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Vacature Decaan Schrijversvakschool Amsterdam 

 

Schrijversvakschool Amsterdam biedt een vierjarige deeltijdopleiding voor aspirant-

schrijvers, alsmede een uitgebreid cursusaanbod voor het literaire schrijven. 

Op het gebied van het schrijfonderwijs is de school een toonaangevende organisatie 

met een aanzienlijke lijst van succesvolle oud-studenten en -cursisten.  

Met ingang van 1 juli 2015 ontstaat er bij Schrijversvakschool Amsterdam een 

vacature voor de functie van decaan. 

 

Functieomschrijving 

 

Als decaan geeft u, in samenspraak met de directeur, inhoudelijk vorm aan het 

onderwijsaanbod van de school, zowel wat betreft de schrijfcursussen als de 

vierjarige opleiding. U bewaakt de samenhang tussen de verschillende onderdelen in 

het curriculum en de aansluiting met de actuele literaire praktijk. 

U bent verantwoordelijk voor de gang van zaken rond de toelatings- en 

beoordelingsprocedures en organiseert speciale activiteiten in het 

onderwijsprogramma, zoals gastlezingen, workshops, toneel- en scenarioreadings en 

masterclasses.  

U werft, adviseert en ondersteunt docenten en evalueert hun functioneren. Voor 

studenten bent u het eerste aanspreekpunt voor uiteenlopende vragen omtrent de 

studievoortgang. Dit geldt in het bijzonder voor vierdejaarsstudenten, bij wie u actief 

betrokken bent. Voor deze groep studenten trekt u tevens begeleiders aan ten 

behoeve van hun afstudeerproject en stelt u de examencommissies samen.  

Samen met de directeur en de opleidingscoördinator maakt u deel uit van een klein 

team, dat op een collegiale en open wijze met elkaar samenwerkt. Aangezien er geen 

sprake is van secretariële ondersteuning, bent u bereid het merendeel van 

administratieve taken die het werk met zich meebrengen, zelf uit te voeren. 

 

Profiel 

 

Voor deze functie zoeken wij een kandidaat met een hbo- of universitaire opleiding 

die concrete werkervaring heeft in het schrijfonderwijs, zelf professioneel actief is als 

literair auteur en een relevant en actueel netwerk heeft in de literaire wereld. De 

ideale kandidaat beschikt over goede organisatorische vaardigheden en is een 

representatieve, betrokken en sociale persoonlijkheid. 
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Arbeidsvoorwaarden 

 

De omvang van de aanstelling bedraagt 0,4 fte op basis van een 36-urige werkweek 

(14,4 uur per week). De werkbelasting kent pieken en dalen, hetgeen een flexibele 

houding vereist. Aangezien de school niet over kantoorruimte beschikt, worden 

bureauwerkzaamheden voornamelijk vanuit huis vervuld. Daarnaast wordt u geacht 

regelmatig aanwezig te zijn bij diverse activiteiten van de school, welke vrijwel altijd 

op doordeweekse avonden of op de zaterdag plaatsvinden. 

In eerste instantie betreft het een tijdelijk dienstverband dat na één jaar kan worden 

omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd. 

Bezoldiging vindt plaats op basis van schaal 11 van de HBO-cao (min. € 1270 en max. 

€ 1746 bruto per maand op basis van 0,4 fte). Afgezien van het gebruik van de 

salarisschalen is deze cao verder niet van toepassing. 

Het is mogelijk en zelfs wenselijk deze functie te combineren met het lesgeven op 

onze school. Lesuren vallen niet onder dit dienstverband en worden apart vergoed. 

 

Procedure 

 

Uit de schriftelijke reacties zullen wij een aantal kandidaten selecteren en uitnodigen 

voor een gesprek met de sollicitatiecommissie, bestaande uit Christiaan van 

Willenswaard (bestuursvoorzitter), Femke Baljet (coördinator) en Hans Hogenkamp 

(directeur). Deze gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 16 tot en met 20 

maart 2015. Voor meer informatie over deze vacature kunt u desgewenst contact 

opnemen met Hans Hogenkamp (hans@schrijversvakschool.nl). 

 

Schriftelijke sollicitaties voorzien van curriculum vitae zien wij graag vóór 1 maart 

2015 tegemoet op het volgende adres:  

 

Schrijversvakschool Amsterdam 

t.a.v. Hans Hogenkamp 

Postbus 92263 

1090 AG Amsterdam 

 

 

 


