
 

In deze nieuwsbrief staan de volgende onderwerpen in de kijker: 

 de stopzetting van de hulpverlening op Code 

 vraag en antwoord: hoe pak je de diagnostiek van ADHD aan? 

 de rol van taalanalisten in de diagnostiek bij meertalige kinderen 

 een terugkoppeling van het CHC-congres 2015 

 ADAPTI, een vragenlijst die vaardigheden van jongvolwassenen met ASS in kaart brengt 

 een stand van zaken van het GRUNDTVIG-project Multi-SLI 

 burennieuws 

 komende activiteiten 
 

Stopzetting hulpverlening Code 

Vorige maand las je in een extra nieuwsflash dat de hulpverlening (diagnostiek en 
begeleiding) eind juni stopt. Cliënten die al staan ingepland, worden uiteraard nog 
geholpen. Voor nieuwe cliënten zijn de plaatsen beperkt. Voorlopig heeft de 
stopzetting van de hulpverlening geen consequenties op ons vormingsaanbod, 
consultancyopdrachten of lopend onderzoek. We verkennen momenteel alle 
mogelijkheden om de activiteiten van Code te kunnen verder zetten en houden je 
hierover op de hoogte.  

Vraag en antwoord: diagnostiek van ADHD 

“Ik krijg vaak de vraag of er bij een leerling sprake is van ADHD. Wat is er van belang 
bij het stellen van de diagnose en wat is de rol van neuropsychologische testen 
hierbij?” (Ben, CLB-medewerker) Lees ons antwoord.  
 
Heb je ook een vraag voor Code? Laat het ons weten via code@thomasmore.be en mis 
de volgende nieuwsbrief niet! 

Ты понимаешь меня? 

Een taal onderzoeken die je zelf niet spreekt, is moeilijk. Nochtans is het 
noodzakelijk om bij meertalige kinderen met taalmoeilijkheden niet alleen het 
Nederlands te onderzoeken, maar ook de moedertaal van het kind. Een enge focus op 
het Nederlands leidt tot misdiagnoses. Dat illustreert de casus van Igor.  
 
Wil je je als logopedist verdiepen in de meertalige taaldiagnostiek? Beheers je zelf 
meerdere talen en wil je taalanalist worden? Schrijf je dan in voor de meerdaagse 
opleiding Taaldiagnostiek bij meertalige kinderen. 

 

Intelligentie in nieuwe banen! 

Op 5 en 6 februari organiseerden het Psychodiagnostisch Centrum (PDC) van de 
opleiding Toegepaste Psychologie en het expertisecentrum Code het congres 
‘Intelligentie in nieuwe banen! Het CHC-model onder de loep’. We verwelkomden 
meer dan 300 enthousiaste deelnemers vanuit verschillende werksettings (o.a. CLB’s, 
CAR’s, klinische praktijken, hogescholen, universiteiten, …). 25 deskundige sprekers 
deelden hun passie rond intelligentie met hen. Een kort verslag en enkele 
sfeerbeelden van dag 1 en dag 2 vind je hier terug. 
 

http://www.code.thomasmore.be/hulpverlening-en-dienstverlening/consultancy/vraag-en-antwoord
mailto:code@thomasmore.be
http://www.code.thomasmore.be/nieuws/66?page=1
http://www.code.thomasmore.be/sites/www.code.thomasmore.be/files/media/Flyer-taaldiagnostiek.pdf
http://www.code.thomasmore.be/CHC-congres-dag1
http://www.code.thomasmore.be/CHC-congres-dag2


  

ASS? Een uniek profiel. 

Iedereen is ervan overtuigd: als je jongvolwassenen met ASS begeleidt, vertrek je 
vanuit zijn of haar uniek profiel. Hier zicht op krijgen is echter een grote uitdaging. 
Daarom ontwikkelde Code ADAPTI, een vragenlijst die vaardigheden van 
jongvolwassenen met ASS in kaart brengt en zo aanknopingspunten biedt voor een 
gerichte begeleiding. Binnenkort verschijnt de vragenlijst bij uitgeverij Garant. 
 
 
 

Multi SLI ontmoet Stadsmuzikanten 

Het GRUNDTVIG-project Multi SLI rond de hulpverlening aan meertalige kinderen met 
ontwikkelingsdysfasie draait ondertussen op volle toeren. Eerder trokken we naar 
Luxemburg om uitvoerig te discussiëren over ouderbetrokkenheid. We wisselden ook 
informatie uit met een delegatie ouders die hun kinderen met ontwikkelingsdysfasie 
meertalig opvoeden. De voorbije week gingen we in Bremen dieper in op therapie bij 
deze kinderen en werkten we aan een position paper. Meer informatie vind je hier. 
 
