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ERFGOEDDAG
24 april
1. Ga met schools erfgoed aan de slag in je eigen organisatie
2. Ga met schools erfgoed aan de slag op een school
3. Erfgoed(zon)dag als toonmoment van je samenwerkingstraject
4. Pronk met je educatieve werking
Deadline inschrijven: 14 januari

ERFGOEDDAG-WEEK
25 – 29 april
1. Trek zelf naar de school als Erfgoedklasbak
2. Ontvang een school als VIP in je organisatie
3. Ontwikkel een digitaal lespakket en ontsluit dat op Erfgoedwijs.be
Deadline inschrijven: zo snel mogelijk
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Agenda
• Timing en verloop traject
• Welke voordelen levert deze formule op?
• Verloop van het matchmakingproces
• Tips om je deelname eenvoudig te houden
• Tips om je eigen netwerk te overtuigen tot deelname

• Voorbeelden: blogreeks op faro.be/erfgoeddag
• Vragen? Suggesties? Feedback?

intro

deel 1

deel 2

deel 3

deel 4

deel 5

conclusie

REGISTRATIE (iedereen)
Elke erfgoedklasbak registreert zich via inschrijven.erfgoeddag.be.
Ervaar je hierbij drempels? Vul dan het pdf-formulier in, dat je hier kan downloaden.
Bezorg dit aan Eva en Michelle via info@erfgoeddag.be.
--> Geen nood aan verdere begeleiding? Dan kan je nu zelfstandig van start.

VORMINGREEKS (vrijblijvend)
• Vanaf 7 februari: 7 korte webinars, zelfstandig en op eigen tempo te doorlopen
• 21 – 25 maart: 1 dag in elke provincie, coaching op maat
Gratis inschrijven via deze link.
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VORMINGREEKS webinars deel 1: why what
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VORMINGREEKS webinars deel 2: how
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WAT ZAL JE DEELNAME JOU/ JE ORGANISATIE OPLEVEREN?

1. Je brengt passie van erfgoedsector op persoonlijke manier in onderwijs.

2. Dit traject vormt laagdrempelige kennismaking met leerkracht en leerlingen en
bezorgt je persoonlijk netwerk in onderwijsveld.
3. Door de klasbakervaring versterk je de educatieve werking van je organisatie.
Zie dit als een kans tot experiment en oefening.
=> Zo bouw je aan breder draagvlak voor erfgoed
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WAT ZAL JOUW DEELNAME HET ONDERWIJSVELD OPLEVEREN?

1. Door zélf naar de klas te trekken kan je leerkrachten als facilitator zo ondersteunen
in hun dagelijkse lespraktijk. Leerkrachten ontdekken dat erfgoed meer dan een
leuk extraatje is, maar mee de basisvorming van leerlingen kan richting geven.
2. Het unieke materiaal dat je meebrengt maakt het verhaal dat je brengt meteen
heel tactiel en concreet.

3. Cultuureducatie heeft een plaats in àlle schoolvakken. In het onderwijs wordt
cultuureducatie vaak versnipperd/enkel projectmatig aangeboden. Oplossing is
integratie in klassieke vakken. Zo maak je duidelijk dat erfgoed relevant is in heel
wat maatschappelijke velden.
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VERLOOP MATCHMAKING
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STAP 1: inschrijving
• Erfgoedwerkers: registratie via inschrijven.erfgoeddag.be.
• Verschijnt in overzicht lokale coördinator en/of erfgoedcel
• Wordt – na controle door FARO - gepubliceerd op Cultuurkuur.be
• Leerkrachten: aanmelding via dit formulier op faro.be/erfgoeddag
• Wordt verspreid naar de erfgoedcellen of lokale coördinatoren.
• Of leerkrachten kunnen rechtstreeks reageren op jouw Cultuurkuur.be activiteit
via de contactgegevens die je op het formulier ingaf.

STAP 2: matching door erfgoedcellen, lokale coördinatoren, FARO
1. Zoeken naar match voor reeds aangemeldde leerkrachten.
2. Ben je een klasbak met specifiek aanbod? Dan kan ook gezocht worden naar een
concrete studierichting.
3. Rechtstreeks contact via persoonlijk netwerk of reactie op Cultuurkuur activiteit.
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TIPS OM JE DEELNAME EENVOUDIG TE HOUDEN – REGISTRATIE

Inschrijven.erfgoeddag.be
Liever offline invullen? > download dit formulier.
Voorbeelden > voegen we deze week toe op deze pagina.
Neem voordien al eens het offline formulier door.
Zorg dat je hier al een antwoord op kent:
• Heb je een concrete titel en beknopte omschrijving?
• Zorg dat je een passende afbeelding kan opladen.
• Wanneer ben je beschikbaar? In welke regio's, in welke dagdelen?
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TIPS OM JE DEELNAME EENVOUDIG TE HOUDEN - INHOUD

Erfgoedklasbakken kunnen hun lesmoment benaderen vanuit:
- schoolerfgoed
- erfgoed als educatief middel
bv. vanuit wetenschappelijk, historisch, economisch,
muzisch, technisch... perspectief.

