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Infosessie

Exposure Marokko en India



Waarom inleven?



Filmpje Bukavu exposure augustus 2022

https://www.youtube.com/watch?v=6y96uJZD0dE

https://www.youtube.com/watch?v=6y96uJZD0dE


Een samenwerking tussen UMP in Oujda en 

UAntwerpen
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Tweejarig 
traject

▪ Kennismaking met elkaar

▪ Kennismaking met 
studenten Marokko

▪ Lessen interculturele 
vaardigheden

▪ 4 – daagse

▪ Thematische sessies

▪ Exposure in Oujda

▪ Exposure in Antwerpen
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Kennismaking met elkaar en met 
de studenten uit Oujda

- 3 november:
Kennismakingsavond Antwerpse 
studenten die naar Oujda gaan 
Online kennismakingssessie 

- 1 december: 
Online kennismaking tussen 
studenten Antwerpen en Oujda
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Vorming Interculturele Vaardigheden

3 online sessies met de studenten uit Oujda

▪ Dieper ingaan op onze eigen identiteit,

▪ Dat van een ander

▪ Diversiteit binnen de eigen cultuur 

▪ En hoe we cultuurverschillen en 
interculturele vaardigheden als een 
verrijking kunnen gebruiken in ons 
persoonlijk en professioneel leven
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Verdiepingsthema’s: waarom?

• Om het traject te linken met je opleiding

• Om je op een gerichte wijze te engageren in België

• Om interculturele ontmoetingen vanuit een gedeelde 
interesse/engagement te faciliteren
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Verdiepingsthema’s: wat?

• Vrijwilligerswerk 

• Een les met een docent van Uantwerpen en UMP

• Literatuurstudie

• Observatie/studie in Oujda
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Verdiepingsthema’s: omkadering

• Begeleiding van academisch personeel, zowel vanuit 
Antwerpen als vanuit Oujda

• Feedback op 

• Reflecties over je vrijwilligerswerk

• Literatuur

• Je observatie/studie in Oujda
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Verdiepingsthema’s

• Diabetes en de rol van lichaamsbeweging en voeding
(Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Sociale Wetenschappen) - begeleiding door prof Bart Van 
Rompaey (Verpleegkunde en Vroedkunde) en prof Dirk Vissers (Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie)

• Integratie van migranten in onderwijs 
(School of Education, Sociale Wetenschappen, Letteren en Wijsbegeerte, Rechten) - begeleiding door Hannes 
Lenaerts, mandaatassistent Sociologie en Imane Bendra, onderzoekster Centrum voor Migratie en Interculturele 
Studies (CeMIS)

• Integratie van migranten op de arbeidsmarkt
(Bedrijfswetenschappen en Economie, Sociale Wetenschappen, Rechten) - begeleiding door Kilian Van Looy, 
mandaatassistent Sociaal-Economische Wetenschappen en Imane Bendra, onderzoekster Centrum voor Migratie 
en Interculturele Studies (CeMIS)

• Klimaatadaptatie en wonen
(Wetenschappen, Ontwerpwetenschappen) - begeleiding door Kevin Van Sundert, postdoctoraal onderzoeker 
Biologie en Paul Wauters, docent Interieurarchitectuur.

https://www.uantwerpen.be/nl/personeel/bart-vanrompaey/
https://www.uantwerpen.be/nl/personeel/dirk-vissers/
https://www.uantwerpen.be/nl/personeel/hannes-lenaerts_22755/
https://www.uantwerpen.be/nl/personeel/imane-bendra/
https://www.uantwerpen.be/nl/personeel/kilian-van-looy_22713/
https://www.uantwerpen.be/nl/personeel/imane-bendra/
https://www.uantwerpen.be/en/staff/kevin-vansundert/
https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/aanbod/alle-opleidingen/interieurarchitectuur/team/paul-wauters/


13

Community Service Learning (3sp) OF  
Sociale Stage

(Via UAntwerpen)                                               (Via USOS)
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4-daagse 

6 t.e.m. 9 februari 
in het Scoutshuis waar we werken 
rond volgende thema’s
▪ Kennismaking en teambuilding

