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Op 17 februari 2022 vindt de Vlaams-Nederlandse Conferentie Onderzoek Sociaal Werk en 
Pedagogiek plaats, gehost door Fontys Hogeschool Pedagogiek (locatie Eindhoven of Tilburg). Het 
sociaal en pedagogische werk wordt in beide landen geconfronteerd met gelijkaardige uitdagingen, 
zoals diversiteit en inclusie, politisering van sociaal werk en overheden die de principes van 
marktwerking hebben omarmd. Zo ook het pedagogisch- en sociaalwerkonderzoek. De Vlaams-
Nederlandse conferentie wil het debat over de landsgrenzen stimuleren, door kennis uit te wisselen 
en samenwerking nader te verkennen en te verdiepen. 

 
  
PROGRAMMA 
  
  09.30 - 10.00 uur Inloop en registratie 
  10.00 - 10.15 uur Opening en welkom 
  10.15 - 11.00 uur Keynote door prof. dr. Sawitri Saharso 

‘Sociale rechtvaardigheid: cultuur versus sekse?’ 
  11.00 - 11.15 uur Pauze 
  11.15 - 12.30 uur Ronde 1: deelsessies 
  12.30 - 13.30 uur Lunch 
  13.30 - 14.45 uur Ronde 2: deelsessies 
  14.45 - 15.30 uur Lezing door Kim Dankoor 

‘Hedendaagse hiphop: tussen beperkend en bevrijdend’ 
  15.30 - 15.45 uur Pauze 
  15.45 - 16.30 uur Slotdebat o.l.v. Peter Raeymaeckers 
  17.00 - 18.00 uur Netwerkborrel 
  18.00 - 20.00 uur Diner (voor geïnteresseerden) 

 
  



THEMA’S 
  
Abstracts kunnen ingediend worden rondom de volgende thema’s 

• Sociale samenhang en belonging 
• Diversiteit, inclusie, transnationaliteit 
• Participatie van doelgroepen in onderzoek, beleid en praktijk 
• Politisering/democratisering van Sociaal Werk 
• Sociaal Werk en mensenrechten/kinderrechten 

  
RICHTLIJNEN VOOR JE ABSTRACT 
  
Voor de deelsessies zullen we clusters maken van max. 3 of 4 presentaties. Dit betekent dat je 10 
minuten hebt voor de presentatie en 5 minuten voor discussie.   

• Je kiest onder welk thema je jouw abstract wil indienen.  

• Je vat de inhoud van je presentatie samen in maximaal 300 woorden, in het Nederlands 
in MS Word. De samenvatting beschrijft de context en/of theoretisch kader van het 
onderzoek, het vraagstuk/onderzoeksvraag, het stadium waarin het onderzoek zich 
begeeft (elke fase kan interessant zijn) en licht een tipje van de sluier op over waarop 
je in de presentatie het accent legt. Louter een praktijkbeschrijving volstaat niet.   

• Welke vorm kies je voor je presentatie? We dagen de deelnemers uit om aansprekende 
presentatievormen te kiezen, al dan niet ondersteund met visuele/auditieve middelen.  

  
Je abstract kun je uiterlijk 15 november insturen naar het secretariaat van het Platform Lectoren 
Sociaal Werk: platformlectorensw@hr.nl  
  
DATUM EN LOCATIE 
  
Datum: 17 februari 2022 
De conferentie vindt plaats bij Fontys Hogeschool Pedagogiek in Tilburg of Eindhoven. De exacte 
locatie wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt via de nieuwspagina van de website Platform 
Lectoren Sociaal Werk 
  
AANMELDING EN KOSTEN 
  
Voor deelname wordt een eigen bijdrage gevraagd van 35 euro. 
Als afsluiting is er een gezamenlijk diner in buffetvorm, waarvoor een extra bijdrage van 25 euro 
wordt gevraagd. 
Aanmelden voor de conferentie kan tot en met 12 januari via deze LINK 
Na aanmelding ontvang je een bevestiging met de betaallink. 
  
BELANGRIJKE DATA 

  
• Deadline voor abstracts: 15 november 2021  
• Bericht over aanvaarding: week van 6 december 2021  
• Deadline voor aanmelding: 12 januari 2022  

  
CORONAMAATREGELEN 
  
Hoewel de organisatie ervan uitgaat dat de conferentie fysiek kan plaatsvinden zullen we indien 
noodzakelijk de conferentie aanpassen aan de dan geldende coronamaatregelen. 
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