
studiegids 2015-2016

schrijversvakschool groningen
de schrijversvakschool voor Noord-Nederland



inhoud
algemeen  2
 Groningen 2
 Zwolle 3
niveau een 7
 fictie 7
 non-fictie 11
niveau twee 14
 fictie 14
niveau drie 18
 fictie 18
 non-fictie 21
niveau vier 23
schooljaar en vakanties  24

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Schrijversvakschool Groningen
kantoor: Emmaweg 52

9981 VC Uithuizen
06-14771011

leslocatie Groningen: Praedinius Gymnasium
Turfsingel 82

9711 VX Groningen
leslocatie Zwolle: de Verhalenboot 

Pletterstraat 20
8011 VG Zwolle

KvK 01151071
Triodos Bank 390222925

www.schrijversvakschoolgroningen.nl
contact@svsgroningen.nl

Schrijversvakschool Groningen is opgenomen in het
Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO)

De school is een V.O.F. van Aletta Becker en Pauline Durlacher

Voor de leesbaarheid is in voorkomende gevallen gekozen voor zijn 
waar zijn/haar wordt bedoeld.
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2
LESLOCATIE GRONINGEN
De lessen worden gegeven in het Praedinius Gymnasium,
Turfsingel 82, 9711 VX Groningen.

ROUTEBESCHRIJVING EN PARKEREN
Per openbaar vervoer:  De stadsbussen 2, 3, 4, 5, 11, brengen je in 
een paar minuten van station Groningen naar de Grote Markt.
Je loopt langs de Martinikerk de Sint Jansstraat in, slaat over de 
brug linksaf naar de Turfsingel en passeert de Schouwburg.
Per auto: Je kunt parkeren op het parkeerterrein van het Praedinius 
Gymnasium aan de achterkant van de school.
Bel met 06-14771011 als je voor de slagboom staat, of loop binnen 
om te waarschuwen dat je er bent.
NB De slagboom kan niet worden geopend als de school gesloten is.

KOFFIE, THEE EN BROODJES
In de kantine staan koffie-, thee- en frisdrankautomaten die op 
munten vanaf € 0,05 werken. Je hoeft niet gepast te betalen. 
Ook in de hal staat koffie en thee klaar. Daarvoor rekenen we 
€ 0,40 per kopje.
De cateraar van het Praedinius  Gymnasium zet broodjes voor ons 
klaar die voor  1,50 worden verkocht.

KOPIËREN
Ook het kopieerapparaat in het Praedinius Gymnasium werkt op
kleingeld. Op lesavonden is meestal iemand van de school met
wisselgeld aanwezig. Elders kopiëren is aan te bevelen.

LOKALENROOSTER 
Het lokalenrooster zie je direct bij binnenkomst op de koffiekar 
staan.

LESTIJDEN
Er is les op dinsdagavond en donderdagavond van 18.45 tot 21.45 
uur. Een paar keer per jaar kunnen er op andere avonden extra 
activiteiten zijn als toneel- en filmbezoek en lezingen.

ROKEN
In het hele gebouw is roken verboden.

algemeen groningen
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algemeen zwolle
LESLOCATIE ZWOLLE
De lessen worden gegeven op De Verhalenboot, Pletterstraat 20, 
8011 VG Zwolle.

ROUTEBESCHRIJVING EN PARKEREN
De Verhalenboot ligt in de Thorbeckegracht.
Per openbaar vervoer: Bus nummer 5 (richting Aa-landen) vertrekt 
van het centraal station. Je stapt uit bij halte Kerkbrugje. Vanaf daar 
is het nog twee minuten lopen.
Per auto: Je kunt (betaald) parkeren in parkeergarage Het Eiland.
Bij de ingang/uitgang van deze parkeergarage bevindt zich een 
poortje in de stadsmuur. Als je hier doorheen loopt, kom je direct 
uit bij De Verhalenboot.

KOFFIE EN THEE
Koffie en thee staan klaar.

KOPIËREN
Er is geen kopieerapparaat op de boot aanwezig. Lesmateriaal en 
(indien nodig) huiswerk moeten dus voor de les elders worden 
gekopieerd.

OPEN PODIUM
Eens per maand is er de mogelijkheid om te ervaren hoe je tekst 
klinkt in het openbaar.  Het is een podium voor schrijvers, dichters, 
vertellers en muzikanten. Je kunt je voor een optreden aanmelden 
via info@deverhalenboot.nl of 038-4239659. Zie de agenda van de 
Verhalenboot.

LESTIJDEN
Er is les op maandagavond, dinsdagavond en woensdagavond van 
19.00 tot 22.00 uur. 

ROKEN
In de boot is roken verboden.
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algemeen4
ADRESWIJZIGINGEN
Geef wijzigingen in je adres niet alleen door aan je docent en
klasgenoten, maar ook aan de administratie van de school. 
Je gegevens worden op de groepslijst vermeld, maar worden 
nooit doorgegeven aan anderen dan de klas en de docent.

CONTACT MET KANTOOR
Buiten de lesavonden om is over het algemeen niemand van
de Schrijversvakschool in het gebouw aanwezig. 
Docenten en administratie zijn bereikbaar via het emailadres 
contact@svsgroningen.nl. Pauline Durlacher (directeur) is 
bereikbaar via pauline@svsgroningen.nl en telefonisch van
maandag tot en met vrijdag vanaf 12.00 uur via 06 14771011.
De Verhalenboot is ook bereikbaar via info@deverhalenboot.nl 
of via 038-4239659
Decaan Aly Freije is bereikbaar via aly@svsgroningen.nl.

