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1. Inleiding

De Educatieve Diensten maken deel uit van het Departement 
Onderwijs en Opvoeding van de Stad Gent. Zij hebben een 
ondersteunende rol ten aanzien van alle netten en in het bij-
zonder ten aanzien van het stedelijk onderwijs. Het stedelijk 
onderwijs heeft altijd een voortrekkersrol gespeeld in het 
scheppen van gelijke kansen. De oprichting van de Educatieve 
Diensten was een van de facetten om tegemoet te komen aan 
de noden van het onderwijs over de netten heen en is te kade-
ren in het progressieve Gentse onderwijsbeleid.

De Educatieve Diensten onderschrijven de strategische doel-
stellingen van het Departement Onderwijs en Opvoeding rond 
kennis, innovatie en creativiteit. Deze doelstellingen worden 
gerealiseerd in een brede en aantrekkelijke leeromgeving.

Bij de Educatieve Diensten staan een aantal aandachtspunten 
centraal. Deze zijn: emancipatorisch werken, dienstbaarheid 
aan de gemeenschap zonder groepen uit te sluiten en een plat-
form creëren waar de bezoekers met respect behandeld wor-
den. Deze aandachtspunten sluiten aan bij de basisprincipes 
van het stedelijk onderwijs en de strategische doelstellingen 
van het departement.

De Educatieve Diensten werden in 2011 voor het eerst samen-
gebracht onder een coördinerende directie. Centrale opdracht 
en uitdaging zijn de realisatie van doorgedreven synergie, we-
derzijdse ondersteuning en samenwerking. Daarnaast is er ook 
aandacht voor het zoeken naar nieuwe externe partnerships en 
nieuwe middelen. Het uitgangspunt van deze benadering is het 
nadenken over een gezamenlijke missie en visie. Ook een ver-
nieuwende benadering en het uitwerken van nieuwe concep-
ten is deel van de opdracht.

Synergie en samenwerking
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De Educatieve Diensten hebben een belangrijke maatschappe-
lijke taak en dienen ook de vinger aan de pols te houden. 
Daarom is het belangrijk zo goed mogelijk aansluiting te vin-
den bij alle doelgroepen en in het bijzonder bij welbepaalde 
doelgroepen die nu nog niet worden bereikt.

De Educatieve Diensten dienen ook zo goed mogelijk af te 
stemmen op het brede maatschappelijke veld rond educatieve 
werking in en buiten onze stad, en daarbij actief te zoeken naar 
partnerships om de werking uit te bouwen .

Om te zorgen dat de Educatieve Diensten hun functie in opti-
male omstandigheden zouden kunnen vervullen werd werk 
gemaakt van het ontwikkelen van deze strategische visie voor 
2012 – 2024.

Het belang van deze oefening kan moeilijk overschat worden 
en heeft een zo breed mogelijk draagvlak nodig. Daarom werd 
elk personeelslid van de educatieve diensten vanuit zijn of haar 
expertise of bijzondere interesse gevraagd om op vrijwillige ba-
sis te participeren aan werkgroepen. Dat nagenoeg iedereen 
intensief heeft deelgenomen aan de oefening, is een uiterst 
verheugende vaststelling,. Dit bewijst de hoge betrokkenheid 
en het sterke engagement van de medewerkers.

Daarvoor verdienen ze allen bijzondere dank en waardering.

Jan Schiettekatte

Directeur Educatieve Diensten

17 mei 2012
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2. Doelstellingen Departement Onderwijs en Opvoeding

De kernopdracht van onderwijs is competentieontwikkeling en 
persoonlijkheidsontwikkeling, op een actieve manier en bin-
nen een democratisch kader. De strategische doelstellingen 
van het Departement Onderwijs en Opvoeding expliciteren 
deze opdracht. De Educatieve Diensten schrijven zich uiter-
aard in om deze doelstellingen te realiseren.

Het Departement en zijn diensten en instellingen willen ade-
quaat en innovatief inspelen op leerbehoeften van alle betrok-
ken doelgroepen en maximale kansen creëren. Bijzondere aan-
dacht voor kansengroepen daarbij is essentieel. Sommige kin-
deren en jongeren hebben immers meer ondersteuning en 
stimulansen nodig dan andere.

Het Departement wil een brede, aantrekkelijke en ruime leer-
omgeving creëren, ook buiten de school. Een veilige, geborgen, 
duurzame, aangename, uitdagende en didactische leeromge-
ving. De Educatieve diensten kunnen en willen deze doelstel-
lingen tastbaar maken in de praktijk.

De realisatie van een harmonisch en emancipatorisch mens- 
en maatschappijbeeld staat daarbij centraal. En de focus dient 
niet alleen te liggen op kennis, maar ook op inzicht, vaardighe-
den en attitudes. 

Maximale betrokkenheid realiseren binnen dit concept van de 
Brede School is ten slotte een andere strategische doelstelling 
van het departement waar de Educatieve Diensten concreet 
gestalte kunnen en willen aan geven.We kunnen het concept 
“brede school” werkelijk concreet gestalte geven in de praktijk. 
Hierbij interpreteren we “brede school “ zowel als pedagogisch 
concept dan als organisatiemodel. 

Synergie en samenwerking
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Als pedagogisch concept staat het voor levenslang leren, werk-
plekleren, vakoverschrijdend leren, met focus zowel op het 
cognitieve als op ervaring en vaardigheden én op attitudes.

Als organisatiemodel betekent het maximale betrokkenheid re-
aliseren, interactief werken en vanuit de Educatieve Diensten 
partnerships opzetten in lokale netwerken met partners uit het 
maatschappelijke veld om projecten te realiseren.

Synergie en samenwerking
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3. Missie Educatieve Diensten 

De Educatieve Diensten van de Stad Gent hebben elk een ei-
gen identiteit en invulling. Onderling is er een sterke synergie 
mogelijk, maar ook een voortdurende interactie met maat-
schappelijke evoluties. Deze synergie en interactie zal een con-
stante worden in de werking van de Educatieve Diensten.

Na rijp beraad hebben we onze missie als volgt samengevat:

De Educatieve Diensten willen door hun educatief aanbod 
bezoekers (ongeacht leeftijd, achtergrond en vaardigheden) 
stimuleren om op een ongedwongen en spontane manier op 
ontdekking te gaan. Hierbij wordt de collectie als inspiratie-
bron gebruikt en als erfgoed voor latere generaties bewaard.

Verwondering, creativiteit maar ook kennis en respect staan 
steeds centraal. De Educatieve Diensten bieden de bezoekers 
op deze manier de mogelijkheid om op verschillende vlakken 
hun horizon te verbreden. 

De Educatieve Diensten willen een actieve bijdrage leveren 
tot de realisatie van maximale onderwijskansen voor alle 
doelgroepen met een maximale participatie van maatschap-
pelijke actoren in het pedagogische concept van de diensten 
en dit op een interactieve, duurzame, creatieve en stimule-
rende wijze. 

Daarbij wordt actief gestreefd naar de realisatie van samen-
werkingsprojecten met actoren uit het maatschappelijke veld 
die passen bij de identiteit en het pedagogische concept van 
de instellingen. 

Ook willen we een betekenisvolle bijdrage leveren in het rea-
liseren van gelijke kansen en de bestrijding van de armoede-
problematiek.

Synergie en samenwerking
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4.Visie

De Educatieve Diensten van de Stad Gent zijn onderling heel 
verschillend met elk een eigen herkenbare identiteit. Samen 
streven zij echter dezelfde doelen na. Deze doelstellingen lo-
pen parallel met die van het stedelijk onderwijs van Gent en 
deze van het Departement Onderwijs en Opvoeding. Maar ook 
met het cultuur- , natuur - en sociale beleid dat door de stad 
Gent uitgevoerd wordt. Naast deze beleidsdoelen zijn er ook 
nog specifieke aandachtspunten die in de educatieve diensten 
centraal staan. Respect, educatie, diversiteit, het laagdrempelig 
werken en de zorg voor de bewaring van het erfgoed zijn de 
basispijlers en centrale doelstellingen van de educatieve dien-
sten . De wederzijdse samenwerking en ondersteuning uitwer-
ken in een strategische visie van synergie en samenwerking 
staat voorop.

De Educatieve Diensten willen een boeiend, actueel, open en 
interactief educatief aanbod realiseren.

Synergie en samenwerking
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5. Doelstellingen 

5.1. Respect

In vele analyses in de werkgroepen kwam de centrale notie 
respect naar voor. Respect betekent aanzien, de eerbied of de 
waardering die men heeft voor (of ontvangt van) iemand van-
wege zijn of haar kwaliteiten, prestaties of vaardigheden. Voor 
de educatieve diensten geldt dat daarnaast ook respect voor 
“iets”, voor erfgoed, collectie, milieu, dieren, planten… even 
belangrijk is omwille van de intrinsieke waarde ervan. Het 
woord betekent oorspronkelijk omzien naar en rekening hou-
den met. Deze vele betekenissen van het woord respect vinden 
elk op de eigen manier een invulling bij de Educatieve Dien-
sten. 

De Educatieve Diensten bieden door hun werking de bezoeker 
een heel divers pakket aan. Door dit aanbod op een esthetische 
manier met oog voor detail uit te werken en te presenteren 
wordt een omgeving gecreëerd waarin ontdekken en verwon-
dering centraal staan. 

Door het respectvol omgaan met het getoonde wordt iedereen 
(zowel de medewerker als de bezoeker) zich bewust van de 
schoonheid en de fragiliteit ervan. Respect is een wisselwer-
king en een actief proces dat zich op vele vlakken afspeelt. In 
de eerste plaats hebben de medewerkers van de educatieve 
diensten hier een voorbeeldfunctie. De houding die aangeno-
men wordt tegenover collega’s en bezoekers is bepalend voor 
de werking en uitstraling van de educatieve diensten. 

In een tweede fase kan zowel de medewerker als de bezoeker 
een betrokkenheid en verantwoordelijkheid voelen voor het 
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behoud van het aanbod. Op lange termijn dragen de educatie-
ve diensten bij aan een bewustwording en responsabilisering. 

Ook de plaats van de mens in het “ grote” geheel wordt op een 
subtiele manier aangebracht. Dit kan op veel terreinen gebeu-
ren. Naast het stimuleren van wetenschappelijke interesses kan 
ook het filosofische of cultuurhistorische aspect een uitdaging 
worden en zal er ook oog zijn voor cultuureducatieve samen-
werkingsvormen.

De laatste fase van deze ervaring kan het aannemen van een 
kritische houding zijn. Dit kan een heel breed spectrum be-
slaan. Maar het beoogde resultaat is dat men met een open 
geest de tendensen en ontwikkelingen in de huidige maat-
schappij volgt en de eigen rol daarin in vraag durft stellen. 

5.2. Educatie

De term “ educatie” omvat meer dan het louter overbrengen 
van informatie aan de hand van teksten of rondleidingen. Het 
is een overkoepelende term die zowel betrekking heeft op on-
derwijs als ook op vorming en opvoeding. Een overdracht van 
waarden en verzamelde kennis in een veilige omgeving die de 
bezoekers de rust geeft datgene wat relevant is op te nemen is 
de grondslag voor de educatieve diensten. Educatie is de abso-
lute kerntaak van de educatieve diensten. In tegenstelling tot 
de educatieve werking van culturele musea, waar dit slechts 
een onderdeel is van de publiekswerking, vormt educatieve 
werking de centrale kerntaak van de Educatieve Diensten.

Educatie is een totaalconcept waarbij elke medewerker niet al-
leen een inbreng heeft maar ook een grote verantwoordelijk-
heid draagt. Naast het brede pedagogische concept ( informa-
tie, oog voor esthetische uitwerking, gebruik van collectie) is er 
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ook oog voor het meegeven van waarden, attitudes en vaardig-
heden. Aspecten die niet direct meetbaar zijn maar een grote 
maatschappelijk relevantie hebben.

Een belangrijk aspect is dat(jonge) kinderen, jongeren en vol-
wassenen door een bezoek vertrouwd worden met het insti-
tuut“museum”, “archief” en “schoolhoeve” en wat daar alle-
maal te beleven valt. Het is belangrijk dat deze (eerste) kennis-
making een heel positieve ervaring is die de bezoekers het ver-
trouwen geeft om op langere termijn de eigen horizon te ver-
breden. 
Naast een kennisoverdracht in de breedste zin en op welke 
manier  ook is er ook een sociale functie. Bezoekers krijgen de 
kans om aan de hand van hetgeen aangeboden wordt eigen 
keuzes te maken en die elementen eruit te pikken die voor hen 
op dat moment het meest relevant zijn. 
De Educatieve Diensten laten de bezoeker de context zien en 
de structuren waarvan zowel het object als de toeschouwer 
deel uitmaken.

5.3. Open kenniscentrum

Nog nooit in de geschiedenis is er voor zo een grote bevol-
kingsgroep zoveel informatie beschikbaar geweest. Deze over-
vloed is zeer overweldigend en heeft soms een averechts effect.

Kennis is meer dan het verzamelen van gegevens. Het belang 
ervan ligt in het kunnen delen van de kennis en vaardigheden 
met anderen. De ander bewustmaken van de mogelijkheden 
die het hebben van kennis biedt is een heel belangrijk aspect. 
Het weten van kleine feitjes kan de deur openzetten voor een 
groter vertrouwen in de eigen mogelijkheden en kan een uit-
nodiging zijn voor verder onderzoek. Dit kunnen de Educatie-

Synergie en samenwerking

Strategisch plan Educatieve Diensten - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent 13



2012-2024

ve Diensten bereiken door oog te hebben voor de bereikbaar-
heid van informatie en door informatie zeer informeel en laag-
drempelig te houden en de bezoeker die vragen stelt het gevoel 
te geven welkom te zijn.

In een sfeer van vertrouwen en vrijblijvendheid bieden de 
Educatieve Diensten de bezoeker de mogelijkheid op verschil-
lende terreinen te participeren. Niet alleen om de collectie te 
bekijken maar ook om vragen te stellen, informatie te verzame-
len, nieuwe dingen te ontdekken. Dit vraagt een breed draag-
vlak: zowel intern als extern. 

De bezoeker moet op de hoogte zijn van de verschillende as-
pecten die de Educatieve Diensten te bieden hebben. Deze in-
formatieoverdracht kan via verschillende media gebeuren. Ze 
vertrekt echter vanuit een sfeer van rust, veiligheid en vertrou-
wen de bezoeker zich thuis voelt. Niet de kennis van de mede-
werker maar de input van de bezoeker staat centraal. Door een 
tweerichtingsverkeer kan er een positieve uitwisseling van in-
formatie komen waaruit beide partijen voordeel kunnen halen.

