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het is wel een indirect kanaal dat doorsijpelt naar andere
platformen.
Ik verwijs graag naar de ideeën die de gebroeders Heat
formuleerden in het boek De plakfactor. Zij halen zes succesfactoren aan die ervoor kunnen zorgen dat je boodschap blijft hangen: hou je boodschap eenvoudig, ga
voor het onverwachte, maak je activiteit of boodschap zo
concreet en tastbaar mogelijk, wees te allen tijde geloofwaardig, omarm emotie(s) en breng een (goed) verhaal.”10
Een van de spectaculairste voorbeelden die aan deze factoren
beantwoordt, vind ik wat een Holocaustmuseum in de VS
recent deed. Zij legden een aantal Holocaust-overlevenden
dagen aan een stuk honderden vragen voor en verwerkten die
gesprekken als hologrammen in het museum. Je kunt als bezoeker nu letterlijk aan tafel gaan zitten met een getuige en
in gesprek gaan.11 Van relevantie gesproken.
Een toekomstige uitdaging voor musea bestaat in het
beantwoorden van de vraag: Wat na de 1-euromaatregel?
Uit onderzoek naar de effecten van de maatregel blijkt
nog maar eens dat het prijskaartje niet de enige drempel
is die speelt bij jongeren. Hoe pakken we dat best aan?
De Bruyckere: “Probeer te weten te komen wat de drempels
zijn voor jongeren. Anders kun je ze niet wegnemen. Denk
bijvoorbeeld goed na over het tijdstip van je activiteit. Wat
is het goede moment? Kunnen ze wel komen op het moment
dat jij voorstelt? We moeten ons ook realiseren dat dé jongere
niet bestaat, dus je moet zicht krijgen op de drempels voor
die specifieke groep jongeren die je wilt bereiken.

En onderschat het belang van familie niet als toegang tot
cultuur en erfgoed, maar ook als onderwerp. In het huidige
crisisklimaat zien we dat er heel sterk wordt teruggeplooid
op het gezin en de kleine vriendenkring. Ouders en jongeren
gaan bijvoorbeeld ook samen naar muziekfestivals. Je zou
het kunnen samenvatten als doing things apart together, want
ze blijven niet de hele tijd samen. Dus je kunt jongeren en
hun ouders wel degelijk samen aanspreken. Weliswaar om
verschillende redenen. Ook grootouders zijn voor jongeren
heel belangrijk.”
Jongeren werven als ‘bezoeker’ is één ding. Maar hoe kun
je hen ook op langere termijn betrekken? Is het volgens
u haalbaar om jongeren te engageren als vrijwilliger?
De Bruyckere: “In de Verenigde Staten doen jongeren
steeds meer vrijwilligerswerk, zo blijkt uit onderzoek. Je
mag die trend wel niet zomaar doortrekken naar ons land.
Wij merken hier dat het aantal jaren dat iemand leider is
bij bijvoorbeeld de scouts drastisch is gedaald. Langdurige
engagementen zijn vandaag de dag heel moeilijk geworden
door een drukke school- en werkagenda. Maar als je kijkt
naar korte initiatieven, dan zie je een heel andere beweging.
Dan blijkt dat mensen graag meewerken aan acties zoals bijvoorbeeld ‘Voorlezen aan Huis’. Het gaat dan om duidelijk
afgebakende projecten. Formuleer je vraag dus niet als: ‘Wil
je dit jaar bij ons vrijwilliger worden?’ Maar wel als: ‘Wij organiseren op dat moment een tentoonstelling en zoeken iemand om die bepaalde taak ter harte te nemen.’ Met andere
woorden, formuleer je vraag/aanbod zo concreet mogelijk.
Je vrijwilligers kunnen ook je ambassadeurs worden. Het kan
een toegangsweg zijn naar een breder publiek. Dus ga met je
vrijwilligers ook echt in dialoog.”

Probeer te weten te komen wat de drempels
zijn voor jongeren. Anders kun je ze niet
wegnemen.

Een derde uitdaging die we inzake werking voor en met
jongeren binnen het erfgoedveld duidelijk zien, is samenwerking met het jeugdwerk. Kent u op dat vlak inspirerende voorbeelden?