AFBELLEN
Als je verhinderd bent, kun je dat doorgeven via 06-14771011, via 
038-4239659 als het om een les in Zwolle gaat, of per email aan 
contact@svsgroningen.nl. Je krijgt je huiswerkopdrachten dan van 
de docent per email. Als je een langere periode afwezig bent, is 
overleg over het huiswerk en de bespreking daarvan noodzakelijk. 
De docent is niet verplicht om schriftelijk te reageren op ingestuurd 
huiswerk. Het is ook niet de aard van het onderwijs op de school om 
langere tijd schriftelijk les te geven.
Als de docent verhinderd is en de groep niet meer per email kan 
worden bereikt, wordt de verst wonende student het eerst door ons 
ingelicht.

VERZETTEN
Als de docent onverhoopt een les moet afzeggen, wordt er met 
de groep een vervangende datum afgesproken. Lukt het niet om
een datum te vinden waarop je aanwezig kunt zijn en is er geen 
mogelijkheid om de les met de docent naar behoren door te 
nemen, dan krijg je een evenredig deel van je lesgeld retour.

HUISWERK
De meeste docenten stellen een deadline voor het inleveren van 
het huiswerk. Overleg bijtijds met de docent als je je niet aan de 
afspraak kunt houden.

ALGEMENE RICHTLIJNEN INLEVEREN WERK.
Lever je werk in in platte tekst. Houd het bij A4, één kolom, 
staand, regelafstand 1,5, een makkelijk leesbare letter, 12 punts. 
Spring altijd in met een tab, voor proza en essay bij een nieuwe 
alinea (en bij dialoog); voor toneel en scenario gelden andere 
regels. Voor poezie is de lay-out in principe vrij. 
Zorg dat je naam, de titel en het paginanummer onderaan iedere 
bladzij staat.

DISCRETIE EN COPYRIGHT
Studenten worden geacht zorgvuldig met elkaars teksten om te 
gaan en deze niet zonder toestemming van de schrijver naar buiten 
te brengen. Ook de school zal geen teksten van studenten openbaar 
maken zonder toestemming van de schrijver. 
De schrijver houdt te allen tijde het copyright op zijn werk. Het 
auteursrecht ontstaat van rechtswege. De docent houdt het 
copyright over het lesmateriaal, voor zover  dit daadwerkelijk door 
de docent is ontwikkeld.

Terug naar blz. 1

mailto:contact@svsgroningen.nl
mailto:pauline@svsgroningen.nl
mailto:info@deverhalenboot.nl
mailto:aly@svsgroningen.nl
mailto:contact@svsgroningen.nl


GEGEVENS
De school houdt per student een dossier bij met beoordelings-
formulieren en correspondentie. 
Het dossier is opgeslagen op (de computer van de) school, maar 
is wettelijk eigendom van de student. 
Na het eindgesprek of de evaluatie krijg je de beoordelings-
formulieren digitaal toegestuurd.

STUDENTENKAART
De school is geen erkende onderwijsinstelling, maar op vertoon 
van de studentenkaart krijg je hier en daar toch korting, bijvoor-
beeld in Groningen bij het Grand Theater en bij de lezingenreeks 
die de school organiseert in samenwerking met het Groninger 
Forum. In Zwolle krijg je korting op de lezingenreeks van de 
Fraterhuis Academie. 
Een pasfoto of (scherpe) vakantiefoto volstaat.

UITGAANSLESSEN/LEESBLOK
Bij veel blokken horen uitgaanslessen. De studenten fictie gaan 
naar een voorstelling, film, expositie, lezing of poëzieavond en 
krijgen een kijkopdracht mee. De uitgaanslessen zijn afhankelijk 
van het vak en het aanbod. 
In samenwerking met de bibliotheek/Groninger Forum start de 
school het diepgravende leesblok Mijlpalen van de literatuur. Dit 
blok wordt deels door de school gefinancierd opdat onze studenten 
gratis toegang hebben op vertoon van hun studentenkaart. 
Het leesblok maakt deel uit van het curriculum. Voor de Groningse 
studenten fictie (in welke genre dan ook) is deelname aan minstens 
de helft van de avonden verplicht. De docenten, de studenten uit 
Zwolle en de studenten non-fictie zijn van harte welkom.

Alle titels zijn in de bibliotheek of als e-book via de bibliotheek te 
leen.
 12 november - Frans Kellendonk Mystiek lichaam
 10 december - Gogol Dode zielen
 14 januari - Jeroen Brouwers Bezonken rood
 4 februari - Günter Grass De blikken trommel
 17 maart - Andreas Burnier Het jongensuur
 14 april - Albert Camus De vreemdeling

VOORTGANGSGESPREKKEN
Halverwege het jaar hebben de studenten fictie in Groningen en 
Zwolle een voortgangsgesprek met de leiding van de school. Het 
gaat om inzicht in je ambitie, in de plaats van het schrijven in je 
leven en in je mogelijkheden op onze school. Het gaat niet over de 
kwaliteit van je werk, want daarover oordelen de docenten geza-
menlijk aan het einde van het jaar. De gesprekken vinden plaats in 
de periode van 19 januari t/m 2 februari op maandag- en woens-
dagavond (Zwolle), dinsdag- of op donderdagavond (Groningen) en 
duren maximaal 20 minuten. Mocht het gesprek aanleiding geven 
om je inschrijving voor het tweede semester te wijzigen dan kan dat 
uiteraard.
De studenten journalistiek hebben dit gesprek na afloop van hun 
blok met de docent of op verzoek met de schoolleiding.

algemeen 5
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6
DECAAN
Bij problemen zijn de docenten aanspreekbaar en als dat niet 
volstaat kun je terecht bij de decaan van de school, Aly Freije.
De decaan heeft een geheimhoudingsplicht en lost geen schrijf-
problemen op die bij de vakdocent thuishoren.
Je kunt ook terecht bij Pauline Durlacher (directeur). Zij voert 
ook halverwege het jaar het voortgangsgesprek en in juni het 
eindgesprek met de studenten van niveau 2 en hoger. 

