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https://faro.be/erfgoeddag

https://faro.be/erfgoeddag


1 Focus op onderwijs vanuit FARO
Waarom?

• Onderwijs belangrijke doelgroep erfgoedorganisaties
educatieve opdracht

• “80% bevraagde erfgoedorganisaties geeft aan dat educatie van 
essentieel belang is in de werking.”

https://lirias.kuleuven.be/3483687?limo=0
https://faro.be/publicaties/de-educatieve-werking-cultureel-erfgoed-reflecties-naar-aanleiding-van-de-veldtekening

https://faro.be/publicaties/de-educatieve-werking-cultureel-erfgoed-reflecties-naar-aanleiding-van-de-veldtekening


1 Focus op onderwijs vanuit FARO

Drempels?

• Beschikbare tijd en middelen archief

• Archieven hebben niet altijd goede kijk op noden van leerkrachten

• Leerkrachten sterk gebonden aan leerplan, handboeken

• Leerkrachten linken erfgoed vooral aan vak geschiedenis

• Scholen krijgen overload aan informatie van ‘anonieme’ organisaties

• Secundair onderwijs: niet evident leerkrachten op verplaatsing gaan

• …



2 Aan de slag!

• Persoonlijke contacten leggen

• Laagdrempelig toelichten archief/archiefwerking

• Thematisch link met vak/leefwereld kinderen en jongeren



2 Aan de slag!

Erfgoedklasbakken (april 2022) uit het VRT-archief, Universiteitsarchief Antwerpen, Vlaams Architectuurinstituut
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2 Aan de slag!
VIP-pakketten

IGA Poperinge-Vleteren

VRT-archief

Liberas

Letterenhuis

Stadsarchief Leuven

Stadsarchief Oudenaarde



2 Aan de slag!
Samenwerken loont

• Stadsarchief Sint-Niklaas, tentoonstelling Bib 
Sint-Niklaas en i.s.m. Bibliotheca Wasiana

• Erfgoedlabo Leuven, tentoonstelling met o.a.
Stadsarchief Leuven, Rijksarchief Leuven
Cultureel Erfgoed Annuntiaten Heverlee,
KADOC



3 Langere termijn - Erfgoedwijs

www.erfgoedwijs.be

http://www.erfgoedwijs.be/


3 Langere termijn - Cultuurkuur



3 Langere termijn - Cultuurkuur

• Eigen organisatiepagina aanvullen: ‘project op maat’ zo concreet mogelijk
benoemen en omschrijven

• Inspiratie: praktijkvoorbeelden
• Contacteer Eva Begine!



3 Langere termijn – Archief voor onderwijs

Het archief voor onderwijs 
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3 Langere termijn – Archief voor onderwijs

Lager onderwijs

• Erfgoed in je buurt

• Erfgoed in beroepen

• Schoolerfgoed

Secundair onderwijs

• Erfgoed + burgerschap

• Erfgoed + STEM

• Erfgoed + historisch bewustzijn

• Erfgoed + Nederlands

• Iedereen erfgoedt! 
Jongeren zijn erfgoedmakers



3 Langere termijn – Archief voor onderwijs



3 Langere termijn – Educatieve uitgeverijen



4 Reflectie over doelen archiefeducatie



5 Meer lezen?

https://faro.be/publicaties/erfgoed
https://issuu.com/faronet/docs/faro_2021_14_3_issuu
https://faro.be/publicaties/erfgoeddag-onderwijs-dat-smaakt-naar-meer

https://faro.be/publicaties/erfgoed
https://issuu.com/faronet/docs/faro_2021_14_3_issuu
https://faro.be/publicaties/erfgoeddag-onderwijs-dat-smaakt-naar-meer
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