Laat je inspireren door de voorbeelden die
we aan leerkrachten aanreiken op deze pagina
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LES INSCHRIJVEN
Bij registratie omschrijf je je activiteit in 400 tekens. Dat is beperkt: je triggert de
aandacht van je doelpubliek (leraren en leerlingen) zonder alles al prijs te geven.
We bekijken een voorbeeld en bespreken de eigenschappen van een geslaagde
omschrijving.
Voorbeeld:
Titel activiteit: Hoe bewaar je een schat?
Omschrijving:

Hoe kan je je schat beschermen tegen risico's als vocht, temperatuur en licht? Waarom
zou je iets bewaren voor de toekomst? Leerlingen leren over de impact van
klimatologische aspecten op verschillende dragers en leren ook respect / waardering
uiten voor hun materiaal. Vanuit persoonlijk erfgoed maken we een brug naar erfgoed
van de gemeenschap. Welk erfgoed vinden we terug rond onze school?
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LES INSCHRIJVEN
De omschrijving van de activiteit moet de aandacht trekken van onderwijzers (en
hun leerlingen). Dit is dus geen gedetailleerd lesverloop.
TIPS:
• Richt je met een tweetal boeiende onderzoeksvragen tot de leerlingen enerzijds.
Maak het doel van je les duidelijk. Wat wil je hen bijbrengen?
• Richt je met een korte toelichting tot de leerkracht anderzijds. Waarom moet
de leerkracht aandacht bieden aan dit onderwerp?
• Zorg dat de complexiteit van je onderzoeksvragen ook gericht is op het doelpubliek
dat je voor ogen hebt.
• Laat een 'buitenstaander' eens je tekst lezen, voor welk publiek denken zij dat je
activiteit is? Waar denken zij dat je activiteit over zal gaan? Wat is volgens hen het
hoofddoel van de les? Komt dit overeen met jouw idee? Ideaal. Indien niet, dan kan
je dat wellicht samen wel aanpassen.
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TIPS OM JE NETWERK TE OVERTUIGEN ALS KLASBAK
1. Erfgoedwerkers vinden: iedereen kan een klasbak zijn, zowel een
curator, educatief medewerker, archivaris, onthaalmedewerker als … hebben
een boeiend verhaal te vertellen.

2. Spreek mensen persoonlijk aan met een concreet idee.
Benadruk waarom je aan hen dacht.
3. Bij registratie volstaat een idee of vraagstelling.
Voor de uitwerking van de les, voorzien we de begeleiding.

4. Je houdt de touwtjes zelf in handen:
regio, aantal lesdagen en lesuren bepaal je zelf. Elk uur is waardevol.
5. Een lesuur in het onderwijs = 50 min.
Beperk je tot één of twee opdrachten rond één of twee voorwerpen.

6. Schrik voor de klasgroep? Werk samen met een collega.
7. Problemen bij de registratie? Bel/ mail Michelle, of vul het offline formulier in.
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MEE ERFGOEDKLASBAKKEN IN DE KIJKER ZETTEN?
Laat je interviewen door Eva, we plannen getuigenissen op faro.be.
Voorbeeld, zie hier.
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Registreer je zsm via inschrijven.erfgoeddag.be
Anders risico geen match vinden.
Sluit je graag aan bij het coachingstraject in februari-maart?
Schrijf dan gratis in via deze link
Moeite om een koppeling te vinden?
Laat het ons weten, we zoeken mee.
Info@erfgoeddag.be
Meer informatie op faro.be/erfgoeddag
Erfgoedwerkers, zie hier.
Leerkrachten, zie hier.
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HEB JE NOG VRAGEN, BEDENKINGEN?
-> Lukt het om matches te vinden?

-> Heb je al een idee voor vraagstelling/insteek?

Eva Begine
Medewerker Educatie I Erfgoeddag-week
eva.begine@faro.be

Michelle Van Meerhaeghe
Communicatiemanager I Erfgoeddag
michelle.van.meerhaeghe@faro.be