 

Burennieuws 

De Vlaamse Vereniging Autisme organiseert opnieuw een reeks basiscursussen over 
omgaan met autisme. Ontdek het aanbod in de flyer. Schrijf je ook in voor hun thema-
avond over Type 9, een nieuw type buitengewoon onderwijs specifiek voor kinderen met 
autisme en een normale begaafdheid.  
 
 
 
 

 

Komende activiteiten 

 
Komende vormingen   
Handelingsgerichte taaldiagnostiek bij meertalige kinderen i.s.m. opleiding 
Logopedie & audiologie - VOLZET 

26.02.2015 

Nieuwe vormingsreeks ‘Wijzer op weg. Studeren & dyslexie’               17.03.2015 
Taaldiagnostiek bij meertalige kinderen – Traject diagnostiek voor logopedisten  22.04.2015 
Taaldiagnostiek bij meertalige kinderen – Traject taalanalyse voor tolken  22.04.2015 
Kunnen (universele) maatregelen tegemoet komen aan de noden van alle 
leerlingen uit de lagere school?  

27.04.2015 

Intelligentieonderzoek bij meertalige kinderen en jongeren  07.05.2015 
Meertaligheid in de kleuterklas: hoe de taalontwikkeling stimuleren?  07.05.2015  
Leren lezen is zoveel meer: aanvankelijk lezen en spellen effectief aanpakken  19.05.2015  
  
NIEUW! Infoavonden 

 
  

ADHD in de (jong)volwassenheid  05.03.2015  
*Ontwikkelingsdysfasie: de mondelinge taal in de war - VOLZET 02.04.2015*  
Dyscalculie? Daar had ik niet op gerekend!  23.04.2015  
Dyslexie, en dan?  21.05.2015  
*Ik wil mijn kind meertalig opvoeden. Maar hoe doe ik dat? (dag 1) 18.05.2015*  
*Ik wil mijn kind meertalig opvoeden. Maar hoe doe ik dat? (dag 2) 01.06.2015*  
  
* Deze infoavonden worden uitgevoerd met de steun van de Europese Commissie 
via de GRUNDTVIG-actie van het Europese Een Leven Lang Leren programma. 

 

 

  
  

Code is het multidisciplinaire expertisecentrum van Thomas More voor ontwikkeling en leren. Het centrum 
werkt rond de volgende thema’s: 

 Universeel onderwijs 

 Meertaligheid 

 Ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS, taal- en leerstoornissen) 

http://www.code.thomasmore.be/sites/www.code.thomasmore.be/files/media/ADAPTI.pdf
http://www.code.thomasmore.be/expertisegebieden/meertaligheid/research/multiSLI/positionpaper
http://www.code.thomasmore.be/expertisegebieden/meertaligheid/research/multiSLI
http://www.code.thomasmore.be/sites/www.code.thomasmore.be/files/media/flyer-basiscursus-autisme.pdf
http://www.code.thomasmore.be/kalender/457
http://www.code.thomasmore.be/kalender/457
http://www.code.thomasmore.be/kalender/408
http://www.code.thomasmore.be/kalender/479
http://www.code.thomasmore.be/kalender/480
http://www.code.thomasmore.be/kalender/454
http://www.code.thomasmore.be/kalender/454
http://www.code.thomasmore.be/kalender/448
http://www.code.thomasmore.be/kalender/455
http://www.code.thomasmore.be/kalender/453
http://www.code.thomasmore.be/kalender/424
http://www.code.thomasmore.be/kalender/429
http://www.code.thomasmore.be/kalender/425
http://www.code.thomasmore.be/kalender/426
http://www.code.thomasmore.be/kalender/427
http://www.code.thomasmore.be/kalender/428


We koppelen wetenschappelijk onderzoek aan onderwijs en praktijk in onze projecten, vormingen, diagnostiek, 
adviezen op maat en begeleiding.  
  
Voor een verdere kennismaking met Code verwijzen we je graag naar www.code.thomasmore.be. 
Volg Code ook op LinkedIn en Facebook. 

 
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 

http://www.code.thomasmore.be/
https://www.linkedin.com/company/2723893?trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1411127763685%2Ctas%3Aexpertise%20centre%20Code%2Cidx%3A1-1-1
https://www.facebook.com/Code.ThomasMoreBE
mailto:code@thomasmore.be
http://www.codelessius.eu/nieuwsbrief/inschrijven
http://www.codelessius.eu/code/nieuwsbrieven
http://www.codelessius.eu/nieuws

