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ucsia
Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (ucsia)
komt voort uit de vroegere jezuïeteninstelling ufsia. Het is
een onafhankelijke vzw opgericht door de Sociëteit van Jezus
en leden van de vroegere ufsia.
ucsia zet de jezuïtische academische traditie verder in Vlaanderen
en in de Antwerpse regio. Het wil een hoogstaand internationaal
multidisciplinair forum zijn dat academische reﬂectie, vorming
en dienstverlening ondersteunt en stimuleert over thema’s die
bijzondere gestalte geven aan de christelijke levensvisie om aldus dienstig te zijn aan het geloof en bij te dragen tot een meer
rechtvaardige samenleving. ucsia werkt in het perspectief van een
christelijke levensbeschouwing in een geest van openheid en verdraagzaamheid, samen met de leden van de Sociëteit van Jezus en
de leden van de Antwerpse universitaire gemeenschap.
De klemtoon in de werking van ucsia ligt op internationale multidisciplinaire academische projecten die passen in de missie en die
het universitair onderwijs, het onderzoek en de dienstverlening
ondersteunen, in het bijzonder van de Universiteit Antwerpen.
Die projecten geven impulsen aan andere projecten die gericht
zijn op belanghebbenden in de Vlaamse regio, in het bijzonder
de Antwerpse universitaire gemeenschap, de kerkgemeenschap,
het onderwijs, de beleidsverantwoordelijken en het sociaaleconomische en sociaal-culturele middenveld.
ucsia focust op volgende onderwerpen:
de positieve of negatieve bijdrage van religie en
levensbeschouwing tot de welvaart en het welzijn van de mens
in context (internationaal en/of nationaal, in wisselwerking met
culturele en maatschappelijk-economische ontwikkelingen, . . .)
aansluitend uitdagingen voor kerk, pastoraal en theologie;

Religie in cultuur

sociaal-economische en wetenschappelijke
thema’s die raken aan maatschappelijke rechtvaardigheid,
zowel ruimtelijk als tussen generaties;

Rechtvaardigheid

overdracht van waarden met de rol van
opvoeding, vorming, onderwijs, kennisoverdracht en de
dynamiek en bijdrage van jongeren zelf.

Waardenoverdracht

Bij elke lezing vermelden we het accent: religie in cultuur,
rechtvaardigheid of waardenoverdracht. In elk project onderzoekt
ucsia zoveel mogelijk de ethische keuzes en hun onderliggende
levensbeschouwelijke uitgangspunten.

enkele praktische tips
Op de volgende bladzijden vindt u het programma van
de lezingen en debatten die ucsia organiseert voor een
breed publiek in de periode januari– juli 2018.
Om praktische redenen vragen we dat u zich vooraf
inschrijft met de daartoe bestemde kaart of met het
online inschrijvingsformulier op www.ucsia.org. Voor
sommige activiteiten kan u enkel inschrijven via een
website; dat wordt bij de activiteit vermeld.
Wie zich vooraf inschrijft, geniet voorrang.
De folder vermeldt bij elke lezing de spreker(s), de taal
indien deze verschilt van het Nederlands, de plaats en
het aanvangsuur.
De toegang tot de lezingen is gratis, tenzij anders vermeld.
ucsia werkt deze gegevens voortdurend bij op de website.
ucsia beveelt de ingeschreven deelnemers daarom sterk
aan om vóór de aanvang van de lezing in kwestie, de website
www.ucsia.org te raadplegen.
Een aantal van de publieke lezingen die hier worden
voorgesteld, kaderen in een besloten academische
activiteit die bestemd is voor één of meer professionele
doelgroepen. De ucsia-website verschaft meer
informatie over deze activiteiten en vermeldt de
voorwaarden waaronder deelnemers uit professionele
doelgroepen zich kunnen inschrijven.

