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HET BELCO PROGRAMMA

BELCO is het cultureel oriëntatieprogramma ontwikkeld door 
Fedasil, voor vluchtelingen die voldoen aan de voorwaarden 
voor hervestiging naar België.

Gedurende vier dagen volgen 20 tot 25 deelnemers de opleiding 
van BELCO die de medewerkers van Fedasil geven tijdens missies 
in de eerste asiellanden. Dit programma loopt na de identifica-
tie door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en 
de Staatlozen (CGVS) in het eerste asielland en enkele weken 
voor de transfer naar België. De deelnemers hebben zo de tijd 
om de informatie te verwerken en een doordachte beslissing te 
maken.

De BELCO-sessies behandelen tien specifieke thema’s en twee 
overkoepelende thema’s, namelijk:

Dit is een dynamische PDF,  

klik gerust op het  

symbool: i   Meer weten

Elk jaar verbindt België zich ertoe om een 
quotum van vluchtelingen met specifieke 
opvangbehoeften op te vangen. Samen met de 
nationale en internationale partners, beheert 
Fedasil de voorbereiding, de reis en de opvang van 
de geselecteerde vluchtelingen voor hervestiging 
in België. Deze personen zijn gevlucht uit hun 
herkomstland en worden overgebracht vanuit een 
land waar ze internationale bescherming hebben 
aangevraagd naar een derde land zoals België.
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AANPAK GERICHT OP DE DEELNEMERS  

De lesgever begeleidt het leerproces en zorgt ervoor dat de oplei-
ding aangepast is (inhoud, snelheid, verwachtingen over het 
leerparcours enz.) aan de deelnemers en hun specifieke kenmer-
ken. De verantwoordelijkheid van het leerproces ligt bij de 
deelnemers en de lesgever vertrekt van hun standpunt en hun 
interesses. Er wordt aandacht geschonken aan de grote verschei-
denheid onder de deelnemers (nationaliteit, herkomst, 
geloofsovertuiging, opleidingsniveau, alfabetiseringsgraad, inte-
resses, verwachtingen voor de toekomst, diverse zorgen enz.).

De BELCO-opleiding geeft informatie over de mentale processen 
die de hervestigde vluchtelingen eventueel kunnen doormaken 
wanneer ze naar een nieuw land worden hervestigd, de culturele 
schok en de nodige aanpassingen om zich thuis te voelen in hun 
nieuwe omgeving en dit via groepsreflectie en psycho-educatie.

De opleiding legt de nadruk op het beheer van verwachtingen van 
personen over hun toekomstig leven in België. Hierdoor krijgen ze 
de mogelijkheid om goed geïnformeerd een weldoordachte beslis-
sing te nemen over hun hervestiging (en die van hun familie). 

EEN GESLAAGD LEERPROCES

BELCO wil hen niet alleen “oriënte-
ren”, maar het aanpassings- en 
integratieproces aankaarten door 
specifieke kennis, vaardigheden en 
attitudes aan te leren om hervestigde 
vluchtelingen een geschikte opvang 
te garanderen.

Om tot een geslaagd leerproces te 
komen, investeert de lesgever in de 
band met de deelnemers. Hij stelt 
korte oefeningen voor die de groep 
nieuwe energie geeft of de interesse 
aanwakkert en die essentieel zijn om 
de groepscohesie te bevorderen.

De lesgever slaagt erin het juiste 
evenwicht te vinden tussen de deel-
nemers geruststellen over de 
toekomst en hen voorbereiden op 
een “worst case scenario” (bijvoor-
beeld, een huis krijgen dat ze te klein 
of te oud vinden, wachtlijsten voor 
medische afspraken of opleidingen, 
een beperkt budget, een lang aan-
passingsproces, een moeizame 
taalverwerving...).

Na elke activiteit voorziet de lesge-
ver een moment met de deelnemers 
om na te denken over wat gezegd is 
tijdens de activiteit en waarom de 
activiteit werd uitgevoerd.

DE OPLEIDING VERTREKT VANUIT HET STANDPUNT  
EN DE INTERESSES VAN DE HERVESTIGDE PERSONEN
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 DE BELCO HULPMIDDELEN

BELCO heeft een aantal specifieke communicatiemiddelen 
ontwikkeld om de hervestigde vluchtelingen een aangepaste 
opvang te bieden. 

DE BELCO OPLEIDING DUURT 4 DAGEN 

Een handboek                Audiogids 

Didactische koffer   Video
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WWW.HERVESTIGING.BE 

Hervestiging is een programma 
onder leiding van het Hoog 

Commissariaat voor de 
Vluchtelingen van de Verenigde 

Naties (HCR). Het omvat de 
selectie en de transfer van 

vluchtelingen vanuit een land 
waar zij bescherming hebben 

gezocht naar een ander land, dat 
aanvaardt om hen op te vangen 

als vluchtelingen.

Elk jaar legt de Belgische 
regering een quotum vast van 
te hervestigen vluchtelingen 
en bepaalt het de prioriteiten 

(nationaliteiten, eerste 
asiellanden, specifieke 

groepen...) op basis van een 
gezamenlijk voorstel van Fedasil 
en het CGVS, rekening houdend 

met de Europese prioriteiten.
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