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1. Doelstellingen:

▪ Duurzame samenwerking tussen erfgoedsector en 
onderwijs

▪ Met behulp van het concept multiperspectiviteit:
▪ Inhoudelijk
▪ Organisatorisch 
▪ Methodisch 
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Waarom multiperspectiviteit?

 Diversiteit is een belangrijk uitgangspunt

 Multiperspectiviteit is een verwant begrip



Zelfportret Alfred Le Petit (1893) 



MULTIPERSPECTIVITEIT
= 

IN – HOUD - ING



Het concept multiperspectiviteit:

 Cognitief: bij historisch denken

 Affectief: bij sociale houding: bereidheid zich 
te verplaatsen in het perspectief van een 
ander



Matrix voor multiperspectiviteit in erfgoedonderwijs:

Na literatuuronderzoek gebaseerd op:

 Historisch denken (Van Straaten, et al., 2012)
 Cultuurtheorie (van Heusden, 2010)

Cultuur in de spiegel (Vermeersch & Thomas, 2016)



Historisch denken

 Verzamelen
 Ordenen
 Verklaren
 Beeldvormen

Cultuurtheorie

 Waarnemen
 Verbeelden
 Conceptualiseren
 Analyseren

Matrix voor multiperspectiviteit in erfgoedonderwijs:





Figuur: 
De vier culturele basisvaardigheden

Cultuur in de spiegel, 2016
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2. Organisatie

▪ Ontwikkelen didactische toepassingen op basis van de HEM-
matrix en concrete praktijkvoorbeelden

▪ Onderzoeken in welke mate leerlingen multiperspectiviteit
herkennen en leerrijk vinden



2. Organisatie

▪ 3 verschillende ontwerpteams met in elk team:  

▪ 1 projectmedewerker 

▪ 1  of 2 student(en) lerarenopleiding PXL Hasselt/UAntwerpen

▪ 2 personen uit de erfgoedsector

▪ 1 of 2 ler(a)ar(en) uit het secundair onderwijs

▪ 1 persoon met diversiteitsfocus



2. Organisatie

▪ 3 verschillende ontwerpteams: 

▪ Ontwerpteam 1: eerste graad VIIO Tongeren met  Gallo-Romeins Museum 
Tongeren (Oudheid, soc.-eco.)

▪ Ontwerpteam 2: tweede graad KA Hasselt en KA Sint-Truiden
met Abdijsite Herkenrode Hasselt en de Mindere Sint-Truiden en Erfgoedcel
Haspengouw (middeleeuwen, religieus-levensbeschouwelijk)

▪ Ontwerpteam 3: derde graad Don Bosco Genk met Bokrijk en Mijnmuseum 
Beringen en Erfgoedcel Mijnerfgoed (Nieuwste tijd, eco.)



2. Organisatie
▪ Ontwerpteam 1

▪ Centraal thema: Culturele uitwisseling van Neanderthaler tot Gallo-
Romein

▪ Klassieke rondleiding: multiperspectief kijken naar museumobjecten

▪ Via verschillende standpunten -> betekenislagen van museumobjecten 
zichtbaar worden



2. Organisatie
▪ Ontwerpteam 2

▪ Centraal thema: religie in de middeleeuwse samenleving in onze gewesten

▪ FASE 1: huidige samenleving: religieuze erfgoedobjecten onderzoeken 
▪ FASE 2:religie in de middeleeuwse samenleving: museumspel met  uniek 

onderzoek en generieke opdrachten en uitdaging spelen
▪ FASE3a:huidige samenleving: van middeleeuwse samenleving met hedendaagse 

maatschappij vergelijken
▪ FASE 3b: eigen leefwereld: eigen erfgoedobjecten onderzoeken en mini-pop-up 

klastentoonstelling organiseren





Vorm
Kleur 
Afmetingen
Gebruikte materialen







Titel van de 
tentoonstelling

Motivatie van het thema





Wie geraakt het 
eerst in de hemel?
Beleef een 
middeleeuws 
personage, werk 
samen en verdien 
zoveel mogelijk 
aflaten. Daarmee 
reis je zo snel 
mogelijk van de hel 
naar de hemel