www.ucsia.org
info@ucsia.be

Geestelijke gezondheidszorg
Nieuwjaarsreceptie ucsia
met gelegenheidstoespraak
Donderdag 18 januari 2018
De medewerkers en de raad van bestuur van het Universitair
Centrum Sint-Ignatius Antwerpen nodigen u graag uit op de
nieuwjaarsreceptie.
Luc Braeckmans, academisch directeur, verwelkomt de genodigden
en blikt vooruit naar de werking van UCSIA in 2018.
Mieke Van Hecke, voorzitster van de Algemene Vergadering, staat
kort stil bij de drijfveren en drijvers achter het project.
Bernard Sabbe is als psychiater verbonden aan het Psychiatrisch
Ziekenhuis Duffel en is coördinator van CAPRI (Collaborative Antwerp
Psychiatric Research Institute · Universiteit Antwerpen). Op de nieuwjaarsreceptie getuigt hij over de ziel van de psychiatrie en de verborgen
schoonheid die hij erin ervaart. Dr. Sabbe is lid van de Koninklijke
Academie voor Geneeskunde van België. Uitgeverij Lannoo publiceerde
in 2015 het boek Psychiatrie dat hij samen schreef met Raf De Rycke.
Het biedt aan een breed geïnteresseerd publiek een uitstekend overzicht
van de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg, de verschillende
ziektebeelden en mogelijke behandelingen en de plaats van de psychiatrische
patiënt in de samenleving.

Rechtvaardigheid

Aanvang 19.00 uur – Einde 21.30 uur
Hof van Liere
Universiteit Antwerpen | Stadscampus
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

Ontmoetingen
tussen joden en jezuïeten

Leerstoel ucsia-ijs/Universiteit Antwerpen
joods-christelijke verhoudingen

Conferentie in het Engels

Donderdag 1 & vrijdag 2 februari 2018
Voor de tiende keer richt het Instituut voor Joodse Studies van
de Universiteit Antwerpen met ucsia de Leerstoel ucsia-ijs/
Universiteit Antwerpen joods-christelijke verhoudingen in.
Het doel van de leerstoel is de bevordering van de studie van de
geschiedenis van het jodendom en de hebraïstiek vanuit het
perspectief van de joods-christelijke dialoog om aldus de plaats
van deze traditie binnen de hedendaagse Europese cultuur te
duiden en haar bijdrage tot de interreligieuze dialoog te onderzoeken.
Joden en jezuïeten delen een intellectuele traditie van openheid voor
uiteenlopende zienswijzen. Voortdurende nieuwsgierigheid, rigoureus
onderzoek, het eigen perspectief in vraag stellen en gangbare antwoorden
herinterpreteren … dit alles biedt houvast voor een onzekere en
ongekende toekomst. De conferentie nodigt historici en denkers uit beide
tradities uit om deze verwantschap in een nieuw daglicht te bekijken.
Is er een historische grondslag voor de vruchtbare onderlinge uitwisseling
tussen beide intellectuele tradities in Antwerpen en kan men dit een vorm
van oecumene noemen? Welke plaats bekleedt het judaïsme in de theologie die jezuïeten ontwikkelden en heeft het jezuïtisch gedachtengoed een
impact op het joodse denken? De plaats van de Bijbel en de post-Bijbelse
geschriften, de missionering en bekeringsijver, het wetenschappelijk
onderzoek en de universitaire vorming, de mystieke ervaring en de leken
spiritualiteit, het antisemitisme en de bescherming van joden tegen de
twintigste-eeuwse vervolging en uitroeiing … vormen zovele historische
toetsstenen van de wisselwerking tussen joden en jezuïeten in Europa.
·
·
·
·
·
·
·

De conferentie geeft het woord aan:

Paul Begheyn sj, Nederlands Instituut voor Joodse Studies
Emanuele Colombo, DePaul University of Chicago
Theo Dünkelgrun, University of Cambridge
David Ruderman, University of Pennsylvania
Claude Stuczynski, Bar-Ilan University
Piet van Boxel, University of Oxford
Irène Zwiep, Universiteit van Amsterdam

Luc Braeckmans, academisch directeur van UCSIA, en Vivian Liska,
directeur van het IJS, verwelkomen sprekers en deelnemers.

