


A MATCH MADE IN HEAVEN  

ONDERWIJS- EN 

ARCHIEFPROJECTEN IN 

BEVEREN  

 



Enkele leerervaringen 

• Elkaar vinden in eenzelfde filosofie 

• Keep it plain and simple: eenvoudig 

stappenplan en vast succesrecept  

• Breek uit de schoolmuren: project als 

een vorm van maatschappelijk leren  

• Externe expert(en) inschakelen 

• Publieksoutput als beloning   

 

 



Een goede partner vinden  



Projecten Erfgoedwandeling / 

Verborgen geschiedenissen / Klaskunst 



Ingrediënten v./e. erfgoedproject  

Medium 

Onderzoek  

Monument of 
erfgoedobject 

Creatieve 
uitwerking 



Hoe werken wij?  

Stap 1: keuze van 
onderwerp + 

kennismaking lokale 
erfgoedwerking 

Stap 2: onderzoek in 
archief en 

(erfgoed)bibliotheek - 
analyse 

Stap 3: 
schrijfopdracht – 

synthese  

Stap 4: uitwerking - 
creatie 



STAP 1: kennismaking   

• Keuze onderwerp 

(voorstellijst, ook eigen 

inbreng mag)  

• Bezoek aan het 

gemeentearchief en het 

erfgoedhuis Hof ter Welle 

• Groepen samenstellen 

• Timing september  

• Opdracht 1: maak een selfie 

bij je erfgoedobject / 

verborgen geschiedenis / 

monument 

 



STAP 2: onderzoek 

• Bronnenonderzoek: oude 

kaarten, archiefdocumenten, 

erfgoedliteratuur, …  

• Gebruik van 

wetenschappelijke annotatie 

• Timing: eind november 

• Opdracht 2: stel een korte 

bibliografie samen  





EXPERTISE GEZOCHT (inhoud/vorm)!    

• Koenraad Jonckheere, hoogleraar 

kunstgeschiedenis – voordracht over 

beeldcultuur in 21ste eeuw 

• Tim De Doncker, veilingmeester Coronari 

Auctions – hoe kan je kunst/erfgoed naar 

waarde schatten?  

• Björn Pinxten,  hoe maak ik creatief een filmpje 

met smartphone?   

• Storm Calle: hoe maak ik creatief foto’s met mijn 

smartphone 





STAP 3: schrijfopdracht  

• Zeer kort en gebald leren synthetiseren van een 

onderwerp 

• Timing: januari - februari 

• Opdracht 3: schrijfoefening in de vorm van bv. 

een catalogustekst, tekst bij infobrochure 



STAP 4: creatieve uitwerking  

• Scenario maken 
• Timing: maart-

april  
• Opdracht 4: 

Creatief 

uitwerken: 

filmpje maken, 

foto maken, 

podcast, 

tentoonstelling 

opbouwen en 

samenstellen, 

…. 

> Leefwereld 

jeugd 



Publieksoutput:  

de kers op de taart 



Contact of vragen? 
 
Bert Verwerft 
Erfgoeddeskundige Beveren 
T. 03 750 18 76 
E. bert.verwerft@beveren.be 
  


