Activiteitenkalender 2022-2023
Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs
Het Steunpunt Inclusief Hoger onderwijs (SIHO) creëert een verbindend netwerk tussen de hogeronderwijsinstellingen waarin de
deskundigheid inzake inclusief hoger onderwijs continu en duurzaam wordt gedeeld en bevorderd.

Overlegmomenten
Via gerichte overlegmomenten faciliteert het SIHO uitwisseling en kennisdeling tussen de hogeronderwijsinstellingen rond verschillende
thema’s van inclusief onderwijs. De agendapunten vertrekken steeds vanuit gesignaleerde noden en opportuniteiten.

Inclusie - aanspreekpunten

Universeel ontwerp

Mentaal Welzijn

Dinsdag - 18.10.22 - 9.00-12.00 (online)
Dinsdag - 29.11.22 - 9.00-12.00 (Brussel)
Dinsdag - 14.02.23 - 9.00-12.00 (online)
Dinsdag - 25.04.23 - 9.00-12.00 (Brussel)

Donderdag - 27.10.22 - 13.00-16.00 (online)
Donderdag - 16.03.23 - 13.00-16.00 (Brussel)
Donderdag - 11.05.23 - 13.00-16.00 (online)

Dinsdag - 06.09.22 - 9.00-12.00 (Brussel)
Dinsdag - 22.11.22 - 9.00-12.00 (online)
Dinsdag - 28.02.23 - 9.00-12.00 (Brussel)
Dinsdag - 09.05.23 - 9.00-12.00 (online)

Inclusieve mobiliteit

Studentenbegeleiding

Dinsdag - 25.10.22 - 13.00-16.00 (online)
Dinsdag - 07.03.23 - 13.00-16.00 (Brussel)
Dinsdag - 16.05.23 - 13.00-16.00 (online)

Dinsdag - 04.10.2022 - 9.00-12.00 (online)
Dinsdag - 07.02.2023 - 9.00-12.00 (Brussel)
Dinsdag - 23.05.2023 - 9.00-12.00 (online)
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Verdiepende sessies
Via interactieve sessies diepen we samen met experten specifieke topics rond inclusief hoger onderwijs uit. Deelname is gratis, vooraf
inschrijven is verplicht.

Verdiepende sessies - semester 1
Dinsdag 11 oktober 2022

Dinsdag 8 november,
6 december, 20 december 2022

13-15u

13-15u30

Mentaal welzijn - Aan de slag met MoodSpace (online)
SIHO

Meer info en inschrijven

Universeel ontwerp: aandacht voor alle studenten (online)
SIHO

Meer info en inschrijven

Woensdag 9 november 2022

14-17u

Omgaan met studenten met psychische stoornissen (Brussel)
SIHO en prof. dr. Ronny Bruffaerts | KU Leuven

Meer info en inschrijven

Donderdag 10 november,
8 december, 22 december 2022

14-17u

ABC-traject: veerkracht versterken
SIHO | Impetus Academy

Meer info en inschrijven

Donderdag 17 november 2022

13-15u

Piekeren (online)
prof. dr. Filip Raes | KU Leuven

(Gent)

Meer info en inschrijven
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Verdiepende sessies - semester 2

Dinsdag 14 februari, 28 maart,
9 mei 2023

13-15u30

Universeel ontwerp: aandacht voor alle studenten (online)
SIHO

Meer info en inschrijven

Donderdag 16 februari, 30
maart 2023, dinsdag 9 mei
2023

13-16u

ABC-traject: veerkracht versterken (Brussel)
SIHO en Impetus Academy

Meer info en inschrijven

Dinsdag 21 februari 2023

13-15u

Mentaal welzijn - Aan de slag met MoodSpace (online)
SIHO

Meer info en inschrijven

Woensdag 15 maart 2023

14-17u

Omgaan met studenten met psychische stoornissen (Brussel)
SIHO en prof. dr. Ronny Bruffaerts | KU Leuven

Meer info en inschrijven

Dinsdag 18 april 2023

13-15u

Inclusie: stage en werkplekleren (online)
SIHO

Meer info en inschrijven

Woensdag 17 mei 2023

14-17u

Omgaan met studenten met psychische stoornissen (Brussel)
SIHO en prof. dr. Ronny Bruffaerts | KU Leuven

Meer info en inschrijven
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Symposium - save the date - 09.03.2023
Symposium Mentaal Welzijn Studenten - Donderdag 09.03.2023 - 09.30-17u - Brussel - in samenwerking met prof. dr. Ronny Bruffaerts (KU
Leuven) en prof. dr. Maarten Vansteenkiste (UGent). Detailinformatie programma beschikbaar begin oktober 2022 op MoodSpace.be en
siho.be

Advies, coaching en vorming
Het SIHO biedt ook op instellingsniveau advies, intervisie, coaching en vorming om inclusief onderwijs in het diversiteitsbeleid en de
onderwijspraktijk te verankeren.

Het vormingsaanbod bestaat uit workshops en vormingen over diversiteit, inclusie, stage, international mobiliteit, mentaal welzijn, redelijke
aanpassingen en universeel ontwerp. De vormingen zijn evidence based, conform het decretale kader, en sluiten aan op de dagelijkse praktijk
van docenten, stafmedewerkers, studentenbegeleiders en coaches. Vormingen die frequent worden aangevraagd en gratis door het SIHO
worden aangeboden, zijn:
●
●
●
●
●
●

Ondersteuningsmodel inclusief hoger onderwijs - sessies rond specifieke beperkingen
Redelijke aanpassingen: van beleid naar praktijk
Universeel ontwerp in onderwijs en dienstverlening
Inclusie: stage en werkplekleren
Inclusieve mobiliteit
Mentaal Welzijn - MoodSpace

Vormingen op maat voor andere thema's zijn mogelijk. Neem gerust contact op via info@siho.be om uw specifieke vraag te bespreken.
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