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ERFGOED & EDUCATIE
E.erste H.ulp B.ij O.nwetendheid

In deze nieuwe rubriek signaleren we het laatste nieuws op het vlak 

van erfgoed en educatie, of, om het met een actuele samenstelling te 

omschrijven, erfgoededucatie. Wil u zelf bijdragen aanleveren voor 

deze rubriek – u heeft een innoverend, sterk,... project rond erfgoed met 

kinderen, jongeren, gezinnen, jeugdverenigingen en of het onderwijs 

uitgevoerd en u wil de resultaten daarvan meegeven of u bent op zoek 

naar samenwerking met andere actoren – geef dan een seintje aan 

de redactie. In deze eerste aflevering reiken we via een aantal actuele 

publicaties en websites een allereerste ‘EHBO-kit’ aan voor zowel 

erfgoedactoren als mensen uit het onderwijs én signaleren we enkele 

interessante  projecten die als eye-openers kunnen fungeren.

[ Hilde Schoefs ]

BOEIEND LEESVOER

HÉT RAPPORT ERFGOEDEDUCATIE 

In opdracht van CANON, het VIOE en de IVA Kunsten en Erfgoed, voerden de Universiteit Antwerpen en de Xios Hogeschool Limburg 

een studie uit naar de plaats en de rol van erfgoededucatie in het Vlaamse onderwijs. Het onderzoek, dat uitgevoerd werd tussen 

januari en december 2006, peilde naar de mate waarin erfgoed in het onderwijs aan bod komt, naar de mate waarin de erfgoed- 

sector werkt naar de scholen toe en naar eventuele samenwerkingsverbanden tussen beide. 

Hoewel erfgoededucatie ruimschoots aanwezig is binnen de huidige eindtermen, ontwikkelingsdoelen en basiscompetenties, blijkt 

de kennis ervan nog onvoldoende doorgesijpeld te zijn bij leerkrachten, begeleidingsdiensten en erfgoedinstellingen. Daarnaast 

wordt er in het kleuter- en buitengewoon onderwijs significant minder aandacht besteed aan erfgoededucatie dan in het lager- of 

algemeen secundair onderwijs – zowel vanuit onderwijshoek als in het aanbod van de sector – en blijkt de samenwerking tussen de 

verschillende sectoren nog erg pril. Dit zijn enkele van de conclusies die de onderzoekers op basis van een uitgebreide onderwijs- en 

erfgoedbevraging naar voor brengen. De resultaten en eventuele lacunes binnen de bestaande praktijk werden bovendien vertaald 

naar beleidsaanbevelingen terzake die de Vlaamse overheid moeten toelaten om vanaf het schooljaar 2007-2008 een gezamenlijk 

nieuw beleid te ontwikkelen rond erfgoededucatie.

Het rapport is gratis te downloaden via www.canoncultuurcel.be. Een absolute must read bij wijze van actuele introductie in de materie. 

Erfgoededucatie in het Vlaamse onderwijs. Erfgoed en onderwijs in dialoog. Brussel, CANON Cultuurcel, Kunsten en Erfgoed, 

VIOE, 2007.

XS

Hoe maak je cultuur aantrekkelijk voor kinderen? 

Hoe spreek je deze ‘kleine’ doelgroep aan? En hoe 

prikkel je hen? 

In zijn nieuwe publicatie XS. Over kinderen, cultuur 

en communicatie biedt Franky Devos m.m.v. Gitte 

Mast en Evert Asselman XL tips en praktische 

inzichten om kinderen tot 12 jaar te verleiden tot ‘cultuur’. Zo 

zou voor kinderen cultuur 'mannelijker' moeten, zouden 

kinderen vaak overschat worden en is 9 à 11 jaar heus een 

kantelleeftijd voor cultuurparticipatie. Jong geleerd is oud 

gedaan, ook wat cultuur betreft… 

Het boek is verkrijgbaar via www.cultuurnet.be/kinderen en kost 

€ 15.

Franky Devos, XS. Over kinderen, cultuur en communicatie. 

Brussel, CultuurNet Vlaanderen, 2007. 

UITJES & SPRUITJES

‘Jong geleerd is oud gedaan’ geldt zeker ook voor 

cultuurparticipatie. Als je iemand op jonge leeftijd 

niet kan enthousiasmeren voor cultuur, zouden al 

je latere inspanningen wel eens voor niets kunnen 

zijn. Wie kan het jonge volkje met deze microbe 

besmetten? Ouders, dat is zeker. Onderwijs 

evenzeer. Maar er zijn meer smaakbepalers in 

de omgeving van een kind. Denk maar aan het jeugdwerk, de 

media, de cultuur- en erfgoedsector,... Hoe kunnen al deze smaak-

bepalers ervoor zorgen dat kinderen gebeten worden? Het 

antwoord op deze vraag vindt u ongetwijfeld in de inspirerende 

verslagen van de studiedag ‘Uitjes & Spruitjes: lusten kinderen 

cultuur?’ (Mechelen, 27.02.2007), die vrij te downloaden zijn van 

de website van CultuurNet Vlaanderen.

