
 
 

Meesterschapsteam Cultuureducatie 

Verslag Activiteiten 2017 - 2018  
 

Het Meesterschapsteam Cultuureducatie werd in 2017-2018 gecoördineerd door dr. Pieter de 

Bruijn (Open Universiteit), sinds september 2018 in samenwerking met dr. Marijke Huisman 

(Universiteit Utrecht). 

 

Onderzoek 

 

Objecten in perspectief: omgaan met gevoelige onderwerpen 

Praktijkonderzoek, gecoördineerd vanuit het meesterschapsteam cultuureducatie, dat is gericht 

op het professionaliseren van docenten in het lesgeven over gevoelige onderwerpen. In 

samenwerking met onderzoekers, docenten, vakdidactici en museumprofessionals is een training 

over deze thematiek, die wordt gegeven in een museumcontext, versterkt aan de hand van 

vakdidactische ontwerpprincipes.  

 

Naast de coördinatie van dit onderzoeksproject heeft het meesterschapsteam deelgenomen aan 

enkele netwerkbijeenkomsten georganiseerd door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie 

en Amateurkunst (LKCA) om de mogelijkheden te verkennen voor verdere 

onderzoekssamenwerking. Daarnaast heeft het meesterschapsteam meegewerkt aan de 

beoordeling van intentieverklaringen voor de nieuwe ronde van de Dudoc-Alfa-financiering. 

 

Kennisdeling 

 

Sessie 'Publieksgeschiedenis, musea en burgerschap' 

Sessie georganiseerd tijdens de Historicidagen 2017 over de vraag in hoeverre musea een rol 

kunnen spelen in het versterken van sociale cohesie en het stimuleren van actief burgerschap; 

met bijdragen vanuit cultuurwetenschappelijk en museum-educatief perspectief. 

 

Seminar 'Gevoelig erfgoed in perspectief' 

Bijeenkomst georganiseerd in het Haags Historisch Museum over omgaan met gevoelige 

onderwerpen aan de hand van cultureel erfgoed. Met de deelnemers werd gereflecteerd op de 

laatste stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek en op enkele praktische handvatten. 

 

Bijdragen 'Kennisbijeenkomst Erfgoedparticipatie' 

Realisatie van een artikel en bijdrage in de vorm van een lezing over participatieprojecten in de 

museumeducatie, in het bijzonder vanuit het perspectief van stadsmusea. 

 

Plannen 2018-2019 

 

Symposium 'Identiteit van burgerschapsonderwijs' 

Op 14 december organiseert het meesterschapsteam een symposium over de relatie tussen 

cultuureducatie en burgerschapsonderwijs. 

 

Themanummer Cultuur+Educatie 

De komende periode zal worden gewerkt aan de ontwikkeling van een themanummer over 

erfgoededucatie en burgerschapsonderwijs van het tijdschrift Cultuur+Educatie. 



 
 

 

Nascholingsbijeenkomst CKV 

Plannen worden ontwikkeld om in het voorjaar van 2019 een nascholingsbijeenkomst te 

organiseren specifiek gericht op docenten Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV). 

 

Sessie op Historicidagen 

Voor de Historicidagen die in augustus 2019 plaatsvinden zal een sessie worden georganiseerd 

over burgerschap, erfgoedonderwijs en inclusieve geschiedenis. 


