commercieel katern

Benny Lindelauf, schrijver en schrijfdocent; hoofddocent bij Dactylus
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Welk advies over schrijven geef je je
studenten graag mee?
Het verhaal of gedicht is een jaloers en
schuw dier. Het komt pas naar je toe als het zeker
weet dat je ‘m niet in de steek zult laten. Het wil
volledige aandacht. Maar als het zichzelf geeft,
geeft het gul en onvoorwaardelijk. Anders gezegd:
Het grootste talent is blijven zitten op je krent.
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Wat moet je hebben om een goede
Docent Creatief Schrijven te worden?
Veel. Je moet niet alleen zelf schrijven, maar
ook verstand hebben van taal, genres, en werk- en
feedbackvormen. Daarnaast moet je ook een goed
gevoel hebben voor het omgaan met groepen en
creatieve processen kunnen begeleiden. Ten slotte
is het handig als je wat verstrooid overkomt, omdat
mensen dat altijd associëren met genialiteit.
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Wat is de essentie van de
Dactylus-aanpak?
De studenten Docent Creatief Schrijven nemen
aanvankelijk in de rol van cursist aan de lessen deel.
Collega Margriet van Bebber en ik nemen de rol van
docent voor onze rekening. Gaandeweg schuift de rol
van studenten op naar die van docent. Wij op onze
beurt trekken ons steeds meer terug en faciliteren
uiteindelijk alleen nog maar het leerproces. Zo groeien
de studenten uit tot docent Creatief Schrijven. Bij hun
afstuderen hebben de studenten een flinke bagage van
schrijven, didactiek en schrijfliteratuur.
De basisopleiding legt een stevig fundament. Ervaren schrijfdocenten breiden hun expertise en specialismen uit met masterclasses en cursussen.

‘De snaar raken,
de zindering doorgeven!’
- Simon van der Geest
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Welke docent Creatief Schrijven
bewonder je zelf het meest?
Ik bewonder elke docent die zijn of haar
eigen specifieke interesse op het gebied van schrijven volgt, zodat er veel verschillende schrijfdocenten blijven komen met elk hun specifieke kracht.
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Op welke quote over de opleiding
ben je trots?
Ester Naomi Perquin, dichter en schrijfdocent, stelt: ‘Goed schrijfonderwijs begint bij docenten die zichzelf en hun vak serieus nemen.’
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