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EEn brug tussEn wEtEnschappElijk 
ondErzoEk En praktijk

Code is het multidisciplinaire expertisecentrum van 
Thomas More voor ontwikkeling en leren. We zijn 
ontstaan uit de opleidingen toegepaste psychologie 
en logopedie en audiologie en werken nauw samen 
met de lerarenopleidingen en andere opleidingen en 
expertisecentra van Thomas More. 
De centrale missie van Code is een brug slaan tussen 
wetenschappelijk onderzoek en praktijk op het raakvlak 
van innovatief en inclusief onderwijs, meertaligheid en 
interculturaliteit, en ontwikkelingsstoornissen (ADHD & 
ASS, taal- en leerstoornissen): 

onzE opdracht 

De expertiselijnen van Code (innovatief en inclusief 
onderwijs, meertaligheid en interculturaliteit, en 
ontwikkelingsstoornissen) zijn met elkaar verweven 
en lopen als een rode draad doorheen ons onderzoek, 
onze hulpverlening en onze vorming en consultancy. 
Onderwerpen die ondermeer centraal staan zijn: 
leren vanuit een inclusief kader, onderzoekend leren 
in het onderwijs, lezen, spellen en dyslexie, rekenen 
en dyscalculie, ADHD en ASS, taalontwikkeling en 
ontwikkelingsdysfasie, met hierbij specifieke aandacht 
voor de meertalige en interculturele context. 

Vorming, 
onderwijs & 
consultancy

Wetenschappelijk 
onderzoek

Praktijk in 
gezondheid, 
welzijn & 
onderwijs

onzE uitgangspuntEn

Multidisciplinaire en transdisciplinaire expertise
We streven naar een maximale samenwerking 
tussen disciplines. Zo verenigt Code psychologische, 
logopedische, onderwijskundige, taalkundige en 
psychiatrische inzichten en is er nauwe samenwerking 
met andere disciplines.

steunpunt voor onderwijs, werkveld en beleid
Code wil een steunpunt zijn voor onderwijs, werkveld 
en beleid via vorming en consultancy, informatieve 
brochures en educatieve werken, publicaties, sociale 
kaarten…

Vraaggestuurd werken en inspelen op noden
We spelen in op vragen en noden uit het werk- en 
onderwijsveld. Het onderzoek richt zich op thema's 
die te weinig aandacht krijgen in wetenschappelijk 
onderzoek, maar maatschappelijk wel een belangrijke 
impact hebben.

hulpverlening vanuit een totaalbenadering
Met het oog op een onderbouwd sterkte-zwakte-profiel 
biedt Code diagnostiek aan voor zowel kinderen, 
adolescenten als (jong)volwassenen en behandeling 
voor  adolescenten en (jong)volwassenen.

CODE

Innovatief 
& inclusief 
onderwijs

Meertaligheid & 
interculturaliteit

Ontwikkelings-
stoornissen:
ADHD & ASS
Taal- & leerstoornissen
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EEn grEEp uit onzE 
ondErzoEksprojEctEn

• Ontwikkeling van adviesgerichte instrumenten voor 
de diagnostiek van leer- en ontwikkelingsstoornissen 
bij vergeten doelgroepen, bv.  Interactieve 
Dyslexietest Amsterdam-Antwerpen (IDAA) en 
Zelfrapportage Vragenlijst voor Aandachtsproblemen 
en Hyperactiviteit (ZVAH)

• Ontwikkeling en evaluatie van begeleidings-
programma’s voor verschillende doelgroepen, bv. 
Wijzer op weg. Studeren & dyslexie. en Talenrijk 
@ home, gericht op leerkrachten en ouders van 
meertalige kleuters. 

• Onderzoek naar effectieve faciliteiten voor studenten 
met een functiebeperking

• ASS in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt: 
ontwikkeling van Kompass, een studie- en 
beroepskeuzeprogramma voor studenten met ASS

• Inclusief hoger onderwijs: onderzoek naar het aanbod 
voor studenten met functiebeperkingen

Code werkt vraaggestuurd en richt het onderzoek op 
thema’s die te weinig aandacht krijgen. Onze projecten 
betrekken altijd meerdere disciplines, bv. logopedisten, 
psychologen, orthopedagogen, ...

Ons onderzoek loopt in nauwe samenwerking met 
het werkveld, de Associatie KU Leuven en andere 
onderzoekscentra in binnen- en buitenland.

We hechten veel belang aan het verspreiden van de 
resultaten van deze projecten, dit zowel via publicaties, 
symposia als folders en nieuwsbrieven.

