
 

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

• Code verwelkomt je op de Dag van de zorg 
• Terugblik op onze symposia 
• Meertaligheid, een troef: ook op jouw school? 
• KompASS voor jongeren met ASS 
• Komende vormingen en begeleidingssessies 

Code verwelkomt je op de Dag van de zorg 

Op zondag 16 maart, de Dag van de zorg, zet Code zijn deuren open voor het grote 
publiek. Benieuwd wat we hier allemaal doen, waarvoor je bij ons terecht kunt en 
wat ons inspireert? Kom ons dan zeker bezoeken! Tijdens onze open workshops kom 
je o.a. te weten hoe een diagnose dyslexie wordt gesteld, hoe je best omgaat met 
meertalige kinderen en jongeren, of hoe je jongeren met 
autismespectrumstoornissen kunt helpen bij hun studie- en beroepskeuzes. Maar ook 
met je eigen vragen kun je bij ons terecht. Je kunt gratis deelnemen en hoeft niet in 
te schrijven. Meer informatie 

Terugblik op onze symposia 

Time flies when you’re having fun! We mogen alweer terugblikken op onze symposia 
begin februari, waarvan een in samenwerking met Sig vzw. We danken alle sprekers, 
sponsors, alle medewerkers voor en achter de schermen en de meer dan 400 
aanwezigen om er twee inspirerende en blik-verruimende symposia van te maken! 
Voor wie het moest missen of voor wie graag even nageniet: je vindt hieronder een 
korte samenvatting van de dagen en via deze link enkele sfeerbeelden. 
 
Symposium Blik op onbeperkt! Jongvolwassenen voorbij hun functiebeperking 
 

Dag 1: Studeren met ADHD, ASS, dyslexie en dyscalculie 
Tijdens deze dag werden inzichten en adviezen voor de begeleiding van studenten met ADHD, ASS, dyslexie 
en dyscalculie in het hoger onderwijs aangereikt, om zo bij te dragen aan hun volwaardige participatie. Het 
startpunt van deze symposiumdag was het Facilio-onderzoeksproject dat Code i.s.m. KU Leuven uitvoert.  

Dag 2: Leven, studeren en werken met ASS 
Deze dag stond volledig in het teken van jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) en gaf 
deelnemers handvatten voor een effectievere begeleiding. Er waren boeiende bijdragen over het unieke 
profiel van jongvolwassenen met ASS, de bijkomende problemen waarmee ze te kampen hebben en de 
factoren die een invloed hebben op hun functioneren. Ook de website van Participate! en het TRABAJO-

onderzoeksproject van Code en KU Leuven kwamen aan bod. Dit project bracht 
het cognitief vaardigheidsprofiel van studenten met ASS in kaart en werkte KompASS 
uit, een concreet begeleidingsprogramma rond studie- en beroepskeuzebegeleiding. 
Meer informatie over KompASS vind je verder in deze nieuwsbrief. 
 
Symposium Meertalig, minder talig? Aan de slag met het nieuwe protocol voor 
taaldiagnostiek bij meertalige kinderen, i.s.m. Sig vzw 
 
Dit symposium dompelde de deelnemers onder in het diagnostisch proces bij 

meertaligen met taalproblemen en gaf zowel wetenschappelijke inzichten als praktische tips voor o.a. het 
anamnesegesprek, testafnames en taalanalyse met een taalanalist. Ook het project Meer-TaalInZicht (met 
steun van het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid) werd voorgesteld. Hierin worden experten in andere 
talen opgeleid tot taalanalisten. Wil je zelf met een taalanalist aan de slag wil gaan? Je vindt hun 
contactgegevens terug via de sociale kaart. 

http://www.codelessius.eu/node/768
http://www.codelessius.eu/nieuws
http://www.codelessius.eu/facilio
http://www.participate-autisme.be/
http://www.codelessius.eu/ASS
http://www.codelessius.eu/expertisegebieden/meertaligheid/research/meer-taalinzicht
http://www.codelessius.eu/node/771


 

Meertaligheid, een troef: ook op jouw school? 