Van de Educatieve Diensten vereist dit een groot engagement 
en constante bijscholing. De medewerkers (educatieve mede-
werkers, grafici en ontwerpers, wetenschappelijk personeel, 
technisch personeel, erfgoedbewakers, ...) krijgen hierdoor een 
grote expertise waardoor het nastreven van een kwaliteitsvolle 
dienstverlening bijna vanzelfsprekend wordt.

5.4. Diversiteit in groepen en aanbod

De laagdrempeligheid en de enorme variëteit aan aanbod heb-
ben tot gevolg dat de bezoekers een grote diversiteit in leeftijd, 
achtergrond, interesses en opleidingsniveau hebben. De Edu-
catieve Diensten proberen door de vormgeving en het inhou-
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delijke aanbod tegemoet te komen aan de verwachtingen die 
de bezoeker heeft. 

Dit vereist een alertheid en open visie maar ook het in vraag 
durven stellen van de werking en het aanbod. Daarnaast moet 
men ook oog hebben voor nieuwe tendensen op maatschappe-
lijk en educatief vlak. Soms is externe expertise nodig. Maar 
vooral veel communicatie zowel intern als extern is prioritair 
en een noodzakelijke voorwaarde. Om een zo groot en gediver-
sifieerd mogelijk publiek te bereiken moet de communicatie 
op een zo breed mogelijk vlak gevoerd worden. Daarbij moet 
onze hoofddoelgroep, de scholen, centraal blijven staan. Maar 
ook de externe communicatie naar de individuele bezoeker en 
de interne communicatie verdienen de nodige aandacht om de 
dienstverlening te optimaliseren. 

5.5 . Erfgoed

We zijn de mening toegedaan dat alle Educatieve Diensten ook 
een rol te spelen hebben op het vlak van erfgoedbeheer, zowel 
op vlak van materieel als van immaterieel erfgoed. Elke educa-
tieve instelling is gehuisvest in een merkwaardig gebouw of op 
een landschappelijk of cultureel waardevolle site. De collecties 
en hun oorsprong vormen niet alleen materieel erfgoed, maar 
de wijze waarop ze ooit door de stichters werden samengesteld 
en de didactische en pedagogische doelstellingen die daaraan 
ten grondslag lagen zijn immaterieel erfgoed. Door contact met 
erfgoed krijgen de huidige generaties historisch perspectief.

De Educatieve Diensten zijn nauw verankerd met de Gentse 
geschiedenis van de (vroege) 20ste  eeuw. Dit zijn troeven die 
we niet mogen vergeten of verloochenen omdat hier onze ont-
staansreden ligt.
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Daarnaast is er de zorg voor de collecties en de site. Bij het be-
houd en beheer moeten er keuzes gemaakt worden die niet al-
tijd even gemakkelijk zijn. Maar steeds staat de rol van de be-
zoeker (nu en in de toekomst) centraal. Nu dingen (materieel 
en immaterieel) bewaren voor volgende generaties is een waar-
devol doel op zich.

Een evenwichtig en met overleg uitgevoerd collectiebeheer 
zorgt hiervoor. Dit collectiebeheer dient oog te hebben voor 
relevantie en wetenschappelijke correctheid.

5.6 Armoede

De Educatieve Diensten willen een rol spelen op het vlak van 
armoedebestrijding, hoewel dit niet evident is. Dit werd meer-
maals in verschillende werkgroepen beklemtoond. Meer dan 
één op tien mensen in Vlaanderen leeft immers nog steeds met 
een armoederisico. Armoede is een netwerk van sociale uitslui-
tingsvormen die nauw met elkaar verweven zijn op vlak van 
onderwijs, werk, vrijetijdsbesteding, huisvesting en gezond-
heid. De participatiekloof waarmee mensen in armoede gecon-
fronteerd worden is reëel en moet verkleinen.

Mensen in armoede worden met heel wat drempels geconfron-
teerd, in het bijzonder waar het vrijetijdsactiviteiten betreft. 
Ook het bekendmaken van deze activiteiten en het aanmoedi-
gen tot deelname zijn moeilijker naar deze mensen toe. De 
Educatieve Diensten willen hun bijdrage leveren om deze 
drempels te overwinnen. Ook in schoolverband moet duidelijk 
ingespeeld worden op deze noden. Op dit vlak wensen de 
Educatieve Diensten een aantal aandachtspunten te benadruk-
ken.

Synergie en samenwerking
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De hoogte van de toegangsprijs kan geen belemmering zijn 
vermits inwoners van Gent gratis toegang hebben en naar 
scholengroepen toe slechts een minimale bijdrage gevraagd 
wordt voor een consumptie indien zij het meegebrachte 
lunchpakket wensen te nuttigen. Ook de prijzen in de muse-
umshops zijn zo democratisch mogelijk.

De aandacht voor toegankelijkheid van de collectie, projecten 
en tentoonstellingen is een ander aspect. Een aanpak op maat 
van rondleidingen en toelichting dient ook rekening te houden 
met sociale factoren .Duidelijkheid, begrijpbaarheid, hoeveel-
heid informatie, vorm waarin informatie gepresenteerd wordt, 
dienen aangepast te worden waar nodig.

Personeel en vrijwilligersbeleid dienen deze aandacht uit te 
dragen. Onthaalmedewerkers zijn sleutelfiguren. Hun klant-
vriendelijkheid is bepalend voor verdere deelname zeker van 
mensen in armoede. Regelmatige feedback door professione-
len die met deze problematiek bezig zijn door middel van vor-
ming voor het personeel kan een meerwaarde betekenen en 
leiden tot een oordeelkundig uitgebalanceerd educatief aan-
bod voor deze kansengroepen. Het Gentse stedelijke onderwijs 
heeft een vrij groot aantal vestigingen in de 19de eeuwse gor-
del van de stad met een specifieke problematiek van kansen-
groepen. Om kinderen vertrouwd te maken met instellingen 
zoals musea is het belangrijk dat het stedelijk (kleuter)onder-
wijs nog meer gestimuleerd wordt om de Educatieve Diensten 
te bezoeken. Projectwerking binnen de Educatieve Diensten 
kan hiervoor een hefboom zijn. Via de kinderen kan ook het 
thuisfront geïnformeerd worden om de stap te zetten en een 
bezoek te brengen aan de Educatieve Diensten.
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De Educatieve Diensten willen inspanningen doen om deel uit 
te maken van een breder platform dat de participatie van maat-
schappelijk zwakkeren aan cultuur of educatie aanmoedigt. 
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6. De oorsprong en de huidige werking van de Educatieve 
Diensten.

6.1 De Wereld van Kina

De Wereld van Kina is een natuurwetenschappelijk museum 
voor kinderen en jongeren. Het is gehuisvest op twee locaties: 
een afdeling is ondergebracht in de Sint-Pietersabdij (2010 m2 
tentoonstellingsruimte), Sint Pietersplein 14, de andere afde-
ling is gelegen in het Berouw 55 (1010m2 tentoonstellings-
ruimte en 8000 m2 tuin.)

Het museum geeft op een interactieve manier een overzichte-
lijk beeld van het ontstaan en de bouw van de aarde en de evo-
lutie van het leven op aarde. De biodiversiteit wordt hierbij 
benadrukt. De grote variatie, de uitgebreidheid van de ten-
toongestelde collecties en de mooie presentatie in een histo-
risch kader spreken een gevarieerd publiek aan.

Historiek

• 1909-De Gentse Schepen van Onderwijs Felix Cambier stelt 
een collectie didactisch materiaal ter beschikking van de 
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stadsscholen. Die collectie krijgt al gauw de naam “School-
museum’.

• 1922-De Gentse gemeenteraad beslist om het Schoolmuseum 
uit te bouwen. De keuze valt hierbij op een oude vakschool in 
het Berouw 75 (nu 55) in Gent.

• 1923-Leo-Michel Thiery, een onderwijzer van het stedelijk 
onderwijs,wordt aangesteld als conservator van het School-
museum. Hij bouwt het museum uit tot een natuureducatief 
en cultureel centrum.

• 1924-Met de onderwijscollectie van Cambier, de persoonlijke 
verzamelingen stenen, fossielen en gedroogde planten van 
Leo Michel Thiery, de collectie opgezette dieren van professor 
Willem en de zeewierencollectie van professor Mac Leod 
wordt het museum op 25 oktober 1924 officieel geopend. De 
tuin was ondertussen getransformeerd tot de eerste publieke 
heemtuin van Vlaanderen en Nederland.

• 1932-De vooraanstaande Zwitserse pedagoog professor 
Ed.Claparède van het Institut J.J.Rousseau noemt het muse-
um enig in zijn soort en toont duidelijk aan dat het een voor-
beeld was voor heel Europa.

• 1942-Het museum is intussen uitgebouwd met themazalen en 
belangrijke deelcollecties : schelpen , dierkunde, opgezette 
zoogdieren, vogels en vissen , aard-en delfstofkunde, insecten 
, plantkunde, natuurkunde, scheikunde, anatomie van de 
mens ,volkenkunde ,hygiëne ,kinderverzorging ,warenkennis 
en huishoudkunde , aardrijkskunde .Ook een etnografische 
collectie in de Kongozaal maakt deel uit van het aanbod. Er is 
ook een ruimte voor lezingen, film- en diavoorstellingen. In 
de Tuin stonden  toen meer dan 1.000 verschillende planten-
soorten elk voorzien van een bordje met daarop zowel de Ne-
derlandse,Franse als Latijnse naam. Naast vele natuurlijke 
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groeperingen in miniatuurlandschappen met kenmerkende 
flora (het bos, het moeras…)waren er ook een aantal kunst-
matige groeperingen: geneeskrachtige kruiden, snijbloemen, 
groenten, boomgaard… 

• 1943  De onderwijzer Robert Piette volgt Leo Michel Thiery 
op als conservator.

• 1960  Roland Verstraelen, bekend van schoolradio en school-
televisie, wordt de nieuwe conservator.

• 1961  De vzw De Vrienden van het Schoolmuseum Michel 
Thiery wordt opgericht.

• 1970  Op27 mei 1970 opent het museum zijn deuren op het 
Sint Pietersplein met de zalen geologie, mineralogie, paleon-
tologie, protozoa, porifera, coelenterata en malacologie

• 1976 Het Schoolmuseum Michel Thiery ontvangt de Duitse 
Cultuurprijs

• 1980 De Raad van Europa onderscheidt het museum met de 
Europese museumprijs.

• 1983 Annemie Van Gijseghem wordt beheerder van het mu-
seum. Het museum opent zalen zoals “Evolutie van de mens”, 
“biologie van de mens” en de computerzaal. De maquette 
Gent en keizer Karel wordt geïntegreerd in het museum.

• 1987 De plantentuin en het oorspronkelijke museum in het 
Berouw worden opnieuw opengesteld voor het publiek. Deze 
afdeling wordt voortaan Hortus Michel Thiery genoemd, ter-
wijl de afdeling op het Sint- Pietersplein verder als School-
museum Michel Thiery aangeduid wordt. In een latere fase 
worden hier de tentoonstellingen ‘Bijen’, ‘Plant-aardig, Plant-
beeldig’ en ‘Spinnen-Spinsels’ uitgewerkt.

• 2001 Het Schoolmuseum Michel Thiery (beide afdelingen) 
wordt erkend op regionaal niveau.
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• 2003 Het Schoolmuseum verandert van naam. De afdeling op 
het Sint-Pietersplein wordt voortaan ‘De wereld van Kina: 
het Huis’ genoemd, terwijl de afdeling in het Berouw ‘De we-
reld van Kina: de Tuin’ wordt. Kina staat voor Kind en Natuur.

• 2010 Het ontwerp en de realisatie van een zintuigentuin voor 
de allerkleinsten wordt aangevat . Een bijzondere – en zo zal 
later blijken zeer succesvolle – interactieve tentoonstelling 
voor kleuters over paddenstoelen wordt gepland.

• 2011 Jan Schiettekatte wordt directeur van de Educatieve 
Diensten . 

• 2012 De Wereld van Kina ontvangt de Kindermuseumprijs 
van Stichting Openbaar Kunstbezit als meest kindvriendelij-
ke museum van Vlaanderen . In samenwerking met UGent – 
Faculteit Nieuwste Geschiedenis wordt een project en een 
kleine publicatie gerealiseerd in het kader van Erfgoed dag 
rond leven en werk van leo Michel Thiery. De restauratie van 
de Tuinierswoning wordt aangevat. Er wordt een begin ge-
maakt met de inrichting van een nieuwe vleugel in het muse-
um voor de Mineralencollectie en rond de geologie van de 
aarde .Enkele thematische projecten rond klimaat en een in-
ternationaal samenwerkingsproject met het Britse Norwich 
en Gentse secundaire kunstscholen uit het vrije en stedelijke 
net wordt opgezet. Er wordt ruimte gemaakt voor werkplekle-
ren en praktijkstages voor deeltijds beroepsonderwijs , vol-
wassenenonderwijs en buitengewoon onderwijs ; ook in de 
andere educatieve diensten. Nieuwe promotie-initiatieven , in 
het bijzonder naar het stedelijk net ,en nieuwe samenwer-
kingsvormen worden georganiseerd. Deze strategische oefe-
ning wordt samen met alle medewerkers afgewerkt en een 
reeks actiepunten wordt opgestart.
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De huidige collectie

De collectie kan onderverdeeld worden in een collectie fossie-
len (570), replica’s van fossielen (25), modellen (89) en artefac-
ten (112) die de evolutie van het leven op aarde illustreren. De 
biodiversiteit van het leven op onze planeet wordt belicht aan 
de hand van een levende collectie: 1.500 planten waaronder 
enkele oude bomen zoals de Ginkgo, Catalpa, Canadapopulier 
en Balsempopulier, 4 bijenkolonies en 17 vogelspinnen ( in de 
Tuin).

Gepreserveerde dieren: sponsen (16), koralen (43), schelpen 
(1.375), insecten (100) en vogels (225). spinnen: referentiecollec-
tie van de Belgische spinnen bestaande uit 252 soorten, verza-
meld in de periode 1970 - 1980 door Professor J. Hublé.

Driedimensionele modellen: de cel, planten, eencelligen, hol-
tedieren, insecten, menselijk lichaam, evolutie van de mens 
(120 in het totaal).

Archeologische objecten: representatieve selectie (112) van 
prehistorische artefacten en (42) artefacten uit Beneden-Kongo 
verzameld door Professor Dr. Cornet.

Ter herinnering aan de eerste conservator is in de Tuin een bu-
reau met persoonlijke bezittingen van Michel Thiery onderge-
bracht met 109 voorwerpen.

