
 

 

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan bod: 
• Het nieuwe vormingsaanbod van Code 
• Vraag en antwoord: het belang van buitenschoolse activiteiten voor de taalontwikkeling bij meertalige kinderen 
• Intelligentieonderzoek bij meertalige kinderen: Passen we de test aan? 
• Congres ‘Intelligentie in nieuwe banen!’ Het CHC-model onder de loep genomen 
• Burennieuws 
• Komende activiteiten 

Honger naar vorming? 

Bekijk hier onze brochure en laat je verleiden door ons nieuwe vormingsaanbod. Ben je 
psycholoog, logopedist, (ortho)pedagoog, CLB-medewerker, (zorg)leerkracht, docent, 
studentenbegeleider of taalcoach die houdt van de mix tussen onderzoek en praktijk? 
Schrijf je dan zeker in.  
Onderaan deze nieuwsbrief vind je alvast een voorsmaakje van de komende vormingen.  
 
Inschrijven doe je via onze Kalender op www.code.thomasmore.be.  
Interesse in een vorming op maat? Stuur dan een e-mail naar code@thomasmore.be.  

Vraag en antwoord: het belang van buitenschoolse activiteiten voor de taalontwikkeling 

"Wat is het belang van buitenschoolse activiteiten voor de taalontwikkeling bij meertalige 
kinderen? En welke rol spelen de ouders hierin? (Stef, leerlingenbegeleider)” Lees ons 
antwoord. Heb je nog specifieke vragen over meertalig opvoeden? Kom naar het Drongo 
Festival in Amsterdam op 27 september. We beantwoorden er je vragen graag aan de 
helpdesk van Meertalig.nl tussen 14u30 en 16u.  
 
Heb je ook een vraag voor Code? Laat het ons weten via code@thomasmore.be en mis 
onze volgende nieuwsbrief niet! 

Hoeveel poten heeft een vogel? Een olifant. 

Ezra heeft deze vraag uit een intelligentietest niet begrepen. Intelligentieonderzoek 
afnemen bij meertalige kinderen is dan ook niet evident. Zowel het begrijpen van vragen 
als het antwoorden in het Nederlands is niet eenvoudig voor hen. Mag je de vraag anders 
formuleren opdat Ezra deze wél begrijpt? Zou het haar helpen een prent te laten zien van 
een vogel? Bachelorproefonderzoek ging na of zulke testmodificaties een invloed hebben 
op de testresultaten.  
 
Lees meer over het onderzoek en de onderzoeksresultaten.  

 

Congres ‘Intelligentie in nieuwe banen!’ Het CHC-model onder de loep genomen 

Ontmoet op 5 en 6 februari 2015 nationale en internationale experten op het vlak van 
intelligentie en het CHC-model. Code en PDC organiseren een tweedaags congres vol 
lezingen en workshops. Niet te missen voor iedereen die begaan is met diagnostiek en 
intelligentie!  
 
Meer info, programma en inschrijven: www.thomasmore.be/chc-congres.  
 

  
 

http://www.code.thomasmore.be/sites/www.code.thomasmore.be/files/media/CODE_Algemene%20brochure%202014-15_web.pdf
http://www.code.thomasmore.be/kalender
http://www.code.thomasmore.be/
http://www.code.thomasmore.be/hulpverlening-en-dienstverlening/vorming/vorming-op-vraag
mailto:code@thomasmore.be
http://www.code.thomasmore.be/hulpverlening-en-dienstverlening/consultancy/vraag-en-antwoord
http://www.drongofestival.nl/
http://www.drongofestival.nl/
mailto:code@thomasmore.be
http://www.code.thomasmore.be/expertisegebieden/meertaligheid/research/intelligentieonderzoek-meertalige-kinderen
http://www.thomasmore.be/chc-congres


Burennieuws 

In deze nieuwe rubriek maken we plaats voor nieuws vanuit jouw organisatie. Wil je iets 
vertellen of aankondigen, laat het ons weten via code@thomasmore.be. Wij maken een 
selectie kenbaar in onze volgende nieuwsbrief. 
 
Jijzelf of iemand uit je omgeving kreeg een diagnose autisme. Hoe moet het nu verder? In 
de basiscursus Omgaan met autisme van de Vlaamse Vereniging Autisme zoek je samen 
met anderen naar de antwoorden op je vragen.  

 

Komende activiteiten 

 
In de kijker  
ADHD-studienamiddagen i.s.m. KU Leuven naar aanleiding van het nieuwe boek 
“(Jong)volwassenen met ADHD: Perspectieven op diagnostiek, behandeling en 
begeleiding vanuit wetenschap en praktijk” (verschijnt dit najaar bij uitgeverij 
Acco) 

21.01.2015 (Antwerpen) 
10.02.2015 (Leuven) 
 

Vormingstraject talenbeleid op kruissnelheid – download flyer vanaf 18.12.2014 

Meertalig opvoeden (exclusief voor taalprofessionals) i.s.m. De Taalsector – meer 
info en inschrijven 

27.11.2014 (Gent) 

  
Komende vormingen  
Recente wetenschappelijke inzichten in dyscalculie  23.10.2014 

Recente wetenschappelijke inzichten in dyslexie  23.10.2014 

Handelingsgerichte diagnostiek van dyslexie bij kinderen en jongeren  27.10.2014 

Handelingsgerichte diagnostiek van dyscalculie bij kinderen en jongeren  31.10.2014 

Wijzer op weg. Studeren en dyslexie (reeks 1)  vanaf 14.11.2014 
  
Komende begeleiding  
Cognitieve gedragstherapie voor volwassenen met ADHD - VOLZET vanaf 1.10.2014 

Wijzer op Weg. Studeren en dyslexie – Doelgericht werken aan studie- en 
schrijfvaardigheden voor studenten met dyslexie  

vanaf 7.10.2014 

 
Code biedt ook individuele behandeling voor leerlingen en studenten met ADHD. 
Interesse? Bekijk de folder. 

 

  
 

 
 

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 nu 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. 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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