Je moet bovendien altijd een korte en kernachtige boodschap hebben. Zorg dat het duidelijk is waarom ze zouden moeten komen of deelnemen. Als je dat zelf niet kunt
verwoorden,waarom zouden zij dan nog luisteren? Jongeren
leven wel degelijk in een zapcultuur, dus het komt erop aan
hun aandacht meteen te trekken. Dat betekent niet dat je
boodschap plat moet zijn: een eenvoudige zin kan ook veel
nuances bevatten en aanzetten tot denken.

De Bruyckere: “Ik vernam onlangs dat de speelpleinwerking
in Antwerpen tijdens de zomer ook deelneemt aan culturele
activiteiten en bijvoorbeeld op museumbezoek gaat. Dit gebeurt één keer om de veertien dagen. Tot eenieders grote verbazing sloeg dat ontzettend aan. Niet alleen bij de kinderen,
maar ook bij de jongeren in de leiding. Want ook voor hen
was dit heel vaak ook iets nieuws. Dat is een ontzettend interessant gegeven, het levert immers op twee manieren tegelijk winst op!”

Hildegarde Van Genechten is stafmedewerker participatie, educatie & bemiddeling bij FARO.

5. Digitale extra’s faro|tijdschrift over cultureel erfgoed: http://pinterest.com/faronet.

Pedro De Bruyckere is pedagoog, onderzoeker en auteur van diverse publicaties over
jongeren(cultuur) waarover hij bovendien tal van voordrachten verzorgt.12 Onder andere
tijdens de Dag van de Cultuureducatie sprak hij leerkrachten en cultuureducatoren begeesterend toe.13

6. P. De Bruyckere en B. Smits, Is het nu Generatie X, Y of Einstein? FAQ voor leraren, opvoeders en
ouders. Plantyn, Mechelen, 2008, pp. 52-53.

1. Fragment uit: The Beatles, With a little help from my friends. Joe Cocker zong dit nummer in
als titelsong voor de televisieserie The Wonder Years, die in de jaren 1990 door de VRT werd
uitgezonden.

7. Natural Blues is het vijfde nummer op de cd Play (1999) van Moby.
8. Zie Alan Lomax Collection, Library of Congress: www.loc.gov/folklife/lomax.
Alan Lomax maakte als antropoloog wereldwijd tal van opnames in opdracht van de Library
of Congress.
9. Zie TitanicVoyage: https://twitter.com/TitanicRealTime.
10. C. Heat en D. Heat, Made to stick. Why Some Ideas Survive and Others Die. Random House, New
York, 2007.

2. De studiedag ‘14-18: Jongeren in vrije tijd en erfgoed. Wat, hoe en waarom in theorie en praktijk’ was een organisatie van erfgoedcel Mechelen, tapis plein vzw en FARO, en vond plaats op
22 februari2013 in het Erfgoedcentrum Lamot te Mechelen.

11. Hier wordt het United States Holocaust Memorial Museum bedoeld: www.ushmm.org.

3. Dit verslag is beschikbaar via http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2012-2013/g18601.pdf

12. Alle informatie over de publicaties van Pedro De Bruyckere is terug te vinden via zijn blog:
http://xyofeinstein.wordpress.com.

4. Deze actie maakte deel uit van de studiedag ’14-18: Jongeren in vrije tijd en erfgoed. Wat, hoe
en waarom in theorie en praktijk’ die eerder in deze inleiding werd vermeld.

13. De ‘Dag van de Cultuureducatie’, een organisatie van CANON Cultuurcel en ACCE, vond
plaats op 29 januari 2013 in de Gentse Vooruit. Een videoverslag van de lezing van Pedro De
Bruyckere is beschikbaar via: http://dce2013.tumblr.com.
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Erfgoed in
dialoog met
jongeren?
■■ Het kunstwerk ‘Vertouwd’ van Honoré d’O in het Middelheimmuseum daagde de jongeren uit. © Piazza dell’Arte, Foto: Sara M. Peeters