Collecties in depot

De wereld van Kina heeft rijke collecties in depot : ruim 2500 
mineralen, 1500 gesteenten, 6000 fossielen, een honderdtal ko-
ralen, ruim 8000 schelpen van voornamelijk tropische weekdie-
ren waaronder enkele zeldzame soorten , en een zeer omvang-
rijke verzameling insecten  ( 17000 exemplaren) bevinden zich 
in depot. Het museum is in bezit van de collectie Malfliet. Deze 
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collectie is verzameld tussen 1900 en 1935 en is de enige gere-
gistreerde vlindercollectie in Oost-Vlaanderen vóór WO II. Ze 
is het tastbare bewijs dat bepaalde vlindersoorten die nu niet 
meer in België voorkomen hier vroeger wel aanwezig waren.

Daarnaast zijn er belangrijke deelcollecties geleedpotigen , op-
gezette vogels ( de collectie Cammerman) en dieren in alco-
holoplossing .Een herbarium met belangrijke historische en 
wetenschappelijke waarde van ruim 1500 planten kan gecon-
sulteerd worden . Tenslotte zijn er de archeologische collectie , 
ruim 1000 prehistorische artefacten aangevuld met objecten uit 
de metaaltijden , de Romeinse en middeleeuwse periode, en de 
etnografische collectie van Professor Biebuyck bestaande uit 
gebruiksvoorwerpen en wapens van de Banyangastam uit Wa-
nianga Kivu. 

Ook didactische modellen en wandplaten i.v.m. biologie, aard-
rijkskunde en geschiedenis, waarvan de oudste dateren van be-
gin 1900 , maken deel uit van het depot.

Daarnaast beschikt het museum over een ruime documentatie 
en bibliotheek en mediatheek.

De collectie van De wereld van Kina is cultureel erfgoed en 
wint met het verloop der jaren aan waarde. De collectie omvat 
interessant studiemateriaal en heeft niet alleen een archief-
functie maar is vooral een bron voor kennisverspreiding en 
een middel om verwondering te wekken.

Zoals alle natuurhistorische collecties is ook deze collectie niet 
alleen uniek door het eigene van de soort waarop het object 
betrekking heeft, maar ook door de factoren plaats en tijd 
waarop de betreffende objecten verzameld zijn. 
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De reeksen van dezelfde soort waarover het museum beschikt, 
zijn van belang voor wetenschappelijke studies in verband met 
beschrijving van variaties binnen een soort en veranderingen 
in het verspreidingspatroon der soorten in de loop der tijd.

De collectie van De wereld van Kina is uniek in Vlaanderen en 
we kunnen zelfs stellen dat ze van internationaal belang is. 

De meerderheid der objecten is eigendom van De wereld van 
Kina en bijgevolg van de stad Gent. Slechts een klein percen-
tage van de collectie (minder dan 5%) werd in permanente 
bruikleen genomen van Professor Thiery, het Koninklijk Bel-
gisch Instituut voor Natuurwetenschappen en de Universiteit 
Gent.

Huidige werking van het museum

Verzamelen

Sinds het ontstaan van het museum is de collectie voorname-
lijk gegroeid door schenkingen en legaten zowel van privé-per-
sonen als van verenigingen, bibliotheken, andere musea, de 
Universiteit van Gent, de Nationale Plantentuin in Meise, enz. 

Terwijl in het verleden bijna alle schenkingen en legaten aan-
vaard werden, worden nu voor schenkingen en legaten nage-
noeg dezelfde criteria gehanteerd als voor aankopen. Als de 
schenkingen niet in het wervingsbeleid van De wereld van Ki-
na passen, maar waarschijnlijk wel in dat van andere musea, 
worden de schenkers doorverwezen naar andere musea. 

De overige schenkingen worden eerst onder voorbehoud aan-
genomen alvorens al dan niet definitief aanvaard te worden. 
Door deze werkwijze blijft er ruimte om te overleggen.
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Aankopen door De wereld van Kina of de vzw De Vrienden 
van het Schoolmuseum Michel Thiery gebeuren zeer gericht. 
In de eerste plaats horen die voorwerpen in het museum thuis 
die in verband staan met het ontstaan en de bouw van de aar-
de, aspecten van de evolutie van het leven op aarde illustreren 
of de biodiversiteit van onze planeet benadrukken. De afgren-
zing gebeurt dus naar thema en niet naar tijd, ruimte of plaats. 

Bij het bepalen van het verzamelbeleid wordt rekening gehou-
den met de bestaande collecties en de rol en de uitstraling van 
het museum. De aankopen gebeuren voornamelijk in functie 
van uitbreiding van het museum, vernieuwing van permanente 
tentoonstellingsruimten of opvulling van hiaten in de collectie. 
Belangrijke criteria hierbij zijn de representatieve en educatie-
ve en/of esthetische waarde van de objecten. Het verwervings-
beleid wordt in eerste instantie bepaald door de beheerder in 
overleg met de collectieverantwoordelijke en het wetenschap-
pelijke personeel. Indien mogelijk wordt het advies van des-
kundigen ingewonnen.

Bewaren

De verzameling authentieke natuurhistorische objecten vormt 
het belangrijkste medium voor de beoogde kennisoverdracht, 
is onontbeerlijk voor de presentatie en vormt het onderwerp 
van het wetenschappelijk onderzoek. Het conserveren van de 
collectie is bijgevolg een essentiële voorwaarde voor het in 
stand houden van het museum. De bewarende functie maakt 
bovendien deel uit van de maatschappelijke rol van het muse-
um.

Om de uitgebreide collectie zo optimaal mogelijk te bewaren 
worden continue registraties van temperatuur en vochtigheid 
uitgevoerd in de tentoonstellingsruimtes en in het depot. De 
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UV-straling wordt zoveel mogelijk beperkt. De tapijt- en muse-
umkeverpopulatie wordt onder controle gehouden door de 
vriesmethode toe te passen op de collectiestukken en door re-
gelmatige controle van de insectenvallen. De oplossingen van 
de natte collectie wordt regelmatig gecontroleerd en eventueel 
aangevuld .Jaarlijks wordt een budget voorzien voor de passie-
ve conservering van de collectie, o.a. voor de aankoop van in-
sectenvallen, zuurvrije dozen, ibicel, gedistilleerd water, alco-
hol, enz. 

Wetenschappelijk onderzoek

Om de collectie volledig te kunnen ontsluiten is het noodzake-
lijk wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Alle collectie-
stukken werden al genummerd. De stukken worden eventueel 
geprepareerd, gedetermineerd, de naamgeving van al de gede-
termineerde stukken wordt gecontroleerd en eventueel aange-
past aan de nieuwe nomenclatuur. Uiteindelijk worden de 
stukken gemeten, beschreven en gefotografeerd en in het pro-
gramma Adlib ingevoerd.

De provincie Oost-Vlaanderen stelde 2 licenties voor Adlib ter 
beschikking van het museum. Een beperkt aantal collectie-
stukken is al toegankelijk op de website van de provincie.

Presenteren en informeren

Het museum werd in 1923 als Schoolmuseum voor de Gentse 
scholen opgericht en heeft zijn educatief karakter en goede 
band met het onderwijs bewaard. In de loop der jaren is het 
publiek sterk uitgebreid. De naamsverandering, de betere 
communicatie en de nieuwe openingsuren hebben er toe ge-
leid dat het museum meer individuele bezoekers over de vloer 
krijgt.
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Omdat we het belangrijk vinden om de bezoekers op een aan-
gename en leerrijke manier kennis te laten maken met de mu-
seumcollectie wordt het grootste deel van het budget, namelijk 
133.000 euro op jaarbasis, gespendeerd aan de publiekswer-
king. Hiermee worden wetenschappelijk onderbouwde ten-
toonstellingen uitgewerkt, verouderde presentaties vernieuwd, 
speurtochten, educatieve pakketten, workshops, voordrachten, 
bijzondere activiteiten en activiteiten voor erfgoeddag gefinan-
cierd. 

Het educatieve team omvat voornamelijk werknemers met een 
onderwijsdiploma. Zij geven rondleidingen over verschillende 
onderwerpen; op verschillende niveaus; organiseren filosofie- 
en poëzieprojecten en projecten met andere instellingen. 

Presentatie

De presentatie in De wereld van Kina is gericht op een breed 
publiek. De opstellingen zijn zowel inhoudelijk als didactisch 
zodanig uitgewerkt dat iedereen er zijn gading kan vinden. De 
nadruk wordt hierbij gelegd op educatie in het algemeen en 
meer in het bijzonder op het milieubewustzijn. De attractieve 
vormgeving en het harmonische kleurdesign in de presentatie-
ruimten zijn het werk van het decoratieteam. In de presentatie 
blijft de hoofdrol weggelegd voor authentieke natuurhistori-
sche objecten.

De museale collectie wordt gezien als het belangrijkste medi-
um voor de beoogde kennisoverdracht.

De totale presentatieoppervlakte bedraagt 2010 m² in het Huis 
en 1.010 m² in de Tuin, terwijl de tuin zelf een oppervlakte van 
8000 m² in beslag neemt.
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In het Huis wordt gewerkt aan een nieuwe presentatie over 
mineralen, gesteenten en aarde.

In de Tuin wordt een aanpalend terrein dat het museum in 
bruikleen krijgt, omgevormd tot een zintuigentuin voor de al-
lerkleinsten, een nieuw project. Bij nieuwe presentaties wordt 
altijd rekening gehouden met de toegankelijkheid. Naast de 
vaste presentatie worden geregeld tijdelijke tentoonstellingen 
georganiseerd. De meeste tentoonstellingen – zowel vaste als 
tijdelijke – zijn eigen werk.

Publieksbegeleiding en educatieve activiteiten

Van bij de oprichting van het museum staat de educatieve wer-
king centraal. Er wordt gewerkt naar een zeer breed gamma 
doelgroepen. Aangepaste onderwijsleergesprekken op verschil-
lende niveaus over uiteenlopende thema’s die nauw aansluiten 
bij de leerplannen worden geboden. Het museum biedt rond-
leidingen , workshops en voordrachten aan voor leerlingen van 
het kleuteronderwijs, basisonderwijs (gewoon en buitenge-
woon), secundair onderwijs (ASO, BSO, TSO, BuSO en deel-
tijds), hoger onderwijs (o.a. pedagogische en medische richtin-
gen) als uit de volwassenenvorming (sociale promotie, D-cur-
sus, tweedekansonderwijs).

Rol van het museum in de omgevende context

In het Vlaamse museumlandschap neemt De wereld van Kina 
een vrij unieke plaats in door zijn educatieve grondslag, door 
de gedifferentieerde en omvangrijke natuurwetenschappelijke 
collectie en door de toegankelijkheid voor een breed publiek. 
Door middel van permanente en tijdelijke tentoonstellingen 
speelt het museum in op plaatselijke evenementen, actuele ge-
beurtenissen, thema’s en noden. 
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Het museum vervult zijn maatschappelijke rol door de wer-
vende kracht die uitgaat van deze activiteiten en die uiteinde-
lijk een ruime doorsnede van de bevolking bereiken.

Het museum levert zijn bijdrage aan de culturele en toeristi-
sche uitstraling van Gent. Door zijn ervaringsgerichte, interac-
tieve en dynamische publiekswerking werkt het museum cul-
tuurbevorderend en dit in de regio en zelfs ver daarbuiten.

Middelen

Jaarlijks ontvangt het museum:

• Provincie Oost-Vlaanderen: 125.000 euro (subsidies regionale 
erkenning)

• Stad Gent: 32.614 euro.
• De personeelskosten worden door de stad en de Vlaamse 

Gemeenschap (Gesco’s) gedragen.
• Het onderhoud, verwarming en verlichting van de gebouwen 

wordt gedragen door het Departement.
• Naargelang de noden van het museum – in het verleden 

voornamelijk voor het aankopen van collectiestukken op 
beurzen of onderzoeksmateriaal - wordt er een beroep ge-
daan op de vzw De vrienden van het Schoolmuseum Michel 
Thiery. De vzw werd opgericht in 1961. De vereniging stelt 
zich tot doel om sympathisanten rond het museum te vereni-
gen en de verzameling van het museum te verrijken. De con-
crete ondersteuning bestaat uit schenkingen, het organiseren 
van lezingen, uitgave van een nieuwsbrief, organiseren van de 
museumwinkel en het vrijwilligerswerk en, aankopen van be-
paalde materialen.

• Het museum beschikt niet over een structurele sponsor.
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6.2 De School van Toen

De School van Toen is een educatieve netoverschrijdende in-
stelling met als uitgangspunt “ De School van Toen voor leer-
lingen van nu met de blik op toekomst en verleden “. Het ver-
zamelen, bewaren en presenteren van de collectie staat cen-
traal. De uitbouw van een historisch archief waar onderzoek 
van de geschiedenis van alle onderwijsfacetten mogelijk is 
vormt de kerntaak.

Het Gentse stedelijk onderwijs heeft op veel terreinen in het 
verleden maar ook in het heden een voortrekkersrol gespeeld. 
Het was steeds nauw verbonden met de sociale problematiek 
van een aantal buurten. Daarom is een archief zoals de school 
van toen een referentiepunt voor huidige en toekomstige gene-
raties als zij zich in één van de maatschappelijk historische as-
pecten van het onderwijs willen verdiepen
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De school van toen is in 1984 begonnen met de opbouw van de 
collectie. Door een beheerder aan te werven die een universi-
taire achtergrond had als historica maar ook een onderwijsop-
leiding, werd een wetenschappelijk referentiekader opge-
bouwd waardoor een evenwichtige opbouw van de collectie 
mogelijk werd. De archieffunctie is de voornaamste functie. Dit 
archief aanschouwelijk maken via permanente en tijdelijke 
tentoonstellingen is een belangrijke doelstelling. In een latere 
fase is ook het digitaal aanschouwelijk maken van de collectie 
een actiepunt. Het grootste deel van de collectie is immers niet 
voor een groot publiek bereikbaar

Pedagogische rondleidingen organiseren, aangepast aan de 
leeftijd van de bezoekers en aan het doelpubliek, vormt de 
kern van de dagelijkse werking. Deze worden grotendeels door 
vrijwilligers gegeven.

Andere activiteiten zijn de uitleningen voor pedagogische, di-
dactische en culturele doeleinden, ter beschikking stellen van 
vergelijkend studiemateriaal voor studenten, leerkrachten en 
onderzoekers ,informatie verschaffen over het onderwijs, over 
scholen, in historisch verband in het algemeen en in verband 
met het stedelijk onderwijs Gent in het bijzonder.Daarnaast 
worden informatieve contacten onderhouden en wordt samen-
gewerkt met andere instellingen waar mogelijk. In 2002 werd 
het archief van het Onderwijs stad Gent overgebracht naar het 
Stadsarchief en bleef de waardevolle onderwijscollectie en het 
didactisch materiaal onder het management van het door de 
Stad aangeduide personeel en van de v.z.w.

