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Onze dOelstelling …

>  leerlingen sensibiliseren voor het erfgoed van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest

Wij vOOrzien …

>  activiteiten van één of meerdere dagen in de schoolbuurt of 
in hartje Brussel

>  een professionele begeleiding of alle middelen om 
zelfstandig op stap te gaan

>  downloadbare pedagogische dossiers als aanvulling op onze 
activiteiten of om zelf op stap te gaan

>  opleidingen voor (toekomstige) leerkrachten 

Onze activiteiten zijn ...

>  ludiek en interactief
>  op maat van elk onderwijsniveau (basis, secundair, ASO, 

BSO, TSO, KSO)
>  vakoverschrijdend
>  in overeenstemming met de eindtermen
>  gratis

Een andere kijk op 
de dingen die ons 
omringen



Wij bieden …

>  observatieoefeningen voor  
in de gemeente of in de klas

>  telkens een versie voor de  
leerkracht met de oplossingen  
en meer inhoudelijke informatie

Met je leerlingen 
het erfgoed 
van brussel 
ontdekken? 

doe een 
beroep op 
erfgoedklassen  
& burgerschap!

Je kan ze downloaden via onze website

Lesmateriaal 
voor basis of 
secundair

 www.erfgoedklassen.brussels
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— FOCUS – NIEUW LESMATERIAAL! —
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— FOCUS – NIEUW LESMATERIAAL! —

De erfgoedkoffer

Met onze erfgoedkoffer kan je zelf 
aan de slag om met je leerlingen 
het erfgoed van de schoolbuurt 
te ontdekken en daarna in de 
klas te verwerken. Je leerlingen 
worden met het materiaal uit de 
erfgoedkoffer echte speurneuzen. 
Onze erfgoedkoffer behandelt op dit 
ogenblik vier thema’s:

>  Oude kaarten ontcijferen: de kleurrijk 
getekende Ferrariskaart onthult voor 
je leerlingen de inrichting van je 
schoolbuurt of gemeente in de 18de 
eeuw. 

>  De archi-quiz!: je ontdekt met je 
leerlingen het klein erfgoed of 
architecturale elementen en achteraf 
test je hun kennis met een leuke en 
spannende quiz.

Het lenen van 
de erfgoedkoffer 
is gratis en 
erfgoedklassen 
voorziet in 
de logistieke 
ondersteuning.
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— FOCUS – NIEUW LESMATERIAAL! —
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— FOCUS – NIEUW LESMATERIAAL! —
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>  De gevel vertelt: je piept 
met je leerlingen achter 
deuren en ramen om te 
leren hoe een gevelopbouw 
en de manier van wonen 
elkaar beïnvloeden.

>  De groene ruimte: een tuin, 
een park, een begraafplaats, 
een bos of de schooltuin… 
Je observeert met je 
leerlingen hoe ze zijn 
aangelegd en waarom op 
een bepaalde manier. 
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— basis —

“Hoe goed ken jij 
je schoolbuurt?”



Buurt  
in zicht

Publiek
5de en 6de 
basis

Waar
in de 
schoolbuurt

duur
een hele 
schooldag

Je leerlingen duiken in het verhaal 
van hun schoolbuurt. Hoe oud zijn 
de huizen en waarom zijn ze zo 
gebouwd? Zijn er ook parken met een 
straffe geschiedenis of juweeltjes van 
standbeelden?

In de voormiddag ontdekken jullie 
de buurt via doe-opdrachten. In de 
namiddag verwerken we alles op een 
creatieve manier in de klas.
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“Bestuderen, repeteren en acteren! 
Leerlingen maken zelf een documentaire 
over 1000 jaar Brussel!”
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— basis —



De Geest van 
Brussel

Twee oude geesten die in het 
Coudenbergpaleis wonen, zijn veel 
herinneringen verloren. Frissen jouw 
leerlingen hun geheugen weer op?

Zo ontdekken ze zes locaties die 
cruciaal zijn in de geschiedenis van 
Brussel. Ze werken aan een filmscript 
en maken tijdens de draaidag een 
documentaire over 1000 jaar evolutie 
van Brussel.

En zo staat het iedereen weer 
allemaal helder voor de geest.
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— basis —

Publiek
5de en 6de 
basis

Waar
de Brusselse 
Vijfhoek

duur
meerdaags 
project
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— basis —

“Hoe zag het paleis
er vroeger uit?”



Op zoek  
naar het  
Coudenbergpaleis

Onder het Koningsplein ligt de 
archeologische site van het 
Coudenbergpaleis. Hier leefden ooit 
Filips de Goede en Keizer Karel V.

In de site voeren de leerlingen 
verschillende opdrachten uit. Daarna 
werken ze met een maquette 
van het paleis en bestuderen ze 
kunsthistorische afbeeldingen. Zodra 
alle puzzelstukken in elkaar vallen, 
spelen ze de grote brand van het paleis 
in 1731 na. 