Hoewel het onderzoek naar en de zorg voor het cultureel erfgoed essentieel is,
wordt pas sinds kort ten volle aandacht besteed aan educatie hierover. De educatieve werking van veel erfgoedorganisaties doet het goed. Toch vallen jongeren in erfgoedland ook nog vaak uit de boot. Erfgoed wordt nochtans des te
belangrijker naarmate het meer plaats inneemt in het handelend lichaam van
zoveel mogelijk jongeren. Wat is erfgoededucatie nu juist? Waarom mogen jongeren als doelgroep niet vergeten worden en welke evoluties maakt de sector
door? Deze bijdrage omvat een bondige situatieschets van de huidige relatie tussen erfgoededucatie en jongeren vanuit onderzoeksoogpunt.

tekst Ankelien Kindekens, Free De Backer & Lode Vermeersch
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Wat is erfgoededucatie?
Erfgoededucatie is niet eenvoudig te definiëren. Veel (quasi)
synoniemen worden in de praktijk door elkaar gebruikt: leren
door erfgoed, leren over erfgoed, publiekswerking, ontsluiting van cultureel erfgoed, publieksbemiddeling … In ruime
zin omvat erfgoededucatie elke vorm van educatie die erfgoed als doel of als middel inzet. Het is deel van een geheel:
een blik op cultuur. Vandaar dat het ook onderdeel is van cultuureducatie. Cultuureducatie omvat erfgoededucatie, herinnerings- en literatuureducatie, filosofie, mediawijsheid …1
De basis van elk van deze vormen van educatie is dezelfde:
het gaat om vorm en betekenis geven aan iets (bijvoorbeeld
aan het verleden) door een individuele of collectieve interactie met een culturele drager (bijvoorbeeld een fotocollectie).
Erfgoededucatie is dus meer dan het bewaren, bekijken en
bestuderen van ‘oude dingen’ om historische of nostalgische redenen. Welk verhaal erachter zit en welke betekenis
wij er nu aan geven, zijn belangrijke aspecten. Zo krijgen de
dingen van vroeger een nieuwe betekenis. Bovendien gaat
het bij educatie om de intentie om iemand iets bij te leren.
Educatie is daarom ook iets anders (en meer) dan participatie
bevorderen (lezen, bezoeken, bekijken …) en cultuurdemocratisering. Het vergt een ander engagement. Een museum
openstellen voor kinderen kan educatieve effecten hebben,
maar is op zich nog geen echte educatieve activiteit. De deuren wijd openen garandeert immers niet dat een leerproces
wordt geïnitieerd of doorlopen; wat niet wegneemt dat kinderen natuurlijk veel kunnen leren uit een museumbezoek.
Maar educatie kan niet enkel gezien worden als een organisatorisch proces zoals het ‘toeleiden naar een product’ of het
‘begrijpbaar en hapklaar maken van een product’. Dat is nog
te vrijblijvend. Dit impliceert ook dat erfgoededucatie in de
vrije tijd van jongeren meer vergt dan een of andere leuke
of speelse activiteit. Dat leuke of speelse is een belangrijke
motivator, maar op zich geen garantie voor een interessant
leerproces of leerresultaat.

(de cultuurcel van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en
Vorming), de implementatie van cultuur op school. Met een
subsidiebudget kan een school creatief en vakoverschrijdend
werken in samenwerking met onder meer erfgoedpartners.
CANON Cultuurcel besteedt overigens uitdrukkelijke aandacht aan het thema erfgoededucatie via publicaties zoals
Erfgoededucatie in het Vlaamse onderwijs.6 Hierin wordt de nadruk gelegd op het belang van erfgoededucatie – ingebed in
een context die op kennis berust – voor het teweegbrengen
van een ervaring die naar het verleden verwijst, met andere
woorden een erfgoedervaring.

Binnen het Cultureel-erfgoeddecreet bijvoorbeeld kunnen
collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties een kwaliteitslabel aanvragen. Voor de toekenning en het behoud
ervan moet de organisatie het cultureel erfgoed van de mens
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Onderzoek wijst uit dat de opbouw van
eigen ‘cultureel kapitaal’ als kind of jongere
een goede voorspeller is van latere deelname
aan cultuur als volwassene.