KLACHTENREGELING
Is er iets wat je stoort, meldt dat dan zo snel mogelijk aan de 
docent, de decaan of de directie.
Het beleid van de school is om problemen, misverstanden en 
klachten op te lossen in een gesprek met de betrokkenen 
volgens het principe van hoor en wederhoor.
Mocht deze aanpak niet leiden tot een oplossing, of mocht je 
de voorkeur geven aan een meer afstandelijke afwikkeling van 
de kwestie, dan kan je via het kantooradres van de school de 
klachtencommissie aanschrijven. 
De school stelt binnen twee weken na ontvangst van je brief in 
overleg met jou een driekoppige commissie samen uit diverse 
schoolgeledingen: docenten, studenten en/of medewerkers.
De conclusies van deze commissie zijn bindend voor de school
en voor de student.
Je klacht moet zijn ingediend binnen een redelijke termijn na 
afloop van het semester of het opleidingsjaar.
Voor het geval ook deze mogelijkheid niet de gewenste oplossing 
biedt, geldt boven dit alles het Nederlands recht. 

LEESDOSSIER
Als je een fictievak volgt, houd je bij wat je leest, welke films, 
exposities of voorstellingen je ziet, welke foto’s je raken. 
Achterhaal via secundaire literatuur, interviews of artikelen, door 
wie de schrijver/maker is beïnvloed, wie het grote voorbeeld is. 
Lees of zie werk van het grote voorbeeld. En van het voorbeeld van 
het voorbeeld. Neem op deze reis door de kunsten de tijd voor uit-
stapjes naar muziek, dans, beeldende kunst, architectuur of 
typografie. Je maakt een klein lees/kijkverslag van ieder werk dat 
je leest of ziet (of hoort) waarin ook duidelijk wordt hoe die invloed 
merkbaar is. Je onderzoekt hoe deze indrukken van invloed zijn op 
je schrijven of op je gedachten over het schrijven. 
Dit dossier lever je niet in. Het is een bron voor je reflectie die bij de 
afronding van het niveau hoort.

PUBLICATIES
Onder de noemer jouw kwaliteit is onze reclame pronkt de school 
graag met andermans veren. Geef optredens, nominaties, prijzen, 
publicaties en realisaties van theater- of filmteksten vooral door 
aan de school. 

FONDSEN
Soms dragen particuliere fondsen bij in de studiekosten. Een student 
moet hier zelf moeite voor doen. De school kan een ondersteunende 
brief schrijven voor studenten uit het tweede niveau en hoger.

KENNISMAKINGSAVONDEN
Een paar keer per jaar houdt de school kennismakingslessen voor 
belangstellenden van buiten. Het is fijn als er na afloop van de les 
docenten en studenten in de kantine zijn om informatie te geven 
over de school. 

algemeen
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INLEIDING
Er is een duidelijke scheidslijn tussen niveau een-twee en niveau 
drie-vier. De eerste twee niveaus zijn bedoeld om te onderzoeken 
wat het schrijven voor je betekent, waar je talent ligt en of je  van 
schrijven je beroep wilt maken.
Ook als je je voor een enkel semester hebt ingeschreven ben 
je in onze ogen een mogelijke aanstaande schrijver en worden 
je voortgang en ontwikkeling aan het einde van het jaar in de 
docentenvergadering besproken.

BEOORDELING EN AFRONDING
Aan het einde van het eerste niveau draait de beoordeling om
de vraag of de student zich voldoende heeft ontwikkeld: ben je 
het experiment aangegaan en kan je omgaan met commentaar? 

INLEVEREN EINDWERK
Je schrijft een reflectie op het eigen schrijven in een vorm naar 
keuze. Het kan gaan over zaken als: wat betekent het schrijven 
voor je, heb je enig inzicht in wat je verhalen zijn, je thema’s, stijl, 
genre? 
De inhoud wordt besproken, de uitwerking en de vorm zingen mee. 
Als je geen reflectie inlevert, gaat de vergadering er vanuit dat je 
niet de ambitie hebt om door te gaan naar een hoger niveau. 
De reflectie moet uiterlijk woensdag 1 juni 2016 zijn ingeleverd.
Als je poëzie, proza, essay, toneel of scenario op niveau een hebt 
gevolgd lever je behalve je reflectie ook een portfolio met eindwerk 
in.

EINDVERGADERING EN EINDGESPREKKEN
Na ieder semester noteert de docent zijn bevindingen over de 
kwaliteiten van -het werk van- de student en geeft advies hoe
de student zijn schrijfontwikkeling kan voortzetten.
In de eindvergadering van maandagmiddag 20 juni in Zwolle en 
dinsdagmiddag 21 juni in Groningen bespreken de docenten 
hun observaties. Er wordt altijd door meerdere docenten over 
een student geoordeeld. Een eerdere inschatting kan door deze 
samenspraak veranderen.
Alleen het studieadvies van de docentenvergadering is bindend.
De eindgesprekken met de studenten worden gevoerd in Zwolle op 
woensdag 29 juni en maandag 4 juli; in Groningen op dinsdag 28 
en donderdag 23 en 30 juni en op dinsdag 5 en donderdag 7 juli.
Er zijn alleen eindgesprekken met studenten die hebben aange-
geven verder te willen gaan met de opleiding. Anderen krijgen 
alleen hun eindbeoordeling per mail toegestuurd. 