6 personages
Ida: arme vrouw
Arnulf: hoge adel
Benno: zilversmid
Willem: boer
Gerlinde: koopmansvrouw
Anton: pastoor



 Spel met 6 opdrachten
▪ Opdracht 1: omgaan met de dood
▪ Opdracht 2: geloof, pracht en praal
▪ Opdracht 3: allemaal regels
▪ Opdracht 4: spirituele en christelijke symboliek
▪ Opdracht 5: helden 

▪ Opdracht 6a: Herkenrode: contact met de Arabische wereld
▪ Opdracht 6b: De Mindere: spiritualiteit: God wordt mens

▪ per opdracht 
▪ objecten zoeken in het museum 
▪ een opdracht vervullen
▪ een uitdaging oplossen











Uitdaging 

Verklaar de uitdrukking ‘rijke stinkerd’!  





 Madina Estivari, dat ben ik. Ik ben 45 jaar en kom uit Tsjetsjenië. In mijn thuisland had ik 
een goede job als ingenieur maar hier in België is mijn diploma niet erkend. Dat is zeer 
jammer. Ik heb het niet gemakkelijk gehad. Toen mijn man omkwam in de oorlog ben ik 
met mijn drie kleine kinderen naar België gevlucht. Ik ken al zeer goed Nederlands en werk 
nu als poetsvrouw. Gelukkig leren mijn kinderen goed. 



 Mijn naam is Waldek Kamorowski. Ik ben een Poolse bouwvakker en 32 jaar oud. Ik kom 
in België werken voor een grote bouwonderneming. Op die manier kan ik op korte tijd 
toch wat geld verdienen. Spijtig genoeg is mijn gezin nog in Gdansk maar 1 maal per 
maand ga ik mijn vrouw en 2 kinderen bezoeken. Dan is het altijd een beetje feest en 
kunnen we nog eens met het hele gezin naar de kerk gaan want we zijn zeer gelovig.



 Hallo , Inge Peeters is mijn naam. Ik werk als bediende op het stadhuis in Hasselt. Ik ben 
28 jaar en heb samen met mijn vriendin Wendy een prachtige dochter. Imke is nu 3 jaar en 
gaat sedert september naar school. Mijn vriendin en ik zijn heel trots op Imke. We hopen 
haar snel een broertje of zusje te kunnen geven.



 Statisch
 Standenmaatschappij
 Eén geloof bepaalt alles!
 Contact vreemdelingen was 

zeldzaam

 Dynamisch
 Klassenmaatschappij
 Multireligieus
 Superdivers





Maken van een mini-pop-
up tentoonstelling van 
alle objecten van de klas



 Thema religie: nu- vroeger –individu-
gemeenschap

 Generieke opdrachten maken voor 2 musea met 
uniek onderzoek per museum

 Flexibele invulling van de fasen: apart- samen-
museum-klas



2. Organisatie
▪ Ontwerpteam 3

▪ Centraal thema: sociale mobiliteit in wonen, werken en vrije tijd

▪ introductie: spel met de doos, intergenerationeel interview

▪ agrarische maatschappij: Bokrijk-cribs, privilege-walk

▪ Industriële samenleving: erfgoed-app

▪ Postindustriële samenleving: virtuele tentoonstelling



IMG_0035.MOV
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2. Organisatie
▪ Artikel in tijdschrift FARO (sept. 2017)

▪ Studiedag op 25 mei 2018 in PXL Hasselt met:

▪ Barend van Heusden: cultuur in de spiegel

▪ Voorstelling resultaten

▪ 6 workshops



Vragen?

Projectmedewerkers: 

paul.janssenswillen@uantwerpen.be
els.vinckx@pxl.be
silke.leenen@pxl.be
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