2.

Wat is de rechtspositie van elk van de hoger vermelde categorieën?

2. Beleid en wetgeving
2.1.

Wie is bevoegd voor wat op EU-niveau en op Belgisch niveau?

2.2.

Wat is de toepasselijke regelgeving op EU-niveau en op Belgisch
niveau?
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3. Voorzieningen en organisaties
3.1.

Wat is de rol van de volgende voorzieningen/organisaties:
- IOM (International Organisation for Migration)
- Ecre (European Council on Refugees and Exiles)
- Fedasil
- Dienst voor vreemdelingenzaken
- Raad voor vreemdelingenbetwistingen
- Commissariaat-generaal voor vluchtelingen
- Vluchtelingenwerk Vlaanderen
- Fairwork Belgium
- Progress Lawyers Network
- Dokters van de Wereld
- Caritas International

3.2.

Welke hulp- en dienstverlening biedt elk van de hoger vermelde
voorzieningen/organisaties aan?

Verwerkingsopdracht (enkel voor Belgische studenten)
Werk twee “goede praktijken” uit voor het bestrijden van de ongelijke
behandeling, respectievelijk de uitsluiting van vluchtelingen, asielzoekers en
arbeidsmigranten op de arbeidsmarkt en voor het “empoweren” van de
doelgroep(en) vanuit het perspectief van de maatschappelijk adviseur.
Onderzoek meer in het bijzonder:
(1) op welke wijze(n) en met behulp van welke tools de professional elke
weerhouden “goede praktijk” concreet kan invullen.
(2) op welke wijze(n) en met behulp van welke tools de professional elke
weerhouden “goede praktijk” kan overbrengen naar de doelgroep(en)
toe.
Maak bij het formuleren en onderbouwen van de weerhouden “goede
praktijken” alsook bij het beantwoorden van de deelvragen (1) en (2) op correcte
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en relevante wijze gebruik van de informatie en inzichten die je hebt verkregen
tijdens de verschillende onderdelen van het programma:
- de informatie verkregen tijdens de workshops/meet and greet met
experten
- de informatie verkregen tijdens het bezoek aan de EC en het EP
- de informatie en video’s tijdens de lessen
Wij wensen je alvast een verrijkende leerervaring!
Veerle Van Gijsegem en Luc De Bruyckere
1 december 2019
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