Meer informatie: op www.code.thomasmore.be en via 
onze contactgegevens

Onderzoeksproject
Meer-TaalInZicht
Literatuuronderzoek,
materiaalontwikkeling,
kwaliteitscontrole

Opleiding Taalanalist

o.a. Vorming
Handelingsgerichte
taaldiagnostiek bij 
meertalige kinderen

Verantwoorde 
taaldiagnostiek 
bij meertalige 
kinderen

wEtEnschappElijk ondErzoEk tEn diEnstE Van hEt wErk- En ondErwijsVEld

Omdat nieuwe inzichten vaak moeilijk doorvloeien naar de praktijk streeft Code naar een maximale wisselwerking 
tussen theorie en praktijk. Het project MeerTaalInZicht illustreert deze wisselwerking:

(pagina 12)

Vorming, 
onderwijs & 
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onderwijs

www.code.thomasmore.be
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diagnostiEk

Code staat garant voor een betrouwbare, 
wetenschappelijk onderbouwde diagnose. Daarbij 
hebben we oog voor zowel de cliënt als de ruimere 
omgeving (thuiscontext/school/werk) en geven we  
inzicht in zowel sterktes als zwaktes. Diagnostiek 
vertrekt vanuit de hulpvraag van elke cliënt en vormt 
de basis voor individueel advies en handvatten/tips 
voor begeleiding. Er is een diagnostisch aanbod voor 
kinderen tot en met volwassenen.
Voor diagnostiek richt Code zich op:
• dyslexie en dyscalculie
• ADHD 
• ontwikkelingsdysfasie
• taal- en leerstoornissen in een meertalige context

Op Code wordt steeds de meest actuele 
wetenschappelijke kennis aangewend voor diagnostisch 
onderzoek en begeleiding. Binnen dit kader van 
wetenschappelijk verantwoord handelen – in het Engels 
Evidence Based Practice of afgekort EPB - brengen 
we klinische expertise, kennis uit wetenschappelijk 
onderzoek en voorkeuren en waarden van de cliënt 
samen. 

Meer informatie: op www.code.thomasmore.be en via 
onze contactgegevens

bEhandEling

individuele behandeling voor leerlingen/studenten met adhd
Van jongeren en jongvolwassenen in het secundair en hoger 
onderwijs wordt verwacht dat ze meer zelfstandig zijn, 
projecten tot een goed einde brengen en examens plannen. 
Deze individuele behandeling wil studenten met ADHD daarin 
ondersteunen. Tijdens de training werken de jongeren samen 
met de therapeut aan enkele individuele doelen die in de 
eerste plaats belangrijk zijn voor hun schoolloopbaan, maar 
daarnaast ook hun nut hebben in het dagelijkse leven.

doelgroep: jongeren met ADHD vanaf 14 jaar tot en 
met studenten uit het hoger onderwijs

groepstherapie voor volwassenen met adhd
Volwassenen met ADHD ervaren vaak problemen bij 
timemanagement, planning en organisatie, die met 
medicatie alleen niet worden verholpen. Wereldwijd zijn 
wetenschappers en hulpverleners het er over eens dat ook 
psycho-educatie en cognitieve gedragstherapie hierbij een 
hulpmiddel zijn. De groepstherapie voor volwassenen met 
ADHD richt zich specifiek op bovenstaande problemen. 
Daarnaast gaan we in op emoties en gedachten die de aanpak 
van bovenstaande moeilijkheden kunnen belemmeren.

doelgroep: volwassenen met ADHD

bEgElEidingssEssiEs

wijzer op weg. studeren & dyslexie
We werken tijdens deze workshops aan studie- en/of 
schrijfvaardigheden, timemanagement en psycho-educatie 
aan de hand van het wetenschappelijk onderbouwd 
begeleidingsprogramma "Wijzer op weg. Studeren & 
dyslexie". De student leert werken met de technologische 
hulpmiddelen van zijn keuze (zoals Kurzweil 3000, Sprint 
Plus, WoDy of Dragon Naturally Speaking), maar kan ook 
zonder aan de slag.

doelgroep: studenten met dyslexie uit het hoger 
onderwijs en uit de derde graad van het secundair 
onderwijs

Meertalig opvoeden
Code organiseert op aanvraag van scholen of organisaties 
begeleidingssessies in groep voor ouders over meertalig 
opvoeden. Hierbij komen volgende thema’s aan bod: belang 
van de moedertaal, meertalige taalontwikkeling en tips rond 
het stimuleren van elke taal. Heb je interesse of wens je 
meer informatie? Neem dan zeker contact met ons op.

doelgroep: scholen of organisaties die een 
begeleiding willen organiseren voor ouders over 
meertalig opvoeden

Vorming, 
onderwijs & 
consultancy

Wetenschappelijk 
onderzoek

Praktijk in 
gezondheid, 
welzijn & 
onderwijs

bEgElEiding

Code biedt een begeleidingsaanbod dat vertrekt vanuit de meest recente wetenschappelijke inzichten. We richten 
ons hierbij zowel op individuele behandeling als op groepsbegeleiding. Psycho-educatie maakt steeds een belangrijk 
deel uit van ons aanbod. Het doel van onze begeleiding is om de vaardigheden van de ouders, jongere of (jong)
volwassene te versterken en hen te stimuleren in het bereiken van persoonlijke doelstellingen.

www.code.thomasmore.be
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inFoaVondEn

Een diagnose, maar wat nu? Kinderen, jongeren, 
volwassenen en hun omgeving (ouders, familie, 
vrienden, collega’s, leerkrachten,…) blijven vaak met 
heel wat vragen zitten na het stellen van de diagnose. 
Code organiseert daarom enkele gratis infoavonden rond 
ADHD, dyscalculie, dyslexie en ontwikkelingsdysfasie, 
die toegankelijk zijn voor alle geïnteresseerden. 
Specifiek rond meertalig opvoeden organiseren we ook 
twee infoavonden. Inschrijven is vereist.

