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In deze nieuwsbrief plaatsen we de volgende onderwerpen in de kijker: 
 

 Nieuw: de CHC-scoringsmodule  

 Cognitieve gedragstherapie voor volwassenen met ADHD 

 Software voor leermoeilijkheden: enkele nuttige tips 

 Gezocht: studenten met een autismespectrumstoornis 

 Meer-TaalInZicht: naar een verantwoorde taaldiagnostiek bij meertalige 
kinderen 

 Vers van de pers: ‘Dyslexie en moderne vreemde talen’ 

 Vormingsaanbod 
 

Nieuw: de CHC-scoringsmodule 

Intelligentieonderzoek binnen de diagnostische praktijk gebeurt steeds vaker met 
het CHC-model (Cattell-Horn-Carroll). Omdat er cross-batterij gewerkt wordt, 
vraagt het scoren heel wat werk. Met de CHC-scoringsmodule kun je een 
automatische berekening laten maken van de brede cognitieve vaardigheden, met 
daarbij een visuele weergave van het cognitief profiel. Deze module is vanaf 28 
maart beschikbaar op het CHC-platform van het Psychodiagnostisch Centrum, 
opleiding Toegepaste Psychologie. 
 

 Lees meer 

Cognitieve gedragstherapie voor volwassenen met ADHD 

Vanaf september 2013 organiseert Code groepstherapie voor volwassenen met 
ADHD. Deze sessies zijn specifiek gericht op problemen met 
timemanagement, organisatie en planning. Daarnaast gaan we in op emoties 
en gedachten die de aanpak van deze problemen bemoeilijken. De methodiek 
die we hierbij hanteren, heeft bewezen positieve effecten.  
 
 

 Bekijk onze website of contacteer ons voor meer informatie  
 

Software voor leermoeilijkheden: enkele nuttige tips  

Wist je dat…? 
• je Kurzweil 3000 en Sprint Plus compatibel kunt maken met je Mac?  
• er ook gratis voorleeshulpmiddelen zijn? 
• Kurzweil 3000 sprekende rekenmachines bevat waarbij je onder andere je 
tussenstappen kunt volgen op een grote display? 
• er ook een gratis app bestaat van het overhoorprogramma WRTS?  
 

 Lees meer 
  

Gezocht: studenten met een autismespectrumstoornis  

http://www.codelessius.eu/code/nieuwsbrieven
http://www.codelessius.eu/nieuws
http://www.codelessius.eu/expertisegebieden/adhd/begeleiding
http://www.codelessius.eu/contact
http://www.codelessius.eu/nieuws/32


In oktober ging het Trabajo-project van start, dat zich richt op 
jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) die de overstap 
maken naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. Om meer zicht te 
krijgen op de uitdagingen waarvoor studenten met ASS in het hoger onderwijs 
staan, zijn wij specifiek op zoek naar eerstebachelorstudenten met ASS die 
een aantal psychologische testen willen afleggen, zoals een IQ-test, een 
onderzoek naar geheugen, persoonlijkheid, studiehouding en –motivatie, lees- 
en schrijfvaardigheid. 

 

 Meer informatie en inschrijven 
 

Meer-TaalInZicht: naar een verantwoorde taaldiagnostiek bij meertalige kinderen 

Code ontwikkelde een zelfstudie tot taalanalist voor sociaal tolken. Met deze 
opleiding kun je als sociaal tolk logopedisten ondersteunen in de taaldiagnostiek bij 
meertalige kinderen, meer bepaald op het vlak van taalanalyse in de verschillende 
thuistalen. Op die manier is een verantwoorde taaldiagnostiek bij deze doelgroep 
mogelijk en worden misdiagnoses vermeden.   
 
 

 Meer informatie 

 

Vers van de pers: ‘Dyslexie en moderne vreemde talen’ 

Wim Tops (verantwoordelijke onderzoek gedrags- en ontwikkelingsstoornissen op Code) 
schreef samen met Gitte Boons (leerkracht in het buitengewoon basisonderwijs) een boek 
over dyslexie en moderne vreemde talen. De auteurs reiken heldere en werkbare tips aan 
om in de dagelijkse (klas)praktijk aan de slag te gaan met kinderen met dyslexie en hen 
te helpen bij het realiseren van hun doelstellingen. Klik hier om meer te lezen. 

 

Workshops Sprint Plus, Kurzweil 3000 en het vormingsaanbod 

Voorleessoftware kan je helpen bij het voorlezen en schrijven van teksten – zowel in het 

Nederlands als in vreemde talen - en bij de verwerking van je leerstof. We organiseren 

afzonderlijke groepsworkshops voor Sprint Plus en Kurzweil 3000, zodat je kunt inschrijven 

voor het programma van jouw voorkeur. In beide workshops leer je alle functies van het 

programma gebruiken. Deze workshops worden dit academiejaar voor een laatste keer 

aangeboden op donderdag 23 mei en vrijdag 24 mei 2013 (zie hieronder). 

 
In onderstaand overzicht geven we je graag onze komende vormingen mee. Praktische 

informatie en het volledige vormingsaanbod vind je in onze brochure. 
 

 Datum | 06.05.2013 
 

Planning- en organisatievaardigheden bij jongeren met ADHD: van sterkte-
zwakteanalyse naar begeleiding 

  Informatie voormiddag en namiddag 

 Datum | 13.05.2013 
 

ADHD in het secundair en hoger onderwijs: faciliteiten, compenserende 
maatregelen en ondersteuningstips  

 Meer informatie  

 Datum | 24.05.2013 Diagnostiek van dyslexie bij jongvolwassenen: IDAA  

 Informatie voormiddag & namiddag 

 Data | 23.05.2013 en 
24.05.2013 
 

Workshops Sprint Plus en Kurzweil 3000 voor studenten hoger onderwijs 
met dyslexie 

  Informatie Sprint Plus & Kurzweil 3000 

  
 

http://www.codelessius.eu/nieuws/34
http://www.codelessius.eu/expertisegebieden/meertaligheid/research/meer-taalinzicht
http://www.codelessius.eu/nieuws/26
http://www.codelessius.eu/sites/www.codelessius.eu/files/media/CODE_VORMINGSAANBOD%202012-%202013_webs.pdf
http://www.codelessius.eu/kalender/177
http://www.codelessius.eu/kalender/178
http://www.codelessius.eu/kalender/179
http://www.codelessius.eu/kalender/173
http://www.codelessius.eu/kalender/174
http://www.codelessius.eu/kalender/236
http://www.codelessius.eu/kalender/240


 
 

Code is het multidisciplinaire expertisecentrum van Thomas More voor dyslexie en dyscalculie, ADHD en ASS, taal- en 
taalontwikkelingsstoornissen, en meertaligheid. Het centrum wil een brug slaan tussen wetenschappelijk onderzoek, 
hulp- en dienstverlening en is verbonden aan de Groep Gezondheid en Welzijn.  
Voor een algemene kennismaking met Code verwijzen we je graag naar www.codelessius.eu. 

 
  

K.H.Kempen en Lessius bundelen de krachten en worden more: Thomas More. 
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je eerder in ons relatiebestand bent opgenomen. Wens je deze nieuwsbrief niet meer te 
ontvangen, stuur dan een e-mail naar code@thomasmore.be met de boodschap ‘Uitschrijven nieuwsbrieven’. 
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