Het moderniseren van de museumuitrusting en hierdoor van 
het pedagogische aspect van het historisch archief en het ver-
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beteren van de presentatie van het tentoongestelde deel van de 
collectie verdient de nodige aandacht

Interactie tussen verschillende generaties mogelijk maken en 
bevorderen is eveneens een doelstelling.

Uitbreiding van het personeelsbestand zodat er naast het 
noodzakelijke behoud en beheer ook onderzoek kan gedaan 
worden op een aantal deelaspecten van de collectie en zodat de 
werking beter kan georganiseerd , bestendigd en verankerd 
worden binnen de stedelijke structuur is een noodzaak. Een 
uitbreiding van openingsuren zou toelaten een groter publiek 
te bereiken indien de personeelsproblematiek wordt opgelost.

De School van Toen heeft een vzw die een duidelijke stempel 
drukt op de werking. Deze vzw heeft in het verleden haar 
waarde meer dan bewezen. In de toekomst is een duidelijke 
samenwerking in nauw overleg met de beheerder noodzakelijk. 
Dit overleg zal geoptimaliseerd worden. 

Het uitwerken van een collectieplan is prioritair ook als men 
voor een erkenning door de provincie of Vlaamse gemeen-
schap zou gaan. Een dergelijke erkenning zou kunnen zorgen 
voor extra begeleiding en extra fondsen zodat de werking ge-
optimaliseerd kan worden.

In 2011 werd een aanvang gemaakt met systematisch overleg , 
werd de aansturing van de vrijwilligers verbeterd en werden 
initiatieven genomen om de collectie te ontsluiten via internet 
. Er wordt momenteel onderzocht hoe een collectieplan kan 
aangevat worden ,hoe de collectie wandplaten beter be-
schermd kan bewaard worden , hoe educatieve IT-toepassingen 
ontwikkeld kunnen worden voor het museumpubliek .De regi-
stratie van de collectie is intussen nagenoeg voltooid. Om het 
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30-jarig bestaan van de vzw te vieren werd een mooi geïllu-
streerde en degelijk gedocumenteerde biografie van de hand 
van Anneke Cocriamont over De School van Toen uitgegeven 
met stedelijke middelen.

Synergie en samenwerking

Strategisch plan Educatieve Diensten - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent 34



2012-2024

6.3 Schoolhoeve De Campagne

De Campagne wil als kinderboerderij kinderen en hun bege-
leiders een beeld geven van de verschillende facetten van het 
leven op de boerderij. Op 9 juni 1981 besliste de Stad Gent om 
de boerderij van het historisch landgoed De Campagne om te 
vormen tot een educatieve kinderboerderij die voor alle netten 
toegankelijk is. Toen de kinderboerderij opstartte werd voor de 
educatieve werking het grote paviljoen achteraan opgetrokken.

In 1989 werd de naam “kinderboerderij” vervangen door 
“schoolhoeve”. In 2002 fusioneerde de schoolhoeve met het 
Ecologisch Centrum “De Bosrand” van Gontrode. De officiële 
naam werd “Ecologisch Centrum en Schoolhoeve De Cam-
pagne”.

Om de kinderen op een leuke educatieve en speelse wijze ken-
nis te laten maken met het leven op de boerderij zijn er ver-
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schillende programma’s ontwikkeld voor kleuters en 1ste graad 
basisonderwijs.

Scholen kunnen kiezen uit activiteiten rond brood bakken, 
dieren verzorgen, werken op de boerderij of in de moestuin, 
wol verwerking , spinnen en weven, en er zijn ook educatieve 
natuurpaden.

De kinderen komen in contact met de dieren door ze te ver-
zorgen , te knuffelen , eten te geven. Dit maakt hen bewust van 
het belang van zorg en respect voor de natuur en dus ook voor 
hun leefomgeving. Voor de 2de graad basisonderwijs is er het 
moestuinproject waarin de kinderen leren hoe groenten groei-
en en verzorgd moeten worden en hoe een moestuin onder-
houden wordt.

Sinds 2011 wordt het aanbod voor de tweede graad basison-
derwijs verder uitgewerkt . Er werden nieuwe initiatieven ge-
nomen rond levend erfgoed, een nieuwe serre is in aanbouw , 
een masterplan wordt ontwikkeld voor de restauratie en ver-
nieuwing van de gebouwen en de omgeving , een nieuwe huis-
stijl wordt uitgewerkt en er wordt nu ook inhoudelijk samen-
gewerkt met de Wereld van Kina.

Jaarlijks komen meer dan 11.000 bezoekers in schoolverband 
naar de Campagne. Er zijn ook individuele bezoekers die voor-
al op woensdagnamiddag en tijdens de schoolvakanties langs-
komen . Elke derde zondag van de maand is de schoolhoeve 
eveneens open.

Er is ook een speeltuin voor de kleinsten. Er worden activitei-
ten georganiseerd voor de buurt , zoals een Halloweenspoken-
tocht, een Paasspel en de Opendeurdagen tijdens de Gentse 
Feesten met tal van activiteiten.
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7. De werkgroepen – bevindingen en aanbevelingen

7.1.Inleiding – de gevolgde werkwijze 

Om de werking van de Educatieve Diensten te analyseren en 
om voorstellen te doen om deze te optimaliseren werd in het 
kader van deze strategische denkoefening een aantal themati-
sche werkgroepen opgestart. Het doel van deze werkgroepen 
was het inventariseren van het huidige aanbod en een over-
zicht te maken van de werking , maar ook na te gaan wat kan 
aangevuld worden en op welke vlakken er nieuwe initiatieven 
kunnen genomen worden.

De groepen werden opgedeeld volgens een aantal hoofdthe-
ma’s zijnde promotie, educatieve werking, organisatie, veilig-
heid, museale werking en erfgoedbeheer en publiekswerking. 
Alle medewerkers werden uitgenodigd om op vrijwillige basis 
te participeren aan één of meerdere werkgroepen in functie 
van persoonlijke interesse en expertise. Een regiegroep werd 
samengesteld om de werkzaamheden op te volgen, te structu-
reren waar nodig en af te stemmen op elkaar.

Na inventarisering werd nagegaan wat nog ontbrak of wat ge-
optimaliseerd kon worden. Daaruit werden actiepunten gede-
finieerd. De actiepunten worden samengebracht, gegroepeerd 
per thema, in een apart hoofdstuk van deze nota .

De analyse leidde tot een groot aantal actiepunten. In sommige 
werkgroepen kwamen dezelfde of gelijkaardige actiepunten 
aan bod wat er op kan wijzen dat er een duidelijke nood ge-
percipieerd wordt om deze te realiseren. Binnen de regiegroep 
werd afgestemd en werd een timing gedefinieerd. De actiepun-
ten werden ook ingedeeld naar werkplek waar nodig en wer-
den naar prioriteit gerangschikt in de tijd. Actiepunten werden 
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opgelijst op korte termijn (1 tot 2 jaar) middellange termijn (3 
tot 4 jaar) of lange termijn (5 jaar en meer).

Ook werd nagekeken of er voor het realiseren ervan hulp van 
derden nodig zou zijn, wat de tijdsduur van realisatie kon 
beïnvloeden

De regiegroep formuleerde als sluitstuk op deze werkzaamhe-
den ook een SWOT-analyse en een toekomstvisie.

In deze analyses en in de strategische oefening werden de ac-
tiepunten van een eerder gedane CAF analyse (binnen De We-
reld van Kina , 2007-2009) eveneens opgenomen.

7.2. Conclusies en aanbevelingen van de werkgroep Promotie

7.2.1 Inleiding - scope van de werkzaamheden van de werk-
groep- definities

Elke dienst of onderneming moet zijn communicatie verzor-
gen, in het bijzonder naar zijn doelgroepen toe maar evenzeer 
naar alle maatschappelijke stakeholders rond de dienst toe. 
Promotie is een bijzonder belangrijk onderdeel van communi-
catie naar het maatschappelijke veld, naar het brede publiek en 
naar de doelgroepen toe. Het geheel van de acties die door een 
instelling of bedrijf ondernomen worden rond communicatie, 
noemt men de communicatiemix. 

Het verschil tussen communicatie en promotie is het werven-
de en mobiliserende karakter van promotie, daar waar com-
municatie eerder betrekking heeft op het zuiver informatieve 
en dus zakelijker is.

De werkgroep promotie boog zich enkel over het zuiver pro-
motionele. Communicatie, en in het bijzonder interne commu-
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nicatie naar de medewerkers toe, kwam aan bod in de werk-
groep organisatie.

Zoals voor communicatie in het algemeen, kan men ook voor 
promotie stellen dat een goede mix moet aanwezig zijn van 
corporate communicatie en van marketingcommunicatie. De 
corporate communicatie gaat over de identiteit van de instel-
ling, als geheel. Ze vertrekt vanuit de missie en benadrukt de 
centrale waarden en het gewenste imago van de instelling. 
Corporate communicatie gaat dus over de totale dienst en om-
vat de communicatie met alle instanties waarvan een organisa-
tie voor haar voortbestaan afhankelijk is. Ze vertrekt vanuit de 
missie van de dienst.

Door corporate communicatie worden meningen over een or-
ganisatie gevormd of kunnen ze bijgestuurd worden. Een dui-
delijk identificeerbare huisstijl kan een belangrijk instrument 
zijn van corporate communicatie. De belangrijkste doelgroe-
pen voor corporate communicatie zijn de overheid en de be-
leidsverantwoordelijken, de financiers, subsidiënten, publieke 
opinie en eigen medewerkers.

Marketing communicatie is het onderdeel van de communica-
tie dat gaat over producten en diensten van de instelling (of 
over merken van een bedrijf).

Vertaald naar de Educatieve Diensten toe, kan er dus gesteld 
worden dat een goede promotie zowel aandacht besteedt aan 
corporate identity, aan de identiteit van de diensten, aan hun 
missie, hun visie en centrale waarden, vanuit hun specificiteit, 
als aan marketing, aan de promotie van projecten en tentoon-
stellingen. 
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Het doel van de corporate communicatie is de dienst als geheel 
in een positief daglicht te stellen, dit van de marketing com-
municatie is promotie te maken rond concrete producten, ten-
toonstellingen, projecten. Een optimaal bereik van zowel de 
doelgroepen als het brede publiek is daarbij noodzakelijk .

Een goede corporate communication is een sterk onderschei-
dend instrument. Zij zorgt voor een goed onderscheid ten 
overstaan van andere organisaties op hetzelfde werkterrein 
(Benchmark). Een degelijk imago, een goede reputatie, is in de 
eerste plaats het resultaat van jarenlang kwaliteitsvol werk 
maar kan bevorderd worden door een goede corporate com-
munication. Dit werkt ook motiverend naar de eigen mede-
werkers toe.

Marketingcommunicatie is de algemene term voor alle externe 
promotie gericht op specifieke doelgroepen.

De belangrijkste doelgroepen voor marketingcommunicatie 
werden door de werkgroep publiekswerking gedefinieerd voor 
de educatieve diensten en komen uitgebreid aan bod in het 
tekstonderdeel over publiekswerking .

Uitgangspunt voor de promotie van onze Educatieve Diensten 
vormt uiteraard de missie, de centrale doelstellingen die daar-
uit afgeleid zijn en de waarden die de diensten wensen uit te 
dragen. Het vinden van de juiste combinatie van marketing en 
communicatie instrumenten om deze boodschap over te bren-
gen is de uitdaging. Ook dit is een vorm van synergie. Een 
gunstige beeldvorming over een organisatie is van wezenlijk 
belang. 
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Centrale bedoeling van onze promotie is een gunstige, onder-
scheidende en consistente identiteit van de Educatieve Dien-
sten over te dragen op een duidelijk herkenbare manier.

De promotie kan gevoerd worden op 5 verschillende niveaus:

• Promotie over de diensten heen, voor het geheel van de Edu-
catieve Diensten

• Promotie voor de diensten zelf, rond hun specificiteit en ei-
gen identiteit

• Promotie over de “corporate identity”: het gewenste imago 
• Marketingcommunicatie, promotie van concrete projecten, 

tentoonstellingen, diensten en producten naar specifieke 
doelgroepen toe

• Marketingcommunicatie gericht op het aanspreken van nieu-
we doelgroepen.

De werkgroep promotie heeft nagedacht over al deze aspecten. 
Ze heeft haar werkzaamheden in drie fasen georganiseerd . 
Eerst werd een inventarisatie gemaakt van alles wat we mo-
menteel doen op vlak van promotie, daarna werd vanuit de 
vaststelling welke kanalen we niet gebruiken nagedacht over 
wat we bijkomend zouden moeten doen, en aansluitend hierbij 
werd getracht een aantal actiepunten rond promotie te definië-
ren.

7.2.2  Inventarisatie – wat gebeurt momenteel op vlak van 

Promotie

1. Website:  alle diensten zijn aanwezig op de stedelijke websi-
te. De School van Toen en De wereld van Kina hebben een 
eigen website

2. Klassieke drukwerken: alle diensten gebruiken affiches, fol-
ders, leaflets.
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3. Adresbestanden van bezoekers systematisch bijhouden; be-
zoekers wordt gevraagd hun adres / mailadres na te laten 
indien ze dit wensen, ze kunnen dit ook doen via de website

4. Aanmaak en agendering persberichten voor wekelijkse 
persconferentie via Staf van het Departement Onderwijs en 
Opvoeding en de Dienst Communicatie. 

5. Officiële uitnodigingen via Dienst Protocol.
6. Evenementen: elke instelling tracht aanwezig te zijn en deel 

te nemen aan grotere evenementen door derden georgani-
seerd, organiseert eigen evenementen en tracht deel te ne-
men aan samenwerkingsinitiatieven op wijkniveau met 
buurtorganisaties. De Wereld van Kina neemt deel aan ge-
zamenlijke promotie-initiatieven van de Gentse Musea ( de-
partement Cultuur), aan erfgoed dag, monumentendag, mu-
seumnacht. Ook wordt al enkele jaren deelgenomen aan 
“Vlieg”, een zomerse promotieactie rond het stimuleren van 
museumbezoek bij kinderen. Sinds 2011 neemt Kina deel 
aan de Kindermuseumprijs , een wedstrijd voor het meest 
kindvriendelijke museum georganiseerd door Openbaar 
Kunstbezit Vlaanderen , en tijdens het tot stand komen van 
deze nota werd de wereld van Kina bekroond met de Kin-
dermuseumprijs voor Vlaanderen. Er worden in elke dien-
sten gadgets voorzien en te koop aangeboden in de muse-
umshops van wereld van Kina en De School van Toen.

