code
Het multidisciplinaire
expertisecentrum van
Thomas More voor
ontwikkeling en leren

Code maakt deel uit van de
groep Gezondheid & Welzijn en
Lerarenopleiding van Thomas More.

CODE
Code is het multidisciplinaire expertisecentrum van
Thomas More voor ontwikkeling en leren. Het centrum
wil een brug slaan tussen wetenschappelijk onderzoek en
praktijk op het raakvlak van innovatief en inclusief onderwijs, meertaligheid en interculturaliteit, en ontwikkelingsstoornissen (ADHD & ASS, taal- en leerstoornissen).
Code is ontstaan uit een samenwerking tussen de opleidingen toegepaste psychologie en logopedie en audiologie en is verbonden aan de opleidingen en centra in de
Groep Gezondheid & Welzijn en de Lerarenopleiding van
Thomas More. Het kernteam van Code bestaat uit logopedisten, psychologen, taalkundigen, onderwijskundigen
en psychiaters. Het team werkt nauw samen met tal van
professionelen uit andere disciplines (zoals sociaal tolken, ICT-experts, sociaal ingenieurs).

Onze activiteiten situeren zich rond volgende expertises:

Innovatief
& inclusief
onderwijs

Ontwikkelingsstoornissen:

ADHD & ASS
Taal- & leerstoornissen

Meertaligheid &
interculturaliteit

OPDRACHT CODE

Praktijk in
gezondheid,
welzijn &
onderwijs

Wetenschappelijk
onderzoek

De expertiselijnen van Code zijn nauw verweven met
elkaar en lopen als een rode draad doorheen ons onderzoek en valorisatie, onze hulpverlening, vorming en
consultancy. Thema's zijn o.a.: leren vanuit een inclusief kader, onderzoekend leren in het onderwijs, lezen,
spellen en dyslexie, rekenen en dyscalculie, ADHD en
ASS, taalontwikkeling en ontwikkelingsdysfasie, met
hierbij specifieke aandacht voor de meertalige en interculturele context.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Vorming,
onderwijs &
consultancy

Code streeft naar een maximale wisselwerking
tussen wetenschappelijk onderzoek en praktijk van
gezondheid, welzijn en onderwijs. Wetenschappelijke
inzichten verkregen door onze onderzoekers
worden vertaald binnen ons aanbod van valorisatie,
hulpverlening, vorming en advies. Ons onderzoek
loopt in nauwe samenwerking met het werkveld, de
Associatie KU Leuven en andere onderzoekscentra in
binnen- en buitenland.

HULPVERLENING

VORMING, ONDERWIJS EN CONSULTANCY

Diagnostiek

Code wil zijn expertise delen met de zorg- en gezondheidssector, het onderwijs, het werkveld en beleid. We
doen dat in onderwijs, tijdens vormingen en door consultancy.

Code staat garant voor een wetenschappelijk onderbouwde diagnose op het vlak van lees- en spellingvaardigheden, mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden
in een meertalige context, rekenvaardigheden, ADHD
en verwante stoornissen. Daarbij staat een totaalbenadering van de cliënt centraal en geven we inzicht in
zowel sterktes als zwaktes. Diagnostiek vertrekt vanuit
de hulpvraag van elke cliënt en vormt de basis voor
individueel advies en handvatten voor begeleiding.

Behandeling

Code biedt intensieve behandeling, zowel individueel
als in groep. We bieden momenteel behandeling aan
adolescenten en (jong)volwassenen met dyslexie en
ADHD, en ook begeleiding aan ouders van meertalige
kinderen.

Vorming en onderwijs

In ons open aanbod aan vormingen kunnen
geïnteresseerden van diverse disciplines aansluiten.
Daarnaast verzorgen we ook vormingen specifiek op
maat van de aanvrager. Iedere twee jaar gaan we
tijdens een symposium dieper in op hot topics in
het werkveld en recente bevindingen daarover uit
onderzoek.

Consultancy

We beantwoorden specifieke vragen uit het werkveld
of werken concrete opdrachten uit. Heb je een vraag
rond één van onze expertisegebieden of wil je ondersteuning of advies bij de ontwikkeling van diagnostische
of begeleidingsprotocollen of van educatief materiaal,
dan bekijken we graag of we je verder kunnen helpen.

UITGANGSPUNTEN
Binnen onze centrale missie van maximale kruisbestuiving
tussen wetenschappelijk onderzoek, onderwijs & dienstverlening volgen we de volgende uitgangspunten:

Multidisciplinaire en transdisciplinaire expertise
We streven naar een maximale samenwerking tussen disciplines. Zo verenigt Code psychologische, logopedische,
psychiatrische, taalkundige en pedagogische inzichten en is
er nauwe samenwerking met de professionelen uit andere
disciplines.

Steunpunt voor onderwijs, werkveld en beleid
Code wil een steunpunt zijn voor onderwijs, werkveld en
beleid via vorming en consultancy, informatieve brochures
en educatieve werken, publicaties, sociale kaarten…

Vraaggestuurd werken en inspelen op noden
Code speelt in op vragen en richt het onderzoek en valorisatie op thema's die te weinig aandacht krijgen, maar maatschappelijk wel een belangrijke impact hebben.

Hulpverlening vanuit een totaalbenadering
Code biedt hulp op het vlak van diagnostiek en behandeling
voor zowel kinderen, adolescenten als (jong)volwassenen
en werkt hierbij vanuit het totaalprofiel van de cliënt.

www.thomasmore.be/code
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