
 

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

 Het Code-team 

 Planning- en organisatietraining voor studenten met ADHD 

 Informatiebrochure voor jongeren met dyslexie in een nieuw jasje 

 STU-DY-WIJZER: Begeleidingsprogramma voor studenten met dyslexie 

 Brochure ‘Meertaligheid, een troef’ 

 Vernieuwd aanbod begeleiding voor ouders van meertalige kinderen 

 Vormingen 
 

Het Code-team 

Bij de start van het nieuwe academiejaar stellen we je graag het Code-team voor. Het 
team bestaat uit specialisten op het vlak van dyslexie en dyscalculie, ADHD en ASS, taal 
en taalontwikkelingsstoornissen en meertaligheid.  
 
 Maak kennis met het volledige Code-team 
 

Planning- en organisatietraining voor studenten met ADHD 

Code en KU Leuven organiseren een individuele training ‘Planning en organisatie’ voor 
studenten uit het hoger onderwijs met ADHD. Het doel van de training is om studenten te 
leren hoe ze hun dagelijkse leven in het algemeen en hun studies in het bijzonder beter 
kunnen plannen en organiseren om meer succes te bereiken. 
 
Meer informatie en inschrijven 
 

Informatiebrochure voor jongeren met dyslexie in een nieuw jasje 

Code herwerkte de informatiebrochure voor ‘Jongeren met dyslexie’. Deze brochure 
biedt jongeren met dyslexie informatie over dyslexie, op hun maat. De jongere vindt 
er antwoorden op tal van vragen, zoals: Wat is dyslexie? Welke moeilijkheden kan 
een jongere met dyslexie ervaren? Hoe wordt de diagnose gesteld? Wat zijn de 
oorzaken van dyslexie? Welke vormen van ondersteuning en begeleiding zijn 
mogelijk? De brochure is binnenkort te verkrijgen.  
 
Bestelinformatie 

STU-DY-WIJZER: Begeleidingsprogramma voor studenten met dyslexie 

Code ontwikkelde STU-DY-WIJZER, een begeleidingsprogramma voor jongeren met 
dyslexie, gefocust op begrijpend lezen en studeren. We zijn op zoek naar studerende 
jongeren (hoger onderwijs) met een diagnose dyslexie die het 
begeleidingsprogramma willen volgen. Dankzij extra vrijgekomen projectfinanciering 
kunnen we de workshops momenteel volledig kosteloos aanbieden. Het programma 
kan op jouw vraag ook op locatie georganiseerd worden.  
 
Bekijk onze folder of contacteer ons voor meer informatie 

 

http://www.codelessius.eu/contact/team
http://www.codelessius.eu/expertisegebieden/adhd/begeleiding#training
http://www.codelessius.eu/code/folders
http://www.codelessius.eu/sites/www.codelessius.eu/files/media/20121003_BegeleidingDyslexie.pdf
http://www.codelessius.eu/contact


Brochure ‘Meertaligheid, een troef’ 

In het kader van een eindwerk maakte een studente voor Code een folder 
‘Meertaligheid, een troef’. In deze folder wordt meertalig opvoeden positief in 
beeld gebracht. We stellen hem ter beschikking op onze website.  
 
Download de folder 

  

Vernieuwd aanbod begeleiding voor ouders van meertalige kinderen 

Het begeleidingsaanbod voor ouders van meertalige kinderen is uitgebreid. Als 
ouder kan je niet enkel in groep begeleiding volgen, maar kan je nu ook bij Code 
terecht voor individuele begeleiding rond meertalig opvoeden. Als organisatie kan 
je deze ouderbegeleidingen ook bij jou in de buurt laten doorgaan. De volgende 
groepssessies op Code starten op 7 november. 
 
Meer informatie en de brochure 

 

Vormingen 

In onderstaand overzicht geven we je graag de vormingen uit ons open aanbod van het 
najaar 2012 mee. Deze vormingen zijn telkens opgebouwd uit een voormiddagsessie, 
gevolgd door een facultatieve verdiepende workshop in de namiddag. Praktische 
informatie en het volledige vormingsaanbod 2012-2013 vind je in onze brochure. Code 
ontwikkelde ook een vormingsaanbod voor pedagogische studiedagen binnen de 
verschillende expertisegebieden.  
 
Meer informatie 

 Datum | 8.10.12 Sterkte-zwakteanalyse in de diagnostiek van ADHD bij kinderen en 
jongeren: van cognitief vaardigheids-profiel tot gericht advies 

  Informatie voormiddag & namiddag 

 Datum | 19.10.12 
 

Handelingsgerichte diagnostiek van dyslexie bij kinderen en jongeren 

  Informatie voormiddag & namiddag 

 Datum | 20.11.12 
 

Diagnostiek van dyslexie bij meertaligen 

  Informatie voormiddag & namiddag 

  
  

Code is het multidisciplinaire expertisecentrum van Lessius 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/expertisegebieden/meertaligheid/research/meertaligheid-een-troef
http://www.codelessius.eu/expertisegebieden/meertaligheid/begeleiding
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/175
http://www.codelessius.eu/kalender/176
http://www.codelessius.eu/kalender/167
http://www.codelessius.eu/kalender/168
http://www.codelessius.eu/kalender/164
http://www.codelessius.eu/kalender/165
http://www.codelessius.eu/
mailto:code@lessius.eu