7. Huisstijl: er is een huisstijl voor de wereld van Kina en voor 
De Campagne. Deze laatste wordt momenteel vernieuwd.

8. Er wordt getracht naar scholen toe extra promotie te voeren 
en informatie te verspreiden

9. Banners, vlaggen, panelen zijn ontwikkeld voor De Wereld 
van Kina

10.Géén betalende advertising wegens géén budget.
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11.Géén apart promotiebudget op de werkingsmiddelen van de 
instellingen.

7.2.3– Inventarisatie van de to do’s -wat zouden we bijko-
mend moeten voorzien om onze promotie te verbeteren? 

De werkgroep formuleerde een reeks nieuwe initiatieven als 
actiepunten. Alle actiepunten van alle werkgroepen worden 
thematisch gerangschikt en samengebracht onder hoofdstuk 9 
van deze strategische nota.

Samenvattend worden hier de belangrijkste inhoudelijke aan-
dachtspunten voor promotie opgesomd.

Promotie is een specialisme dat kennis en inzet vereist. Het 
lijkt noodzakelijk een fulltime stafmedewerker vrij te maken 
om rond promotie te werken. Onze centrale doelstelling van 
synergie indachtig is het de bedoeling dat deze persoon voor 
de drie diensten en de 4 werkplekken de promotie opvolgt en 
in overleg met een inhoudelijke werkgroep nieuwe onderwer-
pen uitwerkt. Het lijkt ook belangrijk een permanente werk-
groep promotie in het leven te roepen, als één van de mogelij-
ke organisatorische vertalingen van deze oefening naar de toe-
komstige organisatiestructuur, of in ieder geval deze thematiek 
systematisch aan bod te laten komen in inhoudelijk diensto-
verschrijdend overleg.

Gezien het belang van promotie en promotionele activiteiten 
verdient het aanbeveling hiervoor apart budget te reserveren 
op de werkingsmiddelen van de diensten. 

De opmaak van een gezamenlijk promotieplan over de dien-
sten heen en de inventarisatie van te gebruiken media en hoe 
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die dienen ingeschakeld te worden wordt best gestructureerd 
aangepakt.

Op de vraag welke boodschap we willen brengen en welk ima-
go we willen uitdragen geven de geformuleerde missie en visie 
een antwoord. Hieruit worden doelstellingen afgeleid die pro-
motioneel vertaald worden.

Van belang is, een goede communicatiemix te realiseren en 
naast een periodieke brede communicatie ook voldoende aan-
dacht te besteden aan opportuniteiten naar specifieke data, 
evenementen, media en speciale kenmerken van de diensten 
toe of gericht te communiceren naar welbepaalde doelgroepen 
indien specifieke thema’s dit vereisen.

Onze corporate communicatie en promotie dienen inhoudelijk 
correct weer te geven waarvoor we staan, dienen origineel te 
zijn, herkenbaar en kleurrijk .

Er wordt nagedacht over een gezamenlijk thematisch aanbod 
en de gezamenlijke promotie daarvan .

Daarnaast dient aandacht besteed te worden aan het uitwerken 
van gezamenlijke algemene introductiedrukwerkjes met sfeer-
beelden en contactgegevens van elke dienst en een algemeen 
infopakket over de Educatieve Diensten, overkoepelend. 

Er werd na grondige discussie geopteerd voor het niet uitwer-
ken van een gezamenlijke huisstijl voor de drie diensten sa-
men. Er zijn te veel nadelen aan verbonden. Dit kan immers 
een verlies aan identiteit in de hand werken, mogelijke verwar-
ring veroorzaken. Het aanbod van alle diensten samen is ook te 
uitgebreid en te gediversifieerd om dit te omvatten. Een geza-
menlijke huisstijl zou een te geringe herkenbaarheid als afzon-
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derlijke dienst met heel eigen geschiedenis, profiel en oor-
sprong in de hand werken.

Wel zal nagekeken worden hoe de huisstijl kan geactualiseerd 
worden voor De Campagne en voor De School van Toen, met 
inschakeling van externe deskundigheid en met steun van het 
Departement. 

Betreffende promotie via ICT dringen zich verschillende actie-
punten op die in detail opgelijst worden in hoofdstuk 9.

Tevens werden tal van voorstellen geformuleerd betreffende de 
bekendmaking van het aanbod van de Educatieve Diensten via 
verschillende kanalen. Al deze voorstellen werden opgenomen 
onder de actiepunten in hoofdstuk 9. Bijzondere promotionele 
initiatieven naar het eigen stedelijk onderwijs toe, naar de toe-
ristische sector toe, naar evenementen en studenten toe wor-
den opgesomd.

De verdere uitbouw van gerichte adresbestanden en specifieke 
media naar onderwijs toe wordt als belangrijk aanzien. Onder-
zoek van de aanmaak van een DVD-Blue Ray met sfeerbeelden 
en collectie-items zal worden onderzocht.

De inventarisatie van de tweede lijnspers lijkt mogelijkheden 
te bieden: special interest, lifestyle, in kaart brengen van  re-
dacteuren, freelancers,vakpers. Een analyse van bestaande me-
dia en mediumtypes hoort daar ook bij. De sociale media zijn 
een tool in snelle ontwikkeling. Media verschillen in bereik, in 
mate van communicatievermogen en in binding met de doel-
groep en met elk van die aspecten moet rekening gehouden 
worden. Criteria voor de selectie van media zijn, uiteraard in 
functie van het beschikbare budget, het bereik, de gewenste 
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contactfrequentie, het communicatievermogen en de specifieke 
interesses van de doelgroepen . 

7.3 Educatieve werking – bevindingen van de werkgroep

7.3.1 Educatie als kerntaak van de educatieve diensten - in-
leiding

In tegenstelling tot de Gentse kunstmusea zijn de Educatieve 
Diensten ontstaan op initiatief van het Gentse stedelijk on-
derwijs. Daarom is educatie op alle mogelijke vlakken nog 
steeds de kerntaak van de Educatieve Diensten. Dit vormt het 
fundamentele verschil met musea die deel uitmaken van het 
departement Cultuur die vanuit een collectie ontstaan zijn. In 
deze instellingen is educatieve werking een onderdeel van de 
publiekswerking en het doelgroepenbeleid, maar slechts een 
onderdeel van de totale publiekswerking. In de Educatieve 
Diensten van het departement Onderwijs en Opvoeding echter 
is dit echter de belangrijkste van de taken.

De Educatieve Diensten hebben aandacht voor een aantal be-
langrijke thema’s binnen educatieve werking waarrond gewerkt 
wordt.

Zo is er het spanningsveld tussen educatie en recreatie. Het is 
zaak een kwaliteitsvolle en sfeervolle combinatie van beide te 
maken. Educatie mag best aangenaam, speels en entertainend 
zijn.

Leren is breed, leren gebeurt levenslang, ook op informele 
momenten. De omgeving van onze diensten dient daartoe uit 
te nodigen en stimuli te geven. We doen dit door een duurza-
me, aangename, uitdagende, interactieve, stimulerende leerom-
geving uit te bouwen waarbij verwondering steeds centraal 
staat en nieuwsgierigheid geprikkeld wordt.
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We wensen voldoende ruimte in te bouwen voor experiment 
en innovatie in de educatieve werking. We willen ons aanbod 
regelmatig actualiseren en daarbij oog hebben voor nieuwe 
methodes .Het aanbod dient permanent inhoudelijk geëvalu-
eerd te worden.

Hieruit volgt automatisch het belang van een goede presentatie 
en van interactiviteit daarbij. 

Leren situeert zich zowel op vlak van kennis als op vlak van 
competenties, attitudes en vaardigheden. Het ontwikkelen van 
de 4 facetten dient evenwaardig uitgewerkt te worden in de di-
dactische werkvormen en educatieve methoden en pakketten . 
Leren gebeurt ook door het bezoek zélf, door te kijken, door te 
zoeken, door te doen.

7.3.2 Aanbod

De werkgroep rond educatieve werking heeft zich in detail ge-
bogen over volgende onderwerpen:

• Wat is het huidige aanbod, welke werkvormen zijn er nu? 
• Welke methoden hanteert men?
• Wat ontbreekt er in dit aanbod?
• Hoe kunnen we een inhoudelijke evaluatie maken van ons 

aanbod en welke criteria gaan wij daarbij hanteren?
• Het formuleren van concrete actiepunten. Kunnen we 

aanvullende, nieuwe educatieve werkmiddelen bedenken?

7.3.2.1 Inventarisatie van het huidige aanbod 

I. Het aanbod voor scholengroepen in de educatieve instel-
lingen
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Aanbod voor scholen in de wereld van Kina: het Huis

Qua leeftijd is het aanbod zeer breed. We bereiken in feite ie-
dereen, van kleuters tot en met zelfs hoger onderwijs, dit laat-
ste uiteraard eerder voor stages, onderzoeksopdrachten of the-
sissen.

Bij geleid bezoek door educatief personeel van het museum 
zijn er verschillende mogelijkheden: ofwel les plus taak, ofwel 
ontdekkingstocht in het museum ( interactieve tentoonstelling) 
met bespreking.

De gehanteerde methode is die van het onderwijsleergesprek 
aangepast aan de leeftijd.

De mate van interactiviteit hangt samen met het onderwerp, de 
zaal, de moeilijkheidsgraad of abstractie van het thema (bvb 
gesteenten en mineralen), de vraag van de leerkracht .Steeds 
wordt gestreefd naar maximale betrokkenheid van de groep .

Verder zijn er volgende mogelijkheden:

• Geleid bezoek door de leerkracht zelf
•  Vrij bezoek aan de hand van een speurtocht  -
• Vrij bezoek zonder speurtocht
• Workshops
• Filosoferen 
• Poëzieproject
• “Zapwandeling” doorheen het museum
• Idriss educatieve koffer, wordt gebruikt als aanvulling op 

de
• tentoonstelling Goede Minnaars
• Insectenkoffer, wordt door de leerkracht in de klas ge-

bruikt als teaser; bezoek aan het museum is noodzakelijk 
om de koffer optimaal te kunnen gebruiken.
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2° Aanbod voor scholen in De Wereld van Kina: de Tuin

Ook de Tuin heeft een breed doelpubliek, zowel kleuteronder-
wijs als lager en middelbaar onderwijs.

Ook hier zijn verschillende mogelijkheden voorhanden.

Geleid bezoek, al dan niet met werkblad, geleid bezoek door de 
leerkracht zélf, zowel in de tuin als in het museum, vrij bezoek, 
al dan niet aan de hand van een speurtocht behoren tot de 
mogelijkheden. Thema’s voor speurtochten worden aangepast 
aan het seizoen. Afhankelijk van het thema worden verschil-
lende werkvormen gehanteerd: onderwijsleergesprek, film, le-
vende collectie. Ook practica kunnen georganiseerd worden 
rond werken in de serre, bvb stekken van planten, of in de 
moestuin of broodbakken.

3° Aanbod voor scholen in de School van Toen

In de School van Toen is het educatieve aanbod gericht op la-
ger en secundair onderwijs. Het omvat gidsbeurten door het 
museumgebouw, er kan gewerkt worden met werkblaadjes en 
er worden inleefmomenten voorzien, rond de sfeer in de klas 
begin vorige eeuw. In voorbeeldlessen wordt ook ingegaan op 
thema’s zoals kinderarbeid of onderwijs tijdens de Eerste of 
Tweede Wereldoorlog, het dagelijks leven in de vorige eeuw… 
Er wordt gebruik gemaakt van onderwijsleergesprek, waarbij 
veel aandacht besteed wordt aan het leren verbanden leggen in 
historisch perspectief.

4° Aanbod voor scholen in De Campagne

In de Campagne richt men zich tot kleuteronderwijs en eerste 
en tweede graad basisonderwijs. Er worden bezoeken gebracht 
aan de boerderij onder begeleiding. Hierbij wordt ondermeer 

Synergie en samenwerking

Strategisch plan Educatieve Diensten - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent 49



2012-2024

aandacht geschonken aan het verzorgen van de dieren en aller-
lei doe-activiteiten rond boerderijwerk of werken in de moes-
tuin, wolverwerking of broodbakken. Er is een aanbod in halve 
dag - of in dagpakketten.

Er zijn ook uitgewerkte leerpaden waarvan de thematiek aan-
gepast is aan het seizoen. In het leerpad “Dappertje de 
Duif”wordt veel aandacht besteed aan het spelelement, het 
wordt ingeleid door educatieve medewerkers en door hen op-
gevolgd maar begeleid door de leerkracht of door natuurou-
ders. Er zijn stopplaatsen in het park waar onderwerpen in 
verband met de natuur worden meegegeven, bvb dieren in het 
bos, winterslaap, vogels … Extra materiaal kan meegegeven 
worden naar school. Het blijft te allen tijde mogelijk een niet-
begeleid bezoek aan de boerderij te brengen 

Boerderijkoffers kunnen ontleend worden door scholen

II. Het aanbod voor individuele bezoekers in de educatieve 
diensten

Het blijft ook steeds mogelijk als individueel bezoeker de edu-
catieve diensten aan te doen. 

1° In de wereld van Kina: Het Huis

zijn er zoektochten voorzien, evenals interactieve momenten in 
tentoonstellingen. Ook voor ondersteunend determineren kan 
men er terecht.Soms wordt gewerkt rond het thema “museum-
spotters”: jongeren werken een project uit in het museum op 
jaarbasis. Ook individuele bezoekers kunnen didactisch mate-
riaal uitlenen of hulp vragen bij schoolopdrachten.
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2° In de Wereld van Kina: De Tuin

Voor individuele bezoekers voorziet de Tuin van Kina informa-
tieve, gestuurde wandelingen, speurtochten in de tuin en in 
het museum maar ook praktijkstages.

3° In de School van Toen

In de School van Toen kan de individuele bezoeker terecht 
voor zoektochten voor kinderen, of voor vrij bezoek aan het 
museum. Oude spelen vormen een thema waar behoorlijk wat 
interesse voor bestaat . Occasioneel wordt gebruik gemaakt van 
de opzoekmogelijkheden voor thesissen. De fotocollectie kan 
geraadpleegd worden door de individuele bezoeker op aan-
vraag.

Uiteraard is ook raadpleging en uitlening van bronnenmateri-
aal mogelijk.

4° In de Campagne

Op de Campagne kunnen individuele bezoekers terecht voor 
zoektochten of naar aanleiding van specifieke activiteiten met 
gastsprekers bvb. Praktijkstages behoren er ook tot de moge-
lijkheden. Er wordt voor individuele bezoekers ook apart ma-
teriaal voorzien, zoals didactische panelen, brochures. Indivi-
duele bezoekers kunnen eveneens de knuffelweide bezoeken.