www.cultuurnet.be 
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BABELS MECHELEN 

Iedereen van 7 tot 77 jaar die in maart 

een toffe namiddag wou beleven, kon 

tijdens de dialectveertiendaagse in 

Mechelen terecht voor het stadsspel 

‘Babels Mechelen’. De Erfgoedcel 

Mechelen, het Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw en de 

dienst Diversiteit van Mechelen ontwikkelden een spannende 

taalspeurtocht met als beloning een persoonlijk taalboekje voor 

10-tot-12-jarigen. Zowel het spelstramien als het boekje zullen 

vanaf mei te lezen en te plukken zijn van het nieuwe educatieve 

luik op onderstaande website: ter inspiratie! 

www.erfgoedcentrum-lamot.be   

 

STILTE-EDUCATIE

Het wordt meer en meer aan-

vaard en bespreekbaar dat stilte-

ervaringen bijdragen tot leren. 

Binnen het onderwijs is er bij 

veel leerkrachten nog drempelvrees 

om dit onderwerp aan te raken. In 

het jeugdwelzijnswerk (vormend, 

therapeutisch,…) daarentegen is hiervoor inmiddels meer 

openheid te merken.  Duidelijk is dat in ‘de stilte’ veel groei- 

potentieel aanwezig is en dat spoort aan tot verdere reflectie en 

uitdieping. Eind 2006 lanceerde Centrum Waerbeke onder de titel 

‘Waarde van stilte in het onderwijs’ een oproep in de onderwijs- 

wereld. Bedoeling is op zoek te gaan naar de kracht van de stilte in 

een opvoedkundige en ervaringsgerichte context. Op Gedichtendag 

2007 verscheen een eerste inspiratietekst op basis van de vele reacties. 

Wie zich geroepen voelt, persoonlijk of vanuit een organisatie, 

om hierrond mee te reflecteren en te participeren, kan zijn of haar 

interesse via info@portaalvandestilte.be signaleren. In Neder-

land staat men al verder op het vlak van de integratie van stilte in 

het onderwijs. Meer informatie vindt u via onderstaande link. 

www.stilte-educatie.nl

SMAKERS

Cultureel Jeugd Paspoort (CJP) en de afdeling Jeugd van het 

Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd presenteerden 

begin 2007 het lees- en kijkboek Smakers, jongeren en cultuur 2006. 

Deze inmiddels tweede editie blikt terug op een aantal elementen 

die in de wereld van jongeren en cultuur in 2006 kwamen 

bovendrijven. 

2.248 jongeren lieten via een CJP-enquête weten wat hun 

favoriete boek, film, cultfiguur, ringtune, website,… van 2006 

was. Andere jongeren werkten mee aan ‘de idealen’ en legden  

hun oor te luisteren bij leeftijdsgenoten over o.a. de ideale game 

of het ideale museum. Cijfermateriaal van Re-Creatief Vlaanderen 

en bijdragen van onderzoekers en journalisten over wat jon- 

geren anno 2006 bezighield. 

De publicatie is gratis te downloaden via www.wvc.vlaanderen.

be/jeugdbeleid/publicaties/Smakers_jongeren_en_cultuur_

2006/index.htm. 

Smakers, jongeren en cultuur 2006. Brussel, CJP en afdeling 

Cultuur, 2007. 

PARTNERS

ERFGOEDPARTNER GEZOCHT?

Op de Erfgoedverenigingen-

wijzer vind je alle – aangemelde – 

erfgoedinitiatieven te Vlaamse 

lande, gaande van heemkringen 

tot carnavalsverenigingen. Het ide- 

ale vertrekpunt als je op zoek bent 

naar een lokale erfgoedpartner om samen projecten mee te 

realiseren. 

www.erfgoedverenigingen.be

SCHOOL & BIBLIOTHEEK
Hoe kunnen een school 
en een openbare bi-
bliotheek samenwerken? 
Waar haal je als leer- 
kracht of bibliotheek-
medewerker goede ideeën 
of modellen? Hoe past een 
samenwerking binnen 
de eindtermen en ont-
wikkelingsdoelen in het onderwijs of de dienstverlening van de 
bibliotheek?
Werken aan een leer- en leesklimaat in de school is een van de 
doelstellingen in het basisonderwijs. De openbare bibliotheek 
heeft de opdracht het lezen actief te stimuleren en activiteiten te 
ontplooien die kinderen informatiegeletterd maken. Het ligt voor 
de hand dat bibliotheek en school gedroomde partners zijn om 
deze gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren.
CANON, de Cultuurcel van het departement Onderwijs, en het 
Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken (VCOB) werkten 
samen een website uit voor leerkrachten basisonderwijs en 
bibliotheekmedewerkers. Deze biedt naast een overzicht van 
mogelijke modellen en samenwerkingsverbanden ook reflectie-

materiaal over de school en de bibliotheek.

www.schoolenbibliotheek.be

TER INFORMATIE