INSCHRIJVING GENRES NIVEAU EEN
Als je na het semester Schrijftechnieken 1 en/of 2 het advies hebt 
gekregen om door te gaan met een aantal vakken in niveau een, 
hoef je bij je inschrijving geen werk of motivatie mee te sturen.

TOELATING TOT HET TWEEDE NIVEAU
Om door te kunnen gaan naar het tweede niveau is een positief 
advies van de docentenvergadering beslissend.
Zo’n positief advies krijg je over het algemeen alleen als je in 
niveau een drie van de vijf genres en schrijftechnieken hebt 
gevolgd of vergelijkbare schrijfervaring hebt.

niveau een fictie 7
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niveau een fictie8
LEGENDA

Zwolle Schrijftechnieken 1 Merel Bruning en
Kitty Peetoom

Zw Zwolle Schrijftechnieken 2 Merel Bruning en
Kitty Peetoom

Zwolle Poëzie Lammert Voos

Zwolle Proza Janneke Holwarda

Groningen Schrijftechnieken 1 Aly Freije

Groningen Schrijftechnieken 2 Aly Freije en 
Aletta Becker

Groningen Proza Ronald Ohlsen

Groningen Toneel Aletta Becker

Groningen Poëzie Jane Leusink

Groningen Essay Maarten Meester

Groningen Scenario Jan Veldman

Leesblok/eindfeest/diplomering

Zwolle Open podium

4 Kennismakingsavond (zie blz. 6)

Reservedata/(eind)gesprekken

Vakantie

SCHRIJFTECHNIEKEN 1 EN 2
De twee blokken schrijftechnieken zijn de basis van het 
lesprogramma van de school en de basis van je 
schrijfontwikkeling. Vrijwel niemand kan die overslaan.
In schrijftechnieken 1 gaat het om het leren gebruiken van je 
nieuwsgierigheid, verwondering en fascinatie, om het 
experimenteren met inhoud en stijl en om de omgang met 
commentaar. De ontwikkeling van de schrijversblik zou je kunnen 
zeggen, je creatieve ontwikkeling.
In schrijftechnieken 2 worden de verschillende technieken 
ingezet voor die vakken waarbij ze helder aan bod kunnen 
komen. 
Zo koppelen we perspectief, beschrijven, verbeelden, vertellen 
en vertonen aan proza; muzikaliteit, ritme en beeldspraak aan 
poëzie; personages en dialoog aan toneel; spanning en plot aan 
scenario en beschouwen, argumenten en ideeën aan essay.
Met die bagage volg je de semesters in de verschillende vakken 
op het eerste niveau.
De opbouw van de school is zodanig dat je schrijftechnieken ook 
of weer kunt volgen naast een vak op een hoger niveau.

Terug naar blz. 1



december
week MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

49 1 1 1 2 3 4

50 7 8 9 10 10 11

51 14 15 15 15 16 17 17 18

52 21 22 23 24 25

1 28 29 30 31

februari
week MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

6 1 2 3 4 5

7 8 9 9 9 10 11 11 12

8 15 16 16 17 18 18 19

9 22 23 23 23 24 25 25 26

10 29

januari
week MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

2 4 5 6 7 8

3 11 12 13 14 14 15

4 18 19 20 21 22

5 25 26 27 28 29

Tweede semester

niveau een fictie 9

september
week MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

36 1 2 3 4

37 7 8 9 10 11

38 14 15 15 15 16 17 18

39 21 22 22 23 24 25

40 28 29 29 30

oktober
week MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

40 1 2

41 5 6 6 6 7 8 8 9

42 12 13 13 13 14 15 15 16

43 19 20 21 22 23

44 26 27 27 27 28 29 29 30

november
week MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

45 2 3 3 4 5 5 6

46 9 10 11 12 12 13

47 16 17 17 18 19 20

48 23 24 25 26 27

49 30

LESDATA NIVEAU EEN
Eerste semester

Terug naar blz. 1



10 niveau een fictie

mei
week MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

19 2 3 4 5 6

20 9 10 10 11 12 12 13

21 16 17 18 19 20

22 23 24 24 25 26 26 27

23 30 31

maart
week MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

10 1 2 3 4

11 7 8 8 8 9 10 10 11

12 14 15 16 17 18

13 21 22 22 22 23 24 24 25

14 28 29 30 31 31

april
week MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

15 4 5 5 5 6 7 7 8

16 11 12 13 14 15

17 18 19 19 19 20 21 21 22

18 25 26 27 28 29

juni
week MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

23 1 2 3

24 6 7 8 9 10

25 13 14 15 16 17

26 20 21 22 23 24

27 27 28 28 29 30

juli
week MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

27 1

28 4 5 6 7 8

29 11 12 13 14 15

30 18 19 20 21 22

31 25 26 27 28 29
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INLEIDING
Journalistiek niveau een is de kennismaking met (de praktijk van) 
het journalistieke vak. Je onderzoekt of de journalistiek echt iets 
voor je is. Van belang is de wil om het experiment aan te gaan.
Net als bij fictie geldt dat je in onze ogen ook een mogelijke aan-
staande schrijver bent als je je alleen ter oriëntatie voor dit 
semester hebt ingeschreven. Je voortgang en ontwikkeling wordt 
aan het einde van het blok besproken.

