
 

 

In deze nieuwsbrief plaatsen we de volgende onderwerpen in de kijker: 
 
• Een sterkere band met de lerarenopleiding van Thomas More  
• Dag van de wetenschap – 24 november 2013 
• Symposia Code – 6 en 7 februari 2014 
• Van DSM-IV naar DSM-5: welke veranderingen houdt dit in voor ADHD? 
• Cognitieve gedragstherapie voor volwassenen met ADHD – vanaf 15 januari 2014 
• Software voor lees- en/of spellingsmoeilijkheden: oproep getuigenissen 
• Komende vormingen en begeleidingsreeksen 

Een sterkere band met de lerarenopleiding van Thomas More 

Code hecht veel belang aan de samenwerking met opleidingen en andere 
expertisecentra. Het centrum is ontstaan vanuit de opleidingen logopedie en 
audiologie en toegepaste psychologie van Thomas More. Dit academiejaar wordt de 
band tussen Code en de lerarenopleiding van Thomas More versterkt. We werken 
vanaf nu nauw samen, zowel op het vlak van onderzoek als de brug van onderzoek 
naar onderwijs.  
 
 
 

De samenwerking met de lerarenopleiding zal concreet vorm krijgen in huidige en toekomstige 
onderzoeksprojecten. Bevindingen uit deze en andere onderzoeksprojecten zullen vertaald worden in 
onderwijs en vorming. We stellen je tot slot heel graag ons multidisciplinaire team voor.  

Dag van de wetenschap – 24 november 2013 

Aanstaande zondag (24 november 2013) kan je ook op Thomas More wetenschap 
ontdekken en beleven in het kader van de Dag van de Wetenschap. Je kunt 
doorlopend (13u tot 16u) aan tal van activiteiten deelnemen op onze campus. 
Inschrijven is niet nodig en deelname is gratis. 

• een overzicht van de activiteiten waaraan je bij Code kan deelnemen. 
• een overzicht van alle activiteiten over heel Vlaanderen  

Symposia Code – 6 en 7 februari 2014 

We zetten onze symposia al eerder in de schijnwerpers, maar herinneren je er graag 
aan dat inschrijven aan verminderd tarief nog tot en met 5 december kan. Nog even 
een opfrisser: Op 6 en 7 februari 2014 organiseert Code het symposium Blik op 
onbeperkt! Jongvolwassenen voorbij hun functiebeperking. Daarnaast organiseren we 
in samenwerking met Sig vzw op 7 februari 2014 het symposium Meertalig, minder 
talig?   
 
 
 

Meer informatie en de volledige programma’s vind je op onze website: 
• Symposium Blik op onbeperkt! Jongvolwassenen voorbij hun functiebeperking 
• Symposium Meertalig, minder talig? 
• Download hier de flyers: symposium Blik op onbeperkt!, symposium Meertalig, minder talig? 

http://www.codelessius.eu/research/onderzoeksprojecten
http://www.codelessius.eu/hulpverlening-en-dienstverlening/vorming
http://www.codelessius.eu/contact/team
http://www.codelessius.eu/contact
http://www.codelessius.eu/node/767
http://www.dagvandewetenschap.be/
http://www.codelessius.eu/node/754
http://www.codelessius.eu/research/symposia/meertalig-minder-talig
http://www.codelessius.eu/sites/www.codelessius.eu/files/media/Flyer%20symposium%20Blik%20op%20onbeperkt_definitief_web.pdf
http://www.codelessius.eu/sites/www.codelessius.eu/files/media/Flyer%20Meertalig_definitief_web.pdf


 

Van DSM-IV naar DSM-5: welke veranderingen houdt dit in voor ADHD? 

De nieuwe versie van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-
5) verscheen in mei dit jaar. Enkele belangrijke diagnostische criteria van ADHD 
werden gewijzigd. De DSM-5 wil tegemoetkomen aan de kritiek dat de vorige versie 
onvoldoende handvatten bood om de diagnose ADHD te kunnen vaststellen bij 
volwassenen. De veranderingen zijn er dus voornamelijk op gericht om de criteria van 
de diagnose meer te laten aansluiten bij de ervaring van volwassenen met ADHD. 
Lees verder.  

  

Cognitieve gedragstherapie voor volwassenen met ADHD – vanaf 15 januari 2014 

Code biedt een nieuwe reeks cognitieve gedragstherapie in groep aan voor 
volwassenen met ADHD. We richten ons specifiek op problemen die volwassenen met 
ADHD ervaren bij timemanagement, organisatie en planning. Daarnaast gaan we in op 
de emoties en gedachten die de aanpak hiervan kunnen belemmeren. De 
groepstherapie bestaat uit 14 sessies die wekelijks plaatsvinden op woensdagavond 
van 18u30 tot 20u30 en gaat van start op 15 januari 2014. Meer informatie 

 

Software voor lees- en/of spellingsmoeilijkheden: oproep getuigenissen 

Gebruik jij voor je lees- en/of spellingsmoeilijkheden Sprint, Kurzweil, WoDy, Dragon of 
andere softwareprogramma’s en wil je je ervaringen graag met ons delen? Doe dit dan 
voor 15 december 2013 via deze link en maak zo kans op een exemplaar van onze 
brochure Jongeren met dyslexie. Het invullen van deze korte vragenlijst duurt ongeveer 
20 minuten. Wist je trouwens dat er in de afgelopen maanden een heleboel updates en 
vernieuwingen van deze softwareprogramma's op de markt zijn gekomen? Lees hierover 
meer bij de nieuwsitems op onze website. 

 

Komende vormingen en begeleidingssessies 

 
Vormingsaanbod december 2013 – januari 2014 

Handelingsgerichte diagnostiek van dyslexie en dyscalculie bij 
kinderen  

05.12.2013 

Handelingsgerichte diagnostiek van dyslexie en dyscalculie bij 
jongeren  

21.01.2014 

 

 
Begeleidingsaanbod december 2013 – januari 2014 

Softwaretraining Sprint Plus  05.12.2013 

Softwaretraining Kurzweil 3000  11.12.2013 

Wijzer op weg voor leerlingen met dyslexie uit het secundair 
onderwijs  

nieuwe reeks  
vanaf 15/01/2014 

Cognitieve gedragstherapie voor volwassenen met ADHD  nieuwe reeks  
vanaf 15/01/2014 

 

 
 

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.  
 
 

 

Thomas More, meer dan K.H.Kempen en Lessius 

 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je eerder in ons relatiebestand bent opgenomen. Wens je deze nieuwsbrief niet meer te 

http://www.codelessius.eu/nieuws/47
http://www.codelessius.eu/node/753
http://www.sprintplus.be/
http://www.sensotec.be/
http://www.sensotec.be/
http://netherlands.nuance.com/
http://lessius.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_3vMUmw1ZOqT2Jud
http://www.codelessius.eu/code/folders#dyslexie
http://www.codelessius.eu/nieuws
http://www.codelessius.eu/kalender/295
http://www.codelessius.eu/kalender/295
http://www.codelessius.eu/kalender/296
http://www.codelessius.eu/kalender/296
http://www.codelessius.eu/kalender/305
http://www.codelessius.eu/kalender/309
http://www.codelessius.eu/sites/www.codelessius.eu/files/media/WIJZER%20OP%20WEG_THOMAS%20MORE%20STIJL_def_web.pdf
http://www.codelessius.eu/sites/www.codelessius.eu/files/media/WIJZER%20OP%20WEG_THOMAS%20MORE%20STIJL_def_web.pdf
http://www.codelessius.eu/node/753
http://www.thomasmore.be/code


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

