
 
 

 

In deze nieuwsbrief staan de volgende onderwerpen in de kijker: 

 Inclusief of… universeel onderwijs? 

 Vraag en antwoord: Oefenen op lezen en spellen in het secundair onderwijs? 

 Publicatie nieuw boek rond ADHD 

 Dag van de wetenschap 

 Studeren met ASS, (g)een evidentie? 

 Burennieuws 

 Komende activiteiten 
 

Inclusief of… universeel onderwijs? 

Vanaf dit academiejaar trekt Code volop de kaart van inclusief onderwijs. Of is het … 
universeel onderwijs?  
Elke persoon verschilt van anderen op zeer veel verschillende vlakken. Het is dus 
belangrijk dat onderwijs op voorhand rekening houdt met een zo groot mogelijke 
diversiteit. Zo worden de aanpassingen achteraf beperkt én haalbaar. Universeel 
onderwijs dus: onderwijs voor iedereen en niet gericht op specifieke doelgroepen.  
 
We volgden een aantal studiedagen en vormingen. Hier vind je een korte 
samenvatting, praktische tips en links naar toegankelijke filmpjes en presentaties. 

Vraag en antwoord: Oefenen op lezen en spellen in het secundair onderwijs? 

“Ik begeleid veel leerlingen met dyslexie in het secundair onderwijs. Is het zinvol om 
bij hen te blijven inzetten op het remediëren van lezen en spellen?” (Mieke, 
logopedist). Remediëren is onontbeerlijk in de aanpak van dyslexie. Maar is dit ook 
nog zo in het secundair onderwijs? Lees ons antwoord. 
 
Heb je ook een vraag voor Code? Laat het ons weten via code@thomasmore.be en mis 
de volgende nieuwsbrief niet! 

Publicatie nieuw boek rond ADHD 

Op de boekenbeurs in Antwerpen stelde uitgeverij Acco het boek ‘Jongvolwassenen 
met ADHD’ voor. Dit boek, verschenen binnen de reeks Code Thomas More, is een gids 
voor iedereen die in zijn professionele of persoonlijke leven in aanraking komt met 
(jong)volwassenen met ADHD. 
 
 
 
 
 

Aanrader! 
Laat je inspireren door de auteurs van het boek en stel hen al je vragen tijdens twee boeiende 
studienamiddagen op woensdag 21 januari 2015 (Antwerpen) en dinsdag 10 februari 2015 (Leuven). 
Deelnemen aan een studienamiddag kost 25 euro. Deelnemers krijgen de kans om het boek met 15% korting 
aan te kopen. 
 

http://www.code.thomasmore.be/nieuws/65?page=1
http://www.code.thomasmore.be/hulpverlening-en-dienstverlening/consultancy/vraag-en-antwoord
mailto:code@thomasmore.be
http://www.code.thomasmore.be/sites/www.code.thomasmore.be/files/media/boek-jongvolw-adhd.pdf
http://www.code.thomasmore.be/sites/www.code.thomasmore.be/files/media/boek-jongvolw-adhd.pdf
http://www.code.thomasmore.be/studienamiddagenADHD
http://www.code.thomasmore.be/studienamiddagenADHD
http://www.code.thomasmore.be/sites/www.code.thomasmore.be/files/media/boek-jongvolw-adhd.pdf


Dag van de wetenschap 

Binnenkort zal iedereen in Vlaanderen via de media warm worden gemaakt om deel 
te nemen aan het massa-experiment 'Het geheugen van Vlaanderen'.  
 
De opleidingen logopedie & audiologie, toegepaste psychologie en Code Thomas More 
spelen hier graag op in en zetten op zondag 23 november op de Dag van de 
Wetenschap van 13u tot 17u samen de deuren open. 
 
 
 

Breng ons een bezoekje op campus Sanderus, Molenstraat 8 in Antwerpen! Doe mee aan onze zoektocht, 
wandel door het megabrein en laat je inspireren door ons programma voor klein en groot met talrijke 
workshops en demonstraties.  
  

