
DONDERDAG 24 MAART 2016 

PLATFORM LITERATUUR EN SAMENLEVING 

DEBUREN | MUNTPUNT (BRUSSEL) 

LEOPOLDSTRAAT 6 | 1000 BRUSSEL 

 

ACHTERGROND 

 

Staat de literatuurkritiek vandaag nog in contact met 

de letterkunde aan de universiteit? Wordt  het 

literatuuronderwijs gevoed door  nieuwe inzichten uit 

het onderzoek? Zijn letterkundige academici 

vervreemd geraakt van de kritiek, het onderwijs en 

literatuur in de media? 

Velen zijn het erover eens dat de verrijkende relaties 

tussen die drie velden in de laatste decennia 

verwaterd zijn. Elk van die domeinen – de literaire 

kritiek, de academische bestudering van literatuur en 

het literatuuronderwijs – ging onder externe en 

interne druk een andere richting uit, en dat 

betekende in de praktijk: weg van elkaar.  

Nochtans zijn de banden tussen onderwijs, 

literatuurbeschouwing en onderzoek van groot 

belang wanneer deze domeinen het publiek en het 

beleid willen overtuigen van de maatschappelijke 

relevantie van lezen en literatuur. 

PLISA wil in de eerste plaats de samenwerking tussen 

literatuurkritiek, literatuuronderwijs en academische 

letterkunde in Vlaanderen bevorderen. Het gaat het 

platform daarbij ook om de bredere plaats van 

literatuur in de samenleving. 

In de platformbijeenkomst van 24 maart 2016 krijgen 

enerzijds bestaande geslaagde praktijken een forum, 

en anderzijds brengt het platform concrete 

voorstellen samen om de banden tussen kritiek, 

onderzoek en onderwijs te versterken. In de ochtend 

worden good practices gepresenteerd in korte 

presentaties en ’s namiddags buigen we ons in 

afzonderlijke werkgroepen over de voorstellen. 

Uiteindelijk wil het platform tot actiepunten komen 

die zowel beleidsgericht als praktijkgericht zijn. Het 

doel is dus zeker niet om samen te klagen over de 

huidige toestand. Verbeelding, een snuif idealisme 

en een open vizier zijn onze leidraden in de zoektocht 

naar nieuwe verbanden. 

 

OCHTENDPROGRAMMA 

LOCATIE: DEBUREN 

 

9u30-9u50  Inleiding door Lars Bernaerts (UGent) namens organisatoren FOLIO, VAL, VFL  

 

9u50-11u00  Presentaties over literatuuronderwijs, literatuurkritiek en academische letterkunde  

 

Literatuuronderwijs 

Paul De Loore, leerkracht (literatuuronderwijs: praktijk)  

Barbara Van den Eynde, leerkracht (literatuuronderwijs: creatief schrijven)  

Dirk Terryn, Canon Cultuurcel (literatuuronderwijs: beleid)   

Jordi Casteleyn, docent Universiteit Antwerpen (literatuuronderwijs: handboeken) 

An Van Uytvanck, lector Arteveldehogeschool (lerarenopleiding secundair onderwijs)  

Dirk De Geest, hoogleraar KU Leuven (literatuuronderwijs: letterkundig onderzoek als basis)  

 

Het literaire veld 

Harold Polis, Uitgeverij Polis (uitgeverij) 

Leen Lekens, hoofdbibliothecaris Muntpunt (bibliotheek) 

 



11u00   PAUZE 

 

11u30-12u45  Presentaties over literatuuronderwijs, literatuurkritiek en academische letterkunde 

 

Het literaire veld (2) 

Jos Geysels, voorzitter VFL (literatuurbeleid) 

Gert Brouns, Limerick (boekhandel)  

Sabine Van Daele, lezeres (leesclubs) 

Rachida Lamrabet, schrijfster (de auteur) 

 

Literatuurkritiek 

Annelies Beck, VRT-journalist (literatuur(kritiek) op tv)  

Karel Verhoeven, hoofdredacteur De Standaard (literatuurkritiek in de dagbladen)  

Carl De Strycker, directeur Poëziecentrum (literatuurkritiek in gespecialiseerde tijdschriften)  

Sarah Posman, De Reactor & UGent (online literatuurkritiek) 

Vanessa Joosen, docent Universiteit Antwerpen (academische literatuurbeschouwing)  

 

12u45-14u00 LUNCH 

 

MIDDAGPROGRAMMA 

LOCATIE: DEBUREN / MUNTPUNT 

 
14u00  Overleg in werkgroepen 

 

Moderatoren: Koen Van Bockstal (VFL), Barbara Delft (FOLIO, Creatief Schrijven), Luc 

Devoldere (FOLIO, Ons Erfdeel), Wouter Hillaert (FOLIO, rekto verso), Marieke Roels (VFL)  

 

16u00  PAUZE 

 

16u30  Plenaire terugkoppeling en selectie actiepunten 

 

17u30  Slotreflectie:  

 

Ger Groot (filosoof)  

Ivo Victoria (auteur) 

   

 

 

 