Religie in cultuur
Donderdag 1 februari

Vrijdag 2 februari

Inschrijven kan alleen via www.uantwerpen.be/ijs

Aanvang 14.00 uur – Einde 18.00 uur

Aanvang 09.30 uur – Einde 13.00 uur

Hof van Liere | Prentenkabinet
Universiteit Antwerpen | Stadscampus
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

Ontmoetingen
tussen joden en jezuïeten

Leerstoel ucsia-ijs/Universiteit Antwerpen
joods-christelijke verhoudingen

Lezing & boekvoorstelling in het Engels
Donderdag 1 februari 2018
Voor de tiende keer richt het Instituut voor Joodse Studies van
de Universiteit Antwerpen met ucsia de Leerstoel ucsia-ijs/
Universiteit Antwerpen joods-christelijke verhoudingen in.
Het doel van de leerstoel is de bevordering van de studie van de
geschiedenis van het jodendom en de hebraïstiek vanuit het
perspectief van de joods-christelijke dialoog om aldus de plaats
van deze traditie binnen de hedendaagse Europese cultuur te
duiden en haar bijdrage tot de interreligieuze dialoog te onderzoeken.
Jesuits and Jews: A Tragic Couple
Lezing door Robert Aleksander Maryks, Morissey College of
Arts and Sciences, Boston College
De verbetering van de relatie tussen joden en christenen, en inzonderheid joden en jezuïeten, is één van de meest ingrijpende historische
ontwikkelingen sinds de Tweede Wereldoorlog. De verklaring Nostra
Aetate van het tweede Vaticaans Concilie ligt hieraan ten grondslag.
De Sociëteit van Jezus leidde de dialoog met de joodse gemeenschap
en het was de jezuïtische kardinaal Bea die aan de basis lag van de
formulering van dit baanbrekend document.
De geschiedenis van de ontmoetingen tussen joden en jezuïeten verdient
speciale aandacht, ook omdat zij beiden belangrijke spelers waren in de
ontwikkeling van de moderniteit. Deze lezing traceert de hoogtepunten
in de relatie tussen joden en jezuïeten gedurende de laatste 500 jaar.
Boekvoorstelling
Het boek Is There a Judeo-Christian Tradition? A European Perspective is
de neerslag van de editie 2014 van deze leerstoel. Het wordt voorgesteld
door Emmanuel Nathan die verbonden is aan de theologische en
filosofische faculteit van de Australian Catholic University.
Inschrijven kan alleen via www.uantwerpen.be/ijs

Religie in cultuur

Aanvang 20.00 uur – Einde 22.00 uur
Hof van Liere | Prentenkabinet
Universiteit Antwerpen | Stadscampus
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

Geloven in hedendaagse context

Professionele studiedag
Dinsdag 6 maart 2018
ucsia organiseert jaarlijks studiedagen voor leerkrachten r.-k. godsdienst in het secundair onderwijs. De studiedagen ondersteunen
de leerkrachten om de doelstellingen van het leerplan in te vullen
en ze bieden een gelegenheid tot onderling gesprek en uitwisseling
van inzichten en ervaringen.
Het overkoepelende thema van deze studiedag is een kritisch gesprek
over het maakbaarheidsideaal. Het vooruitgangsdenken is zo aanwezig
in de maatschappij dat we ook persoonlijk steeds proberen ‘ons erdoor
te slaan’ bij onheil, mislukking, tegenslag. Hoe verhouden deze maatschappijvisie en dit persoonlijk geloof zich tegenover elkaar? Sluiten
gelovigen zich aan bij de maakbaarheidsgedachte? Hebben ze een andere voorkeurspositie om naar de wereld te kijken? Wanneer zijn we
hulpeloos en wat kunnen we daarmee doen? Hoe moeten we daarmee
omgaan? Zijn het christelijke optimisme en fundamentele vertrouwen in
het leven communiceerbaar en bespreekbaar in de klas?
De studiedag start met een kritische lezing van de tekst Geloofsbelijdenis
van Erik Borgman, hoogleraar theologie van de religie aan de Universiteit Tilburg. Hij analyseert het verband tussen christelijk geloof en
vertrouwen in de wereld en het diepgewortelde vooruitgangsdenken in
de maatschappij.
De deelnemers worden vervolgens uitgenodigd om van gedachten te
wisselen: in welke verhouding tussen geloof en wereld belijden de deelnemers hun geloof?
In een volgende stap wordt de dialoog rond het maakbaarheidsideaal in
verhouding tot het christelijke geloof verrijkt aan de hand van een fragment uit de documentaire Demain (2016).
Ook worden eerdere reflecties geconfronteerd met de inzichten van
Bart Paepen in een lezing over Visioenen, een Bijbels literair verhaal en
een lezing van Jacques Haers over De maakbaarheid en de bevrijdingstheologie: zien, oordelen, handelen en … vieren!
Inschrijven kan alleen via www.ucsia.org | Inschrijvingsgeld €35

