
 
 

 

Project Slimerfgoed.be: erfgoed en onderwijs vinden elkaar 

In uitvoering van het Cultureelerfgoeddecreet heeft de aftredende Vlaamse minister van 
Cultuur, Sven Gatz, in juli de principiële beslissing genomen om het project Slimerfgoed.be: 
proeftuinen en participatief platform voor schoolerfgoed te ondersteunen. Cultureel Erfgoed 
annuntiaten Heverlee en partners zijn hier meteen mee aan de slag gegaan. 

Een school heeft haar wortels in het verleden. Haar erfgoed biedt tal van mogelijkheden om 
maatschappelijke uitdagingen met betrekking tot inclusie, gender, diversiteit … aan te gaan. 
Erfgoed is daarbij bijzonder interessant omdat het zich leent tot verschillende perspectieven 
en betekenisgeving. 

 

Schoolerfgoed kan ingezet worden als een substantieel, laagdrempelig en toegankelijk 
onderdeel van krachtige leer- en leeromgevingen op school.  
Schoolerfgoed is veelsoortig: visueel, tactiel zowel als immaterieel. 
Daar tegenover staat dat het ‘bedreigd erfgoed’  is.  Onderwijserfgoed is in toenemende mate 
digitaal erfgoed. Bovendien vergroten fusies en schaalvergroting het risico op verlies. 



 
 

  

Het project richt zich op het 
erfgoed van de Vlaamse 
onderwijsinstellingen van het 
leerplicht- en het 
kleuteronderwijs, van alle netten 
en van het gewoon en 
buitengewoon onderwijs. 

Ook de actoren binnen die 
organisaties vatten we heel ruim 
op: dat kunnen zowel besturen, 
leerkrachten, leerlingen als oud-
leerlingen zijn. Al wie zich 
aangesproken voelt om de zorg 

voor schoolerfgoed ter harte te nemen, als om ermee aan de slag te gaan in het onderwijs. 

Er zijn tien onderwijs- en erfgoedpartners die het project in zijn geheel en bij de aanvraag 
hebben onderschreven en hun medewerking hebben toegezegd (UCLL, Heilig Hartinstituut 
Kessel-Lo, KADOC, CAG, Histories, Erfgoedcel Leuven, Erfgoedcel Brugge, k.ERF, Dominiek 
Savio, Heilig Graf Turnhout). Het open netwerkmodel impliceert dat, doorheen het traject en 
de proeftuinen, steeds nieuwe partners toetreden. 

  



 
 

 

Het project omvat 4 proeftuinen en een platform. Dat platform zal dienen als een instrument 
om over het project te communiceren, maar ook als een duurzame omgeving waar de 
erfgoed- en de onderwijssector elkaar op termijn systematisch zullen kunnen vinden rond 
‘schoolerfgoed’ en hun expertise. Er worden bruikbare tools en handleidingen ontwikkeld 
rond de vier erfgoedfuncties waarrond in de proeftuinen wordt gewerkt: onderzoeken, 
herkennen en verzamelen, behouden en borgen, presenteren en toeleiden. 

 

 

 

Op 13 september l.l. is in het Heilig Hartinstituut Heverlee de startsessie gehouden i.v.m. 
de eerste proeftuin. Op 10 en 11 oktober gaat daar ook de eerste proeftuin door. Studenten 
Lerarenopleiding van UCLL en OKAN-leerlingen van HHK werken, aan de hand van 
voedingserfgoed, rond interculturaliteit. Op 10 januari 2020 vindt in de school Dominiek 
Savio in Gits de startsessie plaats van de tweede proeftuin over waardering van erfgoed in 
het buitengewoon onderwijs. 

 

 

 


