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Overview

• korte historiek Ingebeeld

• visie van CANON Cultuurcel overbrugt 
mediawijsheid en cultuureducatie

• werking labo-trajecten 2013



Beleidsnota Onderwijs 2009-2014

“Kunst- en cultuureducatie als een essentieel 
deel van de persoonlijke en sociale 
ontwikkeling van kinderen en jongeren.”



CANON Cultuurcel

• Uitdaging 1: 
cultuureducatie voor iedereen?
www.dynamo3.be 

• Uitdaging 2: 
wat is cultuur? wat cultuureducatie?
Cultuur in de Spiegel in Vlaanderen

• Uitdaging 3: 
who teaches the teacher’s teacher?
www.ingebeeld.be

http://www.dynamo3.be
http://www.dynamo3.be
http://www.ingebeeld.be
http://www.ingebeeld.be


Cultuur in de Spiegel

• onderzoeksproject in Nederland

• U Groningen

• Prof. Barend Van Heusden

• gekoppeld onderzoek in Vlaanderen









Cultuur in onderwijs

• Cultureel (zelf)bewustzijn: 
nieuws, kunst, ideologie, wetenschap

• Basisvaardigheden: 
waarnemen, verbeelden, 
conceptualiseren, analyseren

• Mediavaardigheden: 
lichaam, voorwerpen, taal, grafisch



Mediawijsheid
“Creativiteit is respectvol zijn voor de taal die het 
dichtste aansluit bij je persoonlijkheid. We leven in 
een tijd die verbale communicatie overvaloriseert. 
Wie vlot praat is duidelijk in het voordeel. Je moet 
praten over je gevoelens, over ideeën, je moet 
standpunten formuleren. De realiteit is dat deze 
aanleg zeer ongelijk verdeeld is. Er zijn heel wat 
jongeren die zich het best voelen als ze emoties 
mogen uitdrukken in dans, zang, muziek, beeldtaal… 
talen die we in het dagelijkse leven naar de zijlijn 
verwijzen.”2

 Professor Peter Adriaenssens in het rapport GEDEELD/VERBEELD, 
september 2008



Mediawijsheid

• 1995-2003: sporadische projecten 

• 2004: werkgroep audiovisueel in het 
onderwijs

• 2005: publicatie 
CANON en BAM



Mediawijsheid

• 2006: start ingebeeld traject

• 2007: eindtermen ICT in 
basisonderwijs



Mediawijsheid

• 2008: eerste project mediawijsheid

• 2008: overleg onderwijskoepels

• 2008: monitorrapport 
lerarenopleiding



Mediawijsheid

• 2009-2010: piloot platform mediawijsheid 
i.s.m. Stad Gent en Jeugd

• 2009: opstart netwerk cultuureducatie

• 2010: opstart labotrajecten
met de lerarenopleidingen

• 2010: eindtermen mediawijsheid
secundair onderwijs



Mediawijsheid

• 2011: Conceptnota Mediawijsheid 
(ministers Lieten en Smet)

• 2011: Labotrajecten met de 
lerarenopleiding

• 2011: overdracht platform naar 
Agentschap



Mediawijsheid

• 2012: realisatie nieuw platform

• 2012: partnership met VRT 

• 2012: herlancering op Media & 
Learning Conference

• 2012-2013: partnership 
met BAM voor nieuwe 
labo-trajecten



Labo-
trajecten

• start in 
lerarenopleiding

• studenten werken 
met diverse media

• vervolgens naar 
stagescholen

• kinderen werken 
met diverse media

• multimediaal 
verslag van traject



De Grote Oorlog in BREE
• 15 studenten PKV (Project Kunstvakken) 

werken tijdens een multimediale projectweek 
met 19 leerlingen uit het beroepsonderwijs 
rond het thema WO1.

• Katholieke Hogeschool Limburg
Lerarenopleiding Secundair, vak PKV

• Middenschool Heilig Hart Instituut Bree
Beroepsonderwijs, richtingen: Decoratie, 
Verzorging en Voeding, 6de jaars (2 klassen)

• Erfgoedcel Stad Bree



Oorlog en vrede in Leuven

• Twee studenten maken een multimediaal afstudeerproject 
rond de ondergedoken joodse kinderen in Don Bosco 
Groenveld tijdens W.O.II. Tijdens hun stage werken ze met 
de (beroeps)leerlingen van die school verder rond dat 
“publiek geheim”.

• Katholieke Hogeschool Leuven 
Lerarenopleiding Secundair, Geschiedenis

• Don Bosco Groenveld
Beroepsonderwijs, richting: Publiciteit en Grafiek
5de jaars (1 klas),  22 leerlingen.

• Cultureel erfgoed Zusters Annuntiaten

• Erfgoedcel Leuven



Weltmerz
om de zwaarte van de uitgemolken oorlog te verlichten

• De leerlingen van het laatste jaar Toegepaste Beeldende 
Kunst uit Ieper werken samen rond Dada (kunst als 
antwoord op de gruwel van de Grote Oorlog), met een 
groep mensen met een verstandelijke handicap, onder 
begeleiding van drie externe kunstenaars.

• Technisch Instituut Heilige Familie, Ieper
Secundair Kunstonderwijs, 6de jaar 

• vzw Wit.h, Kortrijk 

• Diogenes/atelier Minnehuis, Wervik

• De Lovie, Proven

• Cultureel centrum ‘Het Perron’, Ieper



Labo-
trajecten

• start in 
lerarenopleiding

• studenten werken 
met diverse media

• vervolgens naar 
stagescholen

• kinderen werken 
met diverse media

• multimediaal 
verslag van traject


