
STEEKKAART  SEMINARIE SOCIAAL CREATIEF SCHRIJVEN 

Voor wie? Hou je van verhalen en vertellen? Schrijf en lees je graag? 
Speel je graag met taal? 
Dan is creatief schrijven zeker iets voor jou!

Aantal lesuren in de 3de  graad?
In het zesde jaar

Jouw profiel? Je hebt vooral zin om te schrijven en bent niet bang van lezen. 
Je gelooft dat schrijven een ambacht is dat je kan leren door 
oefening. Je bent bereid om te schaven aan een tekst tot hij 
helemaal goed is. 
Heb je een idee voor een verhaal of ben je al bezig aan je eigen 
boek? Dan kan je iedere opdracht toepassen op jouw project. 
Maar ook als je nog geen eigen project hebt, kan je aan de slag 
met de opdrachten. Misschien krijg je onderweg wel een sterk 
idee voor een verhaal? 
Je wil ervoor gaan om om de twee weken minimaal één goede 
pagina te schrijven en die ten laatste op zondagavond door te 
sturen. Je vindt het leuk om te lezen wat je klasgenoten op 
papier hebben gezet en wil daar opbouwende kritiek over 
geven.

Jouw eventuele verdere 
studieloopbaan?

Wie goed kan schrijven kan dit in elke studierichting en job 
gebruiken. We leven immers in een tijd vol teksten. 
Creatief schrijven is zeker interessant voor wie iets wil doen 
met talen of communicatiewetenschappen. 
En wie weet: misschien is dit wel het begin van je eigen 
roman?

Welke onderwerpen worden er 
bestudeerd? We behandelen de tips & trics van auteurs: van verhaallijn over 

vertelperspectief tot personages, setting en stijl. En nog veel 
meer. Het jaar gaat veel te kort zijn. ☺  

Wat is het seminarie niet? Een vrijblijvend uurtje waar je komt babbelen over verhalen 
zonder zelf uit de pen te kruipen.  
Een cursus poëzie schrijven, we zullen ons wel eens over 
gedichten buigen, maar dat zal beperkt zijn.

Hoe wordt er gewerkt? We grasduinen in verhalen om te spieken bij auteurs, 
bespreken de regels van het schrijven en oefenen tot we met 
die regels weer ons eigen ding kunnen doen.

Hoe wordt er geëvalueerd? Op het einde van het jaar heb je een portfolio klaar met de 
opdrachten die je gemaakt heb voor dit seminarie. Op die 
manier zien we je evolutie. 
Je attitude wordt ook beoordeeld: ga je respectvol om met het 
werk van anderen? Sta je open voor opbouwende kritiek? Lig je 
niet steeds in de clinch met deadlines?
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