
       

 
Deze fiche is het resultaat van de voorbije vierjarige COBRA-cyclus (2015-2019). Dit document wordt opgesteld per 
opleiding, deelgenomen aan COBRA, en geeft de sterktes en actiepunten van de opleiding weer. Deze sterktes en 
actiepunten zijn het resultaat van de dialoog tussen de opleiding en haar stakeholders (primaire actoren, alumni, 
werkveld en internationale deskundigen uit de discipline). De fiche heeft tot doel een begrijpelijk beeld te geven van 
de gerealiseerde kwaliteit van de opleiding. De fiche wordt beschikbaar gesteld in het onderwijsaanbod en is dus 
toegankelijk voor het brede publiek. 
 
Meer informatie COBRA: www.kuleuven.be/onderwijs/cobra  
Meer informatie over onderwijskwaliteit: https://www.kuleuven.be/onderwijs/onderwijskwaliteit 
Onderwijsterminologie KU Leuven: https://www.kuleuven.be/onderwijs/onderwijslexicon 
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Opleiding: Master in de literatuurwetenschappen (Leuven e.a.)  

Aangemaakt op: 16 december 2019 

KU Leuven ontwikkelt de kwaliteit van haar opleidingen aan de hand van de COBRA-methode. Met onderstaande 
COBRA-fiche rapporteert de opleidingscommissie elke vier jaar over de kwaliteit van haar opleiding(en) en beschrijft 

ze de waargenomen sterkte(s) en geplande actie(s) voor de opleiding(en) Master in de 
literatuurwetenschappen (Leuven e.a.) . 

Sterkte(s) van de opleiding(en)  

De master in de literatuurwetenschappen heeft een sterk en duidelijk profiel: een onderzoeksgedreven 
master die erin slaagt de studenten in een vroeg stadium te motiveren en te activeren door het intensieve 
gebruik van groepswerk,  papers, presentaties en actieve deelname aan lopend onderzoek. 
Interculturele en interdisciplinaire competenties en vaardigheden staan (meer dan 
kennisverwerving) centraal in de opleiding. De kans om stage te lopen bij bestaande 
onderzoeksgroepen versterkt die focus op gevorderde competenties nog meer.  

Het interuniversitaire aspect van de opleiding is een absolute troef: het staat niet alleen garant voor de 
hoge kwaliteit van de vakken, maar ook voor een diversiteit in methodes en achtergronden. Dat geldt 
zowel voor de studenten als voor de docenten. De aanwezigheid van een jaarlijks wisselende 
internationale docent, zonder uitzondering een vooraanstaand literatuurwetenschapper, zet die focus op 
een dynamische en excellente leeromgeving nog meer in de verf.  

 

 
Geplande actie(s) 

De docenten geven aan dat de intellectuele dialoog tussen studenten en docenten nog meer 
gestimuleerd kan worden via extracurriculaire initiatieven, zoals een leesgroep. Een leesgroep komt 
bovendien tegemoet aan de vaststelling dat canonieke literaire werken minder aan bod komen in deze 
opleiding dan in reguliere literatuurmasters, doordat op de eerste plaats wordt ingezet op theorie en 
methode.  

De methodologische opleidingsonderdelen laten de studenten toe om inhoudelijke keuzes te maken, en 
de corpusvakken zorgen voor de nodige theoretische en methodologische omkadering. Die logica kan 
duidelijker aan de studenten worden gecommuniceerd. Docenten zullen syllabi beter op elkaar 
afstemmen en consequent verderbouwen op de inhouden van de twee kernvakken.  

Sinds 2017-2018 is aan het programma een (extracurriculair) methodologisch seminarie toegevoegd 
in het tweede semester, waarin het verschil tussen paper- en tijdschriftartikelformats en de praktijk van 
literatuurwetenschappelijke schrijven worden uitgelegd aan de hand van voorbeelden en getuigenissen. 
De opleiding versterkt geleidelijk aan de focus op praktische onderzoeksvaardigheden.  
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