
Begrijpend 
lezen en 
studeren

Workshops voor 
studenten met 

dyslexie

Interesse?Inschrijven

Ben je student in het hoger onderwijs?

Heb je een diagnose dyslexie zonder 
bijkomende diagnoses? 

Ervaar je moeilijkheden met begrijpend 
lezen en studeren?

Ben je gemotiveerd om hier wat aan te 
veranderen?

Ben je bereid om deel te nemen aan 
een onderzoeksproject? Help je graag 
op die manier de noden van jongeren 
met dyslexie beter in kaart te brengen 
en wil je de kans voor workshops aan 
verminderd tarief niet missen?

Schrijf je dan nu in door de invulstrook 
in te vullen en op te sturen naar: 

Code | Expertisecentrum van Lessius 
t.a.v. Annelies Aerts
Jozef De Bomstraat 11
2018 Antwerpen

Je kunt ons je gegevens ook telefonisch 
(03/241.08.09) of via e-mail 
(code@lessius.eu) bezorgen.

Ook voor meer informatie of om te 
bevragen of deze workshops iets voor 
jou zijn, kun je via deze contactgegevens 
bij ons terecht.

Neem zeker ook een kijkje op 
www.codelessius.eu

Voornaam en naam

............................................................

Geboortedatum ..............................

Adres

............................................................

............................................................

GSM-nummer ...................................

E-mailadres

............................................................

Hogeschool of universiteit

............................................................

Jaar en Richting

............................................................

Ervaring met voorleessoftware? Ja / Neen

Zo ja: welke? ………………………………………

Ik wens deel te nemen aan de workshops in 
de periode:

 O oktober- november 2012
 O november - december 2012
 O maart - april 2013
 O april - mei 2013

Opgelet: het is mogelijk dat je voor de 
aanvang van de workshops 2 x 1 uur moet 
langskomen buiten je opgegeven periode. Code

COMMUNICATIE, ONTWIKKELING, 
DIENSTVERLENING EN EXPERTISE



Omdat de workshops kaderen in een 
wetenschappelijk onderzoek van Code, 
kun je aan gehalveerd tarief deelnemen 
(€125). Om zuivere resultaten te 
bekomen, hebben we wel een aantal 
verwachtingen van de deelnemers: 

• Je neemt deel aan de volledige 
reeks.

• Voor en na elke workshop en na 
de volledige reeks vul je een aantal 
vragenlijsten in.

• Je volgt geen andere 
studiebegeleiding zolang de 
workshops nog lopen.

Wij garanderen dat alle verzamelde 
gegevens vertrouwelijk worden 
behandeld.

• We starten met een workshop die 
je inzicht in wat dyslexie voor jou 
betekent, vergroot. 

• In de volgende workshops gaan we 
samen na wat jouw moeilijkheden 
zijn op het vlak van begrijpend 
lezen en studeren. 

• Je leert verschillende hulpmiddel-
en gebruiken om je leesmoeilijk-
heden te compenseren.

• We staan ook stil bij het studeren 
zonder hulpmiddelen. 

• Je oefent met je eigen  
studiemateriaal. 

• Je stelt een individueel studieplan 
op, gebaseerd op je ervaringen 
met de hulpmiddelen en je eigen 
sterke en zwakke kanten. 

We geven de workshops in kleine 
groepen van maximum zes 
deelnemers, in de lokalen van Code, 
Jozef De Bomstraat 11, Antwerpen. 

Op vraag van jouw studie- en 
studentenbegeleidingsdienst kunnen 
we de workshops ook op jouw 
school aanbieden. Hiervoor dient je 
studentenbegeleider contact op te 
nemen met Code via code@lessius.eu 
of 03/241.08.09.

De workshopreeks bestaat uit vijf 
sessies. De tijdsduur is afhankelijk van 
de sessie:
• sessie 1: 3 uur
• sessie 2: 3,5 uur
• sessie 3: 2,5 uur
• sessie 4: 2,5 uur
• sessie 5: 2 uur

Deelname aan gereduceerd tarief 
(€125 voor de 5 workshops)

De workshops vinden plaats in het 
academiejaar 2012-2013 en worden 
vier keer ingericht:  
• periode 1: oktober - november
• periode 2: november - december
• periode 3: maart - april
• periode 4: april - mei

Inschrijven kan tot:
• 17/09/2012 voor periode 1
• 15/10/2012 voor periode 2 
• 18/02/2013 voor periode 3 en 4

Code, een expertisecentrum van 
de Groep Gezondheid & Welzijn 
van Lessius, organiseert in het 
academiejaar 2012-2013 workshops 
begrijpend lezen en studeren voor 
studenten met dyslexie van het hoger 
onderwijs. 

Je leert er aan de ene kant het 
begrijpend lezen en aan de 
andere kant het studeren te 
vergemakkelijken. Daarnaast 
vergroten we je inzicht in wat dyslexie 
is en welke gevolgen het heeft. 

Je neemt tegelijkertijd deel aan een 
onderzoek waarin de werkzaamheid 
van de workshops verder onderzocht 
wordt en je kunt daarom op een 
voordelige manier deelnemen. Door 
jouw deelname aan dit onderzoek 
kunnen we de inhoud van de 
workshops nog beter afstemmen op 
de noden van jongeren met dyslexie.

Wat?

Voor alle studenten van het hoger 
onderwijs (hogeschool en universiteit) 

• met een diagnose dyslexie 
zonder bijkomende diagnoses;

• die problemen ondervinden 
met begrijpend en studerend 
lezen; 

• die gemotiveerd zijn om hier 
iets aan te veranderen. 

Voor wie?

Onderzoek?

Concreet?

Praktisch?


