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GALOP is de alumnivereniging van de opleiding 

Pedagogische Wetenschappen van de  Universiteit 

Gent en de opleiding Sociaal Werk georganiseerd door 

de  Associatie Universiteit Gent. 

 

Via deze nieuwsbrief word je uitgenodigd voor diverse 

activiteiten aan een voordelig tarief. Ook word je op de 

hoogte gehouden van wat reilt en zeilt aan de 

Universiteit Gent in het algemeen en aan de Faculteit 

Psychologie en Pedagogische Wetenschappen in het 

bijzonder. 

In deze nieuwsbrief: 

Activiteiten door en voor GALOP 

https://galop.ugent.be/


UGent stelt voor: 'Het Betere Werk', een podcast over hoe 

we ons werk werkbaar houden 

Last van stress op het werk? Slaag je er niet in om digitaal te deconnecteren? Hoe doe je aan zelfzorg? Is mijn job  

 

 

 

 

 

 

Aflevering 1: Wat als de batterij leeg is? Een genuanceerde     

blik op stress en burn-out. 

Aflevering 2: Is mijn job zinvol genoeg? Over het goede 

leven, onthaasten en flow 

Aflevering 3: Waarom één plus één drie is: de kunst van 

samenwerken en feedback geven 

 

Je kan alle afleveringen beluisteren 

via www.hetbeterewerkpodcast.be. 

Veel luisterplezier! Feedback is zeker welkom per mail 

naar trustpunt@ugent.be! 

 

 

DEBAT 

'Drugs, drugsbeleid en mensenrechten: De implicaties van een mensenrechtentoets voor de maatschappelijke 

aanpak van drugsfenomenen  

Manieren waarop de aanpak van drugsproblematiek in de samenleving 'mensenrechtenvriendelijk' kan worden 

hervormd. In veel landen over de hele wereld leiden de inspanningen om drugs te bestrijden tot ernstige schendingen 

van de mensenrechten: marteling en mishandeling door de politie, m assale opsluiting, buitengerechtelijke executies, 

willekeurige detentie en het weigeren van essentiële medicijnen en basisgezondheidsdiensten. De internationale 

drugsbestrijdingsorganisaties van de VN hebben weinig aandacht besteed aan de vraag of de inter nationale 

inspanningen op het gebied van drugsbestrijding wel in overeenstemming zijn met de bescherming van de 

mensenrechten, of met het effect van drugsbestrijdingsbeleid op de fundamentele mensenrechten. Sommige regeringen 

hebben een breed scala aan ernstige mensenrechtenschendingen gerechtvaardigd in naam van de strijd tegen drugs.  

07-10-2021 van 19:30 tot 21:00 in De Krook                                           

Meer info: https://hrrn.ugent.be/event/drugs-drugsbeleid-en-mensenrechten-de-implicaties-van-een-

mensenrechtentoets-voor-de-maatschappelijke-aanpak-van-drugsfenomenen/ 

 

http://www.hetbeterewerkpodcast.be/
mailto:trustpunt@ugent.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANRADERS 

THEATER 

BOY - KYOKO SCHOLIERS 

Wat doet het met iemand om op te groeien zonder een warm 

en veilig nest? Waar ligt de grens van loyaliteit aan de ouders? 

En kun je ontsnappen aan je achtergrond? De tienjarige jongen 

Boy zit in de klas als de politie hem komt halen. Hij weet niet 

waarom – alleen dat hij niet meer naar huis kan omdat hij in 

een ‘verontrustende situatie’ woont. Wat volgt is een lawine 

aan juridische, medische en emotionele argumenten die elk 

hun impact hebben op de jongen. 

