
 

 

 
In deze nieuwsbrief plaatsen we de volgende onderwerpen in de kijker: 
 
• Onze beste wensen voor 2013! 
• Thuistaal op school: het mediadebat kritisch bekeken 
• Begeleidingsprogramma voor studenten met dyslexie: nieuwe deelnemers gezocht i.f.v. onderzoek 
• CHC-platform 
• Training Planning en organisatie voor studenten met ADHD 
• (Meer)talig opvoeden – begeleidingssessies voor een- en meertalige ouders 

 Vormingsaanbod 
 

Onze beste wensen voor 2013! 

 
Code wenst je een gelukkig en hoopvol 2013! 

 
Bedankt voor de fijne samenwerking! 

 

Thuistaal op school: het mediadebat kritisch bekeken 

Het voorbije jaar werd een mediadebat gevoerd over het omgaan met de thuistaal 
van anderstaligen op school. Code belicht deze mediaberichten vanuit recente 
wetenschappelijke inzichten. Hieruit blijkt het belang van een positieve houding van 
zowel de school als de thuisomgeving ten opzichte van alle talen, dus van zowel de 
thuistaal (talen) als het Nederlands. 
 
 

 Lees meer 

Begeleidingsprogramma voor studenten met dyslexie: nieuwe deelnemers gezocht i.f.v. onderzoek 

Code ontwikkelde STU-DY-WIJZER, een begeleidingsprogramma voor jongeren met 
dyslexie, gefocust op begrijpend lezen en studeren. We zijn ook in het tweede 
semester op zoek naar studerende jongeren (hoger onderwijs) met een diagnose 
dyslexie die het begeleidingsprogramma kosteloos willen volgen in het kader van 
wetenschappelijk onderzoek. De sessies kunnen op jouw vraag ook op locatie 
georganiseerd worden. 
 

 Bekijk onze website of contacteer ons voor meer informatie  
 

http://www.codelessius.eu/nieuws
http://www.codelessius.eu/node/725
http://www.codelessius.eu/contact


CHC-platform  

Binnen de diagnostische praktijk wordt voor intelligentieonderzoek steeds meer 
gebruik gemaakt van het CHC-model (Cattell-Horn-Carroll). Het Psychodiagnostisch 
Centrum (PDC), opleiding toegepaste psychologie van Thomas More creëerde een 
webpagina waarop informatie verschijnt over het CHC-model en het gebruik ervan in 
Vlaanderen. Dit CHC-platform is voor iedereen toegankelijk. Code ondersteunt dit 
interessante initiatief van het PDC. 
 

 Lees meer 
  

Training Planning en organisatie voor studenten met ADHD 

Code en KU Leuven organiseren een individuele training Planning en organisatie voor 
studenten uit het hoger onderwijs met ADHD. Het doel van de training is om 
studenten te leren hoe ze hun dagelijkse leven in het algemeen en hun studies in het 
bijzonder beter kunnen plannen en organiseren om meer succes te bereiken. 
 
 
 

 Meer informatie en inschrijven 
 

(Meer)talig opvoeden – begeleidingssessies voor een- en meertalige ouders 

Codes begeleidingsaanbod voor ouders van meertalige kinderen werd vernieuwd en 
uitgebreid. Naast extra sessies voor meertalige ouders, kunnen nu ook eentalige ouders 
deelnemen aan de begeleidingssessies. Code voorziet een standaardreeks van drie sessies 
voor een- en meertalige ouders die hun kind een goede taalbasis willen geven. De 
eerstvolgende reeks in groep start op 13 maart 2013 op Code.  
 
 

 Meer informatie 

 

Vormingsaanbod 

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

informatie en het volledige vormingsaanbod vind je in onze brochure. 

 
 
 
 
 

 Meer informatie  

 Datum | 19.02.2013 
 

Meertalige taalontwikkeling: inzichten in het normale 
ontwikkelingsverloop (voormiddag)  

  Meer informatie  

 Datum | 19.02.2013 
 

Ouderbegeleiding bij meertalige opvoeding: praktische tips en aanpak 
(namiddag) 

  Meer informatie  

 Datum | 15.03.2013 Diagnostiek van taalstoornissen bij meertalige kinderen 

  Informatie voormiddag & namiddag 

 Datum | 22.03.2013 
 

Dyslexie en ADHD  

  Informatie voormiddag & namiddag 

  
 

 
 

 

http://www.codelessius.eu/nieuws
http://www.codelessius.eu/expertisegebieden/adhd/begeleiding#training
http://www.codelessius.eu/expertisegebieden/taal_en_taalontwikkelingsstoornissen/begeleiding
http://www.codelessius.eu/sites/www.codelessius.eu/files/media/CODE_VORMINGSAANBOD%202012-%202013_webs.pdf
http://www.codelessius.eu/hulpverlening-en-dienstverlening/vorming
http://www.codelessius.eu/kalender/180
http://www.codelessius.eu/kalender/181
http://www.codelessius.eu/kalender/182
http://www.codelessius.eu/kalender/183
http://www.codelessius.eu/kalender/171
http://www.codelessius.eu/kalender/172


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 opleidingen logopedie en audiologie, en toegepaste psychologie. 
 
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@lessius.eu met de boodschap ‘Uitschrijven nieuwsbrieven’. 

 
 

 

http://www.codelessius.eu/
mailto:code@lessius.eu

