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INSCHRIJVINGSFORMULIER  
ERFGOEDDAG MAAKT SCHOOL 

 
Activiteiten voor scholen tijdens de  

Erfgoeddag-week van 25 tot 29 april 2022 
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Fijn dat u deelneemt aan Erfgoeddag 2022 met als thema ‘Erfgoeddag maakt school’. U 
kan uw activiteiten indienen tot en met 14 januari 2022.  
 
Inschrijven gebeurt bij voorkeur via inschrijven.erfgoeddag.be. Online aanmelden zorgt 
meteen voor een aantal voordelen: 

- U kiest voor de gemakkelijkste vorm van inschrijven, met minder kans op 
misverstanden. 

- Uw gegevens bereiken ons sneller. Wanneer u de inschrijving naar ons doorstuurt, 
ontvangt u een bevestigingsmail. Zo weet u onmiddellijk of uw inschrijving goed 
bij ons is aangekomen. 

- U kan uw activiteit zelf beheren en als dat nodig is aanpassen. 

Heeft u vragen over uw deelname? Surf dan naar https://faro.be/erfgoeddag/inschrijven. 
U vindt er nuttige informatie die u kan helpen bij het inschrijven van uw activiteit. U 
vindt er ook de algemene voorwaarden: neem dit document zeker door. 
 
Hebt u alle informatie gelezen maar lukt het niet om in te schrijven via het 
online inschrijvingssysteem? Bezorg ons dan onderstaand 
inschrijvingsformulier:   

• via e-mail aan info@erfgoeddag.be; 
• of per post aan FARO, Coördinatie Erfgoeddag, Priemstraat 51, 1000 

Brussel. 
 

In het onderstaande formulier registreert u de activiteiten die gericht zijn naar het 
onderwijs, tijdens de Erfgoeddag-week. De informatie die u invult op dit formulier 
wordt door Eva of Michelle ingevoerd op inschrijven.erfgoeddag.be. Deze activiteiten 
stromen door naar Cultuurkuur.be.  
 
Opgelet! Voor het indienen van een activiteit hebt u uw CultuurKuur-ID nodig. Verder in 
dit formulier leest u hoe u die kan vinden of aanmaken. Heeft u geen CultuurKuur-ID en 
wil u er geen aanmaken? Dan kunnen wij het CultuurKuur-ID van FARO koppelen aan de 
activiteit.  
 
Heeft u nog vragen? Mail dan naar info@erfgoeddag.be of bel ons op 02 213 10 60. 
 
Door in te schrijven voor Erfgoeddag 2022 verklaart u kennis te hebben 
genomen van en akkoord te zijn met de algemene voorwaarden. Die kan u 
nalezen op onze website: https://faro.be/erfgoeddag/deelnemen  
 
Veel succes bij de organisatie van uw Erfgoeddag-activiteiten! 
 
Hartelijke groeten 
Eva Begine & Michelle Van Meerhaeghe 
Coördinatiecel Erfgoeddag(-week) 
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Titel activiteit  

 

 

Verwelkomt u scholen als VIP in uw organisatie? Start de titel met ‘Erfgoeddag VIP: …’ 

Doet u mee met de Erfgoedklasbakken? Start met ‘Erfgoeddag Erfgoedklasbakken: …‘ 

Gaat het om een digitaal initiatief? Plaats dit dan eerst op Erfgoedwijs.be en dien de 

activiteit nadien bij ons in. Start de titel met ‘Erfgoeddag Erfgoedwijs: … ‘ 

 
ORGANISATIEGEGEVENS 
 

Naam organisatie  

Pandnaam  

Straat en 

huisnummer 

 

Postcode  

Plaats  

Provincie  

Telefoon  

E-mailadres  

Website  

Foto of logo van 

de organisatie 

Bezorg ons een foto of logo van uw organisatie. Stuur dit bestand als 

bijlage bij dit formulier naar info@erfgoeddag.be.  

