VERSLAG DENK- EN NETWERKMOMENT CULTUUREDUCATIE – 29/09/2016
Locatie
Organisatie
Aanwezig

Verontschuldigd

Agenda

Fractiezaal, Lakenhalle Ieper
Hildegarde Van Genechten (FARO), Sandrin Coorevits en Katrien
Goudeseune (Stadsmuseum Ieper), Rosita Boussemaere (CO7)
Eddy Barbry
Ieper
Bibliothecaris
Alexander Declercq
Ieper
Cultuurverantwoordelijke
Isabelle Verstraete
Ieper
CC Ieper Het Perron
Nele Derycke
Ieper
Stadsarchief
Femke Soetaert
Ieper
Educatief medewerker SMI
Wouter Sinaeve
Ieper
Educatief medewerker SMI
Ann-Sophie Coene
Ieper
Educatief medewerker SMI
Jolien Merlier
Ieper
Stagiair SMI
Saskia Candry
Langemark-P
Cultuurverantwoordelijke
Robert Missinne
Langemark-P
VBS Madonna Sint-Juliaan
Matthias Breyne
Poperinge
Cultuurverantwoordelijke
Wim Chielens
Poperinge
Directeur DKO
Heidi Timmerman
Provincie WV
Herinneringseducatie
Hilde Cuyt
Regio
Erfgoedcel CO7
Joke Putman
Westhoek
Forum Jeugd
Kristof Blieck
Zonnebeke
Educatief med. MMP 1917
Marleen Vandenberghe Ieper
Directie Lager onderwijs
Sandrin Coorevits
Ieper
Stadsmuseum
Joline Degraeve
Heuvelland
Jeugddienst
Annemie Morisse
Poperinge
WOI-cel
Ann Vansteenhuyse
Regio
RLWH (NME)
Kristof Pector
Zonnebeke
Cultuurverantwoordelijke
Bart Debruyne
Zonnebeke
Kaasmuseum
09u15: Ontvangst in Lakenhallen Ieper, Fractiezaal
09u30: Welkom en toelichting bij opzet van de dag
09u40: Rondje van de tafel + Deel 1 denkmoment
10u30: Praktijkvoorbeeld:
Educatieve werking toekomstig Stadsmuseum Ieper
11u00: Deel 2 denkmoment
12u00: Middagpauze met broodjeslunch in Museumcafé
13u15: Deel 3 denkmoment
14u45: Slotbeschouwing
15u00: Rondleiding in de tentoonstelling ‘Huis van de Stad’

1. Opzet
In het najaar van 2015 maakten we een evaluatie op van drie werkingsjaren ENCE CO7
(ExpertiseNetwerk CultuurEducatie). Hierin werden blijvende noden en opportuniteiten
geformuleerd (o.a. overleg, samenwerking, gezamenlijke communicatie). Ook tijdens de
Praktijkdag ‘Cultuur in de klas’ werden vanuit de onderwijssector vragen en voorstellen
geformuleerd (o.a. vorming, ondersteuning in projectwerking). We willen de draad graag
terug oppikken en concrete acties formuleren om de cultuur-, jeugd- en onderwijssector
dichter bij elkaar te brengen. Wie doet wat vandaag? Waar is samenwerking mogelijk?
Welke ondersteuning vanuit CO7 is nodig?
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2. Inspiratie
-

Visietekst “Tijd voor Cultuureducatie” van Tijl Bossuyt:
http://veerman.be/bibliotheek/files/Tijd%20voor%20denken%20en%20reflectie
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/handleiding-erfgoededucatie-inje-schoolbuurt
http://www.inflandersfields.be/nl/10-12-tochten/in-de-voetsporen-van-jeannemesdom-wandeling
http://vredeswakeslangemark.be/2015/04/22/flashmob-herdenkt-eerstegasaanval/
http://mmp.zonnebeke.be/Configuratie/Kalender/Nacht_in_het_museum
http://www.emj.be/index.php?lang=nl
http://www.co7.be/nl/pagina/148-335-370/praktijkdag.html
Kortfilm over vriendschap gemaakt door kwetsbare jongeren (Project Ons
Tehuis/JEZ11 – vzw Argos – CLW Poperinge)
http://www.westhoek.be/nieuws/51723/getekend-door-de-oorlogtentoonstelling-en-boek
http://logocom.be/poezie/1964-France-Gall-Sacre-Charlemagne.htm
en https://www.youtube.com/watch?v=AH-a22xge-c
http://www.paxchristi.be/nieuws/5-you
http://www.designmuseumgent.be/tentoonstellingen
http://www.bil.be/home/business/schoolvoorstellingen/
ART.19: https://www.facebook.com/events/755335964605916/
http://www.cultuurconnect.be/projecten

