SchrijversAcademie
Reglement voor de opleidingscyclus 2021-2023
I.Kandidaatstelling
Art. 1
De periode van kandidaatstelling loopt van 16 maart tot en met 10 mei 2021. De voorwaarden
vermeld op de site voor kandidaatstelling zijn bindend. Kandidaturen na 10 mei 2021 komen niet
meer in aanmerking voor het traject SchrijversAcademie 2021-2023.
Art. 2
Creatief Schrijven vzw stelt een jury samen. De jury beslist onafhankelijk wie tot SchrijversAcademie
wordt toegelaten. Deze beslissing is gebaseerd op het aantal beschikbare plaatsen en een duidelijke
omschrijving van het profiel van een student SchrijversAcademie enerzijds en het profiel van de
kandidaat anderzijds.
Is een kandidaat niet toegelaten voor het huidige programma dan kan dat verschillende redenen
hebben: de lesgroepen zijn volzet, de jury acht de betreffende kandidaat nog niet voldoende klaar,
de jury acht het profiel van de kandidaat niet geschikt voor deelname aan SchrijversAcademie.
Kandidaten die niet geselecteerd worden kunnen schriftelijke (na de eerste selectie) of mondelinge
(na de tweede selectie) feedback vragen op hun kandidatuur.

Kandidaten die voor dit jaar niet toegelaten worden voor SchrijversAcademie mogen zich opnieuw
kandidaat stellen voor een volgend opleidingstraject.
Art. 3
De toelating tot deelname geldt enkel voor het traject 2021-2023. Ze geeft geen toestemming om de
deelname een of meerdere jaren uit te stellen. Omgekeerd verbiedt een afwijzing de kandidaat niet
om zich in de toekomst nogmaals kandidaat te stellen.
II.

De opleiding

Art. 4
Een toegelaten kandidaat ontvangt van de organisatie een bericht met de betalingsmodaliteiten. Pas
na betaling van het inschrijvingsgeld is de kandidaat ook daadwerkelijk ingeschreven. Het
inschrijvingsgeld is voor 2021 vastgelegd op 757 euro.
Studenten, leerkrachten en jongeren (-26 jaar) kunnen 15% korting krijgen. Daarvoor mailen ze naar
info@creatiefschrijven.be een kopie van de studenten- of lerarenkaart.
Vormt de prijs voor jou een probleem? Stuur dan een gemotiveerde aanvraag voor korting naar
directeur An Leenders (an@creatiefschrijven.be). Deze wordt discreet behandeld.

Art. 5
Annulering van de opleiding na betaling kan enkel met een bewijs van ziekte of overmacht.
Bij annulering voor 1 september 2021 krijg je 90% van het inschrijvingsgeld terug.
Bij annulering voor 1 november 2021 krijg je 60% van het inschrijvingsgeld terug.
Bij annulering voor 1 januari 2022 krijg je 30% van het inschrijvingsgeld terug.
Art. 6
SchrijversAcademie is een tweejarige opleiding. De student verbindt zich ertoe om de twee jaar
aaneensluitend te volgen. Uitzonderingen hierop kunnen met de coördinator besproken worden.
Art. 7
In de opleiding SchrijversAcademie ontdek je wat het is om aan een groter zelfgekozen literair project
te werken. Creatief Schrijven vzw biedt een leerrijke omgeving aan om het literaire project te
realiseren en biedt de nodige reflectiemogelijkheid op het proces, maar de eindverantwoordelijkheid
voor de goede vordering ligt bij de student zelf. Creatief Schrijven vzw kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor een eventueel falen van het eindproduct.
Art. 8
Het auteursrecht van het literaire project blijft bij de student. De student geeft aan Creatief Schrijven
vzw het recht om fragmenten te gebruiken ter promotie van SchrijversAcademie.
Art. 9
Creatief Schrijven vzw verwacht maximale aanwezigheid tijdens de lessen en de contactmomenten:
Als een student onvoldoende aanwezig is, kan de organisatie beslissen om een student niet tot het
tweede jaar toe te laten en/of kan de student niet afstuderen. Voldoende aanwezigheid betekent
minimaal vier lessen aanwezig in lesmodules van zes, minimaal zeven lessen aanwezig in
lesmodules van tien en een duidelijk engagement in de projectdagen/feedbackgroep.
III.

Eindbeoordeling

Art. 10
De student krijgt ten eerste voortdurende feedback van medestudenten, docenten en
projectbegeleiders. Deze procesfeedback wordt aan het einde van de rit verzameld in een
procesverslag.
Daarnaast levert de student in juli 2023 een manuscript in. Dat manuscript geeft de stand van zaken
van het literaire project na twee jaar weer. Creatief Schrijven vzw verbindt zich ertoe een externe
jury samen te stellen die het manuscript beoordeelt. In september 2023 volgt er dan een persoonlijk
gesprek met de jury over het manuscript. Naast feedback over de stand van zaken van het
manuscript spreekt de jury ook zijn geloof uit over de publiceerbaarheid van het eindwerk en geeft
waar nodig suggesties om eraan verder te werken.
Art. 11
Wie het eerste en tweede jaar van SchrijversAcademie gevolgd heeft, mag deelnemen aan een
Manuscriptjaar. Het Manuscriptjaar biedt kansen om verdere stappen te zetten met je manuscript,
zowel op het vlak van schrijven als naar buiten treden met het werk. Het concrete programma krijg
je aan het einde van het tweede jaar van SchrijversAcademie.

IV.

Privacy

Creatief Schrijven vzw springt zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens
die je ons bezorgt in het kader van je deelname aan SchrijversAcademie (bv. adres, e-mail,
geboortedatum, telefoonnummer, geslacht …) worden door Creatief Schrijven vzw opgeslagen en
verwerkt. We doen dit om met jou te kunnen communiceren over het verdere verloop van de
opleiding. Jouw persoonsgegevens worden niet aan anderen doorgegeven. We bewaren jouw
gegevens tot 5 jaar na het laatste contact. Uiteraard heb je op elk moment het recht om jouw
gegevens in te kijken, te laten aanpassen, te laten verwijderen, enz. Onze volledige
privacyverklaring lees je op http://creatiefschrijven.be/privacyverklaring/

