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

In deze 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, speels,... 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 aa n 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 ]

25

M
o

res  8 [2007] 2

STEMMEn Op SCHRIFT 

Het Sint-Lodewijkscol lege in Lokeren werd opgericht in 1850. Meer dan anderhalve eeuw 

later besluit de school haar geschiedenis te (laten) documenteren door ooggetuigen te laten 

interviewen door haar eigen leerlingen. 

De leerlingen werden vanuit het VCV ingewijd in de principes en methodiek van mondelinge 

geschiedenis en zochten in het schooljaar 2005-2006 de school buiten de muren. Zij spraken 

met oud-leerlingen, oud-leraars, oud-directeurs, ouders, voormalig onderhoudspersoneel 

en anderen. Hun uitgeschreven interviews werden door twee leerkrachten, Joost van den 

Branden en Alain Debbaut, in zes hoofdstukken bijeengebracht. 

Deze publicatie wil een stuk recente Lokerse (en bij uitbreiding Vlaamse) schoolgeschiedenis in herinnering brengen en tegelijk andere 

scholen de weg wijzen hoe met grote(re) zorg met hun eigen verleden om te gaan. Leerlingen de weg wijzen naar de geschiedenis 

van de eigen school is een uitgelezen manier gebleken om hen van de algemene waarde van erfgoed te overtuigen.

Het boek is verkrijgbaar in het Sint-Lodewijkscollege en kost 8 euro (10 euro bij verzending). Bestellen kan telefonisch of via 

fax (T 09 340 57 70 | F 09 340 57 73) of via slc@sintlodewijk-lokeren.be. Wie meer informatie wil, kan terecht bij: Alain Debbaut, 

alain.debbaut@telenet.be.  

• Alain Debbaut en Joost Van den Branden, Stemmen op schrift. Een halve eeuw Sint-Lodewijkscollege Lokeren in getuigenissen 

(1940-1990). Lokeren, Sint-Lodewijkscollege, 2007, 88p., ill. • 

EEn nETwERk(T)

De eindpublicatie Een netwerk(t)! van het 

project ‘Sporen’ bij onze noorderburen is het 

resultaat van drie jaar lang samenwerken. 

Vijf regionale vmbo-netwerken, oftewel 

vijf ‘Sporen’, zijn intensief bezig geweest 

om erfgoed een plaats te geven in het 

curriculum van de scholen. Elk Spoor had 

zijn eigen overwegingen, keuzes, aanpak en 

specialiteiten om een netwerk van vmbo-scholen op te zetten, te 

begeleiden en geïnspireerd te houden. Deze zijn in deze bundel 

bijeen gebracht. De publicatie bevat praktisch en toepasbaar 

materiaal dat Erfgoed Nederland graag wil delen met eenieder 

die een samenwerkingsverband tussen scholen en/of instellingen 

wil opzetten. De publicatie is gratis te bestellen via de website:

• www.erfgoedactueel.nl/sporen •

pARTnERS

ERFGOED nEDERLAnD
Sinds 1 januari 2007 is Erfgoed Nederland – de fusie van de 

erfgoedkoepels Erfgoed Actueel, de Stichting Nationaal Contact 

Monumenten (NCM), de Stichting voor de Nederlandse Archeologie 

(SNA) en de Vereniging voor de documentaire informatievoorziening 

en het archiefwezen (DIVA) – een feit. Erfgoed Nederland heeft een 

ambitieuze missie geformuleerd: “Erfgoed Nederland zet zich in 

voor de versterking van de maatschappelijke positie, het belang en 

de betekenis van het cultureel erfgoed als geheel en daarbinnen 

dat van de deelsectoren archeologie, archieven, monumenten en 

musea. Daartoe richt de stichting haar activiteiten zowel op publiek 

en media als op onderwijs, politiek en aanverwante organisaties en 

is daarmee een belangrijke, deskundige gesprekspartner van het 

openbaar bestuur.”

• www.erfgoednederland.nl •

BOEIEnD LEESVOER



TER InSpIRATIE

ERFGOEDkIDS

In 2005 trok ‘Villa Futura’ 

het educatieve luik van 

Erfgoeddag mee op gang 

door 10-tot-12-jarigen uit 

te dagen na te denken over 

erfgoed van en voor de 

toekomst. Een jaar later won 

het daarmee de Cultuurprijs 

voor Cultureel Erfgoed van de 

Vlaamse Gemeenschap. Waar 

erfgoed tot dan toe vooral op het verleden en de implicaties voor 

het heden focuste, verspreidde het idee van ‘erfgoed voor de 

toekomst’  zich sindsdien als een culturele meme doorheen het 

erfgoededucatieve landschap. 