Meer informatie en inschrijven: een uitgebreide inhoud 
van elk van bovenstaande infoavonden, alsook alle 
praktische informatie en de mogelijkheid om in te 
schrijven, vind je terug in de Kalender op onze website 
(www.code.thomasmore.be).  

adhd in de (jong)volwassenheid
Tijdens deze infoavond gaan we in op vragen waarmee je als 
(jong)volwassene met ADHD of waarmee mensen uit je omgeving kunnen 
worstelen. Bijvoorbeeld: hoe ontstaat ADHD? Wat zijn de kenmerken in de 
volwassenheid? Hoe verschilt het van ADHD in de kindertijd? Wat kan ik er 
zelf aan doen en hoe kunnen anderen mij hierbij helpen? 

datum: donderdag 5 maart 2015 (19u00-21u00)
doelgroep: volwassenen met ADHD en hun 
omgeving (familie, vrienden, collega’s, 
etc.) en andere geïnteresseerden. Iedereen 
welkom

ontwikkelingsdysfasie: de mondelinge taal in de war
Ouders, leerkrachten en kinderen met ontwikkelingsdysfasie worstelen 
regelmatig met vragen. Bijvoorbeeld: Wat zijn de kenmerken van 
ontwikkelingsdysfasie? Hoe ontstaat het precies? Wat kunnen de 
gevolgen zijn voor het dagelijkse leven en tijdens het studeren voor 
een kind en hoe evolueert dit bij het ouder worden? Deze infoavond 
biedt antwoorden op je vragen.

datum: donderdag 2 april 2015 (19u00-21u00) 
doelgroep: ouders, familie en leerkrachten 
van kinderen met ontwikkelingsdysfasie en 
andere geïnteresseerden. Iedereen welkom.

dyscalculie? daar had ik niet op gerekend!
Dyscalculie roept bij ouders, leerkrachten en kinderen vaak vragen 
op. Bijvoorbeeld: Wat zijn precies de kenmerken van dyscalculie? Hoe 
ontstaat het? Hoe ga je er mee om en waar kan je best rekening mee 
houden? 

datum: donderdag 23 april 2015 (19u00-21u00)
doelgroep: ouders, familie en leerkrachten 
van kinderen met dyscalculie en andere 
geïnteresseerden. Iedereen welkom.

 dyslexie, en dan?
Deze infosessie is opgebouwd rond vragen waarmee je kan worstelen 
als je in aanraking komt dyslexie. Bijvoorbeeld: Wat zijn de kenmerken 
van dyslexie bij kinderen en hoe kunnen deze evolueren in de (jong)
volwassenheid? Hoe ontstaat dyslexie? Op welke manier ga je er best 
mee om?

datum: donderdag 21 mei 2015 (19u00-21u00)
doelgroep: (jong)volwassenen met dyslexie 
en hun omgeving; ouders en leerkrachten 
van kinderen met dyslexie en andere 
geïnteresseerden. Iedereen welkom.

ik wil mijn kind meertalig opvoeden. Maar hoe doe ik dat?

data: 
sessie 1: maandag 18 mei 2015 (19u00-21u00) 
sessie 2: maandag 1 juni 2015 (19u00-21u00) 
doelgroep: ouders van meertalige kinderen 
en andere geïnteresseerden. Iedereen 
welkom. 

Als je je kind meertalig wil opvoeden heb je vaak veel vragen: Zal mijn 
kind een (schoolse) achterstand hebben voor Nederlands omwille van 
de meertalige opvoeding? Praat ik daarom best alleen Nederlands met 
hem/haar? Hoe kan mijn kind dan toch zijn moedertaal verwerven, 
want die is toch ook belangrijk? In twee sessies gaan we in op deze 
vragen en geven we een heleboel tips over meertalig opvoeden.

www.code.thomasmore.be
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VorMing & ondErwijs

Ons open aanbod aan vormingen gaat in op nieuwe 
inzichten en noden en richt zich op professionals uit 
diverse disciplines. Daarnaast bieden we ook vormingen 
en onderwijs aan op vraag en op maat van jouw 
organisatie. Tijdens symposia en congressen gaan we 
dieper in op actuele thema's uit het werkveld en recente 
bevindingen daarover uit onderzoek.

