
 

In deze nieuwsbrief plaatsen we de volgende onderwerpen in de kijker: 
 
• Activiteiten van Code 2014-2015 
• Vraag en antwoord: voorlezen aan kinderen met autisme 
• Multi SLI Malta 
• Terugblik Dag van de zorg 

Activiteiten van Code 2014-2015 

We stellen je graag onze gloednieuwe brochure voor met een overzicht van al onze activiteiten. Nieuw zijn 
onder meer de gratis infoavonden over ADHD, dyslexie, dyscalculie, ontwikkelingsdysfasie en meertalig 
opvoeden die we vanaf volgend jaar organiseren.  
 
Download onze brochure of vraag een papieren versie aan via telefoon (+ 32 (0)3 241 08 09) of via 
code@thomasmore.be. 
 
De afstand tussen wetenschappelijk onderzoek en het werkveld is vaak groot. Code wil een brug slaan 
tussen beiden. En daarvoor is tweerichtingsverkeer nodig: met ons onderzoek spelen we in op vragen en 
noden uit de praktijk én de resultaten van het onderzoek en de ontwikkelde materialen vloeien terug naar 
het werkveld (bv. via vormingen). Hier vind je een overzicht van onze lopende onderzoeksprojecten. Heb 
je zelf een suggestie voor onderzoek? Laat het ons weten en we bekijken de haalbaarheid graag.  
 
Code vertaalt wetenschappelijke inzichten naar een aanbod op het vlak van diagnostiek en begeleiding. 
Naast een betrouwbare, wetenschappelijk onderbouwde diagnose, richten we ons ook op het in kaart 
brengen van individuele sterktes en zwaktes. Code organiseert aangepaste begeleidingssessies en 
behandelingen, zowel individueel als in groep. Heb je interesse? Contacteer ons vrijblijvend voor meer 
informatie.  
 
Wil je op de hoogte blijven van recente evoluties op het vlak van wetenschappelijk onderzoek, diagnostiek, 
onderwijs en begeleiding? Code biedt een uitgebreid vormingsaanbod aan voor professionals in de zorg- en 
gezondheidssector en het onderwijs. Vind je in ons open aanbod niet wat je zoekt? Dan kunnen we je 
misschien helpen met een vorming op maat van jouw organisatie of een persoonlijk advies (consultancy). 
We horen het graag! 

Vraag en antwoord: voorlezen aan kinderen met autisme 

“Ik heb een kleuter met autisme in de klas. Zijn voorleesmomenten in groep ook voor 
hem aangewezen en hoe pak ik dat het beste aan?” (Juf Hilde, 3e kleuterklas). Met 
voorlezen aan kinderen open je veel deuren. Kan je als leerkracht die deuren openen 
voor alle kinderen en tegelijkertijd rekening houden met de specifieke noden van 
kinderen met autisme? Welke invloed heeft interactief voorlezen op kinderen met 
autisme? Lees ons antwoord hier. Heb je ook een vraag voor ons? Stel ze gerust en 
volg onze nieuwsbrieven. 

 

Multi SLI Malta 

Op 14 en 15 maart trokken vier medewerkers van Code en een collega uit de 
opleiding logopedie en audiologie naar Malta voor de tweede bijeenkomst van het 
GRUNDTVIG-project Multi SLI. Op deze vergadering met 20 experten uit heel Europa 
werd uitvoerig informatie uitgewisseld over diagnostiek bij meertalige kinderen met 
ontwikkelingsdysfasie. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 3 en 4 oktober 2014 
in Luxemburg. De focus ligt dan op ouderbetrokkenheid in therapie. Meer informatie 
over interessante uitwisselingen van dit project vind je hier.  

http://www.codelessius.eu/code/folders
mailto:code@thomasmore.be
http://www.codelessius.eu/node/635
http://www.codelessius.eu/hulpverlening-en-dienstverlening/diagnostiek
http://www.codelessius.eu/hulpverlening-en-dienstverlening/begeleiding
http://www.codelessius.eu/hulpverlening-en-dienstverlening/vorming/open-aanbod
http://www.codelessius.eu/hulpverlening-en-dienstverlening/vorming/vorming-op-vraag
http://www.codelessius.eu/hulpverlening-en-dienstverlening/consultancy
http://www.codelessius.eu/nieuws/59?page=1
http://www.codelessius.eu/expertisegebieden/meertaligheid/research/multiSLI


  

Terugblik Dag van de zorg 

Op zondag 16 maart 2014 nam Code deel aan de Dag van de Zorg, een dag waarop 
verschillende organisaties uit de zorgsector hun deuren openzetten. Bezoekers 
kwamen onder andere te weten hoe het voelt om anderstalig te zijn en wat mythes 
en waarheden zijn over dyslexie en ADHD. Het was een dag vol boeiende vragen en 
fijne gesprekken. Ons aanbod die dag en enkele sfeerbeelden vind je hier. 

 
 

 

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.code.thomasmore.be.  

 
Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar andere geïnteresseerden.  
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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’. Inschrijven op 
onze nieuwsbrief kan hier. 

 
 

 
Vorige edities van onze nieuwsbrief  
Meer nieuws 
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