
 

In deze nieuwsbrief plaatsen we de volgende onderwerpen in de kijker: 
 
• Publicatie IDAA: Testinstrument voor diagnostiek van dyslexie bij 16+ 
• Trabajo-project bij jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis 
• Begeleidingsprogramma voor jongeren met dyslexie vanaf 16 jaar 
• Facilio-project (Faciliteiten Interactie(f) Ondersteuningsinstrument) 
• Geen evidentie voor speciale ‘dyslexielettertypes’ 
• Vormingen 

 

Publicatie IDAA: Testinstrument voor diagnostiek van dyslexie bij 16+ 

IDAA is de eerste volledig computergestuurde test voor diagnostisch onderzoek naar 
dyslexie bij (jong)volwassenen in Nederland en Vlaanderen vanaf 16 jaar. IDAA staat 
voor 'Interactieve Dyslexietest Amsterdam-Antwerpen'. De test is ontwikkeld, 
genormeerd en gevalideerd op basis van experimenteel wetenschappelijk onderzoek 
aan de universiteit van Amsterdam. Dit gebeurde in samenwerking met Code en 
Muiswerk Educatief. 
 
 

 Meer informatie 

Trabajo-project bij jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis 

Met het Trabajo-project wil Code in kaart brengen welke specifieke behoeften 
jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis ervaren wanneer zij vanuit het 
secundair onderwijs de stap zetten naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. Op 
basis van de resultaten van het onderzoek zal een trajectbegeleiding worden 
uitgewerkt die focust op de individuele sterkte-zwakteanalyse van de jongvolwassene 
met ASS en op de aansluitende interventies op het vlak van studies en arbeid. 
 

 Meer informatie 

Begeleidingsprogramma voor jongeren met dyslexie vanaf 16 jaar 

Naast het begeleidingsprogramma voor studenten met dyslexie uit het hoger 
onderwijs, start Code in januari 2013 een nieuwe reeks workshops voor jongeren met 
dyslexie vanaf 16 jaar. Tijdens deze workshops leren de jongeren wat dyslexie is en 
voor hen betekent, verwerven ze inzicht in hun studievaardigheden en ontwikkelen 
ze leesstrategieën die ze met of zonder compenserende software kunnen toepassen 
op eigen studiemateriaal. Hiernaast komen ook schrijftechnieken, 
(zelf)teststrategieën en timemanagement aan bod. 
 

 Bekijk de informatie op de website of contacteer ons voor meer informatie. 
 

Facilio-project (Faciliteiten Interactie(f) Ondersteuningsinstrument) 

http://www.codelessius.eu/node/423
http://www.codelessius.eu/ASS
http://www.codelessius.eu/node/726
http://www.codelessius.eu/contact


Steeds meer studenten met een functiebeperking stromen door naar het hoger 
onderwijs. Om dit hoger onderwijs succesvol te kunnen doorlopen, hebben zij nood 
aan redelijke aanpassingen. In de huidige onderwijscontext schieten de onderwijs- en 
examenfaciliteiten vaak tekort. Met het FACILIO-project wil Code hieraan tegemoet 
komen door een ondersteuningsinstrument te ontwikkelen dat een juiste keuze van 
faciliteiten garandeert. We focussen hierbij op ADHD, ASS, dyscalculie en dyslexie. 
 

 Meer informatie  
  

Geen evidentie voor speciale ‘dyslexielettertypes’ 

Recent is er veel aandacht voor speciale ‘dyslexielettertypes’. Tot dusver is er echter 
geen wetenschappelijke onderbouwing voor het gebruik van lettertypes die speciaal 
ontworpen zijn voor personen met dyslexie. We bespreken o.a. de studie van Kuster, 
Braams & Bosman (2012) over het lettertype Dyslexie. Code adviseert om kritisch om 
te gaan met deze speciale lettertypes zolang niet bewezen is dat ze het leesgemak 
van lezers met dyslexie effectief bevorderen.  
 

 Lees het uitgebreide nieuwsbericht  

 

Vormingen 

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

informatie en het volledige vormingsaanbod 2012-2013 vind je in onze brochure. 

 
 
 
 
 

 Meer informatie  

 Datum | 24.01.2013 Handelingsgerichte diagnostiek van dyscalculie bij kinderen en jongeren 

  Informatie voormiddag & namiddag 

 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  

  
 

 
 

Code is het multidisciplinaire expertisecentrum van Thomas More voor dyslexie en dyscalculie, ADHD en ASS, 
taal en taalontwikkelingsstoornissen, en meertaligheid. Het centrum is verbonden aan de opleidingen 
logopedie en audiologie, en toegepaste psychologie en wil een brug slaan tussen wetenschappelijk onderzoek, 
hulp- en dienstverlening. 
 
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/facilio
http://www.codelessius.eu/nieuws/21?page=1
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/169
http://www.codelessius.eu/kalender/170
http://www.codelessius.eu/kalender/180
http://www.codelessius.eu/kalender/181
http://www.codelessius.eu/
mailto:code@lessius.eu

