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Erfgoedwerkers zwermen uit over Vlaanderen en Brussel

De eerste Erfgoeddagweek was een succes

Medewerkers van Plantin Moretus met de drukfiets op de speelplaats van De Trampoline (GO!) in Deurne

Op zondag trok Erfgoeddag zo’n 200.000 bezoekers. Deze editie
bood een primeur, met een hele Erfgoeddagweek. Voor het eerst
trekken meer dan 200 erfgoedwerkers naar lagere en secundaire
scholen. Ze namen er (minstens) een uur over van de leerkracht om
kinderen en jongeren te laten kennismaken met erfgoed.
Zo was er de restaurator die de leerlingen laat experimenteren met pigmenten, een directeur die
in een les economie zijn museum op zakelijk vlak toelicht, of een diversiteitsmedewerker die
met leerlingen in gesprek gaat over koloniale standbeelden. Leerlingen konden zo uit de eerste
hand ervaren dat de erfgoedsector niet alleen heel divers is, maar ook door mensen gemaakt
wordt. En de leerkrachten? Die beseften dat erfgoed een plek kan hebben in heel uiteenlopende
schoolvakken. De verhalen rond erfgoed kunnen bij de klassiekers als geschiedenis of muzische
vorming maar even goed bij wetenschaps- of praktijkvakken.
Knuffels en vervolgbezoeken
De erfgoedsector illustreert zo hoe ze leerkrachten kunnen ondersteunen in hun lessen. Niet
alleen tijdens een excursie leren leerlingen over (de betekenis en relevantie) van
erfgoedobjecten, ook in de dagelijkse lespraktijk kunnen diverse leerkrachten het culturele
referentiekader van hun leerlingen verruimen.
Uiteraard kan en mag die excursie nog steeds plaatsvinden. De voorbije week konden klassen
dan ook naar musea en andere organisaties voor een VIP-rondleiding of -workshop. Het blijft
cruciaal om leren ook mogelijk te maken buiten de klasmuren, op een erfgoedlocatie. Die
ervaring biedt mogelijkheden die er in klascontext niet zijn.
Leerkrachten konden deze week ook vormingen volgen die hen leren hoe ze op een (meer)
activerende manier met erfgoed kunnen werken. Zo kon men in Erfgoedbibliotheek Hendrik
Conscience een vorming volgen rond literaire heldenverhalen en verteltechnieken. In het Gentse
Universiteitsmuseum konden leerkrachten in de expo Phallus, norm & vorm dan weer
kennismaken met wetenschappelijk erfgoed rond fallussymbolen en leerden ze ook hoe ze met
leerlingen in gesprek kunnen gaan over gender en seksualiteit. Daarvoor werken
erfgoedpartners ook samen met organisaties als çavaria en Sensoa. Samen maken ze duidelijk
hoe maatschappelijk relevant erfgoededucatie is.
De reacties van de leerlingen waren alvast hartverwarmend: er zijn verhalen over kinderen die
de erfgoedklasbakken knuffels geven, en over leerkrachten die meteen een afspraak willen
maken met de Erfgoedklasbak voor volgend jaar…