Waarom erfgoededucatie met/voor jongeren?
Hoewel vanuit beleidsoogpunt geen vooropgestelde leeftijdsgrenzen gelden binnen het Cultureel-erfgoeddecreet en
de organisaties dus voor een publiek van kinderen tot senioren kunnen werken, worden jongeren vaak niet benaderd.
Enerzijds omdat het vrijetijdsaanbod zo groot is, waardoor
jongeren een continu variërend publiek vormen en dus veel
(tijds)investering en energie vergen. Jongeren zijn dus niet
altijd een dankbare groep om voor te werken. Anderzijds
omdat de resultaten en effecten van het werken met jongeren
niet altijd zichtbaar zijn. De leereffecten van erfgoededucatie
zijn moeilijk te traceren. Dit maakt dat zowel erfgoedwerkers
als leerkrachten vaak zelf niet goed weten waarom of waartoe
ze erfgoededucatie moeten aanbieden. Erfgoed is bovendien
een vaag begrip waardoor het voor hen moeilijk is om het te
hanteren voor jongeren.7 Met/voor jongeren werken biedt
nochtans uiteenlopende perspectieven.

■■ Erfgoededucatie voor jong en oud
■■ Jongeren ontwerpen en tonen hun modecreaties geïnspireerd op de
natuurcollecties van het Museum voor Natuurwetenschappen.
Museum Night Fever, 2013 © C. Lassoie

Erfgoededucatie in het beleid
De laatste jaren tracht de Vlaamse overheid om in navolging
van internationale ontwikkelingen vorm te geven aan een integraal en geïntegreerd erfgoedbeleid.2 Dit blijkt echter niet
evident, gezien het beleid inzake erfgoed zich op het kruispunt tussen verschillende beleidsdomeinen afspeelt: onroerend erfgoed is een grondgebonden gewestmaterie, terwijl
de bevoegdheid wat betreft roerend en immaterieel cultureel
erfgoed bij de gemeenschappen ligt. Wanneer we het over
erfgoededucatie hebben, wordt het nog complexer: zowel
het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM),
het Vlaams Ministerie Ruimte Vlaanderen, Woonbeleid en
Onroerend Erfgoed, als het Vlaams Ministerie van Onderwijs
en Vorming hebben een vinger in de pap. Een dergelijke beleidsmatige versnippering maakt een integrale aanpak niet
vanzelfsprekend. Daarbij wordt erfgoededucatie ook anders
belicht afhankelijk van het beleidsdomein dat we in ogenschouw nemen.

Focus erfgoed in de vrije tijd van jongeren | Erfgoededucatie

en zijn omgeving verzamelen, in stand houden, onderzoeken, bekendmaken en tentoonstellen met het oog op studie,
educatie en ontspanning (art.7)3. Hoewel publieksgerichtheid en publieke ontsluiting meermaals aan bod komen binnen het Cultureel-erfgoeddecreet, is dit de enige verwijzing
in dat decreet naar de educatieve functie van erfgoedorganisaties. De afwezigheid van extra referenties naar deze educatieve rol hoeft echter een educatieve werking niet in de weg
te staan.
De integratie van erfgoededucatie binnen de onderwijscontext gebeurt explicieter, namelijk via de ontwikkelingsdoelen
en eindtermen. Erfgoed lijkt sterk verbonden met wereldoriëntatie in het basisonderwijs en met de lessen geschiedenis en aardrijkskunde in het secundair onderwijs.4 Het kan
evenzeer in andere leergebieden en vakken aan bod komen
en ook leergebied- of vakoverschrijdend worden benaderd.
De Raad van Europa5 benadrukt het belang van partnerschap
tussen de gebieden educatie, cultureel erfgoed, cultuur en
de lokale gemeenschap en definieert erfgoededucatie als een
actieve, vakoverschrijdende onderwijsmethode. Bovendien
stimuleert dynamo3, de subsidielijn van CANON Cultuurcel