Op onze website vind je lesmateriaal 
om zelf aan de slag te gaan.
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— basis —

Publiek
5de en 6de 
basis

Waar
Koningsplein 
11, 1000 
Brussel

duur
van 9u15 tot 
15u
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— basis —

“Een hele week
een erfgoedberoep 
ontdekken!”



Erfgoed in 
beroep 
Handen uit  
de mouwen!
Voor deze goedgevulde 
projectweek splitsen we de 
klasgroep in twee. Afwisselend 
volgen de leerlingen een 
praktijkatelier en een actieve 
theorieles. Aan de hand van 
het verhaal van Victor Horta en 
een bezoek aan zijn huis leren 
we meer over het Brussels 
erfgoed, het belang van een 
restauratie, de materialen van 
een huis en de werktuigen. Voor 
het praktijkgedeelte werken we 
met vakmensen die alles weten 
over hout, metaal, mozaïek, 
steen of sgraffito. Na een intense 
week hebben de leerlingen een 
afgewerkt product voor zichzelf of 
voor de school.
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— basis —

Publiek
5de en 6de 
basis

Waar
in de school

duur
een week



“Bruegel geeft je
aanwijzingen om het
16de-eeuwse Brussel 
te ontdekken.”
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— basis —



Bruegels wereld 
in Brussel

Wist je dat Pieter Bruegel een tijdje in 
Brussel woonde? Benieuwd hoe het 
Brussel van de schilder er uitzag en 
hoe de mensen leefden? 

Samen dalen we af naar het 
Coudenbergpaleis, ontdekken we de 
chique gebouwen op de Kunstberg 
en duiken we in de schilderijen van 
Bruegel om antwoorden te vinden op 
deze vragen.

Op onze website vind je lesmateriaal 
om zelf aan de slag te gaan.
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— basis —

Publiek
3de en 4de 
basis

Waar
Koningsplein 
11, 1000 
Brussel

duur
van 9u15 tot 
15u
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— basis —

“Ontrafel als een 
archeoloog de geheimen 
van het verleden!”



Het Rood 
Klooster: onder 
de loep van de 
archeoloog
Tot het einde van de 18de eeuw was 
het Rood Klooster georganiseerd als 
een echt dorp. Wat blijft hier vandaag 
nog van over? Wat vertellen de muren 
en stenen ons? 

Je leerlingen treden in de voetsporen 
van de archeologen die deze site 
uitgebreid bestudeerden. Samen 
ontcijferen we de sporen van het 
verleden. Waarom is hier een raam 
dichtgemaakt? Waarom gebruikten ze 
daar een ander materiaal? Waarom is 
die bomenrij zo aangeplant? 

De leerlingen verkennen deze 
bijzondere site en ontdekken 
spelenderwijs het werk van een 
archeoloog.

— basis —
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Publiek
5de en 6de 
basis

Waar
op de site 
van het Rood 
Klooster in 
Oudergem

duur
van 9u30 tot 
14u30



“Heb jij je schoolbuurt 
al eens goed bekeken?”

— basis —
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Op stap met de
erfgoedkoffer
De wereld rondom ons vertelt 
ons meer dan we vaak beseffen. 
Een groene ruimte, een gevel, 
een architecturaal element, een 
oude kaart,… Je ontdekt heel wat 
achterliggende verhalen aan de 
hand van onze erfgoedkoffer.

We komen naar de school en uit 
onze erfgoedkoffer halen wij een 
aantal thema’s waarmee we met je 
leerlingen in de schoolbuurt en in de 
klas aan de slag gaan.

Het materiaal van de erfgoedkoffer 
laat toe dat de leerlingen actief 
en spelenderwijs aan een 
erfgoedproject deelnemen. Ze 
observeren, tekenen of voelen. 
Ze bouwen op en werken samen. 
Kortom, de leerlingen worden echte 
speurneuzen.

Op onze website vind je lesmateriaal 
om zelf aan de slag te gaan.
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— basis —

Publiek
voor 3de, 4de, 
5de en 6de basis

Waar
in de 
schoolbuurt

Wat en duur
een project voor 
minimum 4 
klassen;  
elke klas krijgt 
een halve of hele 
dag begeleiding;  
de  erfgoedkoffer 
blijft gedurende 
2 à 3 weken in 
de school
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— secundair —

“Een nieuwe blik op
je schoolbuurt.”



Buurt  
in beeld

— secundair —
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Verleden, evolutie en heden van 
de schoolbuurt? Je leerlingen 
ontdekken het tijdens een interactieve 
wandeling in de loop van de 
voormiddag. In de namiddag spelen 
we een ganzenbordspel om de 
straatontdekkingen te verwerken.