Religie in cultuur

Waardenoverdracht

Aanvang 09.00 uur – Einde 16.00 uur
Elewijt Center
Tervuursesteenweg 564
1982 Elewijt-Zemst

De transfer van vrouwelijke mystiek
van de Lage Landen naar Engeland
UCSIA-scholarship lezing in het Engels
Maandag 26 maart 2018
ucsia organiseert jaarlijks twee theologische lezingen. Deze eerste
lezing in de aanloop naar Pasen valt samen met de lezing door een
internationale scholar die van ucsia een stipendium ontvangt.
De lezing analyseert de receptie in laatmiddeleeuws Engeland van nieuwe
vormen van vrouwelijke spiritualiteit die in de dertiende eeuw in de
Lage Landen en het Rijnland waren ontstaan. Een analyse van vertaalde
teksten van en over vrouwelijke mystici maakt duidelijk of en hoe de
Engelse vertalers de centrale noties van die nieuwe mystiek, zoals bijvoorbeeld ‘eenheid met God’ en ‘deïficatie’, hebben aangepast aan de
lokale kluizenaarstraditie.
Louise Nelstrop is junior onderzoeker aan de theologische faculteit
van de Universiteit van Oxford. Ze doceert theologie aan de St. Benet’s
Hall en is tutor aan Glasgow University.
Louise Nelstrop richt haar onderzoek naar middeleeuwse theologie en
mystiek, in het bijzonder de Engelse mystiek. Zo is ze vorser van mystieke theologie, de midden-Engelse mystiek, de spiritualiteit van Hugo
van Sint-Victor en de cisterciënzers, ecclesiologie en praktische theologie en – tenslotte – nieuwe emergente kerken en het ‘Fresh Expression
Initiative’ in het Verenigd Koninkrijk en Thailand.
Voor de wetenschappelijke uitgeverij Routledge was zij editor van essay
bundels over de taxonomie van de mystiek. Zij schreef inleidingen
bij Christian Mysticism: An Introduction to Contemporary Theoretical
Perspectives (Routledge, 2009) en publiceerde artikels over het onderzoeksveld. Zij is secretaris van het Mystical Theology Network.

Religie in cultuur

Aanvang 18.00 uur – Einde 20.00 uur
Hof van Liere
Universiteit Antwerpen | Stadscampus
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

