
Programma

09.30-10.00 u Onthaal en inschrijving
10.00-10.10 u Verwelkoming en inleiding  
 prof. dr. Tine Van Regenmortel (HIVA - KULeuven)
10.10-11.00 u Een blik over de grens. De integratie van  
 etnische minderheden in Nederland.
 prof. dr. Paul Schnabel  
 (Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau Nederland)
11.00-11.15 u Pauze
11.15-12.30 u Thematische sessies door de auteurs van  
 het boek Gelijk oversteken
12.30-13.30 u Lunch
13.30-13.40 u Inleiding  
 prof. dr. Johan Ackaert (CORe - Universiteit Hasselt)
13.40-14.10 u Woord van de Vlaamse minister van Inburging 
 dhr. Geert Bourgeois  
14.10-15.00 u Nederlandse reflectie vanuit de politiek 
 dr. Job Cohen  
 (Partijleider van de Partij van de Arbeid en  
 fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer 
 in Nederland, voormalig burgemeester Amsterdam)
15.00-16.00 u Panelgesprek met  
	 •		Naima	Charkaoui	(Directeur Minderhedenforum) 
	 •		Jozef	De	Witte	(Directeur Centrum voor gelijkheid  
  van kansen en voor racismebestrijding) 
	 •		Theo	Francken	(Kamerlid N-VA)     
	 •		Nahima	Lanjri (Kamerlid CD&V)  
	 •		prof.	dr.	Patrick	Loobuyck	 
  (Universiteit Antwerpen | Universiteit Gent)
	 •	Moderator:	Indra	Dewitte
16.00-16.15 u Conclusies en afsluiting  
 prof. dr. Patrizia Zanoni (SEIN-Universiteit Hasselt)
16.15 u Receptie
 Praktisch

InschrIjven
Gelieve in te schrijven vóór 28-11-2011 via http://www.ua.ac.be/sgk/5december2011 
Deelname
Uw inschrijving is definitief na ontvangst van het inschrijvingsgeld t.b.v. 45 euro (boek inbegrepen) op rekeningnummer  
735-0093137-05 van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid, Universiteit Antwerpen met vermelding: ‘SCSGKB | Studiedag 05-12-11  
+ uw naam en voornaam’
locatIe
Zebrastraat 32 | 9000 Gent | http://www.zebrastraat.be/contact.html

Voor bijkomende informatie kan u contact opnemen met rita.moonen@ua.ac.be

Gelijk oversteken
 

Als afsluiter van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid 2007-2011 
schreven een aantal onderzoekers en promotoren het boek 
Gelijk oversteken. Een staalkaart van onderzoeksbevindingen rond 
integratie.	 Naar	 aanleiding	 van	 het	 verschijnen	 van	 dit	 boek	
willen	 de	medewerkers	 van	 het	 steunpunt	 hun	 bevindingen	
toetsen op deze studiedag en het debat over de toekomst, 
uitdagingen en kansen van de multiculturele samenleving 
over	 het	 vrij	 steriele	 ‘wij/zij’	 of	 ‘rechten/plichten’	 discours	
heen	 tillen.	 Zij	 willen	 de	 deelnemers	 een	 aantal	 facetten	
en	 ontwikkelingen	 voorleggen	 die	 eigenlijk	 zelden	 de	
voorpagina’s	 van	 de	 kranten	 of	 de	 spreekgestoeltes	 in	 onze	
parlementen halen.
http://www.uitgeverij.vandenbroele.be/fondscatalogus/ 
472.aspx?pageID=20050609124856Z		

In	thematische	sessies	presenteren	de	onderzoekers	(een	deel	
van) hun bevindingen gevolgd door een reflectie en interactie 
met	publiek:
Sessie	1:	 Multiculturalisme,	what’s	in	a	name?	
Sessie	2:	 Discriminatie	anders	bekeken
Sessie	3:	 Over	taal	gesproken
Sessie	4: Wie	is	allochtoon?

Meer	info	over	deze	sessies	vindt	u	op
http://www.steunpuntgelijkekansen.be/

Naast	 de	 bijdragen	 van	 de	 onderzoekers	 van	 het	 Steunpunt	
in de thematische sessies zullen Paul Schnabel en Job 
Cohen	 in	 plenum	 reflecteren	 vanuit	 Nederlands	 perspectief	
respectievelijk	vanuit	de	wetenschap	en	de	politiek.
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