Wil je echt iets bijzonder? Dan kunnen 
we er op aanvraag een heus project van 
maken. In dat geval zetten de leerlingen 
hun observaties om tot een scenario 
dat wij filmen. Het resultaat is een 
reportage over de schoolbuurt.

Publiek
1ste en 2de 
secundair

Waar
in de 
schoolbuurt

duur
één of als 
project 
meerdere 
dagen



— secondaire —

“Camera klaar? Actie!
Word reporter van je
eigen schoolbuurt!”

— secundair —
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Publiek
5de, 6de, 7de 
secundair

Waar 
in de 
schoolbuurt

duur
hele dag of 
gespreid 
over twee 
voormiddagen

Je leerlingen ontdekken in kleine 
groepjes markante plaatsen in 
de schoolbuurt. Ze verwerken 
hun resultaten tot een origineel 
filmscenario en trekken met 
camera’s opnieuw de straat op. 
Erfgoedklassen monteert en puurt 
er een reportage uit.
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— secundair —

Buurt- 
ambassadeurs 



“Hoe groot is het
armoedeprobleem in
Brussel?”

— secundair —
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Armoede 
vroeger en nu

Deze begeleide tabletactiviteit 
brengt de leerlingen in contact 
met verschillende facetten 
van armoede, vroeger en nu. 
Wat vertellen beluiken, sociale 
woningen, publieke baden, een 
rommelmarkt en een pandjeshuis 
ons? Is er een evolutie en wat zijn 
vandaag de uitdagingen?

De leerlingen ontdekken het 
op verschillende locaties in de 
Marollen.

Wij voorzien de tablets.

— secundair —
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Publiek
5de en 6de  
secundair

Waar 
de Marollen

duur
van 9u15 tot 
11u45 of van 
13u tot 15u30



— secundair —
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“Op zoek naar het
verleden van de
Kunstberg!”



Publiek
3de en 4de 
secundair

Waar 
Koningsplein 
11, 1000 
Brussel

duur
van 9u tot 
15u30

De Kunstberg is vandaag 
een culturele en toeristische 
trekpleister, maar vroeger stond 
hier het Coudenbergpaleis.

Je leerlingen maken autonoom in 
kleine groepjes opdrachten over 
de architectuur, de functie en de 
geschiedenis van de wijk. Rond een 
interactieve maquette presenteren 
ze hun resultaten.

Op onze website vind je 
lesmateriaal om zelf aan de slag te 
gaan.
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— secundair —

Van Coudenberg 
tot Kunstberg



“Gewapend met een tablet 
ontdek je 
bezet Brussel!”

— secundair —

— 32 —



De Eerste Wereldoorlog legde 
Brussel niet in puin. Toch bewaren 
de straten tal van tastbare 
herinneringen aan deze periode. 

Gewapend met een tablet gaan 
je leerlingen autonoom op stap 
langs symbolische plaatsen 
van de Groote Oorlog in de 
Vijfhoek. Historische foto’s en 
filmpjes, krantenkoppen en 
scherpe karikaturen vertellen het 
verhaal van bezet Brussel. Op 
het Koningsplein eindigt de tocht 
met de slotvraag: waarom 14-18 
herdenken?

Wij voorzien de tablets.

Op onze website vind je 
lesmateriaal om zelf aan de slag te 
gaan. — 33 —

— secundair —

Oorlog op 
tablets
Een interactief parcours

Publiek
3de tot 7de 
secundair

Waar 
Koningsplein 
11, 1000 
Brussel

duur
van 9u15 tot 
12u of van 13u 
tot 15u30



“Een inspirerende
ontdekking van de technische
aspecten van de Brusselse
architectuur.”

— secundair —
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Deze zeer gevarieerde projectweek 
wordt samengesteld in functie van 
de studierichting. 

Via begeleiding, praktische 
ateliers, bedrijfs- en werfbezoeken 
ontdekken je leerlingen 
verschillende technische aspecten 
van de Brusselse architectuur. 
Bovendien steken zij zelf de 
handen uit de mouwen. Welke 
opties bestaan er voor de 
restauratie of renovatie van oude 
gebouwen? Hoe kan je respect 
voor erfgoed verzoenen met 
duurzame renovatie? 

Doel? Onze toekomstige vaklui 
stimuleren in hun studiekeuze 
en hen kennis laten maken met 
restauratietechnieken.
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— secundair —

Erfgoed in 
beroep

Publiek
4de tot 7de 
secundair 
(BSO/TSO)

Waar 
in het Brussels 
Hoofdstedelijk 
Gewest en 
omgeving

duur
een week



Met je leerlingen 
het erfgoed van 
Brussel ontdekken? 
Doe een beroep op 
Erfgoedklassen & 
Burgerschap!

www.erfgoedklassen.brussels


