
 

 

 

Uitnodiging 

Leren in en van erfgoed  

5 september 2019, 10:00-17:00, BADGES slotconferentie, Landcommanderij Alden Biesen (BE) 

 

Erfgoed maakt ons wijzer! Door cultureel of natuurlijk erfgoed te bezoeken, kom je er meer over te 

weten. Ook kun je door erfgoed bredere competenties ontwikkelen.  

Hoe kan een tentoonstelling, monument of landschap hieraan bijdragen? Hoe kunnen zij zich zó 

presenteren en zó beleefd worden, dat mensen gemotiveerd raken om zich er verder in te verdiepen 

en zich verder te ontwikkelen? Hoe kun je deze persoonlijke ontwikkeling zichtbaar maken? En hoe 

kun je hieraan erkenning geven? 

Het EU-project BADGES geeft u hiervoor handvatten. Het biedt een kader waarmee je aantrekkelijk 

competentiegericht leren in erfgoedsettings kan vormgeven. Verder ontwikkelde het een methode 

om dit leren te valideren.  

Op 5 september delen de BADGES partners hun pilootprojecten en visie graag met jou in de 

Landcommanderij Alden Biesen. Via inspirerende presentaties en een beurs ontdek je een 

windmolenwandeling in Schiedam (NL), bewustwordingsprojecten rond duurzaam natuurbehoud in 

Tatra National Park (PL) en op Berlengas Island (PT), het badgen van vrijwilligers (BE), een open 

monumentenweekend met meer dan 6000 vrijwilligers in één stad (IT) en zoveel meer. In de 

namiddag leer je in een interactieve workshop hoe ‘badging’ in jouw organisatie eruit kan zien en 

heb je de unieke kans om contact te leggen met collega’s uit andere Europese landen.  

Mis dit uitzonderlijke gratis event niet en schrijf je vandaag nog in via het bijgevoegde formulier.  

And the award goes to... 

Loopt in jouw organisatie een (informeel) leerproject waar je trots op bent? Heb je een project of 

idee dat levenslang leren promoot bij volwassenen (en kinderen)? Dan win jij misschien de BADGES 

award 2019! Waag je kans en deel je verhaal. Schrijf je organisatie vóór 16 augustus 2019 in op 

www.projectbadges.eu.   

Vragen? Mail naar julie.focquet@vlaanderen.be of bel +32 89 51 93 53.  

  

http://www.projectbadges.eu/
mailto:julie.focquet@vlaanderen.be


 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 

 Leren in en van erfgoed 

BADGES slotconferentie 

5 september 2019 

 
Naam: ……………..…………………………….……  Functie: ……………………………………………………… 
 
Organisatie:  …………………………...……………………………………………………… 
 
Adres:   …………………………...……………………………………………………… 
 
Telefoon:   …………………………...……………………………………………………… 
 
E-mail:   …………………………...……………………………………………………… 
 
Ik neem deel aan de lunch:       ja  neen     Vegetarisch:   ja  neen 
 
Ik neem deel aan de netwerkdrink:   ja  neen      
 
Voorkeursworkshop:      (Schrijf 1 (eerste keuze) en 2 (tweede keuze)) 
natuurlijk erfgoed         OF culturele erfgoedsites   OF musea-tentoonstellingen  
 
Opmerkingen / verwachtingen / vragen:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Met deze inschrijving, ga ik ermee akkoord  

- dat mijn persoonsgegevens worden opgenomen in de deelnemerslijst 

- dat Alden Biesen mij in de toekomst op de hoogte houdt van relevante studiedagen en initiatieven rond 

internationalisering 

- dat er foto’s genomen worden op de studiedag die door Alden Biesen gebruikt worden in externe 

communicatie (o.a. website en sociale media)    

Je kan je hier te allen tijde tegen verzetten door een mailtje te sturen naar Myriam Swinnen. 

 

 

 

Als je uiteindelijk toch verhinderd bent, geef ons dan a.u.b. een seintje.  

Mail dit formulier vóór 1 september 2019 naar myriam.swinnen@vlaanderen.be  

 

mailto:myriam.swinnen@vlaanderen.be

