
PLATO, Universiteit Leiden  & 

Zeeman & De Regt Onderwijskundigen 

Kennisdag 

Erfgoedinterpretatie 

Programma 

 

9.30  Ontvangst met koffie en thee 

10.00  Twee projecten: Acqueduct en 
 Inherit  

10.15 Erfgoedinterpretatie  

10.30 Opleiding en professionele ont-
 wikkeling in erfgoedinterpretatie 

10.45 Pauze 

11.15 Oefenen met een interpretatieve 
 benadering van erfgoed   

12.30 Lunch 

13.30 Onderlinge uitwisseling van
 ervaringen met erfgoedinterpre-
tatie 

14.00 Ervaringen opgedaan in een pilot-
 cursus van het Inherit-project   

14.30 Pauze 

15.00  Groepsgesprek: De meerwaarde 
van  erfgoedinterpretatie 

15.30 Opleiding en ontwikkeling in 
 erfgoedinterpretatie: verkenning 
 van een gezamenlijk initiatief 

16.00 Perspectief en afspraken 

16.30 Afronding  



Vanuit ervaringen 

opgedaan in twee 

opeenvolgende 

Europese erf-

goedprojecten 

hebben PLATO 

(Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie) van de 

Universiteit Leiden en Zeeman & De Regt Onderwijs-

kundigen gezamenlijk het initiatief genomen om een 

kennisdag te organiseren over erfgoededucatie en  

-interpretatie.  

Tijdens deze dag willen we u informeren over een 

aantal uitkomsten van twee EU-projecten: Acqueduct, 

een Comenius-project over erfgoededucatie en  

Inherit, een Grundtvig-project gericht op het opleiden 

van erfgoed-interpretatoren.  

Na de presentatie hiervan willen we met de deelne-

mers de interpretatieve benadering ervaren en  

bespreken.  

Tenslotte willen we met alle belangstellenden een 

initiatief bespreken om trainingen op te zetten voor 

erfgoed-interpretatoren.  

Erfgoedinterpretatie  

vanuit Europees perspectief 

Verkenning van samenwerking 

 
Graag slaan we de handen ineen met een aantal 

partners om dit initiatief van de grond te krijgen. We 

zien mogelijkheden voor samenwerking met 

verschillende erfgoedinstellingen voor een dergelijk 

initiatief met een krachtig partnerschap.  

Door middel van het bevorderen van de kwaliteit van 

erfgoededucatie en -interpretatie beogen we 

erfgoed dichter bij bezoekers te brengen, erfgoed in 

te zetten ten behoeve van een leven lang leren en de 

waardering voor (het behoud van) erfgoed in het 

algemeen te bevorderen.  

 

 

 

Wij heten u van harte welkom op deze  

Kennisdag...  

 

op donderdag 30 juni 2016 

in de Faculteit der Sociale Wetenschappen 

van de Universiteit Leiden 

 

Wilt u deelnemen? Dan ontvangen we uw 

aanmelding graag uiterlijk vrijdag 11 juni via:  

plato@plato.leidenuniv.nl.  

 

Graag tot ziens op 30 juni. 

 

Jaap van Lakerveld 

Ingrid Gussen 

Annemarie de Regt 

Marieke Zeeman 
 

 

mailto:plato@plato.leidenuniv.nl