Erfgoed heeft jong én oud iets te bieden. Meer nog, erfgoed
kan een boeiend intergenerationeel aanknopingspunt zijn
om herinneringen op te halen of een familieverhaal te vertellen.8 Gezinnen zijn dezer dagen vaak divers samengesteld.
Met de organisatie van gezins- of familiedagen breng je als
erfgoedorganisatie dus niet enkel kinderen of jongeren op
de been, maar ook volwassenen: ouders, grootouders, enz.
Jongeren kunnen bijgevolg functioneren als katalysator voor
publieksuitbreiding.9 Bovendien valt een belangrijke drempel waar ouders vaak mee kampen weg. Ze hoeven namelijk
geen opvang te voorzien om zelf deel te nemen aan cultuur
en brengen ‘quality time’ door met hun kinderen. De jongeren
van vandaag zijn overigens de (al dan niet) participerende
volwassenen van morgen. Een in de vroege jeugd gewekte
belangstelling blijft vaak een heel leven lang voortbestaan.
Onderzoek wijst uit dat de opbouw van eigen ‘cultureel kapitaal’ als kind of jongere een goede voorspeller is van latere
deelname aan cultuur als volwassene.10 Door te investeren
in erfgoededucatie voor jongeren wordt de kiem dus gelegd
voor het creëren van een duurzame interesse.

■■ Een vrijwilligster leidt leeftijdsgenoten rond in het Koninklijk
Legermuseum. Museum Night Fever © D. Telemans

■■ Erfgoed als doel én als middel
Zoals reeds aangehaald kan erfgoed – net zoals bijvoorbeeld
kunst bij kunsteducatie – zowel middel als doel van educatie zijn. Beide benaderingen trachten elk specifieke leereffecten te realiseren. Wanneer erfgoed als doel wordt ingezet,

■■ Jongeren maken zich Autoworld eigen.
Museum Night Fever, 2013 © Matthew Valentin
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wil men jongeren in de eerste plaats een historisch besef
bijbrengen, evenals respect voor erfgoed. Dit kan gebeuren
door concepten en principes uit de geschiedenis en cultuur
bevattelijker te maken. Verder kan erfgoededucatie ook inzichten opleveren over de manier waarop mensen betekenis
geven, wat we de semiotische benadering zouden kunnen
noemen.11 Het gaat om vragen als: welke betekenis heeft iets
voor mij persoonlijk? Wat betekent iets voor de groep waartoe ik behoor? Wat betekent het voor andere groepen in de
samenleving of voor andere samenlevingen? En vooral: hoe
komt het dat de antwoorden op elk van die vragen door ieder
van ons verschillend kunnen zijn? Het beantwoorden van
dat soort vragen is niet louter een aangeboren of intuïtieve
vaardigheid; betekenis geven moeten we leren. Via erfgoededucatie kunnen jongeren de manier waarop mensen betekenis geven door middel van cultuurproducten beter leren begrijpen. Hoe dat semiotische cultuurbegrip zich bij jongeren
ontwikkelt, staat centraal in het lopende onderzoeksproject
‘Cultuur in de Spiegel - Vlaanderen’. Bijkomend leren jongeren via erfgoededucatie hoe ze kritisch moeten omgaan met
de wijze waarop het verleden zich in het heden manifesteert.
Met erfgoed als middel worden andere, soms niet-erfgoedgerelateerde doelen bereikt. Erfgoed wordt dan instrumenteel.
De erfgoeddidactiek blijkt een goed middel te zijn om nieuwe
vormen van onderwijs te stimuleren, waaronder samenwerkend en onderzoekend leren (zoals het leren analyseren en
presenteren van gegevens) en omgevingsonderwijs.12
Het onderwijs mag zich niet beperken tot ‘leren met’, ook

‘leren over’ erfgoed moet aan bod komen. Dit is duidelijk het
geval: in tegenstelling tot kunst wordt erfgoed binnen een
onderwijscontext vooral als doel ingezet.13 Hoewel beide benaderingen evenwaardig aan bod moeten komen, is deze indeling echter niet strikt. Ook wanneer erfgoed bijvoorbeeld
wordt ingezet als middel, kan onbewust duidelijk worden
waarom het respect verdient.

