WIJZER OP WEG. STUDEREN & DYSLEXIE
Begeleidingssessies
voor studenten van het
secundair en hoger
onderwijs

Beter studeren en schrijven
In het academiejaar 2013-2014
organiseert Code workshops
voor studenten met dyslexie
uit het secundair (vijfde en zesde
jaar) en hoger onderwijs. We
werken tijdens deze workshops
met het begeleidingsprogramma
Wijzer op weg. Studeren &
dyslexie.
Wijzer op Weg is een
begeleidingsprogramma
voor studenten met dyslexie.
Logopedisten en psychologen van
Code ontwikkelden dit programma
op basis van inzichten uit
wetenschappelijk onderzoek.

De werkzaamheid van begeleiding
met Wijzer op weg werd intussen
aangetoond.
We bieden Wijzer op Weg aan
als groepsworkshop. Je kan de
sessies ook individueel volgen,
maar onderzoek toont aan dat het
groepsgebeuren een meerwaarde
biedt. Door in contact te komen
met andere studenten met
dyslexie leer je namelijk heel
wat van elkaar. Het uitwisselen
van tips zorgt voor een extra
dynamiek.

WIJZER OP WEG
Module 1: Zelfwijzer
Wat is dyslexie en wat betekent
het voor jou? Dit is een workshop
die je inzicht hierin vergroot.
Je brengt je eigen sterke en
zwakkere punten in kaart, en dit
vormt de basis voor het uitbouwen
van je studiemethode. Zelfwijzer
bestaat uit één sessie van twee
uur.

Module 2: Studiewijzer
In deze sessies gaan we na
wat bij jou juist moeilijk loopt
tijdens het begrijpend lezen en
studeren. Van daaruit vertrekken
we om een individueel
studiepad uit te werken.
Je leert welke hulpmiddelen
(bv. voorleessoftware) er
bestaan en hoe je die inzet.
We oefenen samen strategieën
in op voorbeeldteksten, maar
je oefent vooral met je eigen
studiemateriaal (bv. een moeilijke
cursus). Tijdens deze sessies
bekijken we ook je studieplanning.
Studiewijzer bestaat uit vier
sessies van telkens twee uur.

Module 3: Schrijfwijzer
We stellen samen een individueel
schrijfpad op. Dit bevat alle
stappen die je moet doorlopen
bij het schrijven van papers
of verslagen. Je leert hoe je
een gestructureerde tekst kan
opstellen met minder spellingsen zinsbouwfouten en je
oefent dit op je eigen taken.
Ook hier leer je hulpmiddelen

(bv. woordvoorspellers)
gebruiken. Daarnaast bekijken
we hoe je een schrijfplanning kan
opstellen. Schrijfwijzer bestaat uit
vier sessies van telkens twee uur.
Bij Studiewijzer en Schrijfwijzer
is het gebruik van technologische
hulpmiddelen (zoals
Kurzweil 3000, Sprint Plus,
Wody of Dragon Naturally
Speaking) geïntegreerd. Je leert
werken met de hulpmiddelen
van jouw keuze, maar je kan ook
zonder aan de slag.
Doorheen de verschillende sessies
besteden we ook aandacht aan het
opstellen van een planning.

Kies zelf je traject
Je kan de modules combineren
volgens je eigen behoefte:
• Traject 1: Zelfwijzer +
Studiewijzer voor studenten
die hun studievaardigheden
willen verbeteren. Dit zijn in
totaal 5 sessies.
• Traject 2: Zelfwijzer +
Schrijfwijzer voor studenten
die hun schrijfvaardigheden
willen verbeteren. Dit zijn in
totaal 5 sessies.
• Traject 3: Zelfwijzer +

Studiewijzer + Schrijfwijzer
voor studenten die zowel hun
studie- als schrijfvaardigheden
willen verbeteren. Dit zijn in
totaal 9 sessies.

PRAKTISCHE INFO

Schrijfwijzer of allebei. Je vindt de
specifieke data hieronder.

Waar?

Kostprijs?