3. Praktijkvoorbeeld: Educatieve werking toekomstig Stadsmuseum Ieper
Wouter Sinaeve en Ann-Sophie Coene, zie presentatie in bijlage
Korte samenvatting:
- Participatieve tentoonstelling ‘Huis van de Stad’ tot 18/12/2016
- “Springen” in het bereiken van nieuwe doelgroepen // veerkracht van Stad
Ieper // symboliek van campagnebeeld:
http://issuu.com/stadieper/docs/folder_huisvandestad/3?e=0/35088555
- Kunstproject Ieperse scholen n.a.v. Francois Böhm “tableau vivant”:
Waarom? (1) band opbouwen met publiek (2) voorbeeld van wat
projectmatige samenwerking kan zijn (3) Ieperse geschiedenis zichtbaar
maken
Hoe? Samenwerking met o.a. Heilige Familie (DIY-filmpjes) en kunstenaar
Sven Verhaeghe
- Participatief jongerentraject Voorlopig Bewind:
Waarom? Bevolking moet zich thuis voelen in nieuw museum, mee het verhaal
vormgeven
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Hoe? o.a. Avatars “Familie Van Ieper” op sociale media, gadgets om
groepsgevoel te versterken, broodje over middag, …

4. Verslag brainstorm
o.l.v. Hildegarde Van Genechten

Doelgroep/Publiek
Kinderen

Inhoud

Gezinnen

Cultuur

Scholen*

Geschiedenis

Leerkrachten

Lokale omgeving – streek

Andertaligen

Natuur

Vluchtelingen
Jeugdzorg
Jongeren in vrije tijd*

Waarvoor doen we het?

Doelen
Werkvormen

Nieuwsgierigheid

Cultuur als handvat, om iets in gang te zetten

Reflectie

Mét de groep

Betrokkenheid

Bottom up

Emotie/beleving

Deskundigheid

Verwondering

Aangenaam en leuk

Leren uit verleden

Leerzaam

Potentieel in mensen

Laagdrempelig

Ontmoeting en verbondenheid

Inspirerend

Emancipatie, Initiatief nemen, doen

Eenvoudig

Samenwerking
Gemeenschappelijke taal

* belang van scholen als bemiddelaars > jongeren in vrije tijd bereiken is moeilijk als er geen
middelbare scholen op grondgebied zijn
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Er zijn kruisbestuivingen en
partnerschappen.

Cultuur is altijd en overal aanwezig.

Wat zijn onze dromen
en ambities?
Cultuur is toegankelijk en laagdrempelig.

Er is deskundigheid en professionaliteit.

Er zijn middelen voor cultuur
(financieel, mobiliteit).

Er is cultuur in de kinderopvang.
In alle steden en gemeenten is
een cultureel aanbod.

Er is een forum waar
professionele spelers elkaar
vinden voor samenwerking.

Er is een cultuur-leerlijn in het
onderwijs. Vakoverschrijdende
projecten.
Iedereen (h)erkent de
kunstenaar in zichzelf.

DKO is een volwaardige
cultuurpartner voor het
onderwijs.
Er wordt out of the box gedacht.
Er is ruimte voor netwerking.

Culturele huizen zijn plekken
voor ontmoeting.
Er zijn middelen voor cultuur
(financieel, mobiliteit).
Mensen durven hun eigen
referentiekader loslaten.
Er is geen drempelvrees.

Er is voldoende personeel dat
goed opgeleid is (kennis én
vaardigheden).
Er zijn deskundige vrijwilligers en
gidsen.

Er is voldoende en duidelijke
communicatie in een
begrijpelijke taal.

Medewerkers kennen hun
doelpubliek.
Er is opleiding.

