WEBINAR: Special topic Oekraïne
Op de vlucht en naar school - meekijken door
de ogen van kinderen
Woensdag 27 april 2022 – online vanaf 9 uur
Sinds de oorlog in Oekraïne uitbrak, zijn al meer dan 3.5 miljoen
mensen op de vlucht. Velen daarvan zijn kinderen. Kinderen op de
vlucht die instromen in basisscholen hebben nood aan een warm
onthaal, aan rustmomenten en aan uitdaging op maat. Hoe beleven
kinderen op de vlucht hun school als leefomgeving? Hoe kun je die
leefomgeving inclusiever maken? Hoe kun je in gesprek gaan over hun
noden? Wat is relevante achtergrondinformatie over het onderwijs in
Oekraïne?

Op woensdag 27 april 2022 organiseren Kleine Kinderen Grote Kansen, beheerd door de Koning
Boudewijnstichting, OMEP en het expertisecentrum voor Pedagogisch Ondersteunen in
Kinderopvang en School van Karel de Grote Hogeschool een webinar. Dit webinar staat open voor
alle onderwijsprofessionals en andere (welzijns)actoren, geïnteresseerd in de Oekraïense context en
ervaringen van kinderen op de vlucht.
Dit webinar is gratis, maar je moet wel vooraf inschrijven via deze link, uiterlijk op 26 april 2022.
Na afloop is het webinar online te herbekijken op de YouTube-kanaal van de Koning
Boudewijnstichting.

Simultane vertaling wordt voorzien.
Programma
09.00 uur

Openingswoord door Saïda Sakali en Sophie Van Malleghem,
Koning Boudewijnstichting

09.10 uur

Situatieschets Oekraïne met focus op onderwijs door Olha Dolinina
Education Officer Unicef Oekraïne (Engelstalig)

09.30 uur

Toelichting Oekraïense vluchtelingen in Vlaanderen door Jo De Ro
(Algemeen directeur Agentschap Integratie en Inburgering)

09.45 uur

De rechten en noden van kinderen op de vlucht uit Oekraïne door
Bernard De Vos, Kinderrechtencommissaris (Franstalig)

10.00 uur

Pauze

10.10 uur

Plenaire lezing Op de vlucht en naar school: meekijken door de ogen van de
kinderen door Siska van Daele en An Piessens (onderzoekers expertisecentrum
Pedagogisch Ondersteunen in Kinderopvang en School, KdG)

Dit plenum vertrekt van het onderzoek ‘Onderweg. Hoe kinderen op de vlucht hun schooltijd en
vrije tijd beleven.’ Het onderzoeksrapport vind je hier: https://onderweg.kdg.be/rapport
Een narratieve website met verhalen van de deelnemende kinderen vind je
hier: https://onderweg.kdg.be

10.40 uur

Hoe deze kleuters en leerlingen uit het lager onderwijs beter onthalen
door Nadia Echadi, leerkracht en coördinatrice van de vzw Maxi-liens, een steun- en
opvangnetwerk voor kinderen op de vlucht (Franstalig)

10.55 uur

Afsluiting door projectleider Bénédicte Vanblaere, Kleine Kinderen Grote Kansen
en Sophie Van Malleghem, projectverantwoordelijke Koning Boudewijnstichting
(“La maternelle, c’est essentiel”)

