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De Meesterproef 

 Intensieve schrijfcursus voor de gevorderde schrijver 

 Werk in vier maanden naar een manuscript van 140 pagina’s 

 Professionele begeleiding door een schrijfdocent 

 Kleine groepen (max. 8 deelnemers), gerichte feedback en persoonlijke aandacht 

 

Voor wie 

Loop je al tijden rond met een plan voor een geweldig verhaal, maar mis je de stok achter de 

deur om het op te schrijven? Wellicht is de Meesterproef iets voor jou. De Meesterproef is een 

intensieve cursus voor de gevorderde schrijver. Om te zorgen dat iedereen een vergelijkbaar 

niveau heeft – zodat iedereen eruit haalt wat erin zit – zijn er toelatingseisen voor de 

Meesterproef. Deze staan op de volgende pagina. 

 

De cursus 

De Meesterproef van de Querido Academie is een schrijfcursus waarin je vier maanden niets 

anders gaat doen dan werken aan je boek: schrijven en nog eens schrijven. Tijdens de 

bijeenkomsten worden alle teksten besproken. Je krijgt feedback van de docent, maar ook van de 

rest van de groep. Na de laatste bijeenkomst, leggen we je eerste hoofdstuk voor aan een 

redacteur. Je ontvangt een leesrapport waarmee je de volgende stappen kunt zetten op weg naar 

je boek. Als je manuscript potentie heeft sturen wij het door naar een literair agent, wellicht 

vanaf dat moment 'jouw literair agent'. 

 

Digitale leeromgeving 

We werken volgens het concept ‘blended learning’, een combinatie van het bijwonen van lessen 

waarin je contact hebt met de docent en de groep, en zelfstandig schrijven in een digitale 

leeromgeving. Daar kun je je teksten uploaden voor de docent en medecursisten; op het moment 

dat het jou uitkomt en in het tempo dat jou past. Maar natuurlijk wel voor de deadline… 

 

Docenten 

Schrijven leer je bij de Querido Academie van schrijvers: onze docenten zijn zelf ook auteurs. Ze 

kennen de praktijk van het boekenvak en nemen die ervaring mee in hun lessen. Bovenal zijn het 

goede docenten, bedreven in het overbrengen van hun kennis en in staat een veilige 

leeromgeving te creëren. Onze docenten van de Meesterproef zijn Sophie Zijlstra, Carla de Jong, 

Inge Schouten, Manon Duintjer en Kathy Mathys.  

 

Praktische informatie  

 8 lessen van 3 uur in het pand van Singel Uitgeverijen (Querido, Nijgh & Van Ditmar, De 

Arbeiderspers, Athenaeum, De Geus en Uitgeverij Q).  

 Kosten: €1.350,-  in 4 termijnen van €337,50; of €1.295 in één keer. 

 Meerdere startmomenten per jaar. 
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Toelatingseisen 

We streven ernaar dat de deelnemers aan de Meesterproef allen ongeveer hetzelfde niveau 
hebben, zodat het leerrendement voor elk van hen optimaal is. Daarom zijn er toelatingseisen 
voor de Meesterproef. Daarom ontvangen we graag ter beoordeling: 
 

1. Een tekst van max. 3000 woorden. Dat kan een hoofdstuk zijn van het verhaal waaraan je 
in de Meesterproef wilt gaan werken of een kort verhaal dat je eerder hebt geschreven. 
 

2. Het is wel belangrijk dat het een recent werk is. Die tekst moet aan de volgende eisen 
voldoen: 
- een duidelijke opbouw hebben, 
- een dialoog bevatten, 
- een beschrijving van de omgeving bevatten en 
- een handeling of actie van de hoofdpersoon. 

 
3. Een synopsis van het project waaraan je wilt gaan werken. Je legt je hiermee natuurlijk 

nog niet vast, want een verhaal kan als je gaat schrijven nog veranderen, maar je dwingt 
jezelf wel om na te denken over de bouwstenen van jouw verhaal.  

 
4. Jouw schrijf-cv. Je kunt de Meesterproef niet volgen zonder dat je ervaring in creatief 

schrijven hebt. Graag lezen we welke schrijfervaring jij hebt: cursussen, publicaties etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie of vragen?   W: www.queridoacademie.nl  
  E: info@queridoacademie.nl  
  T: 020 760 72 49 
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