
 
Els De Smet, VSKO 

els.desmet@vsko.be  

mailto:els.desmet@vsko.be


 Achtergrondinformatie m.b.t. het onderzoek 
CiS 

 Het theoretisch kader van CiS 

 Praktijkvoorbeeld door een CiS-bril 

 Meer info 

 





 Prof. Ann Bamford (2007) – 
Gedeeld/Verbeeld 

 Discontinuïteit in ODET en LP 
◦ Basisonderwijs: muzische vorming 
◦ Secundair onderwijs 1e graad: MO en PO 
◦ Secundair onderwijs 2e en 3e graad: VOET 

 Inhoud begrip cultuureducatie niet duidelijk 
 Verhouding van deelgebieden van 

cultuureducatie t.o.v. elkaar niet duidelijk 
 

 Beleid 
 



 CiS Nederland: Prof. Barend Van Heusden, 
universiteit Groningen 

 CiS Vlaanderen in opdracht van Canon 
Cultuurcel: HIVA-KULeuven enVUB 

 Doel CiS Vlaanderen:  
◦ Theoretisch kader ontwikkelen 
◦ Referentiekader ontwikkelen (raamleerplan en 

doorlopende leerlijn) 
◦ Toetsing onderwijspraktijk door experimentele 

implementaties 

 CiS zal een toegevoegde waarde bieden 
voor wat reeds bestaat. 
 

 





 Cultuureducatie bekijken 
vanuit cognitief-
psychologische 
invalshoek 

 

 Theoretisch kader 
volledig uitgewerkt in 
‘Het zwarte boekje’  
www.cultuurindespiegel.nl 

 

 

 

 

http://www.cultuurindespiegel.nl/


 onderscheid tss. de 
wereld om ons heen en 
werelden die we ons 
kunnen voorstellen 

 bewust van het verschil 
tss. die werelden 

 herinneringen + een 
verbeelding maken van 
de toekomst 



 Cultuur is de wijze 
waarop wij met de 
werkelijkheid omgaan 

 Cultuur gaat over het 
menselijk handelen, 
over ons gedrag 



 Waarnemen 

 Verbeelden 

 Conceptualiseren 

 Analyseren 





 Ons lichaam 

 Voorwerpen 

 Taal 

 Grafische media 





 Alles wat we doen = 
cultuur in brede zin 

 

 Cultuur in enge zin:  
◦ cultuur heeft 

betrekking op 
zichzelf 

◦ 4 basisvaardigheden 
gebruiken om te 
reflecteren op de 
brede cultuur 

 

 



 4 basisvaardigheden gebruiken om te 
reflecteren op de brede cultuur in: 
◦ Kunst 
◦ Religie 
◦ Filosofie 
◦ Ideologieën 
 
 
 
Dit is cultureel (zelf)bewustzijn omdat we reflecteren 

op het handelen van onszelf  
als individu of als gemeenschap 

 

 



Bv. Waarnemen, verbeelden, 
conceptualiseren en analyseren in biologie 



 Onderwijs/educatie over 
cultuur 

 Onderwijs/educatie in 
cultureel (zelf)bewustzijn 

 Het gaat om 
◦ zelfwaarneming 

◦ Zelfverbeelding 

◦ zelfconceptualisering  

◦ zelfanalyse 

 



 kunsteducatie 

 erfgoededucatie  

 media-educatie 

 geschiedenis 

 maatschappijleer 

 filosofie 



 Bij erfgoededucatie wordt 
betekenis gegeven aan 
menselijk denken en 
handelen 

 Nadruk op de herinnering 
die waarneembaar en/of 
tastbaar is (o.m. in de 
vorm van voorwerpen) 

 Erfgoed is altijd een 
aspect van 
cultuuronderwijs want 
cultuur bestaat dankzij de 
herinnering die ingezet 
wordt in het veranderende 
heden 
 

erfgoededucatie 



 Betekenis geven aan 
menselijk denken en 
handelen 

 Vier vaardigheden: 
◦ (zelf)waarneming 
◦ (zelf)verbeelding 
◦ (zelf)conceptualisering 
◦ (zelf)analyse 

 Vier typen media: 
◦ lichaam 
◦ voorwerpen 
◦ taal 
◦ grafische tekens 

 
 





Onderwerp:  Op zoek naar wat West-
Vlaams voor jongeren betekent (taal en 
identiteit) 

 
http://www.zonderondertitels.be/Zonder_Ondertitels/index.html  

http://www.zonderondertitels.be/Zonder_Ondertitels/index.html
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 Waarnemen dialect: 
mensen op straat, 
documentaires, films, 
gedicht, … 

 Verbeelden van de West-
Vlaamse identiteit: in 
ateliers film, muziek, 
theater, dans, ...  



 Conceptualiseren: met 
camera en audio-
opnameapparatuur de 
straat op om een aantal 
onderwerpen binnen 
‘West-Vlaams’ te 
onderzoeken, 
‘bibliotheekje’ bijhouden, 
… 

 Analyseren: inleiding in de 
grammaticale, fonetische 
en vocabulaire 
eigenschappen van 
verschillende West-
Vlaamse dialecten.  
 



 Media: 
◦ Lichaam: acteren (houding, 

bewegingen, …) 

◦ Voorwerp: 
muziekinstrument (gitaar), 
decor (erfgoed: militaire 
kerkhoven, loopgraven) 

◦ Taal: dialogen, gesprekken, 
liederen, … 

◦ Grafische tekens: script, 
film, … 

 





 05 november 2012 
 Landelijke studiedag sector erfgoededucatie 
 Organisator: Cultuurnetwerk Nederland 
 Locatie: Lelystad, Nieuw Land Erfgoedcentrum 

 
 Cultuurnetwerk Nederland organiseert in samenwerking met het 

vakoverleg erfgoedconsulenten een landelijke studiedag voor de 
sector erfgoededucatie. Een van de onderwerpen waaraan op 
deze dag aandacht wordt besteed, is Cultuur in de Spiegel en de 
wijze waarop erfgoed binnen dit theoretisch kader een plek kan 
krijgen. Ook zijn er presentaties van diverse erfgoedprojecten. 
Erfgoedinstellingen die een interessant project onder de 
aandacht willen brengen, kunnen zich per e-mail aanmelden 
voor een pecha kucha presentatie. Een jury maakt op de 
studiedag bekend welk project de titel ‘het beste Nederlandse 
erfgoededucatieproject’ verdient. 

 Meer informatie & aanmelding: 
melissadevreede@cultuurnetwerk.nl 
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katrien.vaniseghem@ond.vlaanderen.be 
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