
 

In deze nieuwsbrief staan de volgende onderwerpen in de kijker: 

 De laatste nieuwsbrief van Code 

 Vraag en antwoord: moeilijkheden bij tweetalig opvoeden 

 Hoe staan leerkrachten tegenover inclusief onderwijs? 

 Multi SLI wil wegen op het beleid 

 Is meertalige diagnostiek Chinees voor jou? 

 Nieuwe en geplande uitgaven van Code 

 Burennieuws 

 Vormingsaanvragen voor 2015-2016 
 

Het einde kroont het werk 

Dit is de laatste nieuwsbrief van Code. Met het einde van de hulpverlening, komt er na 
bijna 10 jaar een einde aan het huidige Code-verhaal. De opleidingen toegepaste 
psychologie en logopedie en audiologie zullen onze missie verderzetten en activiteiten 
en vragen opvolgen. Sommige collega’s zullen zo verder werken binnen hun expertise. 
Anderen slaan een nieuwe weg in. Maar het hart van Code neemt iedereen – hoe en 
waar dan ook – met zich mee. 
 
 
 

Wij bedanken jullie voor het vertrouwen in ons centrum. Omdat je mooie momenten moet koesteren, 
nodigen we je uit om je herinneringen aan Code te delen met ons via deze blog.  
 
Neem zeker ook een kijkje op onze herwerkte website waar je onder meer al onze publicaties terugvindt 
(van ontwikkelde materialen tot boeken en mediabijdragen).  

Vraag en antwoord: moeilijkheden bij het tweetalig opvoeden 

Wij voeden onze kinderen tweetalig (Frans/Nederlands) op. Ik, de vader, spreek 
altijd Frans met hen, dat is mijn moedertaal. Mijn vrouw spreekt Nederlands. 
Onderling spreken mijn vrouw en ik ook Nederlands. Hoe kan het dat onze kinderen 
beide talen perfect begrijpen, maar enkel spreken in het Nederlands? En hoe kan ik 
ervoor zorgen dat ze ook Frans leren spreken? (Louis, vader van drie kinderen) 
Lees ons antwoord.  
 
 

Hoe staan leerkrachten tegenover inclusief onderwijs? 

In een kleinschalig, verkennend onderzoek gingen we op zoek naar de attitude van 
leerkrachten tegenover inclusief onderwijs: Hoe denken leerkrachten over inclusief 
onderwijs? Hoe gaan ze ermee om? Zijn er bepaalde factoren die hun attitude 
beïnvloeden? Lees de resultaten hier.  
 
 
 
 
 

 
 
 

http://codethomasmore.weebly.com/
http://www.code.thomasmore.be/
http://www.code.thomasmore.be/code/archief/publicaties
http://www.code.thomasmore.be/code/archief/vraag-en-antwoord
http://www.code.thomasmore.be/sites/www.code.thomasmore.be/files/media/inclusief-onderwijs-attitudes-leerkrachten.pdf


Multi SLI wil wegen op het beleid 

Het GRUNDTVIG-project Multi SLI over de hulpverlening aan meertalige kinderen met 
een taalontwikkelingsstoornis werd succesvol afgerond. In het Nederlandse Sint-
Michiels-Gestel kwamen experts uit zeven landen samen om de position statement te 
finaliseren. Hiermee willen we de minimale vereisten voor een goede 
hulpverlening bij meertalige kinderen kenbaar maken aan hulpverleners en politici. 
Aanpassingen in het beleid zijn hiervoor noodzakelijk.  
  
 

  

Is meertalige diagnostiek Chinees voor jou? 

Taalbrug biedt je de oplossing! Via www.taalbrug.be/databank-afgestudeerden vind 
je vanaf begin juli de contactgegevens van nieuwe taalanalisten (onder meer voor 
Portugees, Engels, Turks, Russisch en Duits). Je kan er bovendien ook beroep doen op 
logopedisten met specifieke kennis van meertalige diagnostiek.  
 
