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Even voorstellen: de congrescommissie

Margo van Hartingsveldt Anneloes Overvelde

Sabrine van Everdingen

Angela Evenhuis
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En de dagvoorzitter Jolien van den Houten
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Samen    

sterker

5

Blog 

Kinderen van nu en leren schrijven: is dat nog wel van deze tijd?
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Blog 

Kinderen van nu en leren schrijven: is dat nog wel van deze tijd?

Maar we zijn niet de eenigen die 
aandacht hebben voor leeren
schrijven
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Met dank aan onze verzamelaar Rijn van de Rozenberg 

Schrijven en schrijfonderwijs
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The simple view of writing

Berninger et al.,. 1992 Hebert et al., 2018
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Embodiment theory: leren door te doen
Kiefer & Trump 2012; Mangen & Balsvik 2016
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A a a A  à herkenning 

verschillende vormen

klankà
onderscheiden a of aa, eu of uu Multimodale 

Koppeling

Perceptuele 
en motorische 
variabiliteit

James & Engelhardt 2012; Longcamp et al. 2003, 2008; Li & James 2016
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“The pen is (still) mightier then the keyboard.”

Ook bij 11-12 jarigen!

Mueller & Oppenheimer, 2012; Allen et al., 2020; Horbury & Edmonds, 2021
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Wie schrijft met de hand, die blijft!

Primair Onderwijs

• Leren schrijven 
als ondersteuning van het leren lezen

• Tot leesbaar en vloeiend handschrift 
om vlot aantekeningen te kunnen maken

Voortgezet Onderwijs en daarna: 
schrijven met de hand -> agenda, aantekeningen
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Schoolmythes: een filmpje van Koen en Lars

• https://www.youtube.com/watch?v=j7bzVCLD6Wc
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Schrijven & tekenen

Askvik et al., 2020
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Lieke IJzermans: designer van vandaag
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De kracht van schrijven met de pen 2.0 
ondersteunt de jarenlange non-profit bijdrage van het platform 
aan handschriftontwikkeling.
Zij ontvangen een donatie van 500 euro om de website een 2.0 
uitstraling te geven en op dienwijze hun belangeloze werk te 
kunnen voortzetten!
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Writing in the digital age: 
the teaching and learning of handwriting and typing skill

Prof. Dr. Anna Barnett Dr. Mellissa Prunty
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