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Burgerschap



Burgerschapscompetenties

• “Burgerschapscompetenties zijn de vaardigheden om goed met elkaar 
om te kunnen gaan en om constructief bij te kunnen dragen aan de 
democratie, samenleving, en gemeenschappen waarin leerlingen nu 
en later leven. Ook kunst- en cultuuronderwijs kan bijdragen aan de 
ontwikkeling van deze competenties.”



• Constructief
• Kritisch 
• Bijdragen
• Meedoen



Erfgoedwijsheid

“Competentie die mensen in staat stelt om zich kritisch tot erfgoed te
verhouden en het gesprek daarover te voeren, door oog te hebben voor de 

maatschappelijke dynamiek rond erfgoed en de eigen positie daarin”.  



Hoe erfgoedwijs bent u?

Beantwoord in de chat: 

1. Helemaal niet
2. Niet zo
3. Gemiddeld
4. Behoorlijk
5. Heel erg



Erfgoedwijsheid = 21st century skills 

- Kunnen omgaan met complexe situaties 

- Vaardig(heid) in critical thinking

- Uit je eigen bubbel stappen 



Wat is erfgoed eigenlijk?

“Erfgoed is een begrip dat verwijst naar objecten, plekken
en praktijken die in het heden onder verwijzing naar het 
verleden door mensen worden ervaren als van wezenlijk
belang”. 



Erfgoed is.. 

• Een etiket dat ergens, in interactie, op wordt geplakt

• Het omgaan met het verleden in het heden richting de toekomst

• Emotioneel geladen en het schuurt altijd (want er staat iets op het spel)

• Niet neutraal



Uitgangspunt: cultuur als praktijk

• Belang van een etnologisch / 
antropologisch perspectief

• Netwerktheorie



Waarom is ‘erfgoedwijsheid’ zo belangrijk?

Een wereld op drift en in verandering:

- Klimaatverandering en migratie
- Globalisering en technologische veranderingen
- Sociale ongelijkheid: Racisme, discriminatie en uitsluiting

- Mensen ervaren dat het leven ingrijpend verandert
- Mensen hebben het gevoel dat oude zekerheden verdwijnen
- Verandering is fijn / verandering doet pijn
- Mensen voelen zich wel/niet gehoord, wel/niet erkend



Erfgoedwijzen maken het verschil

• Erfgoedwijzen kunnen inzicht geven in de dynamiek rond erfgoed en in de 
omgang met het verleden.

• Erfgoedwijzen kunnen handvatten bieden voor een goede omgang met 
erfgoed.

• Erfgoedwijzen zijn toekomstgerichte en creatieve
verbindingskunstenaars/vormgevers in tijden van verandering





Emotienetwerken: instrument ter
bevordering van erfgoedwijsheid



Emotienetwerken (zelfstandig naamwoord) 
“De grillige constellaties rond een object van erfgoed”.

Emotienetwerken (werkwoord) 
“Het werken met de grillige constellaties rond een object van erfgoed”.





SLOPEN! MONUMENT!

mooi
hip

hippie-nostalgie

pinksterkerk
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gedateerd

gevaarlijke plek

Garage Kempering, Amsterdam Zuid-Oost

lelijk



Emoties rondom 
erfgoed in educatieve 
settings rondom 
religieus erfgoed



Hoe verzamel en visualiseer je 
genetwerkte en veranderende emoties?



Emotienetwerk-schema's



Aan het werk!

• Carnaval





Bepaal je positie (1) 

Bedenk voor jezelf in welk deel van het emotienetwerk-schema je staat. Kies
dat antwoord vervolgens in de chat: 

- Deel A: Sterk prettig
- Deel B: Mild prettig
- Deel C: Mild onprettig
- Deel D: Sterk onprettig

Is er een deelnemer die de 
gekozen positie zou willen

toelichten?



Herpositioneren

- Verandert er nu iets aan uw gevoel en uw gekozen positie?

- Als u opnieuw uw positie zou moeten kiezen, waar zou u nu staan? 



Carnaval
13-12-2019
Carnaval Aalst van 
Werelderfgoedlijst geschrapt

Het carnaval in het Belgische
Aalst is van de 
Werelderfgoedlijst gehaald
vanwege een praalwagen met 
een karikaturale weergave van 
Joden. De VN-organisatie
Unesco, die verantwoordelijk is 
voor de lijst met werelderfgoed, 
noemt de wagen "racistisch en 
antisemitisch".

Bronnen:
https://www.trouw.nl/nieuws/opnieuw-felle-reacties-op-omstreden-carnavalsstoet-in-aalst~b4221954/
https://nos.nl/artikel/2314654-carnaval-aalst-van-werelderfgoedlijst-geschrapt.html

https://www.trouw.nl/nieuws/opnieuw-felle-reacties-op-omstreden-carnavalsstoet-in-aalst%7Eb4221954/
https://nos.nl/artikel/2314654-carnaval-aalst-van-werelderfgoedlijst-geschrapt.html


Bronnen:
https://www.looopings.nl/weblog/13810/Ophef-over-walgelijke-en-racistische-carnavalswagen-met-Efteling-thema.html
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/25/parade-of-nazis-in-spanish-carnival-sparks-furious-criticism

https://www.looopings.nl/weblog/13810/Ophef-over-walgelijke-en-racistische-carnavalswagen-met-Efteling-thema.html
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/25/parade-of-nazis-in-spanish-carnival-sparks-furious-criticism




Bepaal je positie (2) 

Bedenk voor jezelf opnieuw in welk deel van het emotienetwerk-schema je
staat. Kies dat antwoord vervolgens in de nieuwe chat: 

- Deel A: Sterk prettig
- Deel B: Mild prettig
- Deel C: Mild onprettig
- Deel D: Sterk onprettig

Is er een deelnemer die de 
positie zou willen toelichten?



Historisch perspectief 



• “…..Verkleden diende om de sociale orde om te draaien op een 
manier die in het ‘echte’ leven niet kon. Thema’s of groepen werden 
op de hak genomen, zoals de dorpsbevolking bijvoorbeeld deed met 
de stedelijke adel. Ironisch dat carnaval in de Middeleeuwen draaide 
om het bespotten van machtshebbers, terwijl tegenwoordig juist 
gemarginaliseerde groepen bespot worden.”

• Tamara Hartman, ‘Deze carnaval ga ik als sfeerverpester. Een 
verkleedpartij is geen vrijbrief voor racisme’.

• https://www.oneworld.nl/lezen/opinie/deze-carnaval-ga-ik-als-
sfeerverpester/
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Hoe erfgoedwijs bent u nu?

Beantwoord in de chat:

1. Helemaal niet
2. Niet zo
3. Gemiddeld
4. Behoorlijk
5. Heel erg



Voor meer informatie zie: 
https://www.reinwardt.ahk.nl/
lectoraat-cultureel-erfgoed/
emotienetwerken/

https://www.reinwardt.ahk.nl/lectoraat-cultureel-erfgoed/
https://www.reinwardt.ahk.nl/lectoraat-cultureel-erfgoed/
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