VorMingEn in opEn aanbod 
(acadEMiEjaar 2014-2015)

Elk jaar stemmen we ons vormingsaanbod af op 
de nieuwe inzichten op het raakvlak van praktijk 
en wetenschappelijk onderzoek binnen onze 
expertisegebieden. 

We verzorgen vormingen rond recente wetenschappelijke 
inzichten, rond diagnostiek, en rond onderwijs & 
begeleiding. Hieronder volgt een overzicht van onze 
vormingen in open aanbod. 

Meer informatie over een specifieke vorming vind je 
bij de datum van de vorming in de kalender van onze 
website.

rEcEntE wEtEnschappElijkE inzichtEn

deze vormingen zijn gestoeld op de recentste inzichten uit (inter)nationaal onderzoek alsook uit onderzoek 
en praktijk binnen code zelf. op p. 4-5, pagina onderzoek vind je meer informatie rond het wetenschappelijk 
onderzoek binnen code.

recente wetenschappelijke inzichten in dyscalculie
Inzicht in recente wetenschappelijke bevindingen is essentieel om nieuwe 
evoluties in de praktijk van diagnostiek en begeleiding te begrijpen en 
te kunnen implementeren. Je verdiept je tijdens deze vorming in de 
nieuwste inzichten op het vlak van de algemene rekenontwikkeling en 
dyscalculie (o.a. definiëring, criteria, oorzaken en impact). Deze vorming 
biedt dan ook een ideaal vertrekpunt voor verdiepende en praktische 
vormingen rond dyscalculie. 

datum: donderdag 23 oktober 2014 (09u30-12u30)
doelgroep: hulpverleners en leerkrachten
tarief: € 50 (€ 90 in combinatie 
met de namiddagvorming “Recente 
wetenschappelijke inzichten in dyslexie”) 

recente wetenschappelijke inzichten in dyslexie
Na deze vorming ben je op de hoogte van de huidige 
wetenschappelijke inzichten rond de impact, definitie en criteria, 
oorzaken en kenmerken van dyslexie. De implicaties voor de praktijk 
vanuit de koppeling met de normale lees- en spellingsontwikkeling 
worden je duidelijk. Deze vorming is een ideaal vertrekpunt voor meer 
verdiepende en praktische vormingen rond dyslexie.

datum: donderdag 23 oktober 2014 (13u30-16u30)
doelgroep: hulpverleners en leerkrachten
tarief: € 50 (€ 90 in combinatie met 
de voormiddagvorming “Recente 
wetenschappelijke inzichten in dyscalculie”)

Vorming, 
onderwijs & 
consultancy

Wetenschappelijk 
onderzoek

Praktijk in 
gezondheid, 
welzijn & 
onderwijs

diagnostiEk

deze vormingen zijn geënt op de inzichten verkregen binnen de praktijk en het onderzoek rond diagnostiek op 
code. Maak kennis met de diagnostische praktijk van code op p. 6, pagina diagnostiek.  

handelingsgerichte diagnostiek van dyslexie bij kinderen en jongeren
Tijdens deze vorming doorloop je de volledige cyclus van een 
handelingsgericht diagnostisch onderzoek naar dyslexie bij kinderen 
en jongeren (14+). Je leert betrouwbare en valide testinstrumenten 
selecteren in overeenstemming met de nieuwe limitatieve lijst (RIZIV). 
Het opstellen van een logopedisch verslag volgens de RIZIV-richtlijnen 
voor zowel de zorgverzekeraar als de ouders, de school en andere 
hulpverleners komt uitgebreid aan bod.

datum: maandag 27 oktober 2014 (09u30-16u30)
doelgroep: hulpverleners betrokken bij 
diagnostiek van lees- en spellingsmoeilijkheden
tarief: € 90

handelingsgerichte diagnostiek van dyscalculie bij kinderen en jongeren 
De cyclus van een handelingsgericht diagnostisch onderzoek naar 
dyscalculie bij kinderen en jongeren (14+) heb je onder de knie na 
deze vorming. De selectie van betrouwbare, valide testinstrumenten 
volgens de nieuwe limitatieve lijst (RIZIV) en het opstellen van een 
logopedisch verslag voor zowel de zorgverzekeraar als de ouders, de 
school en andere hulpverleners, volgens de RIZIV-richtlijnen maken 
hier een belangrijk deel van uit. 

datum: vrijdag 31 oktober 2014 (09u30-16u30) 
doelgroep: hulpverleners betrokken bij 
diagnostiek van rekenmoeilijkheden
tarief: € 90
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intelligentieonderzoek bij meertalige kinderen en jongeren
Binnen faire diagnostiek van meertaligen is het intelligentieonderzoek 
zo taal- en cultuuronafhankelijk mogelijk. De talige en culturele 
component van intelligentietests verklein je door de juiste 
subtestkeuze, vertrekkende vanuit het CHC-model. Je leert een 
geoptimaliseerd IQ berekenen en werken met testmodificaties. 
Deze aanpassingen leiden tot een adequater beeld van het cognitief 
functioneren van meertaligen.