BEOORDELING EN AFRONDING
Aan het einde van het eerste niveau draait de beoordeling om
de vraag of de student zich voldoende heeft ontwikkeld: is de 
student het experiment aangegaan en kan de student omgaan 
met commentaar? 
Na het semester noteert de docent zijn bevindingen over de 
kwaliteiten van -het werk van- de student en geeft advies hoe
de student zijn schrijfontwikkeling kan voortzetten.
Er wordt altijd in samenspraak met meerdere docenten over een 
student geoordeeld. 
Voor de voortgang naar niveau 2 is het studieadvies bindend.
Journalistiek twee wordt gegeven in studiejaar 2016/2017. 

LEGENDA

Groningen Journalistiek 1 Bram Hulzebos

Groningen Blogblok Diverse docenten

Groningen Mixed media Diverse docenten

Uitgaansles/eindfeest/diplomering

4 Kennismakingsavond (zie blz. 6)

Reservedata/eindgesprekken

Vakantie

niveau een non-fictie 11

FICTIE EN NON-FICTIE
De modulaire opbouw van de school leent zich voor een 
oversteek naar de afdeling fictie. Docenten kunnen je adviseren 
schrijftechnieken 1 te volgen voor het verbeteren van je schrijfstijl, 
essay om te leren je fascinatie in te zetten, of proza om te leren 
verhalend en literair te schrijven.

PUBLICEREN
Studenten publiceren meestal pas in niveau twee. Als je uitwerking 
van een opdracht daar goed genoeg voor is, is er de mogelijkheid
je stuk te publiceren in het nauw aan Schrijversvakschool Groningen 
gelieerde webmagazine hetnoorden.nu.
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12 niveau een non-fictie

februari
week DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

6 2 3 4 5

7 9 10 11 11 12

8 16 17 18 19

9 23 24 25 25 26

LESDATA NIVEAU 1
Eerste semester

Tweede semester

september
week DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

36 1 2 3 4

37 8 9 10 11

38 15 16 17 18

39 22 23 24 25

40 29 30

november
week DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

45 3 4 5 6

46 10 11 12 13

47 17 18 19 20

48 24 25 26 27

oktober
week DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

40 1 2

41 6 7 8 9

42 13 14 15 16

43 20 21 22 23

44 27 28 29 30

december
week DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

49 1 2 3 4

50 8 9 10 11

51 15 16 17 18

52 22 23 24 25

1 29 30 31

januari
week DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

2 5 6 7 8

3 12 13 14 15

4 19 20 21 22

5 26 27 28 29
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niveau een non-fictie

mei
week DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

19 3 4 5 6

20 10 11 12 12 13

21 17 18 19 20

22 24 25 26 26 27

23 31

maart
week DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

10 1 2 3 4

11 8 9 10 11

12 15 16 17 17 17 18

13 22 23 24 25

14 29 30 31

april
week DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

15 5 6 7 7 8

16 12 13 14 15

17 19 20 21 21 22

18 26 27 28 29

juni
week DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

23 1 2 3

24 7 8 9 10

25 14 15 16 17

26 21 22 23 23 24

27 28 29 30

juli
week DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

27 1

28 5 6 7 8

29 12 13 14 15

30 19 20 21 22

31 26 27 28 29
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14 niveau twee fictie
INLEIDING
In het tweede jaar is het tijd voor het langere werk. Het gaat nu niet 
meer alleen om je ontwikkeling, maar vooral om het experiment en
om de kwaliteit. De criteria voor toelating tot het derde jaar zijn streng.
Er moet volgens de eindvergadering zicht zijn op een autonoom 
schrijverschap, er moet in je leven duidelijk plaats zijn voor het 
schrijven en je hebt de ambitie om van schrijven je beroep te maken. 
Je hebt een realistisch beeld van je werk en je kunt tegen een fikse 
hoeveelheid commentaar.

TOELATING TOT HET DERDE NIVEAU
Om door te kunnen gaan naar het derde niveau is een positief advies 
van de docentenvergadering nodig. Zo’n positief advies krijg je over 
het algemeen alleen als je in niveau twee je hoofdvak en minimaal 
twee bijvakken hebt gevolgd of vergelijkbare schrijfervaring hebt.

BEOORDELING EN AFRONDING
INLEVEREN EINDWERK

Je levert voor woensdag 1 juni 2016 voor ieder vak per mail een 
eindwerk in en een reflectie op het eigen schrijven in een vorm, 
lay-out en genre naar keuze. 
De inhoud van de reflectie wordt besproken, de vorm zingt mee. 
Van belang is dat je je op de hoogte stelt van wat er speelt in de 
wereld van de kunsten, dat je je realiseert wat je inspiratiebronnen 
zijn en dat je blijk geeft van een artistieke en intellectuele ontwik-
keling.
Mocht er een dringende reden zijn om na de inlevertermijn nog een 
herschreven versie van een eindwerk in te sturen, kan dat alleen in 
overleg met de school. 

