Basis Creatief Schrijven

Met de cursussen Basis Creatief Schrijven van de Querido Academie leg je een
stevig fundament onder jouw schrijverschap en toekomstig boek. Je leert wat de
bouwstenen en principes van een goed verhaal zijn en vult je gereedschapskist als
auteur. We bieden Basis Creatief Schrijven aan op twee niveaus.
Basis Creatief Schrijven 1

Basis Creatief Schrijven 2

Basis Creatief Schrijven 1 is de instapcursus
van de Querido Academie, voor iedereen
toegankelijk en zonder toelatingseisen. Wel
verwachten we dat je een behoorlijke
beheersing van de Nederlandse taal hebt.
Schrijfervaring is geen vereiste. Zolang je
maar gemotiveerd bent om veel schrijfuren
te gaan maken! Je schrijfwerk wordt door de
docent en je medecursisten van feedback
voorzien. Aan het eind van de cursus heb je
naast een bak schrijfervaring ook je eigen
korte verhaal op zak.

Tijdens Basis Creatief Schrijven 2, de cursus
voor de enigszins ervaren schrijver, ga je
met jouw eigen boek of verhaalproject aan
de gang. We leren je hoe je een synopsis
schrijft en wat daar allemaal bij komt kijken.
Ondertussen werk je aan een substantieel
eerste deel van jouw project, ca. 2000-2500
woorden. Aan het eind van de cursus heb je
een duidelijke opzet van je boek en een
eerste aanzet in handen. Vanuit deze solide
basis kun je verder schrijven. Voor deze
cursus moet je toegelaten worden. We
vragen je een proeftekst in te leveren, die
aan bepaalde eisen moet voldoen.











Introductie creatief schrijven
Voor wie schrijfambitie heeft, maar
nog geen ervaring
Een half jaar lang intensief werken
aan je schrijverskwaliteiten.
6 lessen van 3 uur in het pand van
Singel Uitgeverijen.
Houd rekening met een
tijdsinvestering van ca. 6-8 uur per
week.
Kosten: € 930 (6 maandelijkse
termijnen van € 155) of € 895 in één
keer.
Meerdere startmomenten per jaar.











Voor wie al enige schrijfervaring
heeft, maar de diepte in wil.
Volg in een half jaar 8 lessen van 3 uur
in het pand van Singel Uitgeverijen.
Verdiepend: naast het maken van
schrijfopdrachten, lees en analyseer je
boeken uit verschillende genres.
Houd rekening met een
tijdsinvestering van ca. 8-10 uur per
week.
Kosten: € 1.194,00 (6 maandelijkse
termijnen van € 199,00) of € 1150,00
in één keer.
Meerdere startmomenten per jaar.

Vragen?
Kijk voor meer informatie, actuele startdata en toelatingseisen op onze website. Bellen of mailen
kan natuurlijk ook.
W: www.queridoacademie.nl
E: info@queridoacademie.nl
T: 020 760 72 49

Basis Creatief Schrijven

Over de Querido Academie
De Querido Academie organiseert opleidingen en cursussen op het gebied van schrijven: van
beginnend niveau tot (ver) gevorderd. Al onze opleidingen gaan uit van de filosofie dat schrijven
een ambacht is en dat iedereen dat ambacht kan leren. De Querido Academie is onderdeel van de
groep Singel Uitgeverijen, een samenwerkingsverband van zeven uitgeverijen: Querido, De Geus,
De Arbeiderspers, Nijgh & Van Ditmar, Q, Athenaeum—Polak & Van Gennep en Querido Fosfor.
De Querido Academie is dus stevig verankerd in het boekenvak. De lessen vinden plaats in het
pand van deze zeven toonaangevende uitgeverijen, aan de Weteringschans in Amsterdam.
Blended learning
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 opdrachten maken en uploaden voor de docent; op het moment dat
het jou uitkomt en in het tempo dat jou past. Maar natuurlijk wel voor de deadline…
Naast commentaar van de docent stimuleren we dat studenten elkaar ook onderling feedback
geven. Er wordt gewerkt in kleine groepen (max. 10 studenten), dus je krijgt gerichte feedback
en persoonlijke aandacht.
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 creatief schrijven zijn Sophie Zijlstra, Carla de Jong, Inge
Schouten, Tom Hofland, Manon Duintjer en Olga Majeau.

VERVOLGCURSUS BIJ DE QUERIDO ACADEMIE
De Meesterproef
De Meesterproef is een intensieve cursus
voor gevorderden. Onder begeleiding van
een deskundige docent werk je in 8 stappen
naar je manuscript. Na afloop van de
Meesterproef perfectioneer je je eerste
hoofdstuk voor publicatie.

