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Partners
De opleiding is een gezamenlijk initiatief van 
Odisee en de onderzoekslijn erfgoededucatie van 
hogeschool VIVES, in samenwerking met FARO, 
Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed.

Ontdek het volledige aanbod 
van Odisee Advanced Education
Neem een kijkje op odisee.be/ae.

Volg ons
circlefacebook facebook.com/odiseepvonderwijs
circlefacebook facebook.com/odiseehogeschool  
circletwitterbird @odiseehogesch  
circleinstagram @odisee  

  youtube.com/odiseehogeschool



Droom je ervan om een  
eigen hedendaags cultureel- 
erfgoedproject te ontwikkelen, 
nieuwe contacten te leggen 
of een spannende samen-
werking op touw te zetten? 
Dan is de opleiding Erfgoed 
en onderwijs wat jij zoekt.

Voor wie?
Leerkrachten in het kleuter-, lager 
en secundair onderwijs, medewer-
kers van erfgoedcellen, educatieve 
medewerkers, museummedewerkers, 
bibliothecarissen, archivarissen,  
gidsen en iedereen die geïnteresseerd is 
in erfgoededucatie. 

Odisee is de co-hogeschool, waarbij ‘co’ staat voor samen. 
We pakken jouw studie samen aan, met aandacht voor je 
persoonlijke noden als volwassen student.

Levenslang leren maakt deel uit van het DNA van elke leraar. 
Odisee heeft onder de noemer Odisee Advanced Education 
een uitgebreid opleidingsaanbod permanente vorming, 
gaande van kort- en langlopende opleidingen tot studiedagen 
en seminaries.

Wat mag je verwachten?
• We dompelen je onder in de wereld 

van erfgoededucatie.
• Je leert hoe je een prikkelende 

erfgoedactiviteit kunt opzetten voor 
kinderen en jongeren.

• Je krijgt een concrete toolbox om een 
eigen erfgoedproject uit te werken.

• Na de opleiding kan je je eigen  
klaspraktijk verrijken of innovatieve 
en creatieve erfgoedactiviteiten voor 
kinderen en jongeren binnen  
je culturele erfgoedorganisatie op 
poten zetten.

Praktisch
• 6 lesdagen op donderdag: 28 januari,  

4 februari, 4 en 25 maart, 6 mei en  
17 juni 2021.

• De sessies vinden plaats op Odisee  
Campus Brussel.

• De inschrijvingsprijs is € 725.

Meer info en inschrijven
Surf naar odisee.be/erfgoed voor meer 
info, toelatingsvoorwaarden, studiegeld 
en inschrijvingsprocedure. Of neem 
contact op met opleidingscoördinator 
laura.demunter@odisee.be.

Wat zeggen 
de deelnemers?
In mijn ruim 20 jaar ervaring 
als leerkracht lager onderwijs 
vind ik het erg belangrijk 
om de blik van kinderen te 
verruimen. Sommige kinderen 
komen zonder cultuuraanbod 
van de scholen nooit in contact 
met erfgoed, kunst en cultuur, 
maar lopen er wellicht elke 
dag onbewust voorbij. Het leren 
moet ver voorbij de klasmuren 
gaan. Het leven ligt immers 
daarbuiten. Elk kind pikt 
steeds iets mee uit erfgoed- 
educatie: bij de één zal dat 
een weetje zijn, bij de ander 
een impressie van een kunst-
werk, een muzische ervaring of 
een verhaal dat een begeesterde 
gids vertelde.  
 |  Lies

Jullie expertise, die van de 
sprekers en van de medestu-
denten waren zeer waardevol. 
Heel jammer dat corona het 
ons een beetje moeilijker 
heeft gemaakt op het einde, 
maar het feit dat jullie altijd 
bereid waren om feedback te 
geven via mail of online heeft 
veel goedgemaakt. 
|  Klaartje
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