
Cultuur in de Spiegel als kapstok

cultuur en meer Klasbak Een lesuur voor 
jouw erfgoedverhaal.2

2.1 Waarom vind jij cultuur- en 
erfgoededucatie belangrijk?

nieuwsgierig en onbevooroordeeld openstaan voor 
cultuur en erfgoed

interesse en respect tonen voor andere ideeën en 
culturele uitingen (met inbegrip van erfgoed)

zicht empathisch opstellen en een ander perspectief 
innemen

genieten in het omgaan en beleven van cultuur en erfgoed

de waarde van cultuur en erfgoed voor zichzelf en 
anderen ervaren

de invloed van tijd en ruimte (context) op 
cultuuruitingen inzien (met inbegrip van erfgoed)

zoeken naar betekenis van cultuuruitingen, nu en 
vroeger

zich verbonden voelen met anderen in beleven van 
cultuur en erfgoed

intensief en grondig uitingen van cultuur en erfgoed 
waarnemen

de verbeelding inzetten en creatief vormgeven

een mening geven over ervaringen rond cultuur en 
erfgoed

culturele begrippen hanteren en erover communiceren

bereid zijn om (bronnen) te onderzoeken en te 
analyseren

kritisch refl ecteren over eigen ideeën en ervaringen

zich willen engageren om cultuur en erfgoed te 
bewaren, te delen …

kritisch refl ecteren over cultureel erfgoed

2.2 Wat wil je bereiken?
Cultuur in de Spiegel is een cultuurtheorie die uitlegt wat cultuur 
is, welke culturele vaardigheden mensen hebben en waarom het 
onderwijs die culturele vaardigheden moet ontwikkelen. Het 
kernbegrip van Cultuur in de Spiegel is cultureel bewustzijn.

Klasbakken die graag wat meer achtergrond hierover hebben, 
kunnen zich verder verdiepen in de culturele vaardigheden en 
culturele dragers. Maar, dat is geen must.

Onderstaande doelstellingen willen we met het klasbakproject 
realiseren bij de leerlingen. Als klasbak kan je zelf een focus 
leggen. Duid een selectie doelen aan die jij vooral wil nastreven.

De leerlingen leren ...

Culturele vaardigheden

Cultuurdragers

Waarom vind jij het noodzakelijk dat kinderen en 
jongeren met diverse vormen van cultuur (o.a. erfgoed) in 
contact komen? Noteer kort en persoonlijk.
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