Studiemiddag
Immaterieel erfgoed in de educatieve praktijk
Meesterschapsteam Cultuureducatie
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland
Vrijdag 11 maart 2022
Nederlands Openluchtmuseum
Hoeferlaan 4, Arnhem

Erfgoed wordt traditioneel vaak geassocieerd met tastbare objecten. Toch omvat het
begrip meer dan dat. Erfgoed gaat ook over verhalen, tradities, rituelen en ambachten.
Steeds vaker wordt dan ook gewezen op de wisselwerking tussen 'materiaal' en 'verhaal'.
Immaterieel erfgoed, ook wel 'levend erfgoed' genoemd, sluit bovendien goed aan op
recente ideeën over de actieve participatie van burgers in het bepalen van wat moet
worden bewaard en doorgegeven aan volgende generaties - zoals bijvoorbeeld vastgelegd
in het Europese Verdrag van Faro. Ook meer maatschappelijke doelen, zoals het bijdragen
aan ecologisch bewustzijn, burgerschapsvorming en een inclusieve samenleving, spelen
daarbij een rol.
Tijdens deze studiemiddag verkennen we de mogelijkheden van het educatief gebruik van
immaterieel erfgoed. Hoe kun je dit soort erfgoed inzetten in het onderwijs of in het
museum? Wat zijn daarbij de kansen en uitdagingen? En is het daadwerkelijk mogelijk om
daarmee maatschappelijke doelen te realiseren? De studiemiddag is bedoeld voor
docenten, professionals uit het erfgoedveld, vakdidactici, wetenschappelijk onderzoekers
en andere geïnteresseerden in de thematiek van immaterieel erfgoed en educatie.

Programma
13:00 – 13:30

Inloop met koffie en thee

13:30 – 13:40

Opening

13:40 – 14:45

Immaterieel erfgoed, het Verdrag van Faro en UNESCO
Wim Burggraaf (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed)
Karlijn Bruggeman (Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland)

14:45 – 15:00

Pauze

15:00 – 16:15

De praktijk van levend erfgoed in musea en onderwijs
Marieke Zeeman & Annemarie de Regt (Onderwijskundigen)
Leanne Staugaard (Circuspunt)
Gitta Paans (Nederlands Openluchtmuseum)

16:15 – 17:00

Workshop KIEN-kompas

17:00 - 18:00

Afsluiting en borrel

Sprekers
Wim Burggraaf is participatiespecialist bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en
beleidsmedewerker cultuurparticipatie bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
In die hoedanigheid is hij betrokken bij een programma dat is geïnitieerd in het kader van het
Vedrag van Faro, dat als doel heeft om burgerinitiatief en -participatie tot een vanzelfsprekend
onderdeel van de erfgoedpraktijk te maken.
Karlijn Bruggeman is adviseur erfgoedzorg en coördinator educatie bij het Kenniscentrum
Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN). Sinds 2012 ondersteunt het KIEN beoefenaars van
tradities, rituelen en ambachten met het behouden, promoten en doorgeven van dit immaterieel
erfgoed. Ook educatie speelt daarin een rol.
Het Keuzekompas Immaterieel Erfgoed in Beweging is één van de resultaten van onderzoek
dat het kenniscentrum doet naar maatschappelijke discussies rond immaterieel erfgoed en de
vraag hoe daarmee om te gaan. Het kompas beoogt om reflectie op immaterieel erfgoed speels en
inspirerend te laten verlopen.
Marieke Zeeman en Annemarie de Regt geven als zelfstandig onderwijskundigen advies, doen
onderzoek en ontwikkelen onderwijs, met erfgoededucatie als belangrijke focus. Voor diverse
opdrachtgevers ontwikkelen zij op dit moment leerlijnen over immaterieel erfgoed.
Leanne Staugaard is lid van de werkgroep Circuspunt Jeugd, die zich richt op de

deskundigheidsbevordering van circuseducatie in Nederland. Als 'erfgoedgemeenschap' zet
Circuspunt zich in als beschermer en ontwikkelaar van de circuscultuur, die sinds 2013 staat
ingeschreven in de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland.
Gitta Paans is conceptontwikkelaar educatie bij het Nederlands Openluchtmuseum. Zij werkte
onder andere aan het educatieve project 'Feest! in Nederland', waarin leerlingen verschillende
(zowel oude als nieuwe) feesten vieren. Ze nemen actief deel aan bijbehorende tradities en leren
daarmee over verschillende culturen.

Praktische informatie
De studiemiddag vindt plaats in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Meer informatie
over bereikbaarheid, vindt u op de website van het museum:
https://www.openluchtmuseum.nl/route
Aanmelden voor deze studiemiddag kan via het inschrijfformulier op onze website.