EINDVERGADERING EN EINDGESPREKKEN
Na ieder semester noteert de docent zijn bevindingen over -het werk 
van- de student. In de eindvergadering van woensdagmiddag 22 
juni bespreken de docenten deze observaties. Een eerdere inschat-
ting kan door deze samenspraak veranderen.
Er wordt altijd door meerdere docenten over een student geoordeeld; 
alleen het studieadvies van de docentenvergadering is bindend.
De tweede- en derdejaarsdocenten lezen het werk van de vakken 
die de student voor het derde jaar kiest. Tijdens de voorbereidingen 
op de vergadering kan al het werk worden geraadpleegd.
De docenten bespreken de kwaliteit van het werk en de vakkeuze 
voor het derde jaar. Je krijgt begin juni een inschrijfformulier zodat 
de docentenvergadering je plannen en wensen kent. De uitkomst van 
de vergadering kan aanleiding zijn je inschrijving te wijzigen.
Alle studenten worden besproken, ook als iemand niet meteen het 
derde jaar wil volgen. Het eindoordeel blijft geldig tot de opleiding 
zodanig van structuur verandert dat een en ander niet meer op 
elkaar aansluit.
De eindgesprekken met de studenten worden gevoerd op dinsdag 
28 en donderdag 23 en 30 juni en op dinsdag 5 en donderdag 7 juli.
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LEGENDA

Groningen Poëzie Remco Ekkers

Groningen Proza Sabine van den Berg

Groningen Essay Tanny Dobbelaar

Groningen Toneel Bouke Oldenhof

Groningen Scenario Bennie Roeters
zie niveau drie Projectontwikkeling Pauline Durlacher

Uitgaansles/eindfeest/diplomering

4 Kennismakingsavond (zie blz. 6)

Reservedata/eindgesprekken

Vakantie

niveau twee fictie 15
LESDATA NIVEAU TWEE

Eerste semester
september
week DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

36 1 2 3 4

37 8 9 10 11

38 15 16 17 18

39 22 23 24 25

40 29 30

november
week DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

45 3 4 5 6

46 10 11 12 13

47 17 18 19 20

48 24 25 26 27

oktober
week DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

40 1 2

41 6 7 8 9

42 13 14 15 16

43 20 21 22 23

44 27 28 29 30
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16

februari
week DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

6 2 3 4 5

7 9 9 10 11 12

8 16 16 17 18 19

9 23 23 24 25 26

december
week DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

49 1 2 3 4

50 8 9 10 11

51 15 16 17 18

52 22 23 24 25

1 29 30 31

januari
week DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

2 5 6 7 8

3 12 13 14 14 15

4 19 20 21 22

5 26 27 28 29

mei
week DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

19 3 4 5 6

20 10 10 11 12 13

21 17 18 19 20

22 24 24 25 26 27

23 31

maart
week DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

10 1 2 3 4

11 8 8 9 10 11

12 15 16 17 18

13 22 22 23 24 25

14 29 30 31

april
week DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

15 5 5 6 7 8

16 12 13 14 15

17 19 19 20 21 22

18 26 27 28 29

Tweede semester

niveau twee fictie
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niveau twee fictie
juni
week DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

23 1 2 3

24 7 7 8 9 10

25 14 15 16 17

26 21 22 23 24

27 28 29 30

juli
week DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

27 1

28 5 5 6 7 7 8

29 12 13 14 15

30 19 20 21 22

31 26 27 28 29

PROJECTONTWIKKELING
Het eindwerk van een derdejaarsstudent moet van een behoorlijke 
omvang en kwaliteit zijn en blijk geven van een duidelijk eigen 
signatuur. 
Het is prettig om tijdens het schrijven en experimenteren terug te 
kunnen vallen op de kern van het werk, op een helder uitgangspunt, 
een basislijn. Daarom zijn er in de eerste week van juli en in de 
eerste week van september vier bijeenkomsten projectontwikkeling. 
Wat zijn de diepere lagen van je verhaal/verhalen, gedichtenreeks, 
essay(s), scenario(‘s), toneelstuk(ken)?
Deze lessen zijn verplicht voor de (aankomende) derdejaars.

17
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18 niveau drie fictie
OPBOUW DERDE JAAR
De student heeft een hoofdvak en eventueel een bijvak 
gekozen. Halverwege het jaar moet de student het bijvak laten 
vallen als de combinatie te zwaar is of als het tussentijdse 
docentenoverleg bijvoorbeeld extra schrijftraining nodig vindt. In 
die schrijftraininglessen overleggen docent en student op welke 
manier welke facetten en technieken worden geoefend.
De groepen zijn kleiner en er zijn minder lessen. 
Docent en studenten stellen zelf de data van de bijeenkomsten vast. 
Alleen het dagdeel is door de school bepaald. 
Op schoolavonden is er altijd ruimte in het gebouw voor studenten 
die bij elkaar willen komen om hun werk te bespreken.

PROJECTONTWIKKELING
Het schooljaar begint met twee lessen projectontwikkeling, een 
vervolg op de lessen van voor de vakantie. In de tweede week van 
september starten de vaklessen.
Begin juli zijn er weer lessen projectontwikkeling ter voorbereiding 
op het volgende schooljaar.

BEOORDELING EN AFRONDING
Je levert voor woensdag 1 juni 2016 voor ieder vak per mail een 
eindwerk in en een reflectie op het eigen schrijven in een vorm, 
lay-out en genre naar keuze. 
De inhoud van de reflectie wordt besproken, de vorm zingt mee. Van 
belang is dat je weet waar je thuishoort in de wereld van de kunsten, 
dat je je realiseert wat je inspiratiebronnen zijn en dat je blijk geeft 
van een artistieke en intellectuele ontwikkeling. 

