
 

Ben jij onze nieuwe Scriptiebegeleider? 
 
Heb jij ervaring in het hoger onderwijs, wil jij aan 
de slag in een creatieve en dynamische 
omgeving? Dan is de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie iets voor jou. Wij zoeken een 
scriptiebegeleider die ons team komt versterken. 
 
Als scriptiebegeleider zijn je activiteiten gericht op de begeleiding van onze vierdejaars-
Hbo-studenten Film en Audiovisuele Media en/of Toegepaste Fotografie en 
Beeldcommunicatie. Je ondersteunt ze bij hun onderzoek en de uitwerking daarvan in een 
scriptie die voldoet aan de eisen die gesteld worden aan bachelor niveau. De begeleiding 
vindt voornamelijk individueel plaats. Je bent onderdeel van het scriptiebegeleidingsteam, 
maar bent ook in staat zelfstandig en oplossingsgericht te werken. Daarnaast ben je flexibel 
in het bieden van begeleiding en kun je inspelen op de behoeftes van de student. Je hebt 
ervaring met het doen van onderzoek, het begeleiden van studenten en het vakgebied 
fotografie en/of film.  
 
Jouw taken 

 in hoofdzaak studenten begeleiden bij het schrijven van hun scriptie. De begeleiding 
vindt individueel en ook in groepsverband plaats; 

 daarnaast treed je op als tweede lezer van scripties begeleid door je collega’s; 
 als onderdeel van het scriptieteam neem je deel aan intervisie- en kalibratiesessies 

en overleg je, indien noodzakelijk, met de schoolloopbaanbegeleider. 

Wie jij bent 
 

 je hebt ervaring met het werken met Hbo-studenten; 

 je beheert de Nederlandse taal uitstekend in woord en geschrift; 

 je beschikt over een BKE certificaat of bent bereid dit te behalen; 

 je bent sterk in het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving en een coachende 
rol past je goed; 

 je hebt ervaring in het doen van onderzoek;  

 je hebt expertise op het gebied van film en/of fotografie; 

 je kunt samenwerken met verschillende collega's in diverse functies binnen een 
dynamische onderwijsomgeving; 

 je weet een goede balans te vinden tussen de verantwoordelijkheden van de student en 
die van de opleiding; 

 je beschikt minimaal over een afgeronde Hbo-opleiding. 
 
Wie wij zijn 
De Nederlandse Academie voor Beeldcreatie is een opleidingsinstituut met drie faculteiten: 
de Nederlandse Fotovakschool, de Dutch Filmers Academy en de Amsterdam Film School. 
Hier wordt kwalitatief vakgericht fotografie- en filmonderwijs gegeven dat nauw aansluit op 
de arbeidsmarkt. Onderwijs dat studenten de ruimte geeft om talenten en creativiteit te 
ontwikkelen én dat hen bewust maakt van hetgeen nodig is om ondernemend, marktgericht 
en succesvol te zijn.  
 
Vestigingen 
Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Apeldoorn. 
Je hebt geen vaste standplaats en vindt het geen probleem om te reizen naar één van onze 
locaties. 
 



 

Omvang functie 
freelance 
 
Wat wij jou bieden 
Een uitdagende functie in een snelgroeiende en dynamische ondernemende 
onderwijsorganisatie waar eigen initiatief gewaardeerd wordt en er volop ruimte is om de 
organisatie en jezelf te ontwikkelen in een enthousiast team. 
 
Interesse in de functie?  
Mail jouw motivatiebrief en cv naar Monique Eenkhoorn. 
E-mailadres: monique@navb.nl. 
Bereikbaar op: 055-3560522. 
 
 
 
 


