
 

 

 

 

 

 

 

 Leren doe je overal 

 

Wanneer je een erfgoedsite bezoekt, leer je. Bewust of 

onbewust. Dit gaat niet over leren in de traditionele 

betekenis van het woord maar over informeel leren. 

Persoonlijke en sociale competenties ontwikkelen zich 

wanneer cultureel of natuurlijk erfgoed wordt 

geïnterpreteerd en in een specifieke context wordt 

geplaatst. Hoewel de erfgoedsector een groot 

potentieel heeft in het verhaal van levenslang leren, is 

deze vorm van leren niet altijd zichtbaar en wordt er 

niet altijd waarde aan gegeven. Daarom werd het 

nieuw Erasmus+ project BADGS ontwikkeld. Badges 

zijn online representaties van verwezenlijkingen op  

 

 

 

vlak van leren, wat resulteert in een betere visualisering 

van het leren en ontwikkelen van competenties. 

Hiermee zal de erfgoedsector bijdragen aan een 

leercultuur en aan persoonlijke en sociale ontwikkeling 

van bezoekers. In samenwerking met verschillende 

partners wordt een platform voor het uitreiken van 

elektronische badges ontwikkeld. Deze badges zorgen 

voor visueel bewijs en validatie van de informeel 

verworven competenties. Want als leren overal plaats 

vindt, waarom (h)erkennen we het dan niet? 

 

Meer info op projectbadges.eu  

In oktober kwamen de deelnemende partners samen 

in Peniche (Portugal) voor een interne trainingscursus. 

Tijdens deze vijfdaagse cursus werden ze gebriefd 

over de innovatieve methodologie, het bereikte 

stadium, de volgende stappen en de uiteindelijke 

doelstelling van het Erasmus+ project. Alle 

deelnemers werden klaargestoomd en geïnspireerd 

om een pilootproject op te starten. In werkgroepen 

ontwikkelden en onderzochten de deelnemers 

verschillende pilootprojecten met een badging  

 

systeem. Er werd ook een bezoek gebracht aan een 

natuurreservaat op een onbewoond eiland, een 

mogelijk pilootproject op één uur varen van Peniche. 

Met behulp van het badging systeem wil de Portugese 

partner IP Leiria bezoekers van de  natuursite bewust 

maken van de nood aan bescherming van de 

omgeving van deze site en haar bedreigde 

plantensoorten. Een mooi bewijs van de hoopvolle 

toekomst van het BADGES-project! 

 

Trainingscursus in Peniche 

https://projectbadges.eu/
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Het kasteel van Alden Biesen in 

Bilzen is een pionier van het 

BADGES-project. Het pilootproject 

loopt tot maart 2019 en is een 

voortreffelijk voorbeeld van een 

project waar het niet (alleen) gaat 

om leren over erfgoed, maar ook om 

leren door erfgoed. Om bezoekers te 

begeleiden door de tentoonstelling 

over de historische Vlaamse regio 

‘graafschap Loon’ werd er een 

(optioneel) badging systeem 

ontwikkeld. Geïnteresseerden 

worden op verschillende punten 

doorheen de tentoonstelling 

uitgedaagd met opdrachten en 

geprikkeld met informatie, visuele 

beelden of geluiden. Zo worden 

bezoekers geïnspireerd om op een 

alternatieve manier over dingen na 

te denken en ze anders te bekijken. 

Naast een papieren versie voorziet 

het BADGES project een app voor 

mobiele toestellen. De resultaten 

van de deelnemers worden online 

opgeslagen en diezelfde 

deelnemers ontvangen nadien een 

 

 

 

 

  

elektronische Loon Badge. Het 

BADGES-project in Alden 

Biesen is in volle ontwikkeling 

en terugkoppeling van 

bezoekers over de inhoud en 

gebruiksvriendelijkheid van de 

app is dan ook onmisbaar.  

Vanzelfsprekend gaat dit 

innovatieve en uitdagende 

project gepaard met 

uitdagingen. Dit houdt de 

partners van het BADGES-

project echter niet tegen om hun 

uiteindelijke doel na te streven: 

een app ontwikkelen die 

gebruiksklaar is voor culturele 

en natuurlijke erfgoedsites. Het 

doel is om een complete 

handleiding en toolkit te 

voorzien voor erfgoedsites in 

Europa. Hierdoor zal er een rijk 

netwerk ontstaan waarvan 

mensen gebruik kunnen maken 

bij de uitbouw van hun collectie 

verworven vaardigheden en 

competenties. 

 

Word je graag verder op de hoogte 

gehouden van verdere ontwikkelingen 

binnen het BADGES-project?  

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief! 

Bekijk de video van het pilootproject in 

Alden Biesen 

Pilootproject BADGES: een badge voor de Loon expert 

 

BADGES: Proud partner of  

the European Year of Cultural Heritage 

https://trendhuis1.typeform.com/to/z6kFJw
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/ae_eych_eac119-005-en-hd-web-360p.mp4?fbclid=IwAR34kpYyiW4G1RsXp_Q1xocVi5b_c-wECW8YMR0FYWH4Dlfd-K_9fDVZFxQ#t=0.00

