
 

Kijk op www.handschriftonderwijs.nl 

Kom op vrijdag 24 januari 2020 naar de eerste editie van het Handschriftonderwijs Symposium in 
Gouda. Dit vernieuwende taalrijke moment staat volop in het teken van ontdekken, doen, beleven en 
verbinden. Tijdens deze speciale kennisdag wordt het belang van met de hand schrijven uitdagend 
gepositioneerd binnen het toekomstige curriculum in het primair (PO) en voortgezet (VO) onderwijs. 

Het Symposium biedt hét ultieme podium waarop wetenschappelijke onderbouwing, de herziening van 
het schoolvak Nederlands en vernieuwende deskundige inzichten, ambitieus samenkomen met de 
dagelijkse onderwijspraktijk. Kom naar deze unieke kennisdag als aftrap van 2020 om de eigen 
onderwijskeuzes verder aan te scherpen naar de onderwijsdoelen van morgen. 

Ochtendprogramma: 
Op een inspirerende wijze worden in de ochtend aan de hand van enkele stellingen de kwalitatieve 
aspecten van met de hand schrijven voor het onderwijs kenbaar gemaakt. 
Met medewerking van onder andere: 

 Gerdineke van Silfhout SLO 
 Erik Scherder, VU Amsterdam 
 Else Kooijman, specialist schrifteducatie 
 Ambassadeurs Curriculum.nu (ontwikkelteam) 

 
Doorlopend: 
Aansluitend op het ochtend- en middagprogramma zijn er continue interessante ontmoetingslocaties 
en activiteiten voor exclusieve kennisoverdracht, netwerken en allerlei leerzame en leuke 
activiteiten. Het is altijd extra motiverend om gelijk al iets waardevols te ontdekken, om direct toe te 
kunnen passen in de onderwijspraktijk. 



Primeur Handschriftonderwijs Symposium 2020 
Middagprogramma: 
In de middag is er een aantrekkelijk uiteenlopend programma met een themasessie en workshops die 
speciaal in het teken staan van individuele kennisoverdracht. Het exclusieve aanbod staat garant voor 
verdere kwalitatieve diepgang. We hebben daarbij gestreefd naar hoogwaardige activiteiten die een 
gewenste meerwaarde en specifieke kennisverrijking bieden. Maak vanuit eigen interesses een 
persoonlijke keuze uit het unieke en gevarieerde aanbod. Met medewerking van onder andere: 

 Margo van Hartingsveldt en Liesbeth de Vries, Klaar om te schrijven? WRITIC Assessment 
 Annelies de Hoop en Marie-José de Ridder, Ondersteuning bij handschriftonderwijs 
 Anneloes Overvelde en Ingrid van Bommel; Aan de slag met Handschriftonderwijs 
 Wally van Grunsven en Charles Njikokiktjien, basis van leren schrijven en schrijfstoornissen 
 Ambassadeurs Curriculum.nu (ontwikkelteam); Curriculum herziening Nederlands 

 
Locatie: 
De eerste editie van het Handschriftonderwijs Symposium vindt plaats in Gouda. Centraal in 
Nederland, in een echte warme onderwijslocatie. Voor deze primeur biedt de congreslocatie van het 
Driestar Educatief inclusief moderne leslokalen dé ultieme faciliteiten voor het symposium. Er is 
voldoende parkeergelegenheid en het treinstation van Gouda is op circa vijf minuten lopen. 
Adres: Driestar Educatief Burgemeester Jamessingel 2 2803PD GOUDA 

Enthousiast geworden voor deze unieke kennisdag? 
Pak een extra voordeel van -/-20% op het tarief bij aanmelden voor 1 januari 2020 onder vermelding 
van vroegboekvoordeel onder het kopje opmerkingen bij het aanmelden! 

Kijk voor meer informatie en aanmelden op: www.handschriftonderwijs.nl  