datum: donderdag 7 mei 2015 (09u30-12u30)
doelgroep: hulpverleners die 
intelligentieonderzoek afnemen bij 
meertaligen
tarief: € 50 (€ 90 in combinatie met de 
namiddagvorming “Meertaligheid in de 
kleuterklas: Hoe de taalontwikkeling 
stimuleren? (Talenrijk)”)

 

handelingsgerichte taaldiagnostiek bij meertalige kinderen 
Een multidisciplinaire, meertalige diagnostiek is cruciaal om het 
onderscheid te kunnen maken tussen een taalachterstand en een 
taalstoornis bij meertalige kinderen. Tijdens deze vorming doorlopen 
we de diagnostische cyclus van aanmeldingsfase tot advies op 
maat. We bespreken de beperkingen van klassieke taaltests voor 
deze doelgroep, laten je kennismaken met belangrijke alternatieve 
onderzoeksmethoden en met het werk van een taalanalist.

datum: donderdag 26 februari 2015 (09u30-16u30)
doelgroep: hulpverleners betrokken bij 
taaldiagnostiek bij meertaligen
tarief: € 80 
Extra info: Deze vorming wordt georganiseerd 
i.s.m. de opleiding logopedie en audiologie van 
Thomas More.

diagnostiek van adhd bij (jong)volwassenen
ADHD kent potentieel een levenslang verloop. Toch groeit pas recent 
de aandacht voor een verantwoorde diagnostiek van ADHD in de 
volwassenheid. Tijdens deze vorming doorloop je alle stappen van een 
handelingsgericht diagnostisch onderzoek van ADHD bij volwassenen, 
met ruime aandacht voor de selectie van betrouwbare en valide 
testinstrumenten. Na afloop heb je voldoende aangrijpingspunten 
voor een betrouwbare en valide diagnostiek en een gerationaliseerde 
adviesverlening.

datum: maandag 8 december 2014 (09u30-16u30) 
doelgroep: hulpverleners betrokken bij 
diagnostiek van ADHD bij volwassenen
tarief: € 90 

ondErwijs & bEgElEiding

de vormingen van code zijn gestoeld op de inzichten verkregen binnen het onderzoek en de praktijk van begeleiding, 
behandeling en onderwijs op code. Een kennismaking daarmee vind je op p. 7, pagina begeleiding.

wijzer op weg: studeren en dyslexie
Tijdens deze vormingssessies maken we je vertrouwd met de 
wetenschappelijke uitgangspunten en concrete materialen van het 
recent uitgegeven begeleidingsprogramma: ‘Wijzer op weg. Studeren & 
dyslexie’. In deze sessies leer je jongeren met dyslexie (16+) te begeleiden 
naar meer inzicht in eigen sterktes en zwaktes en leer je hoe je op 
basis daarvan hun zelfstandigheid bij begrijpend lezen en studeren, 
schrijfvaardigheid en planning kan stimuleren. 

data: 
reeks 1:
sessie 1: vrijdag 14 november 2014 (09u30-12u30)
sessie 2: vrijdag 21 november 2014 (09u30-12u30)
sessie 3: vrijdag 21 november 2014 (13u30-16u30)
reeks 2
sessie 1: dinsdag 17 maart 2015 (09u30-12u30)
sessie 2: dinsdag 24 maart 2015 (09u30-12u30)
sessie 3: dinsdag 24 maart 2015 (13u30-16u30)
doelgroep: studentenbegeleiders,  
(zorg)leerkrachten, logopedisten, 
psychologen, psychologisch consulenten, 
(ortho)pedagogen
tarief: € 50 per sessie; € 140 voor de 3 
sessies

talenbeleid op kruissnelheid: bruggen bouwen tussen secundair en hoger onderwijs

Zowel in secundair als in hoger onderwijs zijn er de laatste jaren heel 
wat taalbeleidsinitiatieven genomen. Om het beleid van deze twee 
onderwijsniveaus beter op elkaar te laten aansluiten, leren we in een 
reeks van drie sessies elkaars initiatieven en ervaringen kennen. De 
deelnemers maken kennis met talenbeleidsinitiatieven uit het hoger 
onderwijs en recent praktijkgericht (wetenschappelijk) onderzoek rond 
talenbeleid.

data: 
sessie 1: donderdag 18 december 2014 
(09u00-12u00)
sessie 2: donderdag 5 maart 2015 (09u00-12u00)
sessie 3: donderdag 21 mei 2015 (09u00-12u00)
doelgroep: leerkrachten derde graad 
secundair onderwijs (zorgleerkrachten, 
leerkrachten Nederlands, enz.), 
taalbeleidscoördinatoren & directie 
secundair onderwijs
tarief: € 140 voor de 3 sessies

studeren met adhd en ass in het secundair en hoger onderwijs
Studeren in het secundair en hoger onderwijs vormt een uitdaging, 
zeker voor jongeren met ADHD en ASS. Maar wat zijn de specifieke 
moeilijkheden waarmee zij worden geconfronteerd? Hoe kunnen we 
hier in de begeleiding en ondersteuning aan tegemoet komen? Naast de 
inzet van algemene aanpassingen (universeel ontwerp) en faciliteiten, 
maak je kennis met twee begeleidingsprogramma’s: een planning- 
en organisatietraining voor jongeren met ADHD en een studie- en 
beroepskeuzeprogramma voor jongeren met ASS.

