WRITIC (Writing Readiness Inventory Tool In Context)
Code 097

Type vorming

Studiedag

Code

097

Wanneer

28/05/2021

Uur

9:0 tot 16:0

Waar

Online

Prijs

€ 104,00 - € 89,00 voor participanten

Uiterste inschrijvingsdatum

27/05/2021

Aantal uren vorming

6,00 uur

Extra info
Trefwoorden
WRITIC / meetinstrument / klaar om te leren schrijven

Inhoud
De WRITIC is een nieuw occupation-based meetinstrument dat vaststelt of kleuters van vijf en zes jaar startklaar
zijn om te leren schrijven. De WRITIC wordt afgenomen in de klas bij kinderen waarvan leerkrachten zich zorgen
maken over de uitvoering van pen- en papiertaken. De afname in de klas vindt plaats op het moment dat de
kinderen in groepjes aan het werk zijn.
Op basis van de uitkomst van de WRITIC ontvangt de leerkracht advies. Indien nodig kan ook kindertherapie
gestart worden om de voorbereidende schrijfvaardigheden te verbeteren. Zo wordt bijgedragen aan het
voorkomen van schrijfmoeilijkheden en de negatieve gevolgen hiervan. De WRITIC is een valide en betrouwbaar
meetinstrument en bevat normwaarden op basis van 372 kinderen. De test hee een voorspellende waarde voor
de schrijfvaardigheid in het eerste leerjaar (NL: groep 3) en draagt bij aan het opsporen van kinderen met een
risico op het ontwikkelen van schrijfmoeilijkheden.
Tijdens deze online studiedag geven we informatie over de achtergrond, ontwikkeling en inhoud van de WRITIC.
Het afnemen en interpreteren van de WRITIC wordt uitgebreid geoefend met behulp van videomateriaal. Verder
volgt informatie over advies en interventie. Na de studiedag kunt u de WRITIC betrouwbaar gebruiken in de
beroepspraktijk.

De prijs van de handleiding inzake de WRITIC is niet inbegrepen in de prijs van het inschrijvingsgeld. U kan
deze studiedag ook perfect meevolgen zonder deze handleiding.
De handleiding kan online besteld worden via de volgende link: WRITIC

Door wie?
Dr. Margo van Hartingsveldt
Hogeschool van Amsterdam en kenniscentrum ACHIEVE van de faculteit Gezondheid
Kinderergotherapeut, opleidingsmanager en lector Ergotherapie
Liesbeth de Vries
Bee ergotherapie voor kinderen, Joure (NL)
Kinderergotherapeut en onderzoeker
Beide sprekers hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van de WRITIC.

Voor wie?
Kinderergotherapeuten, kinderkinesitherapeuten, kinderoefentherapeuten en (zorg)leerkrachten uit het
basisonderwijs.

Over wie?
3 tot 6 jaar

Praktisch
Uurregeling van de dag:
9.00 u – 10.15 u
Pauze
10.45 u – 12.00 u
Pauze
13.00 u – 14.15 u
Pauze
14.45 u – 16.00 u
Via het platform Zoom kunt u deze online studiedag volgen. U krijgt een e-mail met een link naar de online
studiedag op 27/05. Kreeg u op 27/05 na 14.00 u nog geen link via e-mail? Neem dan contact op met Kim Van
Daele via kim.van.daele@sig-net.be

sig-net.be