Het eindwerk wordt gelezen door meerdere docenten en wordt 
besproken in de vergadering van woensdagmiddag 22 juni. 
Naast de kwaliteit van het werk is van belang dat je naar 
verwachting voldoende zelfstandig kunt werken in het vierde jaar. 
Ook de keuze van het eindvak en de voorgestelde begeleider 
worden besproken.
Behalve het eindgesprek met de docent heb je op op dinsdag 28 
en donderdag 23 en 30 juni en op dinsdag 5 en donderdag 7 juli 
ook een gesprek met de directeur van de school over de 
verwachtingen voor het vierde jaar.
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45 uur Proza Coen Peppelenbos en Roos Custers

ntb Scenario Jan Veldman

niveau drie fictie 19

Groningen Mogelijke lesdag
zie niveau drie Projectontwikkeling Pauline Durlacher

Uitgaansles/eindfeest/diplomering

4 Kennismakingsavond (zie blz. 6)

Reservedata/eindgesprekken

Vakantie

LEGENDA

Venusgordel - Mette Bus 
(hal Praedinius Gymnasium)

Terug naar blz. 1



20
MOGELIJKE LESDATA

niveau drie fictie
dinsdagen

AUG SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL

4 1 3 1 5 2 1 5 3 7 5 5

11 8 6 10 8 12 9 8 12 10 14 12

18 15 13 17 15 19 19  16 15 19 17 21 19

25 22 20 24 22 26 26 23 22 26 24 28 28 26

29 27 29 29 31

donderdagen
AUG SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL

6 3 1 5 3 7 4 3 7 5 2 7 7

13 10 8 12 10 14 11 10 14 12 9 14

20 17 15 19 17 21 21  18 17 21 19 16 21

27 24 22 26 24 28 28 25 24 28 26 23 23 28

29 31 31 30 30

vrijdagen
AUG SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL

5 18 1
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niveau drie non-fictie 21

BEOORDELING EN AFRONDING
Je levert voor woensdag 1 juni 2016 per mail je eindwerk in en een 
reflectie op het eigen schrijven in een vorm, lay-out en genre naar 
keuze. 
Het kan gaan over zaken als: wat betekent het schrijven voor je, wat 
betekent de journalistiek voor je, heb je enig inzicht in wat je stijl is 
en bij welke media je past? De docenten willen vooral weten wat je 
hebt geleerd en wat je verder nog zou willen leren. De inhoud van de 
reflectie wordt besproken, de uitwerking en de vorm zingen mee. 
De eindgesprekken met de studenten worden gevoerd op dinsdag 
28, donderdag 23 of 30 juni of op dinsdag 5 of donderdag 7 juli.

VERVOLG
Wil je afstuderen aan de school, dan volg je op niveau vier een 
traject individuele begeleiding. De procedure van dat traject is 
gelijkwaardig aan de afronding van de fictie-kant van de school. 
Zie bladzijde 23.

Groningen Verhalende Journalistiek Inki de Jonge

Bart Slijper

Uitgaansles/eindfeest/diplomering

4 Kennismakingsavond (zie blz. 6)

Reservedata/eindgesprekken

Vakantie

INLEIDING
Voorwaarden voor toelating tot dit onderdeel van de non-fictie-
schrijfopleiding zijn:
-  een positief advies na afronding van journalistiek niveau 2,
-  aantoonbare journalistieke ervaring of afronding van het blok 
elementaire schrijftechnieken 2 uit de fictieafdeling in combinatie 
met aantoonbaar journalistieke ervaring. 

Fictieschrijvers zonder journalistieke ervaring die wel graag 
verhalende journalistiek willen volgen, kunnen voor ze starten eerst 
een instroomblok verhalende journalistiek volgen. Na positief advies 
van de docent volgt toelating tot de lessen verhalende journalistiek. september

week DINSDAG DONDERDAG VRIJDAG

36 1 3 4

37 8 10 11

38 15 17 18

39 22 24 25

40 29

LESDATA NIVEAU 1

oktober
week DINSDAG DONDERDAG VRIJDAG

40 1 2

41 6 8 9

42 13 15 16

43 20 22 23

44 27 29 30
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november
week DINSDAG DONDERDAG VRIJDAG

45 3 5 6

46 10 12 13

47 17 19 20

48 24 26 27

december
week DINSDAG DONDERDAG VRIJDAG

49 1 3 4

50 8 10 11

51 15 17 18

52 22 24 25

1 29 31

februari
week DINSDAG DONDERDAG VRIJDAG

6 2 4 5

7 9 11 12

8 16 18 19

9 23 25 26

januari
week DINSDAG DONDERDAG VRIJDAG

2 5 7 8

3 12 14 15

4 19 21 22

5 26 28 29

niveau drie non-fictie
mei
week DINSDAG DONDERDAG VRIJDAG

19 3 5 6

20 10 12 13

21 17 19 20

22 24 26 27

23 31maart
week DINSDAG DONDERDAG VRIJDAG

10 1 3 4

11 8 10 11

12 15 17 18

13 22 24 25

14 29 31

april
week DINSDAG DONDERDAG VRIJDAG

15 5 7 8

16 12 14 15

17 19 21 22

18 26 28 29

juni
week DINSDAG DONDERDAG VRIJDAG

23 2 3

24 7 9 10

25 14 16 17

26 21 23 24

27 28 30

juli
week DINSDAG DONDERDAG VRIJDAG

27 1

28 5 5 7 7 8

29 12 14 15

30 19 21 22

31 26 28 29

Terug naar blz. 1



niveau vier fictie
VIERDE JAAR
Het vierde jaar begint weer met projectontwikkeling. 
De lessen aan het einde van het derde jaar zijn verplicht, 
de lessen in september zijn facultatief. 
Het eerste contact met de begeleider wordt in principe door 
de school gelegd. In het eindgesprek na het derde jaar 
bespreken we wie er moet worden benaderd en welk werk ter 
kennismaking wordt meegestuurd.
We leggen ook vast wat je in dit examenjaar wilt bereiken en
op welke termijn je dat haalbaar lijkt.

