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CONTACTGEGEVENS
ina.verrept@brugge.be
jasmien.vantieghem@de-kade.be

RESULTAAT/
TOEPASSING(EN)
Betere kennis van de collec-
tie, ervaring met manieren om 
deze en gelijkaardige collecties 
op toegankelijke wijze te tonen/
bekender te maken bij mensen 
met en zonder visuele beper-
king. Leren waarderen!

BUDGET
46.500 euro subsidies Vlaande-
ren, 4000 euro Erfgoedcel (Stad 
Brugge), 2000 euro vzw De Kade

CONCRETE AANPAK
1. stand van zaken/voortraject: basisregistratie al afgerond/
verdiepende registratie Tot eind maart

2. Projectplan vanaf maart 2019: 
Maart – april 2019 
+Voorbereiding effectieve opstart waardering door kernteam, babbelbox (partici-
patief) in Spermalie, eerste nieuwsbrief belanghebbenden
+ Effectieve opstart waarderingstraject door kernteam: 3 bijeenkomsten 
+ Historische hulpmiddelen in de hedendaagse klas bij vzw De Kade 
+ Brainstorm originele presentatievormen hulpmiddelen voor binnen Spermalie 
(presentatiemodule). 
+Deelname Erfgoeddag met ‘De speelgoedmakers’, workshop voor blinde en 
ziende kinderen samen (met vzw Casa Blanca en speel-o-theek De Piepbal/De 
Kade)
Mei - juni 2019 
+ Presentatie aan klankbordgroep stand van zaken waarderingstraject 
+ Verdere uitvoering van het waarderingstraject door kernteam: 3 bijeenkomsten 
+ Binnen Spermalie (bij leerlingen/leerkrachten/zusters…) en bij enkele partners 
waardering hulpmiddelen ‘testen’ 
+ Versturen tweede nieuwsbrief naar belanghebbenden 
Juli 2019 
+ Neerslag waarderingstraject in ‘Statements of significance’ of waardestellin-
gen door kernteam 
+ Voorbereiding en opnames vijf filmpjes rond gebruik hulpmiddelen door men-
sen met een visuele beperking 
+ Voorstelling originele presentatie hulpmiddelen binnen Spermalie 
Augustus 2019 
+ Productie en installatie presentatiemodule 
+ Uitschrijven en ter beschikking stellen van een handleiding rond de presenta-
tiemodule voor andere instellingen 
+ Bijeenkomst klankbordgroep 
September 2019 
+ Versturen derde nieuwsbrief naar belanghebbenden 
+ Publicatie op de Public Disability History Blog (KULeuven)
+ Afsluitende bijeenkomst klankbordgroep en kernteam 
Najaar 2019 
+ Gastcollege KU Leuven bij Prof. Pieter Verstraete (binnen huidige vak ‘pedago-
gisch erfgoed’) 
+ Op het disability-filmfestival 2020 in Leuven wordt een workshop voorzien 
waarin we het participatieve verhaal van ons project toelichten

3. Participatie: trajectbegeleider, kernteam, klankbord, belanghebbenden/ zie 
betrokken partijen en partners

4. Criteria vastleggen
5. Waarderingsrapport/resultaat

6. documentatie/communicatie
Website Erfgoedcel Brugge, vaste en ‘bijzondere nieuwsbrief
Erfgoedbrugge.be; erfgoedinzicht.be
Overkoepelende werking FARO rond waarderen
Communicatie via partners (oa Kadoc, Kuleuven…)

GEBRUIKTE TOOLS 
Mogelijk wordt de uiteindelijke waarderingsmethodiek een combi-
natie van twee methodieken (reviewing significance 3.0 en de mu-
seale weegschaal)

BETROKKEN PARTIJEN/PARTNERS
Vanuit vzw De Kade werkt een collega (orthopedagoge) één dag per week 
voor het project samen met de trajectbegeleider vanuit Erfgoedcel Brugge. 
Verdiepende registratie: vrijwilligers met ondersteuning van erfgoedconsu-
lent Departement Cultuur, Jeugd en Media. 
 klankbordgroep en kernteam: onder andere verschillende ervaringsdes-
kundigen, vertegenwoordigers van KULeuven, Kadoc, Licht en Liefde vzw, 
centrum Ganspoel, Departement Cultuur, Jeugd en Media, vzw De Kade en 
Museum Dr Guislain. 
Belanghebbenden: mensen in en rond Spermalie/vzw De Kade, mensen 
met een visuele beperking in het Brugse naast Cultureel-erfgoedorganisa-
ties die willen inzetten op waardering. 
We onderhouden ook contacten met de Brailleliga (en bezochten hun mu-
seum) en  bekijken buitenlandse initiatieven rond vergelijkbare collecties. 

TIMING  Vanaf 1 oktober 2018 tot eind september 2019

AANLEIDING
Het betreft een kwetsbare collectie waarover de kennis beperkt is, 
die kennis neemt ook snel af en het is dus belangrijk deze vast te 
leggen. We willen de collectie ook een grotere bekendheid geven. 

BEGINSITUATIE
Binnen Erfgoedcel Brugge beperkte ervaring met waardering 
religieus erfgoed

NIVEAU VAN WAARDEREN
Op deelcollectieniveau (+ uitschieters op objectniveau)

AFBAKENING 
Het verhaal van de blindenzorg in Spermalie (stichting instituut in 1836 
door Carton in Brugge), de collectie maakt deel uit van een groter ge-
heel (archief en kunstcollectie congregatie, archief Carton en bibliotheek 
Carton, hulpmiddelen voor mensen met een auditieve beperking…)

OMVANG VAN HET ERFGOED  308 objecten

AARD VAN HET ERFGOED
Hulpmiddelen voor mensen met 
een visuele beperking (1800-1990); 
zowel  hulpmiddelen in strikte zin 
als  onderwijsmateriaal en spellen, 
vooral objecten

TREFWOORDEN/THEMA’S
Vzw De Kade; Erfgoedcel Brugge; 
participatie; toegankelijkheid; vrij-
willigerswerking; hulpmiddelen; 
onderwijs; spellen; tentoonstelling; 
kennisdeling…

GEEN BLINDE VLEK MEER
NAAR EEN GRONDIGER KENNIS EN EEN GROTERE 
BEKENDHEID VAN DE COLLECTIE HULPMIDDELEN VOOR 
MENSEN MET EEN VISUELE BEPERKING (COLLECTIE 
SPERMALIE/VZW DE KADE)

ERFGOEDCEL BRUGGE