Cultuurkuur 

organisatie ID 

 

 

Om gepubliceerd te worden op Cultuurkuur moet u een organisatiepagina hebben op 

cultuurkuur.be. Geef hier de ID op van uw organisatie. Bijvoorbeeld voor 

https://paginas.cultuurkuur.be/agenda/g/faro/6d9c9edd-c67b-414b-b5fd-cbb124a25cda 

vult u 6d9c9edd-c67b-414b-b5fd-cbb124a25cda in. 

 

Heeft u nog geen organisatiepagina? Hier leest u hoe u er eentje aanmaakt: 

https://www.cultuurkuur.be/faq/hoe-voeg-ik-mijn-organisatie-toe-op-cultuurkuur  
 

Wenst u geen organisatiepagina? Geen probleem. Laat dit vak open, dan voegen wij de 

Cultuurkuur-ID van FARO toe. 
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ACTIVITEIT 
 

Type activiteit  Concert  Dansvoorstelling  Debat 

  Evocatie  Expertenbeurs  Fietstocht 

  Lezing  Markt  Multimediapresentatie 

  Quiz  Rondleiding  Rondrit / route 

  Tentoonstelling  Theatervoorstelling  Wandeling 

  Zoektocht  Demonstratie  Filmvoorstelling 

  Presentatie  Spektakel  Workshop 

  Voorlees- of 

vertelactiviteit 

    

 

Doelgroep  Studenten 

  Leerkrachten 

 

Leerdoel/ onderwerp   Actief burgerschap 

  Duurzaamheid, natuur en milieu 

  Filosofie, religie 

  Beeldende en audiovisuele kunst 

  Kunst en cultuur 

  Leren leren 

  Lichamelijke, sociale en mentale gezondheid 

  Media 

  Mobiliteit 

  Muziek 

  Ondernemingszin 

  Taal 

  Dans 

  Wiskunde 

  Woordkunst en drama 

 

 Dit veld is niet verplicht. Vink hier de onderwerpen aan die het meest van toepassing zijn  

  op uw activiteit.  

 

   1e 
graad 

2e 
graad 

3e 
graad 

Onderwijsniveau   Basisonderwijs – gewoon    
  Basisonderwijs – buitengewoon    
  Secundair onderwijs – voltijds gewoon    
  Secundair onderwijs – buitengewoon     
  Secundair onderwijs – deeltijds leren en 

werken 

   

  Hoger onderwijs    
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  Volwassenenonderwijs    
  Deeltijds kunstonderwijs    

 

Heeft u een specifiek leerjaar of graad voor ogen? Dan kan u dit ook noteren in de tabel. 

Bv. Lager onderwijs, 6e leerjaar. Secundair onderwijs, 1e jaar TSO. 

 

Beschrijving activiteit 
Richt de beschrijving van uw activiteit naar leerkrachten. Deze tekst verschijnt na eindredactie op 
cultuurkuur.be (niet op erfgoeddag.be). Omschrijf in 400 tekens zo goed mogelijk wat leerkrachten 
kunnen verwachten van uw Erfgoedklasbak-uur, VIP-rondleiding of digitaal lespakket. Info over 
reservaties kan u onderaan dit formulier toevoegen. Weblinks voegt u toe bij ‘Bijkomende 
informatie bij locatie’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie activiteit 

 

Naam locatie  

Straat en 

huisnummer 

 

Postcode  

Plaats  

Provincie  

Bijkomende 

informatie bij locatie 

 

 

 
 
Neemt u deel als Erfgoedklasbak en trekt u dus zélf naar een school?  Noteer hier dan de 
algemene contactinformatie van uw organisatie. Dit veld is verplicht omdat de website 
werkt vanuit een geografische kaart. Onder ‘Bijkomende informatie bij locatie’ geeft u aan 
naar welke regio’s u bereid bent te gaan voor uw klasbak-uurtjes (provincies/ gemeentes). 
 
Biedt u een digitaal lespakket aan? Noteer hier dan ‘Online’. Weblinks voegt u toe bij 
‘Bijkomende informatie bij locatie’. 
 