7.3.2.2 Wat ontbreekt in het aanbod?

In een tweede fase boog de werkgroep zich grondig over de 
vraag wat er nog ontbreekt, wat sterker kan beklemtoond wor-
den of waaraan nog meer aandacht kan besteed worden in het 
educatieve aanbod. 

Volgende aspecten werden besproken.
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Er worden te weinig mogelijkheden benut voor onderzoek 
rond het ontwikkelen van nieuwe educatieve pakketten. Occa-
sioneel werden voorstellen uitgewerkt in het kader van stage-
projecten, eindwerken of thesissen, maar veel materiaal blijft 
ongebruikt. Een aantal concepten die in het verleden werden 
uitgewerkt zullen herbekeken worden. Nieuwe contacten voor 
onderzoek hierrond zullen gelegd worden.

We willen ook mogelijkheden ontwikkelen om ons educatief 
aanbod te gaan presenteren in de scholen zelf, in de klas. Het 
ontwikkelen van leeftijdgebonden ambulante modules en pak-
ketten die in de klas kunnen voorgesteld en uitgevoerd worden 
dient te worden bekeken.

Voorstellen voor nieuwe workshops zullen onderzocht worden, 
innovatief denken en het experimenteren met en door leerlin-
gen wordt een belangrijk aandachtspunt in de toekomstige 
werking.

De organisatie van themaweken over de instellingen heen 
wordt voorgesteld. Het onderzoeken van de mogelijkheid om 
dagpakketten te ontwikkelen samen met de musea in de buurt 
kan eveneens nieuwe opportuniteiten genereren.

Partnerships met externe organisaties in educatieve projecten 
kunnen aanvullende mogelijkheden en alternatieve invalshoe-
ken bieden. Er worden nog meer samenwerkingsprojecten ge-
zocht met educatieve instellingen in en buiten onze stad.Ook 
de afstemming van het educatieve aanbod rond milieueducatie 
en cultuureducatie kan niet alleen overlappingen vermijden 
maar nieuwe kansen creëren.Vakoverschrijdend werken biedt 
nieuwe mogelijkheden. (milieu, klimaat, muziek, creatieve ex-
pressie, taal, poëzie filosoferen met kinderen, …) 
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Er wordt nagedacht over de mogelijkheid om collectieonder-
delen te verwerven of te voorzien die ook mogen gemanipu-
leerd worden.

Educatieve IT-toepassingen nog meer ontwikkelen, is een van 
de belangrijkste aandachtspunten voor de toekomst. Op dit 
terrein dient maximaal ingezet te worden. Alle aandacht dient 
tevens te gaan naar het zo ruim mogelijk voor het brede pu-
bliek toegankelijk maken via IT-toepassingen van geïnventari-
seerde collectieonderdelen en van de museumreserves. De 
websites van de diensten dienen zo interactief mogelijk te 
worden, om kinderen en jongeren alle kansen te geven om alle 
mogelijke vragen te stellen. Antwoorden op vaak gestelde vra-
gen en leuke weetjes kunnen er op gepubliceerd worden.

Het uitwisselen van kennis en know- how op verschillende 
vlakken wordt een belangrijk aandachtspunt. Er zal een over-
zicht gemaakt worden van de specifieke kennis die in de ver-
schillende instellingen aanwezig is. Het overleg met andere in-
stellingen zoals educatieve diensten van musea, botanische 
tuinen en onderwijscollecties kan heel waardevolle informatie 
opleveren die de kwaliteit van de werking zal verhogen.

Het zoeken naar samenwerkingsverbanden, o.a. door het nog 
beter betrekken van de buurt bij activiteiten in de educatieve 
dienst. Het uitbreiden van de educatieve werking met buurt- of 
stadswandelingen die thematisch inspelen op het aanbod bin-
nen de diensten is een kans. Per dienst worden kinderen en 
ouders uit de buurt betrokken door specifieke educatieve acti-
viteiten te ontwikkelen worden.
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7.3.2.3 Welke criteria kunnen we ontwikkelen om het educa-
tieve aanbod te evalueren?

De werkgroep besteedde grondige aandacht aan de noodzaak 
om het aanbod permanent op regelmatige basis te evalueren 
en bij te sturen, aan te passen of uit te breiden. De centrale 
vraag daarbij was het ontwikkelen van objectieve goed uitgeba-
lanceerde criteria, die voldoende specifiek, waar mogelijk 
meetbaar, realistisch en door iedereen aanvaard dienden te 
zijn. 

Tevens werd de vraag gesteld om, naast criteria voor de evalua-
tie van het aanbod, ook criteria te ontwikkelen om ideeën, con-
cepten of educatieve projecten te toetsen die zich nog in ont-
wikkelingsfase bevinden, om te beoordelen of een uitwerking 
ervan opportuun is of om deze waar nodig bij te sturen.

Het hanteren van evaluatiecriteria dient zowel een controle op 
de kwaliteit van het aanbod ( kwaliteitszorg) als een instrument 
voor zelfevaluatie van de instellingen en de educatieve teams te 
zijn. Ook tussentijdse evaluaties en evaluaties bij het beëindi-
gen van een project dienen hun plaats te krijgen in de organi-
satiecultuur.

Na grondige bespreking en eliminatie werden volgende criteria 
bij consensus ontwikkeld:

1. Is de doelgroep goed gedefinieerd?

Vanaf het begin dient de doelgroep duidelijk gedefinieerd te 
zijn . Evaluatie van het aanbod kan gebeuren door bevraging 
van de doelgroep, beantwoordt het aanbod aan de noden en 
verwachtingen ervan? Bijzondere aandacht dient uit te gaan 
naar kansengroepen. Of er voldoende wisselwerking is met de 
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vragen die door het werkveld aan de educatieve diensten wor-
den gesteld is een ander aspect van dit criterium.  

2. Wordt voldoende flexibiliteit in het aanbod aangebracht?
Wordt Sommige activiteiten kunnen ook een onverwachte dy-
namiek genereren of de belangstelling opwekken van andere 
groepen dan de oorspronkelijk beoogde doelgroep. Dit vereist 
een vorm van flexibiliteit door het aanpassen van het aanbod 
aan de noden van de nieuwe groepen.

3. ls er voldoend diversiteit in het aanbod?
Is het aanbod voldoende divers? Het aanbod moet een basis 
vinden in de kernvisie van onze diensten, in het inhoudelijke 
concept en in de missie en visie van de educatieve diensten. 
Heeft het aanbod een duidelijke identiteit die hieraan beant-
woordt?

4. Interactiviteit? Is het aanbod voldoende interactief?
Bevat het voldoende stimuli tot interactie? Een spelelement 
creëert mogelijkheden .Zijn er ook kijk- doe- en zoekopdrach-
ten? Zijn er voldoende workshops?

5. Is het aanbod pedagogisch voldoende breed?
Wordt er voldoende evenwicht gezocht tussen kennis en in-
zicht, ervaring en beleving, vaardigheden en attitudes? Het 
educatieve aanbod mag niet uitsluitend cognitief georiënteerd 
zijn. Is er voldoende aandacht voor nieuwe pedagogische tech-
nieken en methodes? Is er voldoende afstemming op ontwik-
kelingsdoelen en eindtermen? Stimuleert het aanbod verwon-
dering?

6. Stimuleert het aanbod verwondering? 
Stimuleert het nieuwsgierigheid en creativiteit?Is het voldoen-
de innovatief? Een gidsbeurt of lespakket dient niet alleen 
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leerrijk maar ook creatief en animerend te zijn. Multimediale 
technieken kunnen stimulerend werken.

7. Kwaliteit van de presentatie
Beantwoordt de vormgeving aan de vereisten? Is ze aangepast 
aan de leeftijdsgroep? Garandeert ze maximale toegankelijk-
heid? 

De wereld van Kina heeft een eigen huisstijl: er is bewust voor 
deze huisstijl gekozen omdat ze het museumconcept onder-
steunt: een hedendaags, kindvriendelijk, verwondering wek-
kend, mooi natuurwetenschappelijk museum zijn. De huisstijl 
dient als abstracte drager voor de omvangrijke collectie en is 
een bindende factor tussen Huis en Tuin. Voor De Campagne 
en De School van Toen zal nagegaan worden hoe een nieuwe 
huisstijl ontwikkeld kan worden.

Andere facetten voor het criterium kwaliteit van de presentatie 
zijn de samenhang tussen architectuur en concept. Beide moe-
ten samenvloeien zonder het gebouw en zijn architecturale 
waarde te verliezen.

Voor de presentatie van de collectie dient gekozen te worden 
voor een eenvoudige tijdloze uitstraling met veel zorg voor de 
bewaarfunctie en aandacht voor de juiste belichting. Enscene-
ring en scenografie zijn belangrijk en werken ondersteunend 
naar de museumbeleving toe. Presentatie is een voortdurend 
zoeken naar evenwicht, naar een plaatje dat klopt zowel inhou-
delijk als op vlak van materiaalkeuze en totaalconcept Relevan-
tie

8. Relevantie
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Is het educatieve aanbod aangepast aan recente ontwikkelin-
gen in de materie? Is het wetenschappelijk correct? Is het in-
houdelijk juist?

9. Voldoen de educatieve pakketten aan de eigen identiteit 
van de instellingen?

10.Is er voldoende mogelijkheid tot synergie tussen leeftijds-
groepen? 

De aangeboden educatieve projecten kunnen de dialoog over 
de bezoekersgeneraties heen stimuleren; bij het uitwerken van 
pakketten is intergenerationeel werken een belangrijke troef.

7.3.2.4 De actiepunten die we bepaald hebben voor onze 
educatieve werking worden in detail opgesomd onder hoofd-
stuk 9.

7.4. Werkgroep organisatie

7.4.1 Situering

De Educatieve Diensten hebben elk een eigen ontstaansge-
schiedenis en identiteit. Zij werden in een latere fase onder 
één noemer geplaatst. In een eerste fase gebeurde dit in 1996. 
Vanaf 2007 werd de naam “Educatieve Diensten” ingevoerd. 
Elke dienst en werkplek kampen met specifieke noden naar 
personeel, middelen en organisatie toe. De problematiek is 
echter vaak gelijklopend.

Een van de belangrijkste taken naar de toekomst toe is een be-
leid uittekenen waar de Educatieve Diensten als een eenheid 
fungeren terwijl er onderling een sterke synergie tot stand ge-
bracht wordt waardoor tekorten kunnen aangevuld worden. 
Hierdoor wordt een wederzijdse ondersteuning mogelijk en 
worden overlappingen voorkomen. Deze schaalvergroting zal 
voordelen genereren.
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De Educatieve Diensten als een eenheid laten functioneren 
met behoud van de eigenheid vraagt een duidelijke toekomst-
visie. Om deze visie te concretiseren worden er beleidslijnen 
uitgestippeld die vertaald worden in haalbare actiepunten. De 
werkgroep organisatie onderzocht hoe onze organisatie nog 
kan verbeterd worden door over de grenzen van de werkplek-
ken heen te kijken ,waar er op verschillende vlakken efficiënter 
kan gewerkt worden 

7.4.2. Synergie – principes

Samenwerking kan zich op verschillende vlakken afspelen, van 
thematische groepexposities in de verschillende diensten sa-
men over het delen van kennis en kunde tot het oplijsten van 
gemeenschappelijke taken, materiaal en procedures en het be-
kijken hoe dit gezamenlijk kan georganiseerd worden. Door 
dergelijke samenwerking zal budgettaire ruimte vrijkomen en 
komt tijd en mankracht vrij om het aanbod uit te breiden. 

De basisvoorwaarde voor een dergelijke meer doorgedreven 
samenwerking is dat er steeds uitgegaan wordt van de eigen 
identiteit van elke instelling en dat ondersteuning vanuit de 
ene werkplek voor een andere nooit de planning van de onder-
steunende werkplek zelf in het gedrang mag brengen.

Er wordt vanaf nu systematisch nagedacht over het uitwisselen 
van personeel, materiaal en vaardigheden, om piekperioden of 
perioden van verlaagde personeelsbezetting op te vangen of 
om gezamenlijke projecten uit te werken.

7.4.3. Intern en extern overleg

Door de geografische spreiding van de werkplekken, maar ook 
door de interne bedrijfscultuur van de diensten zelf, blijkt het 
nodig de communicatie te verbeteren. Dit is een eerste voor-
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waarde om een geïntegreerde werkomgeving en organisatiecul-
tuur tot stand te brengen. Door het gebrek aan communicatie 
of het niet efficiënt gebruiken van de verschillende communi-
catiekanalen ontstaan soms misverstanden, wordt er dubbel 
werk geleverd of gebeuren dingen soms niet. Betrokkenheid en 
draagvlak bij het personeel kunnen eveneens nog verhoogd 
worden door maximale openheid in communicatie te realise-
ren. 

Regelmatig en goed georganiseerd overleg is nodig. Dit overleg 
situeert zich op verschillende vlakken.

Enerzijds wordt binnen de werkplekken de nood gepercipi-
eerd aan méér en beter gestructureerd teamoverleg. Ook een 
regelmatig overleg en besluitvorming tussen de Educatieve 
Diensten onderling is nodig.

Overleg met externe organisaties binnen en buiten de stads-
diensten is ook een belangrijk aspect dat de werking van de 
educatieve diensten of een deel ervan kan bepalen. In De We-
reld van Kina werd in het najaar van 2011 een systematisch in-
tern teamoverleg opgestart, zowel voor de tuin als voor het 
huis. De deelnemers aan deze vergaderingen variëren naarge-
lang wat er op de agenda staat. Een dergelijke variatie naar 
deelnemers toe is een belangrijk sociaal signaal naar de mede-
werkers. Iedereen kan wanneer nodig participeren en er ont-
staat geen “ elite” binnen het personeel. De verslagen van deze 
vergaderingen worden naar alle personeelsleden doorgestuurd 
die er op hun beurt op kunnen reageren naar de algemene di-
recteur toe of naar de leidinggevende van de instelling toe. 

Van een overleg tussen de verschillende Educatieve Diensten 
wordt momenteel werk gemaakt. De verschillende leidingge-
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venden en afhankelijk van de agenda een aantal medewerkers 
zullen op geregelde basis samenkomen. Door dit overleg kan 
er een globaal beleid uitgetekend worden. Dit overleg kan 
groeien uit de regiegroep die deze oefening heeft begeleid. 
Ook de invoering van algemene infomomenten met al het per-
soneel is een belangrijke stap in het op elkaar afstemmen van 
de werking. Dergelijke infomomenten werden al georganiseerd 
rond deze oefening. Op sleutelmomenten in een werkingsjaar 
of schooljaar zullen ze verder gezet worden , ook rond andere 
thema’s. De voordelen van dergelijk overleg situeren zich op 
verschillende vlakken: het gezamenlijk uitwerken van projec-
ten, het opmaken van een gezamenlijke planning, het voorzien 
van versterking op cruciale momenten, het opmaken van be-
langrijke dossiers in gezamenlijk overleg e.a. 