School en cultuur gaan hand in
hand.
Er is een UiTPAS.
De Mouterij van de
Kinderbrouwerij is een
Kopergieterij voor de Westhoek
Kinder mobiele centrale.

Hoe kunnen we onze dromen vertalen naar
haalbare acties?
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(1) Surprise-bus
Wat wil je bereiken?
- Drempels wegnemen (in groep ontdekken)
- Publiek laten kennismaken met iets nieuws
- Organisaties leren nieuw publiek kennen
Op welke manier?
- Bus (geblindeerd)
- Samenwerking tussen verschillende aanbieders
- Zoeken naar tegenpolen
Welke voorwaarden zijn er?
- Vaste prijs
- Openheid en bereidheid bij alle betrokkenen
(2) Educatieve gids
Wat wil je bereiken?
- Gidsen die aangepast aan de noden van de doelgroep hun boodschap
brengen (jong/oud)
- Vragen vanuit groepen/scholen kunnen invullen
- Aanvullend op educatieve medewerkers
Op welke manier?
- Competenties in kaart brengen (vb. enthousiasme, flexibiliteit)
- “Pool” voor alle musea in de regio
- Contacten leggen in het jeugdwerk
Welke voorwaarden zijn er?
- Goede communicatie met huidige gidsenkring
- Afspraken/planning kunnen maken per kalenderjaar/schooljaar
- Samenwerking met leerinstelling
(3) Culturele meet&greet
Wat wil je bereiken?
- Ontmoeting stimuleren over de sectoren heen, beursvloer
- Uitwisseling privaat-publiek
Op welke manier?
- Vraag en aanbod in kaart brengen
- Thematische bundeling
- Speeddating
- Ook virtueel

(4) Proeven van cultuur in de kinderopvang
Wat wil je bereiken?
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-

Kwalitatieve invullen van kinderopvang
Laagdrempelige manier om kinderen én hun ouders in contact te
brengen met cultuur
Op welke manier?
- Suggesties voor: alternatieve tekenfilms met klassieke muziek, muziek
met meerwaarde op achtergrond
- Theater/improvisatiemomenten, experimenteren met verftechnieken,
vb. Pimp je fiets
Welke voorwaarden zijn er?
- Partnerschappen tussen gemeente/musea/cc/bib/jeugddienst
- Gratis aanbod
- Cursussen/lessen voor begeleiders
- Uren afstemmen met beschikbaarheid van ouders
5.
-

-

-

Conclusie: Wat kunnen we vanuit het netwerk/CO7 doen?
Mensen en ideeën samenbrengen.
Organisatie van netwerkmomenten.
Vraag en aanbod in kaart brengen.
Banden met andere sectoren aanhalen vb.
vorming voor
onthaalouders/kinderbegeleider.
Vernieuwende projecten (vb. Surprise-bus)
ondersteunen o.a. gemeentelijke
voorbeeldprojecten.
Opleiding gidsen van specifieke doelgroepen ‘Educatieve gids’

6. Extra’s
- Ben je op zoek naar een meer klantgerichte aanpak voor je gidsen? Naar
vernieuwing? Toerisme Vlaanderen ontwikkelde een toolkit die organisaties met
een gidsenwerking op weg helpt. Hoe kan je hiermee aan de slag en wat vinden
andere erfgoedorganisaties van de toolkit? Lees meer
- Geïnspireerd door de hedendaagse kunsten en de alchemie, staat Bouwstof voor
een uitdagend muzisch labo. Het project Bouwstof doet beroep op de kiem van de
creativiteit: de verwondering. Tijdens de herfstvakantie nemen 40 kinderen in de
buitenschoolse opvang een volledige week deel aan dit proefproject. De week
nadien verwachten we opnieuw 40 kinderen in schoolcontext. We herwerken beide
proefweken naar een korte workshop die vanaf april 2017 beschikbaar is voor jouw
cultuurcentrum. De doelgroep zijn kinderen van 10 tot 14 jaar, in school- en
vrijetijdscontext. Meer info dorien.pelckmans@kunstinzicht.be
Op 14/10/2016 heeft de Vlaamse Regering het actieplan ‘Cultuur en Onderwijs:
Samen voor meer en beter’ goedgekeurd. Meer info
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