■■ Leereffecten vanuit de praktijk
In opdracht van de Vlaamse overheid werd eind 2011 het onderzoeksrapport Veldtekening Cultuureducatie gepubliceerd.14
Hierin kwamen de erfgoedorganisaties zelf aan het woord.
Zij rapporteerden dat erfgoededucatie bovenal persoonlijke
en sociale leereffecten heeft. Op persoonlijk vlak stelden de
organisaties vast dat ze er vooral in slagen de kennis van de
betrokkenen te vergroten. Ook nemen ze bij hun publiek een
aantal metacognitieve effecten waar. Zo willen ze jongeren
laten nadenken over hun eigen plaats in een bepaalde cultuur of geschiedenis; een finaliteit die ook in het rapport
Erfgoededucatie in het Vlaamse onderwijs naar voren geschoven
wordt.15 Wat betreft de sociale effecten, herkennen vele erfgoedorganisaties het stimuleren van een sterker actief burgerschap binnen de maatschappij, net als een bewustzijn van
het bestaan van uiteenlopende culturen, tradities en diversiteit als effecten van hun educatieve inspanningen. Dit zijn
slechts de dominante effecten die de erfgoedorganisaties zelf

■■ Jongeren inspireerden zich op het werk ‘De badenden’ (1994) van Luciano Fabro in het Middelheimmuseum. Met dit werk uit 1994 verzoent de
kunstenaar natuur, het water, cultuur en de menselijke figuur met elkaar. Vier gestileerde marmeren baadsters komen terug tot leven op hun
eigen locatie. © Piazza dell’Arte, Foto: Sara M. Peeters
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bij hun deelnemers observeren. In verder onderzoek zouden
deze resultaten moeten worden aangevuld met wat de deelnemers zelf zien als de effecten van educatie.

Erfgoededucatie vandaag
Binnen de doelstellingen van de erfgoedorganisaties komt
educatie duidelijk aan bod. Dit blijkt andermaal uit de cijfers
van de Veldtekening Cultuureducatie.16 Twee op de drie erfgoedorganisaties beschouwt het eigen aanbod grotendeels als
educatief. Ongeveer evenveel organisaties zien educatie ook
als een essentiële opdracht voor zichzelf. Jeugdverenigingen
en kunstenorganisaties bijvoorbeeld beschouwen educatie
veel vaker als een bijkomende opdracht die niet zo centraal
staat in hun werking. Uit de bevraging leren we ook dat meer
dan negen op de tien erfgoedorganisaties educatie vermelden in de missie of het meerjarenplan. Daarmee scoort de
erfgoedsector boven het gemiddelde van de gehele gesubsidieerde cultuur- en jeugdsector. Ook de band tussen het erfgoedveld en het onderwijs blijkt uit het onderzoek erg nauw
te zijn. Verder is ook de samenwerking met verstrekkers van
levenslang leren sterk aanwezig.
Dit alles betekent natuurlijk niet noodzakelijk dat erfgoedcellen, musea, archiefinstellingen, expertisecentra … geen
stappen vooruit meer kunnen zetten in hun erfgoededucatief aanbod. Er zijn zeker nog mogelijkheden tot meer en in-

Meer dan negen op de tien erfgoedorganisaties vermelden educatie in de missie of het
meerjarenplan. Daarmee scoort de erfgoedsector boven het gemiddelde van de gehele
esubsidieerde cultuur- en jeugdsector.

tenser partnerschap. Scholen lijken daarvoor alvast vragende
partij te zijn.17 Bovendien staat de erfgoedsector voor heel wat
uitdagingen waarop hij kan inspelen.

■■ De jongere centraal
De ‘manier waarop’ organisaties kinderen, jongeren en
volwassenen iets bijbrengen over of door middel van erfgoed kan nog meer gevarieerd worden. Het aanwenden van
nieuwe technologische mogelijkheden in een museale context is daar een voor de hand liggend voorbeeld van. Maar
de methodiekvraag gaat verder dan enkel het omarmen van
nieuwe leermiddelen zoals tablets, smartphones en sociale
media om kinderen en jongeren aan het leren te krijgen. Het
gaat in essentie om de vraag ‘hoe’ mensen het best leren. Dat
is duidelijk niet altijd via ‘klassieke’ leermomenten als studiedagen, colloquia of rondleidingen. Deze zijn vaak goed en
populair bij leerkrachten en erfgoedwerkers, maar ook erg

■■ In het kader van de expo over popartkunstenaar Thomas Bayrle nodigde WIELS het collectief Top Copy en jongeren uit om met prints, fotokopieermachines, papier en inkt de ruimte creatief in te kleden. Museum Night Fever, 2013 © Luc Vleminckx
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Het project ‘Met oud en jong van liedje naar song’ was een
initiatief van Vormingplus Gent-Eeklo met diverse erfgoedactoren uit het Meetjesland. Volksliederen stonden in het
project centraal met als doel jong en oud te sensibiliseren
voor het belang van immaterieel erfgoed. Tijdens een intergenerationeel muziekfeest konden jongeren Maldegemse
volksliederen leren rappen in het dialect. Verschillende leeftijdsgroepen werden aangesproken op hun eigen behoeften,
kennis, interesse en vaardigheden.

