
PROGRAMMA Handschriftonderwijs Symposium vrijdag 8 april 2022 Gouda 

09.00 uur Inloop  bezoek de Schrijfmarkt, het Schrijfplein en de Netwerk Boulevard 
 
09.45  uur Opening/Welkom 
 

 Alles begint met A  
door: Diedrik van der Wal, auteur 

 Het talige brein 
door: prof. dr. Peter Hagoort, hoogleraar cognitieve neurowetenschappen Radbout 
Universiteit Nijmegen en directeur Max Planck instituut Nijmegen 

 Vaardige schrijvers 
door: dr. Monica Koster, ontwikkelaar, onderzoeker lesmateriaal, auteur en 
hoofdredacteur Meertaal 

 Handschriftonderwijs 
door: Else Kooijman, schriftexpert, publicist en maker lesmethode 

 Goed opleiden is essentieel 
door: José Riepstra en Kitty Jamin, handschriftdocenten iPabo 

 Plenair Handschrift en schrijven debat 
In samenwerking met verschillende onderwijsexperts 
 

12.00 uur PAUZE/Lunch bezoek de Schrijfmarkt, het Schrijfplein en de Netwerk Boulevard 
  VLSM vergadering congresruimte 
 
13.00 uur Workshops 

 Leesbaarheid toetsen met kijkwijzer en rubric, Else Kooijman 
 Handschrift drukt gevoelens uit, Wally van Grunsven en Annie Verhulst 
 Fijne motoriek als voorwaarde op het schrijven, Dorien Kikkert en Kirsten de Zwart 
 Netjes schrijven kun je leren, Gerda Broekstra 
 Wat moet ik met DIT handschrift? Greetje Arends 
 “Ik kan het niet lezen.” José Riepstra en Kitty Jamin 
 Een nieuwe blik op schrijfonderwijs, drs. Marion van der Meulen 
 De kracht van prewriting, Monica Koster 
 Peter de Beenmeter (schoolergonomie), Renate de Bruin 
 Schrijfplezier met creatief schrijven, Trea Scholten en Annemarie van den Brink 
 Schrijfontwikkeling in de schijnwerpers, Inge Jansen en Mireille Louwers 
 Kalligrafie Medallion, Rosanne Boxem 
 ‘De Kleurles’, zo zit dat met kleuren, Lia Wouters en Marlies Schaerlaeckens 

 
14.45 uur Pauze bezoek de Schrijfmarkt, het Schrijfplein en de Netwerk Boulevard 
 
15.15 uur Workshops vervolg 
 
17.00 uur Gezellige afsluiting bezoek de Schrijfmarkt, het Schrijfplein en de Netwerk Boulevard 
 
   Doorlopende activiteiten 

 Schrijflokaal 
 Schrijfplein 
 Taalrijke Markt 
 Netwerk Boulevard 

 
18.00 uur Einde 



Routebeschrijving: 

Driestar educatief 
Burgemeester Jamessingel 2 
2803 PD  GOUDA 

Per trein 
Neem bij station Gouda de uitgang 'Bloemendaal' en ga daar linksaf. Volg het fietspad langs de Burg. 
Jamessingel tot je aan je rechterhand ons gebouw ziet (5 - 10 minuten lopen). Steek daar over.  

Voor navigatiesystemen 
Om uit te komen bij onze parkeerplaats in Gouda dient u de kruising 'Burg. Jamessingel - Dreef' te 
gebruiken.  

Vanuit Utrecht (A12) 
Neem afslag Gouda, Boskoop. 
Bij de verkeerslichten linksaf. 
Hierna gaat u de eerste twee verkeerslichten rechtdoor. 
Bij de deze verkeerslichten gaat u linksaf. 
Bij de volgende verkeerslichten gaat u direct rechts ons parkeerterrein op. 
 
Druk bij de slagboom op de knop om de slagboom te openen. Je krijgt een parkeerkaart. 
Ons gebouw ligt aan de overkant van de weg. 
Wil je uitrijden? In ons gebouw kun je de parkeerkaart gratis activeren.  

Vanuit Rotterdam/Den Haag (A12) 
Neem afslag Gouda. 
Bij de verkeerslichten rechtsaf. 
Bij de volgende verkeerslichten rechtdoor. 
Bij de verkeerslichten links. 
Bij de volgende verkeerslichten ga je direct rechts ons parkeerterrein op. 
 
Druk bij de slagboom op de knop om de slagboom te openen. Je krijgt een parkeerkaart. 
Ons gebouw ligt aan de overkant van de weg. 
Wil je uitrijden? In ons gebouw kun je de parkeerkaart gratis activeren 
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