BADGES: valideren van non-formeel leren in erfgoed
Studiedag voor Vlaamse en Nederlandse actoren in de erfgoedsector
Landcommanderij Alden Biesen, Bilzen, België
6 november 2018
10u. – 16 u.

Culturele en erfgoedsettings bieden een ideale leeromgeving om zowel professionele, als sociale en
persoonlijke competenties in te ontwikkelen. Cultuur moet je beleven, maar tijdens de beleving leren
bezoekers, vaak onbewust, heel veel. Een goed leertraject kan de beleving versterken en vice versa. Maar
hoe kan een museum, tentoonstelling, monument of landschap dat leren nu beter zichtbaar maken en
een kwaliteitsvol leerpad aanbieden? Wat zijn badges en hoe kunnen ze een verrijking zijn voor de
bezoeker?
Tijdens de studiedag van 6 november neemt Alden Biesen erfgoedaanbieders mee op pad om het leren in
erfgoed duidelijker op de agenda te zetten. Alden Biesen is partner in het Erasmus+-project Badges.
Badges wil erfgoedsites in heel Europa helpen om een leertraject te ontwikkelen waarbij competenties als
ecologisch bewustzijn, Europees burgerschap, enz. zichtbaar versterkt worden. Een erfgoedsite of
museum kan je geen diploma uitreiken, maar wel een erkenning geven van de competentie waaraan je
zelf gewerkt hebt tijdens een bezoek. Hier komt de ‘digitale badge’ in de kijker. Badges wil nog verder
gaan en een heuse badgingcultuur introduceren in Europa. Wil je graag weten hoe dit alles precies werkt,
kom dan zeker naar onze studiedag op 6 november.
In de voormiddag schetsen we het theoretische kader: wat is erfgoedleren, hoe kan je dit valideren, etc.?
We tonen je daarnaast vele mooie voorbeelden van erfgoedactoren die erin slagen beleven en leren
harmonieus te combineren. In de namiddag volg je een workshop waarin je ontdekt hoe je zelf aan de
slag kan om leren voor volwassenen kwaliteitsvoller te integreren in jouw organisatie. Tot slot bezoek je
het pilootproject van Badges in de tentoonstelling 1000 jaar graafschap Loon die enkele dagen ervoor
opent in Alden Biesen.
Deelname in de kosten: 25 Euro, lunch inbegrepen.
Interesse? Schrijf je vandaag nog in via www.alden-biesen.be  Europakasteel  projecten erfgoedsector

Programma
Vanaf 9.30u.
10.00u. - 10.10u.
10.10u. - 10.30u.
10.30u. – 11.00u.
11.00u. - 12.00u.

Ontvangst
Welkomstwoord, programmaoverzicht
Badges, waarom is valideren van erfgoedleren belangrijk?
Guy Tilkin, Landcommanderij Alden Biesen
Een badgingcultuur: functies en voorbeelden uit Nederland.
Jaap Van Lakerveld, PLATO, universiteit Leiden
Erfgoedleren in Vlaanderen: inspiratie uit het werkveld
- Bokrijk, speler in het Europees netwerk ‘Lifelong Learning in Open Air
Museums’
Bea Vaes, Bokrijk
- In het spoor van de natuur: Nationaal Park Hoge Kempen
Johan Van Den Bosch, Regionaal Landschap Kempen en Maasland
- Een lintje voor de Loonexpert
Julie Focquet, Landcommanderij Alden Biesen

12.00u. – 13.00u.

Lunch

13.00u. – 14.15u.

Workshop
Hoe creëer je een leerpad dat de missie van je site helpt volbrengen?
Interactief bezoek aan de tentoonstelling ‘Tussen staf en troon. 1000 jaar
graafschap Loon’ a.d.h.v. de BADGES-demo-app
Netwerkdrink

14.20u. - 15.30u.
15.30u.

Inschrijving en wegbeschrijving zie www.alden-biesen.be
Meer info: julie.focquet@cjsm.vlaanderen.be - 089 51 93 53