Een mooi nieuw voorbeeld is het educatieve project ‘Erfgoedkids’, 

een samenwerking van de Stedelijke Musea en Erfgoedcel Ieper 

samen met CO
7
. Na een bezoek van een erfgoeddeskundige in de 

klas, gaan kinderen bij hen thuis op zoek naar erfgoed. Hamvraag 

daarbij: wat is er waardevol genoeg om te bewaren voor de 

toekomst? Leerlingen uit een veertigtal klassen filosoferen samen 

over erfgoed en creëren vervolgens hun eigen klasmuseum. 

Via de bijbehorende website kunnen de ‘kids’ in vraag en antwoord 

kennismaken met het erfgoedbegrip of zelf een vraag stellen aan 

Gargouille. Deze sympathieke waterspuwer is erfgoedfilosoof in 

bijberoep en maakt er een erezaak van om de leerlingen binnen 

de vierentwintig uur een antwoord te bezorgen op hun moeilijkste 

erfgoedvragen. De rubriek ‘Schatkamer’ wijst de weg naar al de 

klasmusea en ‘Topstukken’ is ingericht als een virtueel museum 

waar kinderen hun erfgoed en het bijhorende verhaal in kunnen 

posten.

• www.erfgoedkids.be •

ERFGOED à LA CARTE

De website van het educatie-

project ‘Erfgoed à la Carte’ 

is nu online. Op www.

erfgoedalacarte.nl is infor-

matie te vinden over dit erf-

goededucatieve project voor 

het lager onderwijs bij onze 

noorderburen.

‘Erfgoed à la Carte’ bestaat 

uit vijftien samenwerkings-

verbanden van erfgoedinstel-

lingen en scholen in Nederland. 

Deze samenwerkingsverbanden ontwikkelden elk in hun eigen 

specifieke omgeving een doorgaande leerlijn erfgoededucatie. 

Zo komen leerlingen van groep 1 t/m 8 op hun eigen niveau 

in aanraking met het erfgoed uit hun omgeving en wordt 

erfgoededucatie verankerd in het onderwijs. 

In de bijbehorende publicatie Erfgoed op tafel staan de resultaten 

van twee jaar Erfgoed à la Carte. In de publicatie worden vragen 

behandeld die ook in de praktijk van de samenwerkingsverbanden 

aan de orde waren. Hoe kan worden samengewerkt tussen 

erfgoedaanbieders en het onderwijs? Hoe kan erfgoedaanbod 

worden verankerd in het onderwijsproces? Hoe kan aandacht 

worden gegeven aan het bijzonder onderwijs? U kan de publicatie 

aanvragen bij Elisabeth Wiessner, onder de vermelding ‘Erfgoed 

op tafel’ (e.wiessner@erfgoednederland.nl). 

• www.erfgoedalacarte.nl • 

Culturele kaart van je sChool / gemeente / 

erfgoedorganisatie / …

Het maken van een culturele kaart van de omgeving van een school 

is een van de eerste stappen op weg naar samenwerking met lokale 

cultuurmakers. Aan de landelijke website Cultuurplein.nl is onlangs 

toegevoegd hoe zo’n kaart kan worden gemaakt. Op de pagina 

staan voorbeelden van bestaande kaarten en een stappenplan 

om een eigen culturele kaart te maken. De voorbeeldkaarten op 

de website zijn heel divers van aard, variërend van plattegronden 

tot databanken. Niet enkel voor Nederlandse scholen interessant, 

maar bij uitstek ook voor gemeentelijke overheden en cubelco’s 

van bij ons. Een aanrader!

• www.cultuurplein.nl/po/praktijk/handreikingen/culturelekaart •
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www.erfgoedkids.be

ROOM OF wOnDERS

De dienst Educatie van het Musée des Beaux-Arts de Rennes 

ontwikkelde voor het FRAME-project ‘Room of Wonders’, een 

onlinespel voor 8-tot-12-jarigen. In het spel wordt het 18e-eeuwse 

curiositeitenkabinet gereconstrueerd van een zekere president 

de Robien (1698-1756), een geleerde uit Rennes. Zijn huis museum 

herbergde vreemde en bizarre voorwerpen uit verschillende 

uithoeken van de wereld en uit verschillende tijdperken: fauna 

en flora, mineralen, schilderijen, maar ook tal van bizarre voor-

werpen. Via het spel maken kinderen spelenderwijs kennis met 

tal van museale objecten uit de Franse en Amerikaanse musea 

betrokken bij het FRAME-project.

• www.framemuseums.org/sites/room_of_wonders •


