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Mission Statement en Reglement Schrijfcentrum EAV 
 

 

Mission Statement 

 Doel: Het Schrijfcentrum EAV biedt hulp aan studenten die vastlopen in het schrijfproces, maar ook 

aan studenten die hun teksten willen verbeteren van goed naar excellent. Ons doel is om je niet 

alleen over één specifieke tekst te adviseren, maar je te helpen om een betere schrijver te worden van 

academische teksten. 

 Wat doen onze tutoren wel: Je kan bij ons terecht met allerlei soorten teksten, van een eerstejaars 

essay tot een BA eindwerkstuk. Je kan hulp krijgen bij een tekst die je al hebt geschreven, of waar je 

nog mee bezig bent. Ook als je nog niets hebt opgeschreven en je worstelt met het formuleren van de 

onderzoeksvraag kun je terecht bij onze tutoren. Onze schrijftutoren hebben meestal geen 

inhoudelijke kennis over je onderwerp. Daardoor hebben ze een frisse blik op je tekst en ze focussen 

zich op zaken met betrekking tot het schrijfproces. Ze kunnen je helpen bij het afbakenen van de 

hoofdvraag en deelvragen, het plannen van je onderzoek, het structureren van je tekst, de 

stijlkwesties, de helderheid van je tekst, etc. – bij grote en kleine schrijfopdrachten. 

 Wat doen onze tutoren niet: Onze schrijftutoren corrigeren je tekst niet voor je met betrekking tot de 

spelling en grammatica. Ook geven ze geen oordeel over de inhoud van de tekst . Dat hoort thuis bij 

je docent of begeleider. Dit is ook waarom wij bij voorkeur tutoren toewijzen met een andere 

studieachtergrond dan de student. Verder hebben schrijftutoren geen tijd om lange werkstukken te 

lezen. Meestal zijn echter een paar alinea’s voldoende om je schrijfproblemen helder te krijgen. 

 Omgang met gegevens: De gegevens van onze studenten, zoals je contactgegevens of je 

studieprestaties, zijn vertrouwelijk. Ook de privé-informatie die je mogelijk in een tutorgesprek 

vertelt is vertrouwelijk. Wij gaan er zorgvuldig mee om. Wel willen we graag bij tutortrainingen 

gebruik kunnen maken van de ingezonden teksten van studenten. Deze worden natuurlijk volledig 

geanonimiseerd. Als je niet wilt dat jouw tekst ervoor gebruikt wordt kun je dat te alle tijden 

aangeven. 

 

Reglement 

 Locatie: Het Schrijfcentrum is gevestigd in Van Eyckhof 4, 001A.  

 Afspraaktijden: Het Schrijfcentrum is geopend maandag t/m donderdag 9-17 uur. Er zijn twee 

tutoren (speciaal getrainde student-assistenten) en elke tutor is twee dagen per week beschikbaar. 

Afspraken beginnen in principe, net als colleges, kwart over het hele uur. Een tutorsessie duurt 45 

minuten. 

 Aanmelding: Je kan je aanmelden voor een tutorgesprek via het online formulier op de webpagina 

van het Schrijfcentrum. Vervolggesprekken kun je meteen met je tutor afspreken of later een mail 

sturen. Je aanmelding wordt binnen één of twee werkdagen in behandeling genomen, en 

toegewezen aan een tutor. Je krijgt een e-mail van het Schrijfcentrum met de algemene informatie en 

een bericht van je tutor over jullie afspraak. 

 Ziekmelden en onverwachte omstandigheden: Een afspraak maken is niet vrijblijvend. 

Een tutorsessie bij het Schrijfcentrum is voor jou gratis, maar niet voor het Schrijfcentrum. De tutor 

houdt speciaal voor jou een uur vrij in zijn/haar agenda. Zorg dat je er bent op de afgesproken tijd. 

Anders laat je de tutor onnodig komen, en hij/zij kan ook geen andere student in de tijd helpen. Als 

je ziek wordt net voor je afspraak, of door andere onverwachte omstandigheden niet kan komen, 

neem zo snel mogelijk contact op met je tutor. Als dat niet lukt, geef het door aan Saskia Pronk (tel. 

071 527 5007) of e-mail Schrijfcentrum-EAV@hum.leidenuniv.nl. 

 E-mailtutoring. In principe doen we niet aan e-mailtutoring. Onze inzet is om de student in dialoog 

te bewegen zelf zijn tekst te verbeteren. Het is nauwelijks mogelijk om dat per e-mail te doen, 
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aangezien een e-mail altijd een monoloog is. Neem in uitzonderlijke situaties contact op met Saskia 

Pronk (tel. 071 527 5007) of e-mail Schrijfcentrum-EAV@hum.leidenuniv.nl. 

 Tekst insturen: Als je al een tekst hebt waar je feedback over wil krijgen, stuur die zo snel mogelijk 

(uiterlijk 24 uur van tevoren) op naar je tutor of naar Schrijfcentrum-EAV@hum.leidenuniv.nl. Je 

tutor heeft een beperkte voorbereidingstijd. Je kunt daarom maximaal een pagina of vijf opsturen. 

Als je tekst langer is, bedenk welk onderdeel je tutor het beste kan lezen. Meestal is het voldoende 

om je schrijfproblemen helder te krijgen en aan te pakken. 
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