datum: donderdag 12 februari 2015 (09u00-13u00)
doelgroep:  leerkrachten, docenten, Gon-
begeleiders, studiebegeleiders,  
CLB-medewerkers, zorgcoördinatoren, 
hulpverleners 
tarief: € 60
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"leren lezen is zoveel meer”: aanvankelijk lezen en spellen effectief aanpakken
Het proces van leren lezen en spellen 
moet van jongs af een goede start nemen. 
Maar hoe kunnen we aanvankelijk lezen en 
spellen versterken? Hoe kan je die basis in 
het eerste leerjaar, en voordien al, goed 
leggen? We focussen op de kernelementen 
van het leesproces o.b.v. inzichten vanuit 
wetenschappelijk onderzoek en gaan in op 
implicaties voor de dagelijkse (klas)praktijk. 
Aandacht voor het ruimere leesbeleid en 
concrete voorbeelden illustreren het geheel. 

datum: dinsdag 19 mei 2015 (09u30-12u30)
doelgroep: leerkrachten kleuter- en lager onderwijs, 
zorgcoördinatoren en beleidsmakers, logopedisten 
tarief: € 50
Extra info: In de namiddag biedt de opleiding logopedie en 
audiologie van Thomas More een vorming aan rond voortgezet 
lezen.

Meer informatie en inschrijven: een uitgebreide inhoud van elk van bovenstaande vormingen, alsook alle praktische infor-
matie en de mogelijkheid om in te schrijven, vind je terug in de Kalender op onze website (www.code.thomasmore.be). 
Vind je in bovenstaand aanbod niet wat je zoekt? Dan kunnen we misschien wel een vorming op maat van jouw or-
ganisatie verzorgen. Meer informatie hierover vind je op p. 16.

kunnen (universele) maatregelen tegemoet komen aan de noden van alle 
leerlingen uit de lagere school?
Het M-decreet verwacht dat leerkrachten inspelen 
op de onderwijsbehoeften van al hun leerlingen. 
We koppelen de haalbaarheid van het handelen 
binnen dit zorgcontinuüm aan het denkkader 
van het universeel ontwerp voor leren (UDL) 
en bekijken wat je (preventief) kan doen voor 
alle leerlingen. Hiernaast bekijken we enkele 
specifieke onderwijsbehoeften en individuele 
maatregelen of bijkomende hulp wanneer deze 
alsnog noodzakelijk zijn.

datum: maandag 27 april 2015 (09u30-16u30)
doelgroep: (zorg)leerkrachten uit het lager onderwijs
tarief: € 90

Meertaligheid in de kleuterklas: hoe de taalontwikkeling stimuleren? (talenrijk) 
Een rijk taalaanbod en een positieve houding 
ten opzichte van alle talen, zowel thuis als op 
school, zijn essentiële voorwaarden voor een 
goede taalontwikkeling van meertalige kleuters. 
In deze vorming leer je talensensibiliserend en 
taalstimulerend werken in de klas alsook ouders 
van meertalige kleuters betrekken en adviseren. 

datum: donderdag 7 mei 2015 (13u30-16u30)
doelgroep: kleuterleerkrachten en zorgleerkrachten
tarief: € 50 (€ 90 in combinatie met de voormiddagvorming 
“Intelligentieonderzoek bij meertalige kinderen en jongeren”) 

Vloeiend leren lezen: voortgezet lezen effectief aanpakken
we bespreken wetenschappelijk onderbouwde basisprincipes van effectieve didactiek die leidt tot vloeiend lezen. 
problemen ten aanzien van vloeiend lezen kunnen soms heel hardnekkig zijn. daarom verdiepen we ons in het 
hoe en waarom van deze hardnekkigheid en in door de wetenschap ondersteunde oplossingen die hier effectief op 
kunnen inspelen.
datum: dinsdag 19 mei 2015 (13u30-17u00)
doelgroep: logopedisten, leerkrachten kleuter- en lager onderwijs, zorgcoördinatoren en beleidsmakers
tarief: € 40
Meer informatie: www.thomasmore.be/lavorming
 
revalidatiepsychologie: toepassingen in de therapeutische of klinische context
psychologische principes zijn van belang bij verschillende revalidatieprocessen. je leert hoe je principes van de 
positieve psychologie kan integreren in je therapie en hoe je de motivatie tot gedragsverandering van je patiënten 
positief kan beïnvloeden. ook de rol van het gezin binnen het revalidatieproces komt aan bod. 
datum: vrijdag 28 november 2014 (13u30 – 17u00)
doelgroep: logopedisten, andere geïnteresseerden
tarief: € 40
Meer informatie: www.thomasmore.be/lavorming