Ben je logopedist of tolk en wil je zelf de cursus Handelingsgerichte taaldiagnostiek 
bij meertalige kinderen volgen? Klik dan voor meer informatie en inschrijven.  
 
 

ADAPTI te koop 

ADAPTI is een vragenlijst die de adaptieve vaardigheden van jongvolwassenen met 
ASS in kaart brengt. Als hulpverlener geeft het jou aanknopingspunten voor een 
begeleiding op maat. ADAPTI is nu te koop via Garant Uitgevers nv voor € 31,50.  
 
 
 
 
 
 

Binnenkort beschikbaar: 
 
TASP, Test geautomatiseerd spellen voor jongvolwassenen: bruikbaar als screeningsinstrument in het 
hoger onderwijs en als diagnostisch instrument in de diagnostiek van dyslexie. Eind oktober beschikbaar via 
Acco.  
 
Wijzer op Weg. Studeren & dyslexie: een wetenschappelijk onderbouwd begeleidingsprogramma voor 
jongeren met dyslexie (werkmap). Binnenkort beschikbaar via Abimo-Pelckmans.  
 
Wow! Een handig zakboekje: individueel zakboekje bij Wijzer op weg om tips en strategieën in te 
noteren. Binnenkort beschikbaar via Abimo-Pelckmans. 
 

Burennieuws 

Netwerkdag Lezen en laten lezen (door het Antwerps Netwerk Cultuursensitieve Zorg): 
25.06.2015. Een collega van Code neemt deel aan het panelgesprek.  
Studiedag Innovatief hoger onderwijs (door SIHO): 2.07.2015. Collega's van Code 
spreken er over hun ervaringen in de begeleiding van studenten met dyslexie. 
Autisme interdisciplinair (Garant25-Congres): 24.09.2015.  
Dyslexie in de levensloop (Garant25-congres): 20.10.2015.  
 
 
 

Vorming 

 
Met vragen voor vormingen op maat kan je het komende academiejaar blijvend 
contact opnemen via code@thomasmore.be. De verantwoordelijken voor 
dienstverlening van de opleidingen van Thomas More nemen deze vragen verder op. 
Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de opleidingen Logopedie en 
audiologie of Toegepaste psychologie. Enkele vormingen van Code zijn alvast 
opgenomen in hun open vormingsaanbod voor 2015-2016. 
 
 

 

http://www.code.thomasmore.be/sites/www.code.thomasmore.be/files/media/Position-statement-MULTI-SLI.pdf
http://www.taalbrug.be/databank-afgestudeerden
http://www.thomasmore.be/handelingsgerichte-taaldiagnostiek-bij-meertalige-kinderen-0
http://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?id=9789044132618
http://www.code.thomasmore.be/sites/www.code.thomasmore.be/files/media/De-kracht-van-lezen.pdf
http://www.siho.be/aanbod/innovatief-hoger-onderwijs/
http://www.maklu.be/nieuwsbrieven/garant25-autisme-interdisciplinair/uitnodiging.html
http://www.maklu.be/nieuwsbrieven/garant25-dyslexie-door-de-levensloop/uitnodiging.html
mailto:code@thomasmore.be
http://issuu.com/thomasmorebe/docs/brochure_pv_2015_final
http://issuu.com/thomasmorebe/docs/brochure_pv_2015_final
http://issuu.com/thomasmorebe/docs/levenslang_leren_brochure_tp_tm_ant


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) 
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.  
 
 Code | Expertisecentrum van Thomas More 

Jozef De Bomstraat 11 | BE-2018 Antwerpen 

Tel. + 32 (0)3 241 08 09 | code@thomasmore.be 

www.code.thomasmore.be 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je eerder in ons relatiebestand bent opgenomen.  

 
 

 
Vorige edities van onze nieuwsbrief  
 

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
http://www.codelessius.eu/code/nieuwsbrieven

