Persbericht

Bianca Debaets geeft les over gezinsondersteuning in Brussel

BRUSSELS STAATSSECRETARIS GEEFT GASTLES IN
ODISEE-OPLEIDING GEZINSWETENSCHAPPEN
Op zaterdag 30 september en maandag 16 oktober krijgen studenten
Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool een gastles van Bianca Debaets,
Brussels staatssecretaris en als collegelid in de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)
bevoegd voor Welzijn en Gezin.
Op de Odisee-campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (HIG) in Schaarbeek
studeren elk jaar zo’n 150 bachelorstudenten Gezinswetenschappen af. Zij worden specialisten
in de ondersteuning van gezinnen in uiteenlopende sectoren van het welzijnswerk. De meeste
docenten in deze studierichting combineren lesgeven met een job in de praktijk of als
onderzoeker. De campus ligt nabij het centrum van Brussel, wat een uitermate boeiende en
diverse omgeving vormt om studenten op te leiden tot sociale experts.
Uitdagingen rond zorg
Heel toepasselijk kiest Bianca Debaets als thema voor haar gastles, die kadert in de cursus
Gezinsbeleid voor derdejaarsstudenten, ’Veerkrachtig Brussel’. “Ik wil de studenten duidelijk
maken hoe we met de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel de uitdagingen rond zorg
aangaan”, aldus Debaets. “Want de manier waarop we in Brussel omgaan met zorgvraag en –
aanbod is vaak creatief en baanbrekend. Brussel blijft in vele cursussen aan universiteiten en
hogescholen een blinde vlek. Dat is jammer en onterecht. Ik ben dan ook blij dat Odisee daar
iets aan wil doen.”
Kwetsbare gezinnen ondersteunen
Debaets zal ze het onder meer hebben over kwetsbare gezinnen in Brussel, en hoe
gezinswetenschappers hen beter kunnen ondersteunen. “Bijvoorbeeld met een toegankelijk,
Nederlandstalig aanbod van preventieve gezinsondersteuning, of door de opvang van baby’s
en peuters toegankelijker te maken. Daarnaast zal ik ook vertellen hoe we dit kwetsbare
gezinnen kaderen in een omgevingsanalyse van Brussel. Met het cijfermateriaal dat daaruit
voortkomt, kunnen we de uitdagingen van de grootstad nog beter aanpakken.”
Praktisch
De gastles van Brussels Staatssecretaris Bianca Debaets vindt plaats op:
• zaterdag 30 september van 11u30 tot 12u30;
• maandag 16 oktober van 11u30 uur tot 12u30.
Adres: Odisee Campus HIG, Huart Hamoirlaan 136, 1030 Schaarbeek.
Ook oud-studenten en andere belangstellenden zijn welkom.
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Contact (niet voor publicatie)
• Dirk Luyten, lector Gezinsbeleid en onderzoeker Odisee Gezinswetenschappen. Email: dirk.luyten@odisee.be. Tel: 0473-34 50 49.
• Eric Laureys, woordvoerder van Bianca Debaets. E-mail: elaureys@gov.brussels. Tel:
0489-93 33 25.
Over Odisee
Odisee biedt 25 bacheloropleidingen in zes studiegebieden (Lerarenopleiding, SociaalAgogisch Werk, Biotechniek, Gezondheidszorg, Bedrijfskunde en Technologie) en diverse
vervolgopleidingen. De instelling wil state-of-the-art onderwijs aanbieden d.m.v. een integraal
talentbeleid waarbij superdiversiteit en een verankering in het werkveld speerpunten zijn. Ze
heeft campussen in Aalst, Brussel, Gent en Sint-Niklaas.
Voor meer info, surf naar www.odisee.be.
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