De opleiding logopedie en audiologie van Thomas More biedt ook vormingen aan (zie www.thomasmore.be/lavorming), 
waaronder:

niEuw! gratis infoavonden voor iedereen (p.8-9)

www.code.thomasmore.be
www.thomasmore.be/lavorming
www.thomasmore.be/lavorming
www.thomasmore.be/lavorming
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VorMingEn & ondErwijs op Maat 

Vind je niet meteen een antwoord op je vragen in 
ons open vormingsaanbod? Code verzorgt vormingen 
specifiek op vraag en op maat van jouw organisatie 
(lagere, secundaire en hogescholen, CLB’s, ziekenhuizen, 
ouderverenigingen, opleidingscentra, etc.) en onderwijs 
kaderend binnen een opleiding (postgraduaten, 
bachelor-na-bacheloropleidingen, etc.). Deze kunnen op 
locatie worden gegeven. 
De inhoud van de vorming (alsook de praktische 
organisatie) wordt steeds afgestemd op de situatie, 
wensen en behoeften van jouw organisatie. Vormingen 
met betrekking tot de volgende thema’s zijn mogelijk: 
leren vanuit een inclusief kader, lezen, spellen en dyslexie, 
rekenen en dyscalculie, ADHD, ASS, taalontwikkeling 
en ontwikkelingsdysfasie, meertaligheid en taalbeleid. 
Ook bij vormingen en onderwijs op maat stemmen 
we af op de nieuwe inzichten op het raakvlak van 
praktijk en wetenschappelijk onderzoek binnen onze 
expertisegebieden.

Neem gerust geheel vrijblijvend contact met ons op 
voor meer informatie of om een idee te bespreken. 

consultancY

Ben je op zoek naar advies of ondersteuning rond één 
van onze expertisegebieden, dan bekijken we graag 
of we je verder kunnen helpen. We beantwoorden 
specifieke vragen uit het werkveld of werken concrete 
opdrachten uit en steunen daarbij op actuele inzichten 
uit de wetenschap en de praktijk. We bekijken de vraag 
of opdracht sterk inhoudelijk, creatief en vertrouwelijk. 
Bij de ontwikkeling van materiaal gaan we zoveel 
mogelijk uit van de noden van de gebruikers. We werken 
in opdracht van en in samenwerking met profit en non-
profit organisaties.

Een greep uit enkele van onze recente 
consultancyopdrachten

Advies en ondersteuning bij:
• de ontwikkeling en het gebruik van diagnostische 

protocollen
• het uitwerken van een onderbouwd zorgbeleid 
• het ontwikkelen van taalondersteunend materiaal 

en begeleidingsmateriaal voor studenten uit het 
hoger onderwijs

• ontwikkeling van educatieve uitgaven op het vlak 
van taal- en leesontwikkeling

• educatief materiaal, rekening houdend 
met moeilijkheden die taal-, leer- en/of 
ontwikkelingsstoornissen met zich mee kunnen 
brengen

• het handelen binnen een meertalige en 
interculturele context, in diagnostiek, begeleiding 
en/of onderwijs

Stel je vraag en wij bekijken hoe we je verder kunnen 
helpen. Onze contactgegevens vind je op p. 19.

congres ‘intelligentie in nieuwe 
banen!’

save the date 5 & 6 februari 2015!

Op 5 en 6 februari 2015 organiseren we samen met 
het psychodiagnostisch centrum en de expertisecel 
gezondheidspsychologie & psychopathologie van 
de opleiding toegepaste psychologie van Thomas 
More het congres ‘Intelligentie in nieuwe banen!’. Het 
congres biedt de unieke gelegenheid om nationale en 
internationale experten te ontmoeten op het gebied 
van intelligentie en het CHC-model. 

De eerste dag is opgebouwd uit plenaire sessies waarin 
internationale sprekers hun ervaringen met het CHC-
model presenteren. Tijdens de tweede dag kunnen 
de deelnemers kiezen uit verschillende workshops en 
symposia waarbij onderzoekers en deskundigen uit de 
praktijk uit de praktijk hun inzichten in en ervaringen 
met intelligentie en het CHC-model bespreken. 

Meer informatie over het congres ‘Intelligentie in 
nieuwe banen’: 
www.thomasmore.be/psychodiagnostisch-centrum  

Meer informatie over de (twee)jaarlijkse congressen of 
symposia van Code:  www.code.thomasmore.be

sYMposia En congrEssEn

www.thomasmore.be/psychodiagnostisch
www.code.thomasmore.be
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contact

Uitgebreide informatie over de activiteiten van Code vind je op onze website www.code.thomasmore.be.

