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1. Doelstellingen:

 Duurzame samenwerking tussen erfgoedsector en 
onderwijs

 Met behulp van het concept multiperspectiviteit:
▪ Inhoudelijk
▪ Organisatorisch 
▪ Methodisch 
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2. Inhoud

Probleemstelling: 

Hoe kunnen we erfgoed hanteren om 
multiperspectiviteit in de lerarenopleiding (secundair 
onderwijs) en in erfgoedorganisaties te faciliteren?



2. Inhoud

 Waarom erfgoed?

 Waarom lerarenopleiding?

 Waarom multiperspectiviteit?



Waarom erfgoed?

 Leren met erfgoed en leren over erfgoed

 Erfgoed kan identiteitsvormend werken



Waarom lerarenopleiding?

 Aanbevolen door rapport Erfgoededucatie (2007)

 Lerarenopleiding geschiedenis secundair 
onderwijs



Waarom multiperspectiviteit?

 Diversiteit is een belangrijk uitgangspunt

 Multiperspectiviteit is een verwant begrip



Het concept multiperspectiviteit:

 Jaren 1990: voorbij het éne communistische 
perspectief in Oost-Europa

 Nu: perspectieven van nieuwkomers in het Westen ook 
integreren om tot betekenisvol onderwijs te komen



Zelfportret Alfred Le Petit (1893) 



MULTIPERSPECTIVITEIT
= 

IN – HOUD – ING



Het concept multiperspectiviteit:

 Cognitief: bij historisch denken

 Affectief: bij sociale houding: bereidheid zich 
te verplaatsen in het perspectief van een 
ander



Janssenswillen, 2017.



2. Inhoud

Een duurzame samenwerking tussen het onderwijs en 
de erfgoedsector start met een gedeeld theoretisch 
interpretatiekader over multiperspectiviteit 



Matrix voor multiperspectiviteit in erfgoedonderwijs
(HEM-matrix):

Na literatuuronderzoek gebaseerd op:

 Historisch denken (Van Straaten, et al., 2012)
 Cultuurtheorie (van Heusden, 2010)

Cultuur in de spiegel (Vermeersch & Thomas, 2016)



Historisch denken

 Verzamelen
 Ordenen
 Verklaren
 Beeldvormen

Cultuurtheorie

 Waarnemen
 Verbeelden
 Conceptualiseren
 Analyseren

HEM-matrix:



Figuur: 
De vier culturele basisvaardigheden

Cultuur in de spiegel, 2016























Filmpje over het uittesten van de erfgoedapp

B-mine.mp4

Co:  Lorenzo Frison, student LUCA School of Arts (Vorst), oud-leerling 

Don Bosco Genk

B-mine.mp4
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2. Organisatie

 Fase 1: februari 2016- februari 2017

 Fase 2: februari 2017-juni 2018



2. Organisatie

 Fase 1: februari 2016- februari 2017

▪ leesgroep ‘Verlangen naar tastbaar verleden’ (Grever & van Boxtel, 
2014)

▪ theoretisch interpretatiekader voor multiperspectiviteit  (HEM-matrix)
▪ concrete praktijkvoorbeelden exploreren, analyseren en waarderen 

a.h.v. het theoretisch interpretatiekader voor multiperspectiviteit 
▪ samenstelling 3 verschillende ontwerpteams en eerste uitvoering



2. Organisatie

 Fase 2: februari 2017- juni 2018

▪ Ontwikkelen didactische toepassingen op basis van theoretisch 
interpretatiekader en de concrete praktijkvoorbeelden

▪ Onderzoeken in welke mate leerlingen bereid zijn  multiperspectiviteit
toe te passen en leerrijk vinden



2. Organisatie

 3 verschillende ontwerpteams met in elk team:  

▪ 1 projectmedewerker 

▪ 1  of 2 student(en) lerarenopleiding PXL Hasselt/UAntwerpen

▪ 2 personen uit de erfgoedsector

▪ 1 of 2 ler(a)ar(en) uit het secundair onderwijs

▪ 1 persoon met diversiteitsfocus



2. Organisatie

▪ 3 verschillende ontwerpteams: 

▪ Ontwerpteam 1: eerste graad VIIO Tongeren met  Gallo-Romeins Museum 
Tongeren (Oudheid, sociaal-economisch.)

