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➢ 2002, ° netwerk Oorlog en Vrede in de Westhoek (musea, 
verenigingen, lokale besturen, erfgoedcellen)

➢ herdenkingsperiode 2014-2018 ‘Leren uit de oorlog’

➢ verhaal van de oorlog -> verantwoorde herinnering en een 
duidelijke vredesboodschap (samenwerking met Bijzonder Comité 

Herinneringseducatie en Vlaams Vredesinstituut)

➢ 2016, gezamenlijke visietekst: ’Waarom blijft het relevant om te 
leren over de Eerste Wereldoorlog?’ 

Vooraf
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➢ Aanwezige erfgoed: herinneringsplekken als laatste getuige Eerste 
Wereldoorlog

➢ Rol van  erfgoedorganisaties: actuele debat vluchtelingen mee helpen 
sturen

➢ Uitdaging om de nieuwkomers goed op te vangen: laagdrempelige 
ontmoetingen organiseren (sociale cohesie bevorderen)

➢ Tendens binnen onderwijs: jongeren meer sociaal engagement
aanleren (burgerschapseducatie en community service learning)

Uitgangspunten
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❖ ONTMOETING  - Memory-date. Ontmoeten en filosoferen over oorlog & vrede 
a.d.h.v. historisch erfgoed.

❖ VERDIEPING d.m.v. ERFGOED - Collectiestukken / verhalen inzetten om ervaringen 
uit te wisselen. Ontdekken gemeenschappelijke aspecten. 

❖ SOCIALE VAARDIGHEDEN - Onderwijs levensecht maken. Buddy-project ontstaat 
uit een erfgoedproject.

Doelstellingen
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ERFGOEDSECTOR: WOI-musea: In Flanders Fields Museum, Memorial Museum 
Passchendaele 1917, museum aan de IJzer, Talbot House en Westfront Nieuwpoort

ONDERWIJS: secundaire scholen en onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers 
(OKAN)

SOCIALE SECTOR: Agentschap Integratie en Inburgering (GoodPlanetBelgium)

CULTURELE SECTOR: Filmhuis het Peloton

OVERHEID: provincie West-Vlaanderen

Partners
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Verloop project Memorydate

❖ Opmaken draaiboek ontmoetingsdag met betrokkenen

❖ Voorstelling project in de klas aan leerlingen

❖ Opdracht leerlingen: breng eten, een foto, sleutelhanger, dans, traditie mee, dat 
iets vertelt over jezelf

❖ Ontmoetingsdag rond één thema met input van GoodPlanetBelgium
(kennismakingsspelletjes), museum (verhalen, objecten) en filmhuis (interviews)

Talbot House ‘Waar voel je je thuis?’
Museum aan de IJzer ‘Nooit meer oorlog. Wanneer voer ik actie?’
MMP1917 ‘Kan sport verbinden?’
Westfront Nieuwpoort ‘Kan kunst in tijden van oorlog?’
In Flanders Fields Museum ‘Tradities vroeger en nu.’
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Draaiboek
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Draaiboek

DR
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In de klas
✓ Documentaire brengt vluchteling en toerist bij elkaar 
✓ Amnesty : Look beyond borders : kijk elkaar 4 minuten in de ogen 
✓ De kijk van Nigel / Iedereen beroemd : verfrissende blik op de wereld 
✓ Samen 11 miljoen
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In de klas
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De herinneringsplek

01_titel1
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De ontmoeting op de herinneringsplek
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Bedoeling filmpje: 

✓ leraren inspireren (hanleiding ontmoetingsdag in januari 2018)
✓ educatieve medewerkers van musea aan het denken zetten over hoe ze hun

erfgoed kunnen actualiseren

Wil je meer weten over dit project of laat je je graag
coachen? www.west-vlaanderen.be/vredeseducatie
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