
De kracht van schrijven met de pen 2.0
12 oktober 2022

Evidence-based kansen voor kinderen in de klas
Symposium voor onderwijsprofessionals en kindertherapeuten

Inschrijving symposium geopend! 

Woensdag 12 oktober 2022 organiseren de Hogeschool van Amsterdam 
en SchrijvenNL het inspirerende symposium De kracht van schrijven 
met de pen 2.0. Schrijf je voor 1 juli 2022 in en maak gebruik van het  
early bird tarief!

Het symposium neemt je mee in de nieuwe ontwikkelingen in het schrijven 
met de hand waarbij de vertaalslag van evidentie naar de praktijk in 
de klas wordt gemaakt. Wat is de kracht van schrijven? Welke vorm van 
extra ondersteuning is effectief om ervoor te zorgen dat alle kinderen 
leesbaar en soepel leren schrijven op school? Hoe kunnen leerkrachten en 
kindertherapeuten elkaar hierin versterken? En we gaan in op de nieuwe 
groepsinterventies zoals Samen aan de Slag met Schrijven-SASS! voor groep 3 
en 4 en het WRITIC-groepsprogramma voor groep 2.

Op deze dag hebben we twee Engelse keynote speakers: prof. dr. Anna Barnett 
van Oxford Brookes University en dr. Melissa Prunty van Brunel University 
London. Zij zijn beiden verbonden aan de Engelse Handwriting Association en 
gaan ons informeren over de laatste ontwikkelingen van hun onderzoek naar 
handschriftontwikkeling. 

Nieuwe inzichten en praktische informatie zorgen voor ‘up-to-date’ kennis 
over handschriftontwikkeling, vanaf groep 1-2 tot en met het VO. 
Op onze website vindt u het volledige programma

Praktische informatie
Datum:  woensdag 12 oktober 2022
Tijden:  09:15 – 18.00 uur (inloop vanaf 08.30 / eindtijd is incl. borrel)
Locatie: Nicolaes Tulphuis (NTH), Tafelbergweg 51, 1105 BD Amsterdam
Prijs: 150,- euro (early-bird – tot 1 juli 2022), 175,- euro (vanaf 1 juli)
Accreditatie: Wordt aangevraagd

Contact
Neem voor vragen en informatie contact op met het secretariaat via: 
kansenvoorkinderen-fg@hva.nl

De congrescommissie van SchrijvenNL
Drs. Sabrine van Everdingen, dr. Margo van Hartingsveldt en 
dr. Anneloes Overvelde

SchrijvenNL is een multidisciplinaire groep van bevlogen handschriftexperts. 
Ons motto is: Samen sterk voor kinderen die moeite hebben met schrijven met 
de hand. Met dit symposium streven we naar verdere kennisuitwisseling tussen 
onderwijsprofessionals en kindertherapeuten.

Schrijf je nu in!
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