■■ Erfgoededucatie en digitalisering

■■ De Brusselse Ecole de Théâtre
Lassaad aan het werk in de
Rubenszaal van het Museum
voor Oude Kunst (Koninklijke
Musea voor Schone Kunsten
van België). Museum Night
Fever, 2012 © Marc Stevens

eenzijdig. Andere technieken (creëren, experimenteren, aanraken, interpreteren …), met ruimte voor creativiteit kunnen de lerende centraler plaatsen en haar/hem toelaten om
het eigen leerproces vorm te geven, wat zeker een surplus is
bij kinderen en jongeren. Het maakt van het leren ook een
meer explorerende, sociale en met de context verbonden
bezigheid.
Als voorbeeld halen we het project ‘Onvoltooid Verleden Tijd’
aan dat eind 2010 werd opgestart door tapis plein vzw. Hierbij
werden jongeren tussen 14 en 18 jaar oud uitgedaagd om een
erfgoedspel te bedenken voor leeftijdsgenoten. Hieraan gekoppeld konden jeugdbewegingen hun eigen retroruimte inrichten in de stijl van de jaren 1920, 1960 of 1980 en beeldmateriaal daarvan insturen voor een wedstrijd. De inzendingen
werden beoordeeld op historische juistheid, originaliteit en
uitvoering.

■■ Competentie- of kennisgericht?
Uiteraard valt erfgoededucatie niet buiten de discussie of er al
dan niet meer gewicht zou moeten worden gegeven aan competenties of aan kennis. Carla van Boxtel, bijzonder hoogleraar Historische Cultuur en Educatie aan de Universiteit van
Amsterdam, beschouwt erfgoededucatie niet zomaar als het
kleine broertje van kunsteducatie: het is een hybride vorm
van onderwijs die zowel competenties ontwikkelt als kennis
aanreikt. Een zekere vorm van kennisoverdracht zal volgens
haar dus altijd aanwezig zijn bij erfgoededucatie, omdat deze
ook nauw aansluit bij geschiedenisonderwijs.18 Het is echter
van belang te blijven reflecteren over de functie van erfgoed-
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educatie, aangezien de betekenis van ons erfgoed niet vastligt, maar altijd in beweging is.

■■ Intergenerationeel leren
Erfgoededucatie kan fungeren als hulpmiddel voor diverse
maatschappelijke ontwikkelingen en kan bijgevolg ook een
hefboom zijn om intergenerationele ontmoetingen te versterken. Zoals eerder aangehaald, leent erfgoed zich uitermate tot het bouwen van bruggen tussen generaties. Erfgoed
verbindt ons met elkaar, generatie na generatie. Elke nieuwe
groep die zich een vorm van immaterieel erfgoed toe-eigent,
creëert een nieuwe vorm van traditie en houdt deze daardoor
beleefbaar in de eigen(tijdse) context.19 Intergenerationaliteit
is echter geen educatief doel op zich. Het is eerder een realiteit: met erfgoed kunnen bestaande intergenerationele
processen gefaciliteerd en versterkt worden. Belangrijk is
het om te komen tot een (inter)actieve dialoog tussen jong
en oud, waarbij ingespeeld wordt op talenten, ervaringen en
kennis van alle betrokkenen. Het mag zeker geen eenrichtingsverkeer worden.20

Erfgoed verbindt ons met elkaar, generatie
na generatie. Elke nieuwe groep die zich
een vorm van immaterieel erfgoed toeeigent, creëert een nieuwe vorm van traditie
en houdt deze daardoor beleefbaar in de
eigen(tijdse) context.