Je kan ons ook altijd contacteren:
•	 per telefoon: + 32 (0)3 241 08 09 
•	 per e-mail: code@thomasmore.be 
• via ons afspraakformulier op onze website
• via een medewerker 

Een overzicht van onze medewerkers vind je op de teampagina van onze website.  
Check ook onze nieuwsbrief en website om op de hoogte te blijven van ons recentste nieuws en aankomende 
activiteiten. Inschrijven voor onze nieuwsbrief kan via de website.

Kom ons zeker een bezoekje brengen tijdens de volgende activiteiten:
• Wetenschap in de kijker: dinsdag 21 oktober, donderdag 23 oktober en vrijdag 24 oktober 2014 i.s.m. de opleiding 

toegepaste psychologie (www.wetenschapsweek.be) 
• Dag van de wetenschap: zondag 23 november 2014 (www.dagvandewetenschap.be) 
Informatie over deze en andere initiatieven, vind je ook steeds op onze website.

MEEr VorMingEn bij thoMas MorE

De professionele bacheloropleidingen en expertisecentra 
van Thomas More organiseren jaarlijks een ruim aanbod 
aan vormingen, studiedagen, workshops, cursussen, 
postgraduaten en symposia. 
Voor het doelpubliek van hulpverleners en leerkrachten 
worden interessante vormingen aangeboden door onder 
meer: 

permanente vorming toegepaste psychologie
www.thomasmore.be/tpvorming
Dit aanbod kent een grote diversiteit aan thema’s binnen de 
psychologische en pedagogische hulp- en dienstverlening. 
Mogelijke vormingsthema’s binnen de pedagogische 
en schoolse context zijn: hoogbegaafdheid, ADHD, 
faalangst, leerstoornissen en communicatie met ouders. 
Vormingen binnen de algemene professionele context 
zijn gericht op: communicatie, stressbestendigheid en 
samenwerking op het werk. Vormingsthema’s binnen de 
klinisch psychologische context zijn: traumaverwerking, 
motivationele gespreksvoering en intelligentiemeting.

permanente vorming logopedie en audiologie
www.thomasmore.be/lavorming 
Actuele thema’s waaronder meertaligheid, telelogopedie 
en dementie mag je verwachten in de vertrouwde 
vorm van een studiedag of workshop. Wil je je verder 
verdiepen in onderwerpen als verworven neurogene 
communicatiestoornissen of stotteren? Bekijk dan het 
nieuwe en ruime aanbod aan cursussen. Op zoek naar 
up-to-date expertise van stem? Dan is het internationale 
symposium wellicht iets voor jou. De opleiding logopedie 
en audiologie biedt ook drie postgraduaten aan rond 
stem, leerstoornissen en vloeiendheid.

donchecentrum
www.thomasmore.be/donchecentrum
www.donche.be
Onze voortdurend veranderende samenleving stelt 

steeds nieuwe uitdagingen aan het onderwijs. Ook het 
onderwijs zelf, als leef- en werkomgeving, is voortdurend 
in beweging. Vanuit de visie dat permanente vorming 
en levenslang leren een antwoord kan bieden op deze 
uitdagingen biedt het Donchecentrum een programma 
aan dat nauw aansluit bij de noden van de kinderen en 
de huidige ontwikkelingen in het onderwijs. 
Het aanbod van meer dan honderd nascholingen richt 
zich tot iedereen werkzaam in het onderwijs of actief 
betrokken bij het onderwijswerkveld.
Ook opvoeders, therapeuten (pmt, ergo, logo, kiné,... ), 
vormingswerkers, CLB-medewerkers, medewerkers van 
kinderdagverblijven en centra voor
naschoolse kinderopvang,… zijn welkom. 

Het Donchecentrum is verantwoordelijk voor nascholing 
en professionalisering in onderwijs verbonden aan de 
lerarenopleidingen van Thomas More op campus Turnhout 
en campus Vorselaar.

leon  
www.thomasmore.be/leon
Via een aanbod van meer dan honderd nascholingen 
en/of studiedagen werkt LeOn, kenniscentrum van 
de lerarenopleidingen van Thomas More in Mechelen 
mee aan de professionalisering van alle actoren 
uit het onderwijsveld. Daarin staan de diverse 
basiscompetenties van de leraren, zoals decretaal 
vastgelegd door de Vlaamse overheid, centraal. In het 
individueel gerichte aanbod wordt aandacht besteed 
aan: de leraar als begeleider van leerprocessen, de leraar 
als cultuurparticipant, de leraar als inhoudelijk expert, 
de leraar als innovator en onderzoeker, de leraar als 
opvoeder, de leraar als organisator, de leraar als partner 
van ouders, de leraar als partner van externen en de 
leraar als lid van een schoolteam. 

Meer informatie: Op www.thomasmore.be/opleidingen 
vind je alle informatie over de opleidingen en vormingen 
die Thomas More jou te bieden heeft.

www.code.thomasmore.be
mailto:code@thomasmore.be
www.thomasmore.be/tpvorming
www.thomasmore.be/lavorming
www.thomasmore.be/donchecentrum
www.donche.be
www.thomasmore.be/leon
www.thomasmore.be/opleidingen
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