De dood en de migrant

over interculturele rouwzorg
Professionele studiedag en masterclass,
gedeeltelijk in het Engels
Maandag 23 april 2018
ucsia biedt deze studiedag aan in samenwerking met het Kenniscentrum voor levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid
(ksgv), een Vlaams-Nederlandse wetenschappelijke vereniging die
zich toelegt op de relatie tussen levensbeschouwing en geestelijke
gezondheid.
Hoe ervaren mensen-van-elders sterven en rouw? Migratie naar Europa
geeft ons een ervaring met het vreemde in de religieuze en culturele beleving van de migrant. Dat kan onze eigen religieuze beleving verrijken en
verdiepen.
Hoe ervaren wij het sterven van migranten onderweg, bijvoorbeeld op
hun tocht doorheen Afrika of bij de oversteek van de Middellandse Zee?
Is de ‘dood van de migrant’ vandaag in de media zo banaal geworden
dat we er niet meer bij stilstaan? Net zo banaal als de massale kindersterfte
in Europa aan het einde van de 18de eeuw, die de achtergrond vormde
voor het lied Der Tod und das Mädchen van Franz Schubert?
Vier deskundigen belichten evenveel aspecten van interculturele rouwzorg:
Kirsten Catthoor is arts-psychiater in de volwassenenpsychiatrie van het
Stuivenberg Ziekenhuis. Zij promoveerde in 2016 over De stille zorg van de
psychiatrische stigmata.
Lucia De Haene doctoreerde in de pedagogische wetenschappen (2009) over
het thema gehechtheid en vluchtelingengezinnen. Ze werkte aan de New York
University School of Medicine rond slachtoffers van foltering. Momenteel
doceert ze interculturele pedagogiek.
Yasmin Gunaratnam doceert sociologie aan de Goldsmiths University in Londen.
Zij onderzoekt de samenhang tussen ethniciteit en machtsverhoudingen en publiceerde Death and the Migrant (Bloomsbury Academic, 2013). Zij is mede-auteur van
Go Home? The Politics of Immigration Controversies (Manchester University Press, 2017).
Joanna Wojtkowiak is verbonden aan de Universiteit van Humanistiek in Utrecht
en werkte voorheen aan het VU Medisch Centrum. In haar doctoraal proefschrift
(2011) analyseerde zij hedendaagse rituelen rond sterven, dood en rouw met focus
op symbolische onsterfelijkheid.

Inschrijven kan alleen via www.ucsia.org | Inschrijvingsgeld €35

Religie in cultuur

Rechtvaardigheid

Aanvang 09.30 uur – Einde 16.30 uur
Elzenveld Hotel & Seminarie
Lange Gasthuisstraat 45
2000 Antwerpen

Psychische kwetsbaarheid in context

Studiedag
Donderdag 3 mei 2018
ucsia organiseerde in de voorbije jaren een reeks studiedagen en
bijeenkomsten waarin een netwerk van professionelen en beleidsverantwoordelijken de mogelijkheden onderzochten voor een vernieuwende aanpak van geestelijke gezondheid. Die nieuwe aanpak
werd trouwens in gang gezet door een wettelijke hervorming van
de zorg: het ‘artikel 107’ legt de basis voor vermaatschappelijking
van de zorg.
Centrale ideeën zijn een grotere rol en verantwoordelijkheid of ‘agency’
van de patiënt zelf en zijn naasten, nieuwe vormen van zorg buiten de
muren van een instelling, ambulante zorg, een inbreng van technologie
en tenslotte zorg gebaseerd op wijken en lokale gemeenschappen. Deze
oriëntaties werden verkend aan de hand van academische inzichten en
best practices uit binnen- en buitenland. Er vond een intensief gesprek
plaats tussen alle betrokken stakeholders zoals instellingen, patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen, federaties en koepels uit de sector.
In het verlengde hiervan zal de workshop van 2018 specifiek aandacht
besteden aan de rol en positie van psychologen, psychiaters en dokters
in de geestelijke gezondheid.
De workshop onderzoekt of de opdeling van de zorg over specialisaties,
de structuur van de zorg en de druk die uitgaat van de verantwoordingsplicht hindernissen vormen voor een nieuwe aanpak van geestelijke gezondheidszorg. Wanneer psychiatrische patiënten niet meer in
het ziekenhuis worden behandeld, maar gedeeltelijk zelf instaan voor
hun genezing en zij begeleid worden door multidisciplinaire zorgteams,
dan veranderen namelijk de verantwoordelijkheden van de verschillende
betrokkenen.
Vanuit wijsgerig oogpunt kadert deze thematiek in de ervaring van
onzekerheid bij professionals, patiënten of familieleden.

