
Het Steunpunt Inburgering en Integratie is opgericht in januari 
2012 om het Vlaamse beleid wetenschappelijk te ondersteunen 
bij het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en 
uitdagingen. De thema’s van inburgering en integratie worden op 
diepgaande wijze bestudeerd in een aantal belangrijke sociale en 
transversale domeinen. In de verschillende onderzoeksprojecten 
is aandacht voor de situatie en ervaringen van ‘nieuw-’ en 
‘oudkomers’, alsook voor de ‘ontvangende’ samenleving.
Het Steunpunt Inburgering en Integratie is een consortium van 
de Universiteit Antwerpen (CeMIS - coördinator), de Katholieke 
Universiteit Leuven (HIVA), de Universiteit Gent (SDL) en de 
Universiteit Hasselt (SEIN).

Tijdens deze conferentie wordt tussentijds gerapporteerd over de 
onderzoeksresultaten. Er is tegelijkertijd gelegenheid voor een 
gedachtewisseling tussen de beleidsmakers, het middenveld en 
de onderzoekers.

Programma
12.30 u Registratie
13.00 u  Welkomstwoord  
  Joris Michielsen (CeMIS, Universiteit Antwerpen)
13.15 u Inleiding   
  Geert Bourgeois, Vlaams Minister van Inburgering
13.30 u  Voorstelling van de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor
  Johan Wets (HIVA, KULeuven)
14.00 u Ondernemerschap van Bulgaarse, Poolse en Roemeense  
  immigranten in Vlaanderen: een verkennend onderzoek 
  Jelle Mampaey (SEIN, Universiteit Hasselt)
14.30 u  Emigreren van België naar het voorouderlijke thuisland: de motieven  
  en ervaringen van tweede generatie Belgisch-Turkse jongeren
  Zeynep Balci (CeMIS, Universiteit Antwerpen)
15.00 u  Pauze
15.30 u  De NT2-trajecten van inburgeraars in kaart gebracht
  Peter De Cuyper & Montserrat González Garibay (HIVA, KULeuven)
16.00 u  Taalverwerving en integratie: een interactief proces
  Piet Van Avermaet & Reinhilde Pulinx (SDL, Universiteit Gent)
16.30 u  Vragen en discussie
17.00 u  Slotbeschouwingen
  Dirk Vanheule (Universiteit Antwerpen)
17.30 u  Receptie
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Datum
Dinsdag 26 november 2013  
12.30-17.30 uur  
met aansluitend receptie

Adres
Vlaams Parlement, Zaal ‘De Schelp’
Inkom via hoofdingang: Hertogstraat 6, 1000 Brussel 

Inschrijving
De deelname is gratis. Inschrijving is vereist.
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen 
vóór 8 november 2013 via het registratieformulier  
op de website www.steunpuntieni.be 
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Wegbeschrijving
Met de trein
Van het Centraal Station tot aan het Parlement is ongeveer een  
kwartier wandelen.
Dienstregelingen vindt u op www.nmbs.be en www.delijn.be 

Met de metro - bus - tram
•  Het Parlement ligt op 200 meter van de metrohalte Madou en op  
 400 meter van de metrohalte Kunst-Wet. 
•  Bus 29, 63, 65 en 66 stoppen in de omgeving van het Parlement  
 (uitstappen aan halte Drukpers). 
•  Tram 92 en 94 hebben haltes in de Koningsstraat (uitstappen aan  
 halte Congres of halte Park).
 Dienstregelingen vindt u op www.mivb.be

Met de wagen
Als u met de wagen komt, moet u er rekening mee houden dat parkeer-
plaatsen in Brussel schaars zijn. De dichtstbijzijnde  parkeergarage ligt  
in de Wetstraat. 

Meer informatie over het Steunpunt Inburgering en 
Integratie en de verschillende onderzoekslijnen kan 
u vinden op de website www.steunpuntieni.be

Belangrijk