7.4.4. Organisatorische aspecten in verband met personeel

Omdat alle personeelsleden van de Educatieve Diensten met 
publiek in contact komen is een degelijke briefing over de “ 
do’s and dont’s” heel belangrijk. 

Het onthaal en de opvang van nieuwe personeelsleden ver-
dient extra aandacht omdat hier de fundamenten gelegd wor-
den voor de toekomstige werking. Het onthaal bestaat uit een 
informatie pakket, een rondleiding in de instellingen, het voor-
stellen van de medewerkers en het situeren van de werkplek 
binnen de Educatieve Diensten, het departement en de struc-
tuur van de stedelijke organisatie. Op langere termijn is het de 
bedoeling dat elk (nieuw) personeelslid kennis maakt met elke 
werkplek van de Educatieve Diensten. Het is ook belangrijk 
dat nieuwe medewerkers een degelijk informatiepakket krijgen 
dat bestaat uit het beleidsplan, de planning, taakomschrijving, 
interne afspraken, huishoudelijk reglement, procedures bij 
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ziekte, ... Dit pakket kan ook gebruikt worden als back-up voor 
de personeelsleden die al langer in dienst zijn. De briefing van 
nieuwe personeelsleden en in het bijzonder van onthaalmede-
werkers en erfgoedbewakers naar de omgang met het publiek 
toe wordt geoptimaliseerd en het volgen van vorming over deze 
thematiek wordt aangemoedigd. 

Het op regelmatige basis informeren van alle medewerkers en 
in het bijzonder van de onthaalmedewerkers over nieuwe pro-
jecten, activiteiten of andere onderwerpen is heel belangrijk en 
verhoogt de betrokkenheid en verbetert de communicatie naar 
het publiek. 

Om de werking van de Educatieve Diensten een continu ka-
rakter te geven is een afstemmen van de interne organisatie 
van de personeelsbezetting prioritair. De regeling van het jaar-
lijkse verlof en het opnemen van vrije dagen wordt onderling 
afgesproken en door een verantwoordelijke gecoördineerd. 
Permanentie tijdens schoolvakanties en weekends dienen goed 
te worden gepland. Om eventuele noodsituaties of tijdelijke 
piekperiodes of personeelstekorten op te vangen zal het moge-
lijk worden dat personeelsleden op verschillende werkplekken 
worden ingezet.

Een aantal voorbeelden werden het voorbije anderhalf jaar al 
gerealiseerd. Noodzakelijke voorwaarde is dat dergelijke bij-
stand geen problemen oplevert voor de werkplanning in de 
werkplek van oorsprong en uiteraard op vrijwillige basis ge-
beurt.

7.4.5 Mogelijkheden op vlak van materiaal en logistiek

De Educatieve Diensten hebben, ondanks het feit dat zij onder 
dezelfde noemer ressorteren, tot op heden altijd vrij onafhan-
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kelijk van elkaar gewerkt. Het resultaat hiervan is dat er niet 
altijd  duidelijk zicht is op wat er in de verschillende werk-
plekken zowel aan materiaal als aan kennis in huis is ,en dat 
daar niet systematisch gebruik van gemaakt wordt. Een dege-
lijke inventarisering van de aanwezige materialen is dan ook 
een belangrijke stap. Hierdoor kan in de toekomst het aan-
koopbeleid efficiënter en kostenbesparend georganiseerd wor-
den. Als gevolg van een dergelijke inventarisatie kan ook een 
uitleenbeleid tussen de verschillende werkplekken uitgewerkt 
worden. Met dezelfde doelstelling kan contact genomen wor-
den met andere stadsdiensten. Ook transport kan in weder-
zijdse samenwerking georganiseerd worden.

7.4.6. Delen van knowhow, delen van kennis en kunde

Het aanmoedigen van de samenwerking tussen de verschillen-
de werkplekken op inhoudelijk vlak is een belangrijk actie-
punt. Door het delen van kennis en kunde kan een heel be-
langrijke synergie ontstaan die krachtig zal doorwerken in de 
verschillende facetten van de werking van de Educatieve Dien-
sten.

Er kan op verschillende vlakken aan uitwisseling van kennis 
gedaan worden. Dit kan op het vlak van het uitwerken van 
concepten rond educatie en lespakketten rond de inhoud van 
tentoonstellingen, rond het inrichten van evenementen of het 
deelnemen aan activiteiten door derden georganiseerd, rond 
de uitwisseling van specifieke gespecialiseerde kennis van per-
soneelsleden zoals deze van graficus, technisch medewerker 
elektriciteit en schrijnwerk, tuinier, gespecialiseerde knowhow 
rond collectiebeheer, ICT, grafische vormgeving, decoratie. 

Om het delen van kennis te optimaliseren dient een inventaris 
gemaakt te worden van gespecialiseerde kennis en specifieke 
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vaardigheden die in huis aanwezig zijn. Het is één van de troe-
ven van de Educatieve Diensten dat véél bijzondere kennis bij 
de medewerkers aanwezig is. Daarnaast kan er ook een “no-
den”-lijst opgemaakt worden. Door het naast elkaar leggen van 
deze inventarissen kan op korte termijn uitwisseling gereali-
seerd worden. Dit neemt niet weg dat bij extra werk of voor 
opdrachten die zeer gespecialiseerd zijn de taken kunnen uit-
besteed worden in functie van de beschikbare middelen.

7.4.7. Thematische samenwerking

Naast een logistieke samenwerking is ook een afstemming van 
de inhoudelijke werking van de verschillende werkplekken een 
belangrijk actiepunt. Er kan op verschillende niveaus gewerkt 
worden. Het uitwerken van eenzelfde thema op verschillende 
werkplekken is maar één aspect hiervan. Er zal vanaf nu sys-
tematisch nagedacht worden over thema’s waarrond men kan 
samenwerken omdat ze in elk van de instellingen aanwezig zijn 
of aan bod komen. Een andere mogelijkheid is het creëren van 
een ontwerpcel die nadenkt over vormgeving en promotie voor 
de 4 werkplekken. Door een zorgvuldige planning en her-
schikking van het takenpakket kan deze cel zich concentreren 
op vormgevend werk voor de vier werkplekken.

7.4.8 Organisatorische noden op vlak van personeelsformatie

Het personeel van de Educatieve Diensten is tewerkgesteld in 
een veelheid van stelsels en statuten. Belangrijk aspect is het 
verschillende statuut voor stadspersoneel en voor onder-
wijspersoneel.

De pensionering van de babyboomers en de personeelstekor-
ten die daardoor ontstaan zullen een belangrijke uitdaging 
worden voor het personeelsbeheer in de volgende jaren. Ook 
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de verschillende statuten en het aanpassen van de personeels-
formatie aan de actuele noden in de werking zijn belangrijke 
actiepunten die met overleg en inspraak ingevuld moeten wor-
den. In ‘De School van Toen’ is er bijvoorbeeld zelfs geen ka-
der. 

Er moet bij beleid en inrichtende macht draagvlak gecreëerd 
worden zodat aan de noden kan geremedieerd worden, on-
danks de moeilijke toestand van de noodzakelijke besparingen 
in onze stedelijke organisatie. Soms doet zich door de verschil-
lende vormen van tijdskrediet een acuut personeelstekort voor. 
Dit kan ondervangen worden door het vervangen van deeltijd-
se krachten en pensioneringen. Helaas is dit in de praktijk 
moeilijk realiseerbaar door de stadsbrede context van beperkte 
middelen.

De prioritaire noden binnen de Educatieve Diensten:

• Aanvankelijk waren er twee fulltime onthaalbedienden in 
De Wereld van Kina tekort. Door aanvulling en vervanging 
kon dit tekort inmiddels gereduceerd worden tot 1 full-
time equivalent.

• Er is permanent nood aan een bijkomende educatieve 
kracht in de Wereld van Kina om nieuwe educatieve pak-
ketten aan te maken en nieuwe concepten te ontwikkelen. 

• Een extra administratieve kracht is nodig voor de School 
van Toen .

• Een uitbreiding van opdracht tot fulltime is nodig voor de 
administratieve medewerkster van De Campagne.

• Zowel voor De Campagne als voor de Tuin van Kina is er 
nood aan een tweede gekwalificeerde tuinier.

• Gezien de nakende pensionering van verschillende mede-
werkers dringt een anticiperende planning voor vervan-
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ging zich op. Er moet zeker uitgekeken worden naar een 
administratieve medewerker gespecialiseerd in financiële 
administratie en overheidsopdrachten.

•  Voor de School van Toen is er dringend nood aan een bij-
komende medewerker niveau B, voor de organisatie van 
de activiteiten, voor het dagelijks beheer van de instelling 
en voor de aansturing en coaching van de vrijwilligers en 
het collectiebeheer.

• Voor de opmaak van een beheersplan voor de botanische 
tuin van de Wereld van Kina – de Tuin is de aanwerving 
van een bioloog- plantkundige opportuun.

• tenslotte kan gesteld worden dat er behoefte is aan de mo-
gelijkheid om op projectbasis, voor tijdelijke projecten en 
tentoonstellingen,  tijdelijke educatieve medewerkers aan 
te werven.

7.4.9 Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk heeft op de vier werkplekken van de Educa-
tieve Diensten een lange traditie. Vrijwilligers zijn of aangele-
verd door de vzw’s die rond de diensten actief zijn of komen 
via organisaties uit het sociale middenveld of het buurtwerk de 
werking versterken.

Uit bronnenonderzoek rond dit onderwerp kwamen twee dui-
delijke krachtlijnen naar boven. De vrijwilliger anno 2012 heeft 
een heel andere benadering van zijn/haar inzet en engagement 
dan vroeger. En de Wetgever komt eveneens tussen. Er is 
noodzaak om vrijwilligerswerk professioneler te omkaderen en 
organiseren dan voorheen. De vrijwillige tijdsbesteding is be-
perkt in duur en voor het engagement “hoort” wat. Er wordt 
een zekere return van de organisatie verwacht.
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Voor de Educatieve Diensten wordt het concreter formuleren 
van de vrijwilligerstaken een noodzaak. Ook het gerichter om-
schrijven van de verwachte competenties van de vrijwilliger is 
aan te raden. Vooraf de wederzijdse verwachtingen uitklaren en 
rechten en plichten vast leggen kunnen alleen bijdragen tot 
een kwalitatief betere inzet van vrijwilligers. Duidelijke taak-
omschrijvingen, inhoudelijk overleg en degelijke aansturing 
zijn noodzakelijk. 

Sinds een paar jaar is een Vrijwilligerswet van kracht. Deze 
schetst zowel rechten en plichten van de organisatie als van de 
vrijwilliger. Voor de Educatieve Diensten is een modelovereen-
komst opgesteld die aan de wettelijke criteria voldoet en is er 
een aanzet tot afsprakennota voor vrijwilligers van toepassing. 
Beide behoeven actualisering. Voor De School van Toen dient 
een gedetailleerde taakverdeling uitgeschreven te worden voor 
de vrijwilligers.

Een belangrijk aandachtspunt blijft de verzekeringsplicht van 
de organisatie die met vrijwilligers werkt. De Educatieve Dien-
sten dienen uiteraard de nodige tijd en energie vrij te maken 
om deze vrijwilligers zo goed mogelijk te begeleiden. Ander-
zijds kan het niet de bedoeling zijn dat vrijwilligerswerk ge-
bruikt wordt om personeelstekorten op te vangen 

7.4.10 Stages 

De Educatieve Diensten vormen een interessant werkterrein 
voor stagiairs van de lerarenopleidingen. Het samenwerken 
met Hogescholen en Universiteiten op dit vlak biedt ook kan-
sen om de inhoudelijke werking van de diensten zelf te verbe-
teren , door stagiairs nieuwe pedagogische technieken en pro-
jecten te laten uitwerken en de good practices of interessante 
thema’s later te integreren in de werking.
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Er is evenwel méér . Eén van de centrale doelstellingen van het 
Departement die wij in onze werking concreet gestalte geven , 
de idee “brede school” , houdt ook in dat er extra aandacht be-
steed wordt aan ervaring , praktijkgericht onderwijs , werk-
plekleren. De educatieve diensten willen daar op korte termijn 
nog meer aandacht aan besteden door samenwerkingsprojec-
ten op te zetten met het stedelijke net of andere netten waar 
mogelijk. Het afgelopen jaar werden al verschillende initiatie-
ven gerealiseerd op vlak van praktijkstages en werkplekleren. 
Daarnaast bieden de educatieve diensten specifieke stage mo-
gelijkheden voor specifieke opleidingen op vlak van weten-
schappelijk onderzoek : Dierengeneeskunde en Plantkunde 
zijn twee voorbeelden.

7.4.11 Sociale en therapeutische tewerkstelling 

De Educatieve Diensten bieden ook kansen voor de tewerk-
stelling van personen met een fysische of mentale handicap . 
Het dagelijks onderhoud van de kinderboerderij of van de Tuin 
van Kina is een aangepaste werkplek voor dergelijke projecten 
. In een rustige en groene omgeving kunnen ook deze mensen 
bij ons terecht. Op beide werkplekken bestaat reeds geruime 
tijd een aangepaste werking op dit vlak.

De medewerkers van de Educatieve Diensten geven blijk van 
veel aanpassingsvermogen en staan zeer zeker open voor der-
gelijke therapeutische tewerkstelling. Randvoorwaarde voor 
een optimaal verloop is, gegeven de context van beperkte mid-
delen en aantallen mensen, dat er tijd en ruimte kan vrijge-
maakt worden voor voldoende begeleiding.
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7.5. Bevindingen van de Werkgroep Veiligheid

De werkgroep veiligheid was sterk praktijkgericht. Er werd 
grondig nagegaan wat in de huidige situatie al voorzien is op 
vlak van veiligheidsbeleid in de werkplekken. Er werd geïnven-
tariseerd welke maatregelen, afspraken, scenario’s en nood-
plannen al aanwezig zijn.

Vervolgens werd via risicoanalyse nagegaan met welke factoren 
en aspecten we rekening moeten houden wanneer we systema-
tisch aan veiligheidsbeleid in onze instellingen willen doen. 
Tevens werd nagedacht over wat nog ontbreekt en werden op 
basis van die overwegingen actiepunten gedefinieerd, die op-
genomen werden in het overzicht onder deel 9 van dit strate-
gisch plan.

7.5.1-Inventarisatie : wat is er op dit ogenblik aanwezig op 
valk van veiligheidsmaatregelen in de educatieve diensten?