Inschrijven kan alleen via www.ucsia.org | Inschrijvingsgeld €35

Rechtvaardigheid

Aanvang 09.00 uur – Einde 17.00 uur
Elzenveld Hotel & Seminarie
Lange Gasthuisstraat 45
2000 Antwerpen

Niet-nucleaire vrede

Publieke lezing in het Engels
Woensdag 23 mei 2018
Deze publieke lezing kadert in een besloten internationale a
 cademische
workshop over hetzelfde thema. De lezing kadert eveneens in de
Leerstoel Vredeseducatie, die innovatief wetenschappelijk onderzoek
belicht over duurzame vredesopbouw, het beslechten van conflicten,
geweld en het voorkomen van oorlog. De leerstoel is het resultaat
van een samenwerking van ucsia met het Vredescentrum van de
Provincie Antwerpen en met de Universiteit Antwerpen.
Kernwapens worden vaak beschouwd als instrumenten van stabilisering
in internationale verhoudingen, voornamelijk door de negen staten die
over nucleaire wapens beschikken en hun geallieerden. Het belangrijkste tegenargument stelt dat het gebruik van kernwapens indruist tegen
de principes van het internationaal humanitair recht.
Dankzij het Humanitarian Initiative van de Verenigde Staten startten
123 staten en vele NGO’s multilaterale onderhandelingen met het oog
op de afschaffing van kernwapens. De kernmachten houden de boot
af ondanks de plicht tot afbouw in het kader van het non-proliferatieverdrag. Zij beroepen zich op het veiligheidsargument. De spreker zal
de belangrijkste argumenten in het debat toelichten en feit van mythe
onderscheiden.
Daniel H. Deudney doceert politieke wetenschappen en internationale
betrekkingen aan de Johns Hopkins University in de Verenigde Staten.
Hij doctoreerde aan Princeton University. In de jaren zeventig
werkte hij als juridisch adviseur inzake energie en leefmilieu voor de
democratische senator John Durkin. In de jaren tachtig was hij senior
onderzoeker aan het Worldwatch Institute in Washington D.C.
Recent was hij senior onderzoeker aan de TransAtlantic Academy van
het General Marshall Fund, eveneens in Washington. Hij onderzoekt
internationale betrekkingen, internationale politieke theorie en
republicanisme. Daarnaast bestudeert hij actuele globale thema’s zoals
kernenergie en kernwapens, leefmilieu en energie.

Rechtvaardigheid

Aanvang 19.00 uur – Einde 21.00 uur
Hof van Liere
Universiteit Antwerpen | Stadscampus
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

Taal en onderwijs

Studie- en dialoogdag over onderwijs
Woensdag 30 mei 2018
ucsia organiseert deze studienamiddag in samenwerking met
de Antwerpse School voor Onderwijs van de Universiteit van
Antwerpen en de Nederlandse Taalunie. Het biedt een gelegenheid
tot reflectie aan beleidsmakers, onderwijsondersteuners,
curriculum- en leerplanontwikkelaars, methodemakers, leraren,
lerarenopleiders, vakdidactici en anderen. Het uitgangspunt zijn
de beleidsaanbevelingen vervat in de recente visietekst van de
Nederlandse Taalunie: Iedereen taalcompetent.
Wie stelt dat het beeld door het medium van de televisie het gesproken
en geschreven woord heeft vervangen in onze cultuur en communicatie,
trapt een open deur in. De beeldtaal neemt ook in de nieuwe sociale
media de bovenhand: websites moeten er grafisch goed uitzien en op
Facebook communiceer je doorlopend met snel- en zelfkiekjes. Kakelberichten laten maar ruimte voor 280 tekens en geduimde sms’jes uit
een iPhone zijn geschreven in een vluchtige zelf gebrouwen kladtaal
met meer afkortingen dan woorden. IDD: TNX. LOL . Bijvoorbeeld.
Zorgvuldig geschreven en gesproken taal is voor niemand nog belangrijk. In de mate dat onderwijs verwordt tot een instrument voor doelstellingen als STEM, verliest het aanleren van literaire taal als component van persoonlijke en maatschappelijke vorming nog verder terrein.
Deze studienamiddag roept op tot een reflectie over de weerslag van dit
alles op onderwijs en leerkracht. Moet het onderwijs nog zorgvuldig
leren lezen en schrijven? Moeten correcte spelling en grammaticale
regels nog aangeleerd worden? Gaat met zorgvuldig lezen en schrijven
ook het vermogen om analytisch en synthetisch te denken verloren? Of
moeten we onder ogen durven zien dat taal zich altijd en onstuitbaar
vernieuwt en van binnenuit verandert?