8 en 9 oktober 2021 Gent (De Vooruit)  

Meer info: https://www.kyokoscholiers.be/content/boy  

 

DISSIDENT - LARA STAAL 

Vijf jongeren die op school bekendstaan als 

‘probleemgeval’ onderwijzen het publiek. Wat betekent 

het om voortdurend de uitzondering te zijn? En wat 

vertellen de huidige regels en verwachtingen in het 

secundair onderwijs ons over de heersende ideeën over 

succesvol burgerschap? Op wat voor manier wordt het 

huidige onderwijs bepaald door werkdruk, prestatiedrang 

en bureaucratie? Op welke manieren is onbewust racisme 

nog steeds bepalend voor wie tweede kansen krijgt en wie 

niet? Wat is er voor nodig om werkelijk te leren? En kan 

een docent meer zijn dan een doorgeefluik van kennis?  

Van 12 tot 18 november 2021 in NT Gent  

Meer info: 

https://www.ntgent.be/nl/producties/dissident-ntgent 

 

Rabot 2 - Simon Allemeersch 

Allemeersch ging voor Rabot 2 de mensen opzoeken waarmee hij ooit in de Rabotwijk 

samenwerkte om te kijken hoe het nu met hen gaat. Vanuit deze individuele verhalen die 

zich afspelen in alle hoeken van Vlaanderen – Gent, Brussel, Antwerpen, Genk, Oostende, 

het platteland van Oost-Vlaanderen – zoomt hij uit naar een groter verhaal over (het 

stigma van) hoogbouw, sociaal wonen, privébezit en rijkdom, stad versus platteland en 

andere ruimtelijke tegenstellingen. 

17 oktober 2021 in kunstencentrum Nona Mechelen 

 

LEZINGEN ENLIGHT webinar series: discussing diversity, 

inclusion and racism  

This webinar series provides an interactive platform to 

discuss and exchange best practices that foster 

diversity and encourage global citizenship.  

Diversity is a reality across Europe sparking debates on 

its meaning and its impacts on society. Concepts and 

movements like decolonisation, Black Lives Matter, and 

systemic racism underline the inherent dynamics of 

power. Universities, as institutions of knowledge 

committed to equality, have a lead role in empowering 

and supporting our staff and students  to engage in 

critical discussions on concepts challenging the 

orthodoxy. Equally, Universities today embody diversity 

with a community of students and staff from multiple 

identities, histories and geographies. The challenge of 

how to ensure respect, inclusion and safety of all 

members of this diverse community is today’s urgent 

priority moving commitment to equality, diversity and 

inclusion into concrete practices.  

21-10-2021 van 16:00 tot 17:30                                                             

Meer info: 

https://www.africaplatform.ugent.be/event/enlight-

webinar-series-discussing-diversity-inclusion-and-

racism 

Dekoloniseren. Herschrijf het verhaal, niet de geschiedenis.  

De oproep om te dekoloniseren klinkt steeds luider: 

geschiedenislessen, filosofieboeken, lectuurlijsten, musea, 

archieven, de canon. De koloniale geschiedenis leeft voort in de 

verhalen die we vertellen, in onze verbeelding, in onze kunst, en 

daardoor in ons cultureel geheugen die we doorgeven aan de 

volgende generaties. Dekoloniseren gaat niet over het 

herschrijven van de geschiedenis. Dekoloniseren gaat over het 

herschrijven van de verhalen die we vertellen over het verleden, 

en het perspectief dat we daarbij innemen.In haar inaugurele 

lezing vertelt de kersverse curator van de Humanities 

Academie, Warda El-Kaddouri, over de nood van dekoloniseren 

aan de universiteit.  

Haar lezing zal voorafgegaan worden door een getuigenis van 

UGent student Philsan Osman. 

7-10-2021 om 20u 

Meer info: 

https://humanitiesacademie.ugent.be/programma/cultuur/2021

-2022-lez001-dekoloniseren-herschrijf-het-verhaal-niet-de-

geschiedenis  

https://humanitiesacademie.ugent.be/programma/cultuur/2021-2022-lez001-dekoloniseren-herschrijf-het-verhaal-niet-de-geschiedenis
https://humanitiesacademie.ugent.be/programma/cultuur/2021-2022-lez001-dekoloniseren-herschrijf-het-verhaal-niet-de-geschiedenis
https://humanitiesacademie.ugent.be/programma/cultuur/2021-2022-lez001-dekoloniseren-herschrijf-het-verhaal-niet-de-geschiedenis