We geven de workshops in
kleine groepen van minimum
drie en maximum zes
studenten. Ze vinden plaats
op Code, expertisecentrum
van Thomas More, Jozef De
Bomstraat 11, 2018 Antwerpen.
Op vraag van studie- en
studentenbegeleidingsdiensten
organiseren we de sessies ook op
locatie.

De prijs voor traject 1 en 2
bedraagt 250 euro (5 sessies);
voor traject 3 betaal je 450
euro (9 sessies), materialen
inbegrepen. Vraag eventueel na
bij je studiebegeleidingsdienst of
er een mogelijkheid bestaat tot
bijdrage in de kostprijs.
Indien je de sessies individueel
volgt, hanteren we de tarieven
van het RIZIV, nl. € 21,75 per
half uur, met een eenmalige
dossierkost van € 35.

Hoe en wanneer?
Iedereen start met Zelfwijzer.
Nadien kies je Studiewijzer of
Secundair onderwijs

Hoger onderwijs

Periode 1:
• Zelfwijzer: 04/09/2013
• Studiewijzer: 11/09/2013 18/09/2013 - 25/09/2013 02/10/2013
• Schrijfwijzer: 09/10/2013 16/10/2013 - 23/10/2013 30/10/2013
 Van 14.30u tot 16.30u
Periode 2:
• Zelfwijzer: 15/01/2014
• Studiewijzer: 22/01/2014 29/01/2014 - 12/02/2014 19/02/2014
• Schrijfwijzer: 26/02/2014 12/03/2014 - 19/03/2014 26/03/2014
 Van 14u tot 16u

Periode 1:
• Zelfwijzer: 22/10/2013
• Studiewijzer: 29/10/2013 05/11/2013 - 12/11/2013 19/11/2013
• Schrijfwijzer: 26/11/2013 03/12/2013 - 10/12/2013 17/12/2013
 Van 14u tot 16u
Periode 2:
• Zelfwijzer: 20/02/2014
• Studiewijzer: 27/02/2014 06/03/2014 - 13/03/2014 20/03/2014
• Schrijfwijzer: 27/03/2014 03/04/2014 - 24/04/2014 08/05/2014
 Van 14u tot 16u

Wens je meer informatie? Neem contact met Ellen Meersschaert
(ellen.meersschaert@thomasmore.be) of op het nummer + 32 (0)3 241 08 09.

Inschrijven
Surf naar onze website www.thomasmore.be/code en schrijf je in via
de kalender (selecteer de datum van de zelfwijzer) of vul hieronder je
gegevens in en stuur de invulstrook naar: Code, t.a.v. Ellen Meersschaert,
Jozef De Bomstraat 11, 2018 Antwerpen. Voor meer informatie kan je Ellen
Meersschaert contacteren via e-mail (ellen.meersschaert@thomasmore.be)
of telefonisch (+32 (0)3 241 08 09).

Voornaam en naam...................................................................
Geboortedatum.........................................................................
Adres........................................................................................
E-mail.......................................................................................
School.......................................................................................
Jaar en richting.........................................................................
Welk traject wil je volgen?
□ Traject 1
□ Traject 2
□ Traject 3
Wanneer wil je de workshop volgen?
□ Periode 1 		
□ Secundair onderwijs
□ Periode 2 		
□ Hoger onderwijs

Voor algemene informatie over Code verwijzen we je graag door naar
onze website: www.thomasmore.be/code

Code is het multidisciplinaire expertisecentrum van
Thomas More voor ontwikkelen en leren. Het centrum
wil een brug slaan tussen wetenschappelijk onderzoek
en praktijk op het vlak van lezen, spellen en dyslexie,
rekenen en dyscalculie, ADHD en ASS, taalontwikkeling
en dysfasie, meertaligheid en taalbeleid.

www.thomasmore.be/code

Code | Expertisecentrum van Thomas More
Groep Gezondheid & Welzijn
Jozef De Bomstraat 11 | 2018 Antwerpen
tel. + 32 (0)3 241 08 09 | code@thomasmore.be

Code maakt deel uit van de Groep
Gezondheid en Welzijn van Thomas More

