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Alden Biesen is partner in het Europees erfgoedproject Badges. Badges is erop gericht kwalitatief
leren te ondersteunen in erfgoedsites en dat leren te valideren met een digitale badge in een digitaal
portfolio. Iedereen is het erover eens dat je leert wanneer je een erfgoedsite bezoekt, bewust of
onbewust. Je vergaart kennis, maar ontwikkelt ook vaardigheden en competenties op sociaal,
professioneel of persoonlijk vlak. Maar hoe kan je dat leren zichtbaar maken en waarde geven?
In november 2017 ging het project van start. In een eerste fase onderzocht elke partner de
erfgoedmarkt in zijn eigen land. Aangezien musea en natuursites onze eindgebruikers zijn, is het
belangrijk hen van in de beginfase te betrekken en na te gaan hoe zij met leren omgaan. Wat bieden
ze bezoekers aan? Wordt er een onderscheid gemaakt in leeraanbod naargelang het profiel van de
bezoeker? Krijgt een bezoeker een bewijs van dat leren mee naar huis? Etc.
Meer dan 30 interviews en 15 case studies verspreid over Portugal, Italië, Duitsland, Polen,
Nederland en Vlaanderen brachten de laatste maanden aan het licht dat musea en erfgoedsites al
jaren prachtig werk leveren in het stimuleren van informeel en non-formeel leren, maar haast
nergens vonden we enige vorm van erkenning van dat leren terug. Ook bleek dat, hoewel vele
geïnterviewden het concept van competentie-georiënteerd leren wel enigszins kenden, de interesse
om zich hierin verder te bekwamen groot was. Deze onderzoeksresultaten leverden gespreksstof
genoeg op voor de partnermeeting in Cagliari op 7 en 8 mei j.l.. De verdere stappen in de
ontwikkeling van een kwalitatieve leermethodologie, inhoud voor onze uiteindelijke toolbox, verdere
stroomlijning van hoe een badge eruit zal zien, waarvoor ze zal staan en ettelijke andere
onderwerpen gaven inhoud aan geanimeerde plenaire vergaderingen. Daarnaast testten 3
werkgroepen mogelijke invalshoeken voor leerdomeinen, leeracties en
competentieontwikkelingsdoelen uit op concrete case studies. De grote tentoonstelling rond de
graven Van Loon die start in oktober 2018 in Alden Biesen was hier één van. Deze tentoonstelling
zullen we gebruiken als demoproject aan het einde van het eerste projectjaar. Tijdens de volgende
maanden werken de verschillende werkgroepen de scenario’s die ze ontwikkelden verder uit.
Naast de vergaderingen verblufte en inspireerde Imago Mundi, onze Sardijnse partner, ons met een
bezoek aan hun openmonumentendag: Monumenti aperti. Deze vindt plaats in verschillende steden
op Sardinië en brengt 7 weekends na elkaar horden bezoekers binnen op plaatsen die anders niet of
slechts beperkt toegankelijk zijn voor het publiek. Elke weekend in mei openen één of meerdere
steden tegelijk hun deuren. In het weekend van 5 en 6 mei was dat in Cagliari waar 6000 vrijwilligers
voor het succes van deze formule zorgden. Kinderen, scholieren en jongeren, van 3 tot 25 jaar, leiden
bezoekers rond in diverse gebouwen en sites en verzorgen randanimatie. Zij leren bezoekers over de
geschiedenis en functie van ‘hun’ site en werken op die manier ook aan hun eigen sociale en
individuele competenties: praten voor een onbekend publiek, buiten hun vertrouwde omgeving en in
verschillende talen. Daarnaast versterken ze hun eigen identiteit door meer te leren over hun eigen
erfgoed en dit te demonstreren aan de bezoekers. Het inzetten van kinderen lokt familie en vrienden
en zij vormen de motor van de kennismaking met hun gezamenlijke erfgoed. Dergelijke aanpak
verhoogt de motivatie en het enthousiasme voor erfgoed bij alle lagen van de bevolking. Een puike
prestatie.

Wordt vervolgd.

Wil je meer weten over ons project, bezoek dan zeker de projectwebsite en schrijf je in voor onze
nieuwsbrief op https://projectbadges.eu/.

Wil je graag op de hoogte blijven van de activiteiten van Europakasteel Alden Biesen en interessante
initiatieven voor internationalisering in het Vlaamse onderwijs, storytelling en erfgoed in educatie,
volg dan onze facebookpagina ‘https://www.facebook.com/Europakasteel/’ of word lid van de
besloten groep ‘Europakasteel - internationalisering onderwijs & vorming’.
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