▪ Sessies over het land en de regio waar je 
naartoe gaat

▪ Sessies interculturele vaardigheden, ethisch 
onderzoek en mediatraining

▪ Sessies over je verdiepingsthema

▪ Sessies over mondiale kwesties
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Exposure Marokko 2023 / België 2024

▪ Verblijven bij gastgezinnen
▪ Activiteiten: groepsbezoeken in 

de stad (cultureel/inhoudelijk)
▪ Bezoek/stage/interviews in 

functie van verdiepingsthema

Oujda

Antwerpen

▪ Mee sociaal-cultureel luik 
voorbereiden

▪ Indien gewenst zelf gastgezin 
worden
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Prijs

▪ 250 euro voor de deelname aan de 
exposure (beursstudenten zijn 
vrijgesteld) 

▪ 50 euro voor deelname aan de 
Vierdaagse. 

▪ 20 euro/dag bij voor zijn/haar gastfamilie 
(560 euro) – aanvraag beurs is mogelijk

▪ Reizigers kunnen rekenen op reisbijstand 
en zijn gedekt voor ongevallen.
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Kandidaatstelling

▪ Online formulier

▪ Deadline : 15 oktober

▪ Uitnodiging voor gesprek in de week 17-21 oktober (we houden rekening met 
jouw agenda)

▪ Gesprek met Janus en Manon

▪ Studenten die niet op de infosessie waren mogen zich ook kandidaat stellen

▪ Indien veel kandidaten, maken we een selectie (15 plaatsen)
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Praktisch
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▪ Afbeelding Calendar
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▪ Afbeelding Calendar
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Getuigenis Hans Jonker 
(Marokko exposure 2019)
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Bij mensen thuis
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Eten
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Religie



26

Ouled Daoud, 
6u in de 
ochtend
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4G 
wandeling
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Terug onder toeristen
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Dank u!



India Internship/Exposure 2023

Devanshi Saxena
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India – Delhi & Ranchi



How do you integrate this within your programme? 
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▪ An internship component in your masters

▪ Thesis research

▪ TO DO

▪ Check the list of indicative topics

▪ Find a supervisor

▪ Speak to your supervisor

▪ Follow the activities organised by USOS



Planning
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▪ Before travelling to India 

▪ Getting to know each other - November

▪ Getting to know partner institutions – December 

▪ Four day training organised by USOS (February – along with Morocco-trajectory
students)

▪ Thematic Sessions (February and April)

▪ Preparation for India – Practical aspects (May
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Our partner institutions XISS Ranchi & NLU Delhi



Planning
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▪ Before travelling to India 

▪ Getting to know each other - November

▪ Getting to know partner institutions – December 

▪ Four day training organised by USOS (February – along with Morocco-trajectory
students)

▪ Thematic Sessions (February and April)

▪ Preparation for India – Practical aspects (May)
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Thematic Sessions

▪ Tribal movements in Jharkhand - Save 
the Forest Movement (February – TBC)

▪ With activist Samar Basu Mullick

▪ Learning to talk about Positionality as a 
researcher (April)

▪ With Ariël Decoster (Uantwerp –
TBC) & Nairita Roy Chaudhary
(Tilburg) 



During the India Internship/Exposure
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▪ 1 week in Delhi – Following classes 

▪ 2+ weeks in Ranchi – Internships/site visits

▪ Option to attend the Annual Law and Development Conference in Delhi 

(19th to 21st August 2023)
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India student group 2019
Testimonial by Mariem Chaoui
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Praktisch



Q&A



Contact USOS
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Contactgegevens

Manon Coulon Manon.Coulon@uantwerpen.be
Devanshi Saxena Devanshi.Saxena@uantwerpen.be
Janus Verrelst janus.verrelst@uantwerpen.be

Social Media
LinkedIn – https://www.linkedin.com/company/usosvzw/

Facebook - @USOSantwerpen

Twitter - @USOS_Antwerpen

Instagram - @USOS_vzw

Website
www.usos.be

mailto:Manon.Coulon@uantwerpen.be
mailto:Devanshi.Saxena@uantwerpen.be
mailto:janus.verrelst@uantwerpen.be
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