BEGELEIDER
Zo gauw de begeleider heeft toegezegd start de individuele 
begeleiding. Het initiatief voor het maken van afspraken ligt 
bij de student. De school houdt graag een oogje in het zeil, 
ook wat de samenwerking betreft. Als je het idee hebt dat je 
toch niet de juiste begeleider hebt gekozen, zeg dat dan direct.

TWEE VAKKEN
Afstuderen in twee vakken in hetzelfde studiejaar wordt 
afgeraden. Bovendien betaal je dan twee keer het volledige 
studiegeld.

BIJEENKOMSTEN
Ieder kwartaal is er een bijeenkomst op school waarbij de 
voortgang van de examenprojecten wordt besproken. 
De data worden in onderling overleg vastgesteld.

ZAKELIJKE KANT
De bijeenkomst in het voorjaar is vooral gericht op de 
gang van zaken in de uitgeverswereld en in de theater- en 
filmwereld. Je wordt gewezen op belangenverenigingen, op 
de voor- en nadelen van nieuwe manieren van publiceren, op 
auteursrecht en op de (boekhoudkundige) verplichtingen van 
een zelfstandige.

AFRONDING EN DIPLOMERING
Je levert naast je examenwerk een reflectie in op het eigen 
schrijven in een genre naar keuze. Het examenwerk en de 
reflectie worden beoordeeld door een commissie van buiten 
de school waarin specialisten uit de vakwereld zitting hebben: 
schrijvers, critici, redacteuren, dramaturgen of regisseurs. 
Een kritische rapportage hoort bij het diploma.
Als je opgaat voor de diplomering voor de kerstvakantie, moet 
je je werk inleveren voor 15 november. Wil je aan het eind van 
het schooljaar afstuderen, dan lever je je werk in op 1 juni.
Het examenwerk moet worden ingeleverd volgens de richtlijnen 
op blz. 4.
Je kunt niet voor het examen zakken. In een uitzonderlijk geval 
kan de school de student vragen het examenwerk terug te 
trekken.

DIPLOMA
Het diploma van Schrijversvakschool Groningen heeft een 
symbolische waarde in de vakwereld en geeft geen garantie op 
publicatie of realisatie van teksten.
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De school volgt het vakantierooster voor Noord-Nederland. 

sluiting inschrijving eerste semester genres niveau 2, 3  en 4
kennismakingsles Zwolle 

kennismakingsles Groningen
sluiting inschrijving eerste semester schrijftechnieken niveau 1

projectontwikkeling derde- en vierdejaars
eerste schooldag Zwolle

eerste schooldag Groningen
herfstvakantie

leesblok Frans Kellendonk - Mystiek lichaam
kennismakingsles Zwolle

leesblok Gogol - Dode zielen
kennismakingsles Groningen

diplomering
kerstvakantie

kennismakingsles Zwolle
kennismakingsles Groningen

leesblok Jeroen Brouwers - Bezonken rood
sluiting inschrijving 2e semester niveau 1, 2 en 3

tussentijdse gesprekken

woensdag 15 juli 2015
maandag 24 augustus 2015
donderdag 27 augustus 2015
maandag  31 augustus 2015
dinsdag 1, donderdag 3 sept 2015
maandag 14 september 2015
dinsdag 15 september 2015
17 t/m 25 oktober 2015
donderdag 12 november
maandag 8 december 2015
donderdag 10 december
dinsdag16 december 2015
vrijdag 18 december 2015
19 december 2015 t/m 3 januari 2016
maandag 11 januari 2016
donderdag 14 januari 2016
donderdag 14 januari 2016
vrijdag 15 januari 2015
19 t/m 28 januari 2016

schooljaar 2015/2016 24

Eerste semester
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schooljaar 2015/2016 25

Tweede semester

leesblok Günther Grass - De blikken trommel
eerste schooldag tweede semester Zwolle

eerste schooldag tweede semester Groningen
voorjaarsvakantie

leesblok Andreas Burnier - Het jongensuur
goede vrijdag/pasen

leesblok Albert Camus - De vreemdeling
meivakantie
koningsdag

hemelvaart/bevrijdingsdag
pinksteren

kennismakingsles Zwolle
kennismakingsles Groningen

eindvergadering Zwolle
eindvergaderingen Groningen niveau 1, 2 en 3 en non-fictie

eindgesprekken
diplomering

projectontwikkeling derde- en vierdejaars

 

donderdag 4 februari 2016
maandag 8 februari 
dinsdag 9 februari
27 februari t/m 6 maart 2016
donderdag 17 maart 2016
25 t/m 28 maart 2016 
donderdag 14 april 2016
26 april t/m 8 mei 2016
woensdag 27 april 2016
donderdag 5 mei 2016
15 en 16 mei 2016
maandag 30 mei 2016
dinsdag 31 mei 2016
maandag 20 juni 2016
dinsdag 21 t/m vrijdag 24 juni 2016
dinsdag 21 juni t/m donderdag 7 juli 2016
vrijdag 1 juli 2016
dinsdag 5 en donderdag 7 juli 2016
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schrijversvakschool groningen
de schrijversvakschool voor Noord-Nederland