Code startte het project Talenrijk@home met steun van het Impulsfonds voor het 
Migrantenbeleid. Hierin begeleiden we ouders in het geven van een rijk taalaanbod in 
de thuistaal en coachen we kleuterleerkrachten om talensensibiliserend te werken in 
de klas. Het doel is het vergroten van de kennis, vaardigheden en positieve attitude 
over meertaligheid. Voor dit project zijn we op zoek naar kleuterscholen die willen 
deelnemen aan het begeleidingsprogramma voor leerkrachten en ouders. Meer 
informatie 

  

KompASS voor jongeren met ASS 

Wat wil je later worden? Geen gemakkelijke vraag, al zeker niet voor jongeren met 
een autismespectrumstoornis (ASS). Bij het maken van een studie- of beroepskeuze 
word je geconfronteerd met heel wat keuzemogelijkheden, die voor een groot stuk 
onvoorspelbaar zijn en waarbij je beroep moet doen op je voorstellingsvermogen. 
Ook moet je zelfinzicht hebben in je eigen interesses en vaardigheden. Net met deze 
aspecten hebben jongeren met ASS het moeilijk.  
Daarom werd KompASS ontwikkeld, om jongeren te begeleiden in het maken van hun 
studie- of beroepskeuze. Download KompASS. 

 

Komende vormingen en begeleidingssesies 

 
Snelle beslissers kunnen nog inschrijven tot 03.03.2014 

“Leren lezen is zoveel meer”: suggesties voor effectief lees-
en spellingsonderwijs  

04.03.2014 

ADHD bij adolescenten en jongvolwassenen: van sterkte-
zwakteanalyse naar begeleiding  

07.03.2014 

 

                                 Later dit voorjaar: 

Intelligentieonderzoek bij meertaligen: aanpak en 
meerwaarde binnen de diagnostiek van leerstoornissen  

20.03.2014 

Wijzer op weg - een begeleidingsprogramma voor 
jongvolwassenen met leerproblemen: reeks 1 (28.03.2014 & 
01.04.2014) en reeks 2 (22.04.2014 & 25.04.2014) 

vanaf 28.03.2014  

Ondersteuning van studenten met ADHD, ASS en 
leerstoornissen in het hoger onderwijs  

14.04.2014 

Diagnostiek van taalstoornissen bij meertalige kinderen  29.04.2014 

Sterkte-zwakteanalyse in de diagnostiek van 
autismespectrumstoornissen bij jongvolwassenen  

08.05.2014 

Ouderbegeleiding bij (meer)talig opvoeden: praktische tips en 
aanpak  

23.05.2014 

 

 
Ben je op zoek naar meer inzichten of raad en daad bij een van onze expertisegebieden, maar vind je niet 
meteen een antwoord op je vragen in ons open aanbod aan vormingen? Dan kun je steeds geheel 
vrijblijvend informeren naar een vorming op maat, een studiedag voor het onderwijs of consultancy via 
onderstaande contactgegevens. 
 

 

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 taal-, leer-, en ontwikkelingsstoornissen. 
 
Voor een algemene kennismaking met Code verwijzen we je graag naar www.thomasmore.be/code.  

 
Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar andere geïnteresseerden.  
 
 Code | Expertisecentrum van Thomas More 

Gezondheid & Welzijn en Lerarenopleiding 

Jozef De Bomstraat 11 | BE-2018 Antwerpen 

Tel. + 32 (0)3 241 08 09 | code@thomasmore.be 

www.thomasmore.be/code 
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http://www.codelessius.eu/kalender/290
http://www.codelessius.eu/kalender/290
http://www.codelessius.eu/kalender/301
http://www.codelessius.eu/kalender/301
http://www.codelessius.eu/kalender/322
http://www.codelessius.eu/kalender/322
http://www.codelessius.eu/kalender/327
http://www.codelessius.eu/kalender/303
http://www.codelessius.eu/kalender/303
http://www.codelessius.eu/kalender/308
http://www.codelessius.eu/kalender/292
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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’. Inschrijven op 
onze nieuwsbrief kan hier. 

 
 

 
Vorige edities van onze nieuwsbrief  
Meer nieuws 

mailto:code@thomasmore.be
http://www.codelessius.eu/nieuwsbrief/inschrijven
http://www.codelessius.eu/code/nieuwsbrieven
http://www.codelessius.eu/nieuws

