Schrijftutor Schrijfcentrum De Haagse Hogeschool
Wil je graag naast je opleiding werkervaring opdoen in een onderwijsomgeving? Ben jij de ideale schrijftutor die
de studenten een stapje verder brengt in de ontwikkeling van hun schrijfvaardigheid? Solliciteer dan naar de
functie van schrijftutor!
Wat ga je precies doen?
Je komt als schrijftutor te werken bij het Schrijfcentrum van De Haagse Hogeschool. Je voert met
bachelorstudenten een-op-eengesprekken over de teksten die zij voor hun opleiding moeten schrijven. Het
doel van het gesprek is de student te helpen om een goede tekst te schrijven en om een betere schrijver te
worden. Je laat de student reflecteren op zijn (concept)tekst en begeleidt hem in het schrijfproces. Dit doe je
door kritisch mee te lezen, te sparren met de student over bijvoorbeeld de structuur, de schrijfstijl en de
argumentatie van de tekst, en door kritische vragen te stellen over het schrijfproduct. De schrijftutor is geen
taaldocent, maar een peer in het schrijfproces.
Verantwoordelijkheden van de schrijftutor:
 Je voert schrijftutorgesprekken met bachelorstudenten.
 Je participeert actief in de scholing en intervisie die je vanuit het Schrijfcentrum ontvangt.
 Je verricht promotieactiviteiten voor het Schrijfcentrum.
 Je maakt een kort verslag van elk gevoerd gesprek.
 Je komt gemaakte afspraken na.
Jouw profiel
Je bent een bachelor- of masterstudent, bij voorkeur binnen een talig vakgebied. Je beschikt over een zeer
goede Nederlandse taalvaardigheid en je weet waar een (academische) tekst aan moet voldoen. Je bent
analytisch en je kunt gedachten helder verwoorden. Je hebt een kritische leeshouding en zeer goede
communicatieve vaardigheden. Daarnaast heb je affiniteit met coaching en het onderwijs. Ervaring met
redactiewerkzaamheden, studentbegeleiding en/of coaching is een pre.
Tevens ben je voor het Schrijfcentrum gemiddeld één dag of twee dagdelen per week beschikbaar voor de
periode van minimaal één jaar.
Wat bieden wij
Als schrijftutor functioneer je in een klein team binnen het Schrijfcentrum. Daarnaast maak je deel uit van het
Taalexpertisecentrum, de organisatie-eenheid waar het Schrijfcentrum onder ressorteert. Het
Taalexpertisecentrum kent een open sfeer, waarin de medewerkers met en van elkaar leren.
De schrijftutoren volgen in de periode maart-april een opleiding van enkele dagdelen, gevolgd door
terugkomdagen en intervisie in het vervolg van het collegejaar. Ook is er gelegenheid om af te stemmen met
collega-tutoren, zowel binnen het Schrijfcentrum, als met schrijftutoren van andere instellingen voor hoger
onderwijs. De schrijftutor wordt aangesteld via Tempo Team.
Daarnaast bieden wij:



Een salaris van maximaal EUR 2000,- bruto per maand (schaal 6) bij een volledige werkweek, exclusief 8%
vakantietoeslag.
Een aanstelling van 0,2 fte (8 uur) in tijdelijke dienst voor de periode van één studiejaar via Tempo-Team.

Wil je meer weten over het Schrijfcentrum?
Het Schrijfcentrum is op 14 november 2016 opgericht door het Taalexpertisecentrum (TEC) en beoogt om de
schrijfvaardigheid van studenten te verbeteren. Het Taalexpertisecentrum richt zich met een aanbod van
onderwijs, toetsing, individuele begeleiding en docenttraining op de ontwikkeling van de taalvaardigheid van
studenten van De Haagse Hogeschool. TEC is hiermee actief op alle locaties van De Haagse Hogeschool. Naast
twee vaste medewerkers werkt TEC een wisselend team van tien tot twintig freelancedocenten.

Wil je meer weten over werken bij De Haagse?
Jonge mensen voorbereiden op de toekomst, dat doet De Haagse Hogeschool. We delen onze kennis en geven
studenten bagage mee waarmee ze stevig in hun schoenen staan. Dat doen we met drie centrale thema’s:
wereldburgerschap, internationalisering en netwerken. Studenten kunnen hierdoor bewust kijken naar de
wereld om hen heen. Hun leven lang.
Ben jij onze nieuwe collega?
Herken je je in de profielschets, voldoe je aan de beschikbaarheidseisen en lijkt het je aantrekkelijk om bij het
Schrijfcentrum van De Haagse Hogeschool te werken, dan zien wij je sollicitatie graag tegemoet via
www.tempo-team.nl. De sollicitatiegesprekken vinden bij voorkeur plaats in kalenderweek 11 (12 t/m 16
maart). Voor vragen kun je bellen met 070-4457914.

