
 

 

 
Beste heer 
Beste mevrouw  
 
Het academiejaar loopt stilaan ten einde, en daarmee ook de vormingskalender 2012-2013. In deze mailing 
stellen we je graag de allerlaatste studiedagen van dit schooljaar voor. Wens je meer info? Aarzel dan niet ons 
te contacteren. Wij helpen je graag verder. 
 

Diagnostiek van dyslexie bij jongvolwassenen: IDAA 
+ facultatieve verdiepende workshop in de namiddag 

De Interactieve Dyslexietest Amsterdam-Antwerpen (kortweg IDAA) is een nieuw 
computergestuurd testinstrument voor de diagnostiek van dyslexie bij 
jongvolwassenen (16+). Tijdens deze studiedag leer je de mogelijkheden van dit 
instrument kennen. Je leert in welke situaties de diagnose ‘dyslexie’ kan gesteld 
worden en welke adviezen je kan geven aan jongeren met lees- en/of 
spellingmoeilijkheden. 
 
 

 Sprekers: Ellen Meersschaert, logopediste binnen het team Leerstoornissen en dr. Astrid Geudens, 
psycholinguïste en directeur van Code 

 Doelgroep: hulpverleners 

 Datum: 24 mei 2013, van 09u30 tot 12u30, en van 13u30 tot 16u30  

 Locatie: Thomas More, Campus Carolus, Korte Nieuwstraat 33, 2000 Antwerpen 

 Groepsgrootte: max. 54 pers. 

 Kostprijs: € 50 (voormiddag) + € 40 (namiddagworkshop) 

 Inschrijven: online 
 

Planning- en organisatievaardigheden bij jongeren met ADHD: van sterkte-zwakteanalyse naar 
begeleiding + facultatieve verdiepende workshop in de namiddag  

Plannen en organiseren verloopt voor jongeren met ADHD vaak moeizaam. 
Tijdens deze vorming bespreken we tests en vragenlijsten die worden 
gebruikt om een sterkte-zwakteanalyse van het executief functioneren op te 
stellen. Daarnaast maak je uitgebreid kennis met de evidence-based training 
die werd ontwikkeld op maat van jongeren met ADHD om planning- en 
organisatievaardigheden te verbeteren.  
 
 

 

 Spreker: Caroline Bolckmans, psychologe binnen het team Gedrags- en Ontwikkelingsstoornissen 

 Doelgroep: hulpverleners 

 Datum: 6 mei 2013, van 09u30 tot 12u30, en van 13u30 tot 16u30  

 Locatie: Vormingscentrum Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent 

 Groepsgrootte: max. 50 pers. 

 Kostprijs: € 50 (voormiddag) + € 40 (namiddagworkshop) 

 Inschrijven: online 
 

http://www.codelessius.eu/kalender/173
http://www.codelessius.eu/kalender/177


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

Tijdens deze studiedag krijg je meer inzicht in de kenmerken en symptomen 
van ADHD. We reiken een ruim aanbod aan faciliteiten en compenserende 
maatregelen aan die je binnen het onderwijs en tijdens examens kan 
hanteren om studenten met ADHD zo goed mogelijk te ondersteunen en hen 
maximale ontplooiingskansen te bieden.  
 
 
 

 Spreker: Caroline Bolckmans, psychologe binnen het team Gedrags- en Ontwikkelingsstoornissen 

 Doelgroep: leerkrachten, docenten en studentenbegeleiders 

 Datum: 13 mei 2013, van 09u30 tot 12u30  

 Locatie: Thomas More, Campus Sint-Andries, Sint-Andriesstraat 2, 2000 Antwerpen 

 Groepsgrootte: max. 58 pers. 

 Kostprijs: € 50   

 Inschrijven: online 
 

 

Aandachtspunten bij de implementatie van begeleidingsinitiatieven voor leesproblemen: 
lezing door dr. Esther Steenbeek-Planting 

 

De effectiviteit van interventies voor leesproblemen aantonen is één zaak, maar 
hoe bereik je dat de verschillende settings voor onderwijs en begeleiding die 
beproefde interventies ook succesvol kunnen implementeren? Waar zitten de 
grootste belemmeringen en hoe haal je die weg? Op die vragen zal dr. Esther 
Steenbeek-Planting ingaan tijdens haar lezing ‘Succesfactoren en 
aandachtspunten bij implementatie van begeleidingsinitiatieven voor 
leesproblemen’, op 14 juni bij Code. Inschrijven is volledig kosteloos en kan 
weldra via deze link. 

 
 

 Spreker: dr. Esther Steenbeek–Planting, onderzoeker bij het Behavioural Science Institute van de 
Radboud Universiteit Nijmegen en projectmanager bij het expertisecentrum Nederlands 

 Doelgroep: directieleden, beleidsmakers, onderwijzend personeel, studie- en studentenbegeleiders 
uit het secundair en hoger onderwijs, en onderzoekers   

 Datum: 14 juni 2013, van 14 tot 15u 

 Locatie: Conferentiezaal, Campus Sanderus, Jozef de Bomstraat 11, 2018 Antwerpen 

 Kostprijs: geen – de lezing is gratis toegankelijk 

 Inschrijven: kan weldra online 
 

 

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’. 

 
 

 

http://www.codelessius.eu/kalender/179
http://www.codelessius.eu/kalender/279
http://www.codelessius.eu/kalender/279
http://www.codelessius.eu/
mailto:code@thomasmore.be