Ontvangt u scholen op uw locatie? Onder ‘Bijkomende informatie bij locatie’ kan u extra 
praktische informatie kwijt zoals aantal leerlingen, eventuele ondersteuning …  
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Details activiteit 

 

Openingsuren  Van  

 Tot  

Bijzondere 

openingsuren 

 

 

Deze activiteit loopt 

tot 

 

 
Werkt u met reservaties of ontwikkelt u een Erfgoedklasbak-uur op vraag van leerkrachten?  
Vul hier dan de eerste en laatste dag in waarop u geboekt kan worden. Bv. 25 april 9 uur 
tot vrijdag 29 april 2022 17 uur. Onder ‘Bijzondere openingsuren’ kan u meer specifieke 
data en uren doorgeven. We raden aan om deze data nog zo ruim mogelijk te houden, zo 
kan er optimaal naar matches gezocht worden. Naast de publicatie van uw aanbod op 
cultuurkuur.be kan FARO dan – samen met de lokale en regiocoördinatoren – ook al zelf 
proactief op zoek gaan naar matches. 

 
 
Reservering 

 

Reservering nodig? Ja Nee 

Aantal beschikbare 

plaatsen 

 

Reserveren kan tot  

Contact tijdens 

Erfgoeddag 

Naam   

 E-mailadres reserveren  

 Telefoon / gsm reserveren   

 Website reserveren  

Noteer hier de contactgegevens waarop leerkrachten u kunnen bereiken voor de reservatie 
van hun activiteit. Onder ‘aantal beschikbare plaatsen’ noteert u hoeveel keer u bereid bent 
uw klasbakmoment te geven. Bv. Ik wil deze les 5 keer aan een klasgroep geven.  

Is uw activiteit geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar? 

 

Leeftijd kinderen Van  Tot  

Werd deze activiteit speciaal ontwikkeld 

voor gezinnen en kinderen (-12 jaar)? 

(Vlieg) 

Ja Nee 
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Toegankelijkheid activiteit  

 

Toegankelijkheid  Gedeeltelijk 

  Geheel 

  Niet  

 

 In welke mate is uw activiteit toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens? 

 

Toegankelijkheid doelgroep  Autisme 

  Blinden of slechtzienden 

  Doven of slechthorenden 

  Fysieke beperking 

  Psychische beperking 

  Verstandelijke beperking 

  Voor iedereen 

 

Toegankelijkheid extra 

 

 

 

Hier kan u extra informatie kwijt omtrent de toegankelijkheid van uw activiteit. Op deze 

webpagina leest u meer over het thema toegankelijkheid: 

https://faro.be/erfgoeddag/ontmoetingen/toegankelijkheid   

 

Foto & copyright foto  

We vragen u om ons een foto toe te sturen die de inhoud en sfeer van uw activiteit illustreert. Dat 
kan per mail naar info@erfgoeddag.be. Op die manier wordt de activiteit visueel aantrekkelijker. 
Noteer hieronder het copyright van de foto. Bent u op zoek naar goede, algemene foto’s? Surf dan 
eens naar Pixabay, Wikimedia Commons, Rijksstudio of Pexels. Heel wat van deze beelden zijn 
rechtenvrij.  

 

 

 
De deelnemer vrijwaart FARO van elke inbreuk op de auteursrechten van derden m.b.t. de opgeladen foto’s of afbeeldingen. 
(Zie ook algemene voorwaarden van Erfgoeddag.) 

 
COÖRDINATOR 
 

Lokale coördinator  

 

Regiocoördinator  
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Een lokale coördinator coördineert op gemeentelijk of stedelijk niveau de voorbereidingen 

en het aanbod op Erfgoeddag. Niet elke gemeente beschikt over een lokale coördinator. Als 

u uw lokale coördinator niet kent, noteer dan de gemeente waar deze activiteit plaatsvindt. 

 

Een regiocoördinator coördineert de voorbereidingen en het aanbod op Erfgoeddag in een 

bepaalde regio. Dit kan een erfgoedcel of een intergemeentelijk samenwerkingsverband 

zijn. Is er in uw regio geen regiocoördinator, noteer dan ‘geen regiocoördinator’. Weet u 

niet zeker wie uw regiocoördinator is, noteer dan 'ik weet het niet'. 

 

BIJKOMENDE INFORMATIE 
 
Is er nog extra info die u graag laat weten aan de nationale of regionale coördinatie van 
Erfgoeddag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


