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Op 14 en 15 september 2023 vindt de Vlaams-Nederlandse 

Conferentie Onderzoek Sociaal Werk en Pedagogiek 

plaats, gehost door Odisee Hogeschool (locatie Brussel).

Brussel is bij uitstek een stad die de vele gezichten 

van sociaal en pedagogisch werk laat zien. Armoede, 

uitsluiting en polarisatie zijn er zichtbaar aanwezig 

getuige onder andere het toegenomen aantal asielzoekers 

op straat en de incidenten tussen jongeren met 

migratieachtergrond en de Brusselse politie. 

Maar Brussel is ook een vindplaats voor de diversiteit 

aan veerkrachtmechanismen en (in)formele 

ondersteuningsinitiatieven die bestaan binnen het sociaal 

en pedagogisch werk. Elkaar ontmoeten in deze stad 

nodigt ons als onderzoekers uit om te debatteren over 

pertinente thema’s binnen het sociaal en pedagogisch 

werk zoals politisering en het waarborgen van mensen- 

en kinderrechten. 

En ook om kennis uit te wisselen over actuele 

uitdagingen zoals hybridisering, digitalisering en 

verduurzaming. Stedelijk sociaal en pedagogisch werk zal 

als een rode draad lopen doorheen deze conferentie.



VOORLOPIG PROGRAMMA
Donderdag 14 september (Campus Schaarbeek) 

09u30- 10u00 Inloop en registratie

10u00 - 10u15 Opening en welkom 

10u15 - 11u00 Keynote 

11u00 - 11u30  Pauze

11u30 - 13u00 Ronde 1: deelsessies/workshops/begeleide 

wandeling 

13u00 - 14u00 Lunch 

14u00 - 15u30 Ronde 2: deelsessies/workshops/begeleide 

wandeling

15u30 - 16u00 Pauze 

16u00 - 16u45 Brussels Intermezzo

16u45 - 18u00 Netwerkborrel

19u00  Diner (voor geïnteresseerden)

Vrijdag 15 september (Campus Brussel)

09u00 – 10u00 Wake Up Call

10u00 – 10u30 Pauze

10u30 – 12u30 Ronde 3: deelsessies/workshop/begeleide 

wandeling



THEMA’S
We nodigen abstracts voor onderzoekspresentaties en 
workshops/themawandelingen uit rondom de volgende 
thema’s: 

• Stedelijk sociaal en pedagogisch werk (o.a. 
community-based sociaal werk)

• Politisering/democratisering van sociaal en 
pedagogisch werk 

• Mensenrechten/kinderrechten en sociaal en 
pedagogisch werk

• Vermaatschappelijking van sociaal en pedagogisch 
werk

• Actuele uitdagingen in het (stedelijk) sociaal en 
pedagogisch werk (o.a. ecologisch sociaal werk, 
hybridisering, impactevaluatie en digitalisering)



RICHTLIJNEN VOOR  
JE ABSTRACT
• Je kiest onder welk thema je jouw abstract 

wil indienen en geeft aan of je een 
onderzoekspresentatie geeft dan wel een 
workshop/wandeling wil begeleiden.

• Je vat de inhoud van je presentatie of 
workshop/wandeling samen in maximaal 300 
woorden, in het Nederlands, in MS Word. 

• Het is mogelijk om met meerdere onderzoekers 
een symposium in te dienen. We bevelen aan 
om indien mogelijk een combinatie te maken 
van Vlaamse en Nederlandse abstracts.

• Een abstract voor een onderzoekspresentatie 
beschrijft de context en/of het theoretisch 
kader van het onderzoek, het vraagstuk/
de onderzoeksvraag, het stadium waarin 
het onderzoek zich bevindt (elke fase kan 
interessant zijn) en de focus van je presentatie. 
Louter een praktijkbeschrijving volstaat niet. 

Je abstract kun je uiterlijk 18 april indienen per 
mail bij platformlectorensw@hr.nl. Je krijgt 
bericht over aanvaarding in de week van 5 juni.


