Wie kan een badge verdienen en hoe?

Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

Veel
erfgoedinstellingen
besteden
tegenwoordig (ook) aandacht aan educatie.
De meeste activiteiten daarbij richten zich
echter op kinderen en jongeren, en op het
opdoen van (historische) kennis. Bovendien
wordt bijna nooit een ‘bewijs’ afgegeven van
het geleerde.

Cultureel en natuurlijk erfgoed is van
universele waarde voor individuen,
gemeenschappen en samenlevingen. Het
speelt een grote rol bij het opbouwen van de
toekomst van Europa. De slogan van het
Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed is
daarom ‘Ons erfgoed: waar verleden en
toekomst samenkomen’. Het BADGESproject is partner in het Europees Jaar van
cultureel erfgoed. In dit jaar willen we meer
mensen aanmoedigen het erfgoed van
Europa te ontdekken en beleven, en het
gevoel van Europese verbondenheid
versterken. Het jaar omvat hiertoe
uiteenlopende initiatieven en evenementen
in heel Europa.

Het BADGES-project doet dit anders. Het
richt zich ook op volwassenen, en faciliteert
erfgoedleren op uiteenlopende locaties en
openbare instellingen. De bezoekers kunnen
een badge verdienen. Een jongeren of
volwassene
bezoekt
een
museum,
natuurpark of historische plek, kijkt, luistert
of handelt daar, en leert daarvan. Na het
bezoek krijgt hij een bewijs van het geleerde,
in de vorm van een badge.
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Learning happens everywhere

Badges for quality learning
approaches and validation of
non-formal learning in
heritage contexts
Het BADGES-project ontwikkelt een
werkwijze om van (cultureel en natuurlijk)
erfgoed te leren. Ook wordt uitgewerkt hoe
je dit leren kunt erkennen en belonen: heeft
een bezoeker bepaalde leeractiviteiten
uitgevoerd bij het erfgoed, dan krijgt hij of zij
als bewijs daarvan een ‘badge’.

Waarom BADGES?
Why BADGES

Learning happens everywhere!
Leven, werken en meedoen in de huidige
maatschappij vraagt het nodige van
Europese jongeren en volwassenen. Hoe
bereid je hen daarop voor? Alleen een
schoolopleiding volstaat niet meer. Ook
(werk)trainingen,
cursussen
en
volwasseneducatie zijn belangrijk, omdat ze
bijdragen aan ‘een leven lang leren’.
Daarnaast bieden erfgoedinstellingen een
ideale omgeving om kennis, vaardigheden
en attituden (samen: competenties) verder
te ontwikkelen.
Erfgoed komen we immers overal tegen: in
cultuur of natuur; in dorpen, steden of
landschappen; in literatuur en kunst, of in
ambachten van onze voorouders, verhalen
aan onze kinderen, voedsel dat we eten of
films waarin we onszelf herkennen… Leren
van erfgoed kan dus overal!

Informeel of niet-formeel leren - dat
plaatsvindt buiten een onderwijssituatie - is
niet altijd zichtbaar en wordt niet altijd op
zijn waarde geschat. De erfgoedcontext heeft
echter een groot potentieel voor dit informele
leren en ‘een leven lang leren’. Daarom start
een
Europees
samenwerkingsverband,
gecoördineerd door LandKreis Kassel (Dld),
het Erasmus+-project BADGES. Hierin staat
het stimuleren en belonen van niet-formeel
leren in erfgoedcontexten centraal. Het
BADGES-project wil erfgoedleren de plaats
geven die het verdient binnen ‘een leven lang
leren’.
Wat is BADGES?
Het BADGES-project wil een Europees
validatieen
toekenningssysteem
ontwikkelen voor leren in erfgoedcontexten.
Projecten die bijdragen aan informeel leren
in erfgoedcontexten kunnen dan badges
verstrekken. Een badge is een erkenning van
een
leerervaring
of
ontwikkelde
competentie. Dit kan een eenvoudig bewijs
of aandenken zijn, fysiek of elektronisch.
Het BADGES-team is een samenwerkingsverband van erfgoedinstellingen, openbare
instellingen, PR-bureaus en onderwijskundigen.

Partners
Coördinator: Landkreis Kassel
(Germany)
www.landkreiskassel.de
BUPNET (Germany)
www.bupnet.de

Alden Biesen (Belgium)
www.alden-biesen.be

Trendhuis CVBA (Belgium)
www.trendhuis.be

IPLeiria (Portugal)
www.ipleiria.pt

Associazione Culturale Imago
Mundi Onlus (Italy)
www.imagomundionlus.it

Malopolska Institute of Culture
(Poland)
www.mik.krakow.pl

PLATO (Netherlands)
www.plato.leidenuniv.nl

Meer informatie?

www.projectbadges.eu