Studeren met ASS, (g)een evidentie? 

Als jongvolwassene met ASS sta je voor een grote uitdaging. Niet alleen maak je 
belangrijke keuzes, er wordt ook steeds meer zelfstandigheid van je verwacht. Om 
succesvol verder te studeren of deel te nemen aan de arbeidsmarkt, heb je heel wat 
kennis en vaardigheden nodig, die niet altijd evident zijn. Daarom ontwikkelde Code 
www.kabass.be (een website voor jongvolwassenen met ASS vol hulpmiddelen en tips) 
en KompASS (een werkboekje dat je ondersteunt bij het maken van een studie- of 
beroepskeuze). 

 

Burennieuws 

Wil je iets vertellen of aankondigen vanuit jouw organisatie? Laat het ons weten via 
code@thomasmore.be. Wij maken een selectie kenbaar in onze volgende nieuwsbrief. 
 

Praxis P, een praktijkcentrum van de KU Leuven, organiseert ook dit jaar een lezingenreeks voor 
professionals en de infoavonden Soirée PraxisP voor het brede publiek.  
Oudervereniging Sprankel bestaat 25 jaar en viert dit op zaterdag 22 november 2014 met de studiedag 
‘Leerproblemen. Een wereld van verschil!’.  
Op dinsdag 25 november 2014 organiseert Eureka Expert de studiedag ‘Gedifferentieerd schoolbeleid | Elk 

kind een attest of universeel ontwerp?’ 

Centrum ZitStil organiseert op donderdag 27 november 2014 het symposium ‘Iedereen ADHD? Drukke 
mensen in een drukke samenleving’.  

 

 

Komende activiteiten 

 
In de kijker   
Congres ‘Intelligentie in nieuwe banen. Het CHC-model onder de loep’  5&6.02.2015 
    
Komende vormingen   
Vormingstraject talenbeleid op kruissnelheid  vanaf 18.12.2014 
ADHD-studienamiddagen (Code i.s.m. KU Leuven)  21.01.2015 (Antwerpen) 

10.02.2015 (Leuven) 
Studeren met ADHD en ASS in het secundair en hoger onderwijs  12.02.2015 

Taalanalyse, het ontbrekende puzzelstuk 
(Integratiecentrum Foyer i.s.m. Code) 

12.02.2015 (Brussel) 

 
Komende begeleiding 

  

Groepsworkshops Wijzer op weg. Studeren & dyslexie voor het secundair 
onderwijs  

vanaf 07.01.2015 

  
Code biedt ook vormingen op maat aan. Interesse? Maak kennis met ons 
vormingsaanbod. 

 

http://www.dagvandewetenschap.be/enquete/
http://www.dagvandewetenschap.be/
http://www.dagvandewetenschap.be/
https://www.hersenstichting.nl/dynamics/modules/SFIL0200/view.php?fil_Id=1275
http://www.code.thomasmore.be/sites/www.code.thomasmore.be/files/media/dag-van-de-wetenschap.pdf
http://www.kabass.be/
http://www.code.thomasmore.be/ASS
mailto:code@thomasmore.be
https://ppw.kuleuven.be/home/PraxisP/vorming/praxisp-professional
https://ppw.kuleuven.be/home/PraxisP/vorming/praxisp-professional
https://ppw.kuleuven.be/home/PraxisP/vorming/soiree-praxisp
http://www.sprankel.be/
http://www.eurekaexpert.be/
http://zitstil.be/events/symposium-2014
http://www.thomasmore.be/congres-intelligentie-nieuwe-banen-chc-model-onder-loep
http://www.code.thomasmore.be/kalender/451
http://www.code.thomasmore.be/kalender/461
http://www.code.thomasmore.be/kalender/456
http://www.code.thomasmore.be/kalender/478
http://www.code.thomasmore.be/kalender/423
http://www.code.thomasmore.be/kalender/423
http://www.code.thomasmore.be/hulpverlening-en-dienstverlening/vorming


  
  

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.  
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