Inschrijven kan alleen via www.ucsia.org.
Inschrijvingsgeld €20; voor scholieren, studenten, senioren (60+),
werklozen en andersvaliden €10.

Waardenoverdracht

Aanvang 13.30 uur – Einde 17.00 uur
Hof van Liere
Universiteit Antwerpen | Stadscampus
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

Samen ruimte creëren
voor geïnspireerd goed onderwijs
Professionele studiedag
Donderdag 7 juni 2018
ucsia organiseert deze professionele studiedag in samenwerking
met het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en zijn Nederlandse
evenknie, de Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs
(verus). De studiedag is gericht naar leerkrachten, stafmedewerkers
en coördinatoren, directieleden, bestuurders en toezichthouders
van alle onderwijsniveaus in Vlaanderen en Nederland.
De afgelopen decennia werd er hard gewerkt aan de kwaliteit van goed
onderwijs binnen alle onderwijsniveaus. De scholen blijven geconfronteerd met de uitdaging om het op verantwoorde wijze te ontwikkelen.
Drie sprekers brengen perspectief : Johan Verschueren sj, provinciaal
van de Vlaamse en Nederlandse jezuïetenprovincie, Paul Yperman, afgevaardigd bestuurder cebeco en Erik Borgman, hoogleraar publieke
theologie aan de universiteit van Tilburg.
Het onderling gesprek tussen de deelnemers geeft aandacht aan drie
uitdagingen:
uitdaging 1

Elkaar ontmoeten op de grens en grenzen durven overschrijden

De deelnemers maken aan gesprekstafels kennis met good practices en
halen zo andere perspectieven en contexten binnen. Ze zoeken de kwaliteit van goed en geïnspireerd onderwijs op en gaan het gesprek aan over
waar het botst en waar er kansen liggen of gecreëerd moeten worden.
uitdaging 2

Beelden vormen van wat je (samen) wil en het (samen) gaan doen

De deelnemers bespreken de plenaire lezing als groep docenten, bestuurders of leidinggevenden. Hierbij gaat het niet om verstandelijk
begrijpen, maar ook om het met elkaar delen van de betekenis van de
lezing en de relatie met het persoonlijke en professionele leven.
uitdaging 3

Geen model vullen, maar samen bouwen

De themasessies onderzoeken hoe abstracte begrippen in concrete beelden
omgezet kunnen worden, en omgekeerd. Hierbij is er aandacht voor het
ontwikkelen van gemeenschappelijke taal, denkmodellen en werkconcepten
over goed onderwijs.

Religie in cultuur

Waardenoverdracht

Aanvang 11:00 uur – Einde 18:00 uur
Hof van Liere
Universiteit Antwerpen | Stadscampus
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