▪ Ontwerpteam 2: tweede graad KA Hasselt  met Abdijsite Herkenrode 
Hasselt en DE MINDERE Sint-Truiden en Erfgoedcel Haspengouw 
(middeleeuwen, religieus-levensbeschouwelijk)

▪ Ontwerpteam 3: derde graad Don Bosco Genk met Bokrijk en Mijnmuseum 
Beringen en Erfgoedcel Mijn-Erfgoed (nieuwste en eigen tijd, eco.)



2. Organisatie
 Ontwerpteam 1: Van hier of van daar? Contact & uitwisseling in het verre verleden 

Wat?

• Interactieve
rondleiding 1,5u in 
het Gallo-Romeins 
Museum

Wie?

• 1e graad SO
(Geschiedenis)

Waarom?

• Contact en 
uitwisseling van alle 
tijden

• Verschillende
betekenislagen van 
erfgoedobjecten



2. Organisatie
 Ontwerpteam 1: Van hier of van daar? Contact & uitwisseling in het verre verleden

▪ Gids schetst per zaal context (tijd en ruimte)

▪ Opdrachten in groep

 Hedendaagse standpunten over dat verleden 

- Inleven standpunt archeoloog

- Kennismaken met verschillende visies (ook tegengestelde)



2. Organisatie
 Ontwerpteam 2: Van de hel naar de hemel

Wat?

• Erfgoedproject met 
bezoek aan 
museum DE 
MINDERE & 
Abdijsite 
Herkenrode 

Wie?

• 2e graad SO
(Geschiedenis)

Waarom?

• Inzicht in rol religie 
in de middeleeuwse 
samenleving



2. Organisatie
 Ontwerpteam 2: Van de hel naar de hemel

▪ FASE 1: huidige samenleving: religieuze erfgoedobjecten onderzoeken 

▪ FASE 2:religie in de middeleeuwse samenleving: museumspel met  
uniek onderzoek en generieke opdrachten en uitdaging spelen

▪ FASE3a:huidige samenleving: van middeleeuwse samenleving met 
hedendaagse maatschappij vergelijken

▪ FASE 3b: eigen leefwereld: eigen erfgoedobjecten onderzoeken en 
mini-pop-up klastentoonstelling organiseren



2. Organisatie
 Ontwerpteam 3: Stap in de schoenen van een ander: multiperspectiviteit in sociale 

mobiliteit

Wat?

• Erfgoedproject met 
bezoek aan 
Openluchtmuseum 
Bokrijk en 
Mijnmuseum 
Beringen

Wie?

• 3e graad SO
(PAV & 
Geschiedenis)

Waarom?

• Nadenken over 
eigen soc-eco
identiteit + die van 
voorouders

• Ander perspectief 
sociale mobiliteit 



2. Organisatie
 Ontwerpteam 3: Stap in de schoenen van een ander: multiperspectiviteit in sociale 

mobiliteit

▪ introductie: spel met de doos, intergenerationeel interview

▪ landbouwsamenleving: Bokrijk-cribs, privilege-walk

▪ industriële samenleving: erfgoed-app

▪ dienstensamenleving: virtuele tentoonstelling



2. Organisatie

 Fase 2: februari 2017- juni 2018

▪ Resultaten verspreiden en duurzaam verankeren via aangepaste 
focus in erfgoedsector en in onderwijs



MULTIPERSPECTIVITEIT IN HET MUSEUM
HET ANTWOORD VAN LOKALE MUSEA OP DE 

SUPERDIVERSE CONTEXT

2018-2020



 Antwerp School of Education (UAntwerpen) 

 SLO Beeldende Kunsten (Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten Antwerpen van AP Hogeschool)

 MAS, Red Star Line Museum, Middelheim



Vragen?

paul.janssenswillen@uantwerpen.be

mailto:paul.janssenswillen@uantwerpen.be