Erfgoededucatie zou actieve onderwijsmethodes moeten
integreren en gebruikmaken van de meest diverse communicatie- en expressiemiddelen. Het kan een vorm van
intercultureel onderwijs zijn, die nieuwsgierig maakt en
creativiteit ontwikkelt, alsook autonomie en kritische zin.
Erfgoededucatie staat daarom per definitie voor een innoverende onderwijsbenadering, ideaal om jongeren aan te
spreken. Erfgoed zelf beslaat een veelvoud aan artefacten,
gebouwen, gebruiken, landschappen of kunstwerken en
digitaal erfgoed is in opmars.21 E-erfgoed is een belangrijk
instrument voor erfgoededucatie, aangezien het de toegankelijkheid verhoogt (geen verplaatsingen, geen belemmeringen door pre/conservatiemaatregelen, enz.) evenals de
toepassingsmogelijkheden in de klas.22 Zowel in het onderwijs als in de erfgoedsector bestaat echter een behoefte aan
ICT-instrumenten voor erfgoededucatie. EPICS (E-learning
Platform In the Cultural heritage Sector) is een onderzoeksproject dat aan deze behoefte tegemoetkomt door de ontwikkeling van een e-leerplatform voor digitaal erfgoed in
Vlaanderen.
FARO en het Departement CJSM stelden in 2010 het e-cultuurdemonstratieproject ‘Expert in de klas’ voor. Daarbij
staan leerlingen via een webconferentie-opstelling in direct contact met een erfgoedexpert op locatie, bijvoorbeeld
het restauratieatelier van Amsab-ISG, waar twee papier- en
boekrestauratrices hen de knepen van het vak live uit de
doeken doen. In navolging werkten vier erfgoedinstellingen – Het Huis van Alijn (Gent), het Speelgoedmuseum
(Mechelen), het Museum Plantin-Moretus (Antwerpen) en
het Agentschap Onroerend Erfgoed – een online les uit die
scholen kunnen boeken voor een blik achter de schermen.

Besluit
De beleidsmatige versnippering in Vlaanderen bemoeilijkt
een integraal erfgoededucatiebeleid. Daarnaast wordt het
belang van erfgoededucatie voor/met jongeren niet altijd
voldoende vooropgesteld. Jongeren blijken nu eenmaal een
moeilijk te bereiken publiek te zijn en leereffecten zijn niet
altijd eenduidig op te merken. Desondanks beschouwen vele
erfgoedorganisaties educatie toch als een fundamenteel onderdeel van hun werking en zien ze een impact ervan op tal
van individuele competenties. Het is cruciaal dat aan jongeren als doelgroep niet wordt voorbijgegaan. Niet alleen kan
via hen publieksuitbreiding gerealiseerd worden, maar met
hun betrokkenheid op jonge leeftijd wordt ook de basis gelegd voor een duurzame affiniteit als volwassene.

Wanneer leerkrachten en cultureel-erfgoedorganisaties iets
willen betekenen voor de ontwikkeling van jongeren, moeten ze gebruikmaken van cultureel erfgoed om de wereld
voor jongeren tot spreken te brengen in plaats van erfgoed
enkel ter sprake te brengen. Hierdoor krijgen leerkrachten
en erfgoedwerkers een andere rol. Ze fungeren niet meer als
expert, maar als bruggenbouwer tussen de jongeren en het
cultureel erfgoed, waarbij ze jongeren stimuleren om op
hun eigen manier betekenisgeving te genereren. De (leefwereld van de) jongere wordt hier centraal gesteld. Dit is ook
het geval bij het ontwikkelen van nieuwe gedifferentieerde
(internet)leermethodes. Beide kunnen een hefboom vormen
voor het verbinden van het jonge publiek aan de organisatie op regelmatige basis. Erfgoedwerkers en leerkrachten
trachten overeind te blijven in een veld dat zeer snel evolueert en hebben vaak weinig tijd over voor reflectie. Een ontmoetingsplaats creëren, met het oog op expertisedeling en
internationale netwerking, zoals het platform E-land,23 biedt
potentieel voor het bestendigen van innovatieve projecten,
voor het aanzetten tot continue vernieuwing en voor reflectie en het verzekeren van samenwerking tussen de erfgoedsector en het onderwijs.
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