Technologische innovatie
en geestelijke gezondheidszorg
vanuit de gemeenschap
ESOF-Workshop in het Engels
Vrijdag 13 juli 2018 (datum onder voorbehoud)
Van 9 tot 14 juli 2018 vindt in Toulouse het tweejaarlijkse EuroScience
Open Forum (esof) plaats onder de titel Sharing Science: Towards New
Horizons. ucsia neemt hieraan deel met een eigen workshop.
Het ESOF -forum brengt meer dan vierduizend wetenschappers uit de
mens- en natuurwetenschappen, journalisten, vormers en beleidsverantwoordelijken op de been. Het is een afwisseling van plenaire zittingen en
kleinere workshops waar recente wetenschappelijke doorbraken alsook
nieuwe methodes en inzichten in academisch onderzoek worden voor
gesteld en getoetst. De universiteiten van een academisch toonaangevende
Europese stad organiseren het forum met steun van het directoraat-
generaal Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie.
Het wetenschappelijk programma bestaat uit 160 korte workshops binnen
zes thema’s. Het organisatiecomité selecteerde het voorstel van UCSIA:
een workshop over technologische innovatie en geestelijke gezondheidszorg vanuit de gemeenschap.
De workshop zal voortbouwen op eerdere initiatieven die UCSIA aan geestelijke gezondheidszorg wijdde in samenwerking met een nationaal netwerk
van academici en stakeholders. De bijeenkomst zal de EMI-techniek aan
een kritisch onderzoek onderwerpen. ‘EMI’ staat voor Ecological Momentary
Interventions. Het is een nieuwe en zeer vooruitstrevende evidence based
techniek die met behulp van mobiele technologie ernstige mentale ziekten
behandelt. De patiënt wordt niet opgenomen in een instelling, maar hij
monitort zichzelf voortdurend met een elektronisch gereedschap. De methode is beloftevol en sluit aan bij de vraag van patiënten naar meer agency.
Maar EMI staat nog in de kinderschoenen. Enkele vragen dringen zich
op. Is dit soort monitoring werkelijk haalbaar? Op welke praktische en
ethische bezwaren van academici en beleidsverantwoordelijken stuit
een doorgedreven en wijdverspreid gebruik van EMI? Wordt de verantwoordelijkheid afgewenteld op de patiënt? Wat met privacy en verkeerd
gebruik van data?
Prof. dr. Paul Delespaul (Universiteit van Maastricht) legt als keynotespreker
deze vragen voor aan de deelnemende academici en beleidsverantwoordelijken.
Hij is een van de leden en steunpilaren van het netwerk rond geestelijke gezondheidszorg dat UCSIA met de betrokken stakeholders en de Universiteit Antwerpen
en andere onderzoeksgroepen heeft uitgebouwd.

Rechtvaardigheid

Inschrijven kan alleen via www.esof.eu

Het esof-Forum zal plaatsvinden in Toulouse van 9 tot 14 juli 2018.
Het is vrij toegankelijk mits inschrijving en betaling van het inschrijvingsgeld aan de organisatoren. Deelnemers staan zelf in voor hun logies.

ucsia vzw
Marijke Celis
Prinsstraat 14
2000 Antwerpen

2 personen

Geloven in hedendaagse context

De transfer van vrouwelijke mystiek van de Lage Landen naar Engeland

06·03·2018

26·03·2018

13·07·2018

info@ucsia.be | e-inschrijvingsformulier op www.ucsia.org

ucsia vzw | Marijke Celis, Prinsstraat 14, 2000 Antwerpen | fax 03-707 09 31 | tel. 03-265 49 60

Samen ruimte creëren voor geïnspireerd goed onderwijs

Technologische innovatie en geestelijke gezondheidszorg [...]

07·06·2018

Niet-nucleaire vrede

Taal en onderwijs

30 ·05·2018

Daniel H. Deudney

via www.esof.eu

via www.ucsia.org

Psychische kwetsbaarheid in context

03·05·2018

23·05·2018

via www.ucsia.org

via www.ucsia.org

De dood en de migrant: over interculturele rouwzorg

23·04·2018

via www.ucsia.org

via www.uantwerpen.be/ijs

Ontmoetingen tussen joden en jezuïeten

Louise Nelstrop

via www.uantwerpen.be/ijs

Jesuits and Jews: A Tragic Couple | Boekvoorstelling

02·02·2018

Robert A. Maryks & Emmanuel Nathan

01·02·2018

1 persoon

via www.uantwerpen.be/ijs

Nieuwjaarsreceptie UCSIA

Ontmoetingen tussen joden en jezuïeten

Bernard Sabbe

(e-mail)

(functie)

01·02·2018

18·01·2018

Schrijft zich in voor :

(tel.)

(adres)

(organisatie)

(naam en voornaam)

www.ucsia.org
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