I. Schoolhoeve De Campagne

• inbraakalarm
• veiligheidssignalisatie
• blusmiddelen
• rookmelder in het atelier.
• nog geen uitgewerkt evacuatieplan en er zijn ook nog geen 

oefeningen gehouden. 
• nog geen concrete actiesteekkaarten voor de medewerkers 

in functie van specifieke risico’s of voorvallen.

II. De Wereld van Kina - de Tuin

• inbraakalarm
• veiligheidssignalisatie
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• informatie voorhanden voor het personeel , maar deze kan 
geactualiseerd worden 

• blusmiddelen aanwezig
• nog geen uitgewerkt noodplan en evacuatieoefeningen 

werden eveneens nog niet gehouden

III. De Wereld van Kina - het Huis

• inbraakalarm
• brandalarm
• signalisatie aanwezig en afgebakende evacuatiewegen 
• blusmiddelen
• ontwerp evacuatieplan 
• richtlijnen voor het personeel 
• evacuatieoefeningen werden nog niet gehouden

IV. De School van Toen

• inbraakalarm
• veiligheidsignalisatie en evacuatiewege
• nooduitgangen en brandtrap
• blusmiddelen
• noodplan of evacuatieplan is er niet, evacuatieoefeningen 

werden nog niet gehouden.

7.5.2 Met welke aspecten dienen we rekening te houden in-
dien we het veiligheidsbeleid in onze instellingen willen ver-
beteren en uitbouwen? 

Er dient op systematische wijze dient nagegaan te worden wel-
ke maatregelen zich opdringen op vlak van infrastructuur, in-
zake de gebouwen. Hiervoor kunnen de jaarlijkse verslagen 
van de Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk 
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als inspiratiebron dienen. Noodzakelijke infrastructuurwerken 
zullen aangevraagd worden bij het Departement Facility Ma-
nagement.

Zo zal onder andere nagegaan worden of en waar er branddeu-
ren noodzakelijk zijn, of rookluiken en aanvullende rookmel-
ders dienen aangebracht te worden, of de noodverlichting in 
goede staat verkeert en voldoende aanwezig is. Er zal ook zorg-
vuldig nagekeken worden of er aanvullende of specifieke maat-
regelen nodig zijn voor ateliers en op vlak van stockage van 
materiaal en of er een sleutelplan is.

In elk van onze instellingen is veiligheid van het publiek de be-
langrijkste prioriteit. Grondig uitgewerkte noodplannen, 
draaiboeken met actiesteekkaarten en grondige briefings van 
het personeel zullen systematisch uitgewerkt worden. Specifiek 
rond de veiligheid van kleine kinderen zal een aparte risico-
analyse gemaakt worden voor de Tuin en de Campagne. 

Naar het personeel toe zal werk gemaakt worden van geactuali-
seerde richtlijnen, actiesteekkaarten en briefings. Specifiek 
rond het werken met dieren zal nagegaan worden of er nog 
bijkomende maatregelen nodig zijn. Er zal algemeen nagegaan 
worden of de beveiliging van de collecties nog specifieke maat-
regelen vraagt. 

We vinden dat we ook moeten proberen een omgevingsanalyse 
te maken naar specifieke veiligheidsaspecten toe, bvb vanda-
lisme, verkeersveiligheid, busvervoer van kinderen, beveiliging 
buiten de openingsuren. De opportuniteit en de budgettaire 
mogelijkheid van cameratoezicht zal bestudeerd worden.

Tenslotte willen we veiligheidsbeleid tot een structureel on-
derdeel en een permanent agendapunt te maken van teamover-
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leg. De werkgroep veiligheid zal verder gezet worden en op re-
gelmatige basis samenkomen rond concrete actiepunten of 
problemen.

7.6. Werkgroep museale werking, collectie- en erfgoedbeheer

7.6.1. Inleiding – scope van de werkgroep

Zoals al eerder aangehaald werd, is het behoud en beheer van 
het erfgoed (zowel naar collectie toe als naar de sites waarin de 
Educatieve Diensten gehuisvest zijn toe , maar ook naar imma-
terieel erfgoed toe) één van de belangrijkste pijlers van de 
Educatieve Diensten. 

Bij de Educatieve Diensten zijn er twee instellingen die deze 
opdracht ook heel specifiek in hun takenpakket hebben. Zowel 
De Wereld van Kina als De School van Toen hebben een be-
langrijke museale functie en uitgebreide collectie.

Ook Schoolhoeve De Campagne kan in de toekomst aandacht 
hebben voor de uitbouw van een eigen collectie door samen te 
werken met de Stichting Levend Erfgoed rond oude inheemse 
met uitsterven bedreigde boerderijdieren en door de aanwezi-
ge collectie oud landbouwgereedschap in goede omstandighe-
den te exposeren. De Tuin van Kina heeft aandacht voor zeld-
zame plantenvariëteiten, als bijzonder onderdeel van collectie-
beheer. 

De museale functies zijn duidelijk gedefinieerd en omvatten 
verschillende terreinen. Steeds staat het beheer, het behoud en 
het ontsluiten van de collectie centraal.

7.6.2. Museale functies

Een museum heeft vier inhoudelijke functies naast de ma-
nagementfunctie:
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• Het verwerven en verzamelen van collectie.
• Deze collectie in optimale opstandigheden bewaren en 

beheren. 
• Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het 

publiceren van de resultaten hiervan. 
• Het ontsluiten van de collectie en het presenteren onder 

verschillende vormen (tentoonstellingen, digitale ontslui-
ting, ontlening).

Aandacht voor elk van deze functies is van groot belang. De 
Wereld van Kina krijgt als regionaal erkend museum een groot 
deel van haar werkingsmiddelen dankzij de zorg en aandacht 
voor het optimaliseren van deze functies. Hierop wordt door 
de bevoegde overheden nauwlettend toegezien. Zo wordt er op 
gezette tijden verslag uitgebracht over de werking van het mu-
seum en worden er ook regelmatig controlebezoeken gebracht. 
In de toekomst zou de School van Toen zich kunnen engageren 
voor een dergelijke erkenning en zo de nodige ademruimte 
krijgen om de werking te optimaliseren. Vooraleer dergelijk 
initiatief kan overwogen worden zijn echter bijkomende inves-
teringen in personeel en infrastructuur noodzakelijk.

7.6.2.1. Verwerven - Verzamelen - Registratie

De collecties die zich in De Wereld van Kina en De School van 
Toen bevinden zijn heel divers. Het verwerven ervan is op ver-
schillende manieren gebeurd, door schenkingen, aankopen en 
permanente bruikleen. 

Een eerste vereiste om een evenwichtige collectie op te bou-
wen is het vastleggen van een collectieplan waarin de collectie 
of delen ervan duidelijk afgebakend worden en waarin vastge-
legd wordt waar de tekorten zijn en op basis van welke criteria 
het verwerven van aanvullende objecten gebeurt, voor welke 
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deelcollecties er verdere uitbreiding voorzien wordt en welke 
stukken er eventueel afgestoten kunnen worden.

Elk object dat zich in een collectie bevindt wordt op een uni-
forme manier geregistreerd. Deze registratie is internationaal 
vastgelegd in de zogenaamde CIDOC-regels. Hierin wordt 
vastgelegd welke basisinformatie er van een object moet aan-
wezig zijn.

In De Wereld van Kina is er een collectieplan en een registra-
tiestappenplan. De registratie van de collectie gebeurt in Adlib 
en is bijna volledig (wandplaten 100%, etnografische collectie 
100%, gesteenten en mineralen 95%, vogels, insecten, schelpen, 
…grotendeels geïnventariseerd, nog niet allemaal 
gefotografeerd).Adlib Museum is het speciaal ontwikkelde 
softwarepakket voor professioneel collectiemanagement in 
musea.

In De School van Toen is de registratie van de collectie ook al 
volop bezig. De collectie Wiskunde –didactiek is voor 100% ge-
registreerd, de collectie medailles voor 50%, wandplaten voor 
75%, de registratie van boeken en handwerken is volop bezig.

Een deel van de registratie van collectie van De School van 
Toen is in een eigen registratieproject verwerkt. Dit is een 
kindvriendelijk programma dat op de eigen website kan ge-
bruikt worden, maar het zou optimaal zijn moest deze collectie 
ook geconverteerd kunnen worden in Adlib Museum.Via 
MovE, een samenwerkingsverband van de musea in Oost-
Vlaanderen waarbij de Provincie ook ondersteunend optreedt, 
kan de collectie op digitale wijze ontsloten worden voor een 
groter publiek. Dit impliceert dat de collectie geregistreerd is, 
beschreven en gefotografeerd. 
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Registratie volgens een gestandaardiseerd plan heeft alleen 
maar voordelen. Men krijgt een zicht op de leemtes in de col-
lectie zodat het aankoopbeleid en het afstotingsbeleid hierop 
kan afgestemd worden. Dit kan in een verdere fase leiden tot 
heel gericht wetenschappelijk onderzoek en publicatie hiervan. 
Tentoonstellingen kunnen op basis van de registratie gemaakt 
worden zonder dat de collectie zelf moet uitgehaald worden. 
Ook in het kader van een veiligheidsplan is een goede registra-
tie de vertrekbasis. 

Omdat een groot deel van de collectie zich in depot bevindt en 
niet voor het grote publiek toegankelijk is wordt een digitale 
ontsluiting aangeraden. In De Wereld van Kina zit 90% van de 
collectie in depot, 10% van de collectie is tentoongesteld 
(wandplaten, etnografische collectie 100% in depot). In de 
School van Toen bevindt 80 % van de collectie wandplaten en 
het integrale archief en de bibliotheek zich in depot.

7.6.2.2. Bewaren/ Beheren

Het bewaren en beheren van een collectie brengt de nodige 
verantwoordelijkheid met zich mee. Een collectie bevat na ver-
loop van tijd stukken die onvervangbaar zijn.

Het bewaren van een collectie in optimale omstandigheden 
vraagt een goede kennis over de aard van de verschillende 
deelcollecties. Ieder object vraagt een eigen specifieke benade-
ring. Om de collectie kwalitatief te conserveren moet er met 
een aantal factoren rekening gehouden worden. De Wereld van 
Kina heeft in het verleden hiervoor hulp gekregen via de mu-
seumconsulenten van de provincie Oost-Vlaanderen. De 
School van Toen heeft eveneens advies ingewonnen via de mu-
seumconsulenten van de provincie.
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Om een collectie kwalitatief te conserveren moet er onder-
meer. rekening gehouden worden met volgende factoren: 
luchtvochtigheid (digitaal te meten), schimmels, ongedierte, 
licht, temperatuur en klimaatsbeheersing in het algemeen.

Het behoud en beheer van een collectie moet een constant 
aandachtspunt zijn waarvoor de nodige middelen en expertise 
vrij gemaakt worden. Een collectie is generatieoverschrijdend. 
We bewaren ze voor toekomstige generaties. Daarom is het ook 
belangrijk dat in de toekomst voldoende budget voorzien blijft 
voor oordeelkundig collectiebeheer.

Welke criteria kunnen we hanteren voor verwerving en afsto-
ting? De thematisch- inhoudelijke afbakening van de collectie 
vormt steeds het uitgangspunt. De historische waarde en de 
zeldzaamheid van een object zijn prioritaire criteria. Hierbij 
verdient het aanbeveling oog te hebben voor het aspect dat wat 
recent is, in de toekomst historisch belangrijk kan worden . Dit 
criterium dient vorm te krijgen in inhoudelijk overleg binnen 
het team.Tenslotte zijn er praktisch-organisatorische criteria 
zoals beschikbare ruimte,staat van het object, uniciteit ervan, 
zijn er dubbels of niet, en wat zijn de tekorten in de collectie.

7.6.2.3. Wetenschappelijk onderzoek – publicaties

Een collectie heeft pas waarde als ze onderzocht en beschreven 
is. Daarom is dit ook een van de pijlers van de museumwer-
king. Het wetenschappelijk onderzoek kan zich op verschillen-
de vlakken situeren. De collectie kan als een referentie ge-
bruikt worden voor andere collecties op andere locaties. De ar-
tefactenverzameling van De Wereld van Kina kan als referentie 
dienen voor gelijkaardige collecties. Hiervoor is verder onder-
zoek en samenwerking nodig met de afdeling archeologie van 
de UGent. 

Synergie en samenwerking

Strategisch plan Educatieve Diensten - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent 75



2012-2024

Sommige delen van de collectie vereisen een zeer specifieke en 
gespecialiseerde vakkennis. Een samenwerking met universi-
teiten ligt daarom voor de hand. Oplijsten van mogelijke the-
sisonderwerpen en bekendmaken ervan kan een aanknopings-
punt zijn om wetenschappelijk onderzoek te stimuleren. Pas 
als de nodige basisinformatie aanwezig is kan de stap naar de 
wetenschappelijke vorsers gezet worden en kan er heel speci-
fiek gezocht worden naar de benodigde expertise.

Een wetenschappelijk onderzoek heeft als sluitstuk een publi-
catie. Het schrijven en publiceren van artikels of wetenschap-
pelijke bijdragen over de collectie is een noodzaak en zal bij-
dragen aan het belang ervan.

7.6.2.4. Ontsluiting en presentatie

Presentatie van de collectie naar een groot publiek toe is nog 
altijd een van de belangrijkste taken. De confrontatie van de 
bezoeker met een origineel object is nog altijd een bijzonder 
moment.

Om een museum of archiefbezoek aangenaam te maken is er 
aandacht nodig voor de omgeving die rond het object ge-
creëerd wordt en voor het verhaal dat er verteld zal worden. 
Het belang van de presentatie werd al in detail besproken in 
voorafgaande hoofdstukken.

In de School van Toen heeft men als verhaallijn gekozen voor 
de hoofdvakken zoals die in de loop van de laatste eeuw in het 
onderwijs aan bod kwamen. Centraal thema is ook de geschie-
denis van het onderwijs(met belangrijk accent op het stedelijk 
onderwijs) en de geschiedenis van didactische werkvormen.

In De Wereld van Kina gaat de verhaallijn uit van het leven op 
aarde onderverdeeld in ontstaan van de aarde, ontstaan van het 

Synergie en samenwerking

Strategisch plan Educatieve Diensten - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent 76



2012-2024

leven op aarde, toelichten van een aantal belangrijke biologi-
sche groepen (vlinders, bijen, vogels, schelpen, mineralen….). 

Er is inhoudelijk overleg nodig over wat er zal gepresenteerd 
worden, welke collectiestukken er zullen getoond worden en in 
welk verhaal en context het object een plaats zal krijgen. 

Een laatste vraag die bij de presentatie dient gesteld te worden 
is wat men met het tentoonstellen van het object hoopt te be-
reiken. 

De criteria die gebruikt worden bij het tentoonstellen van het 
object zijn steeds hetzelfde. Een stuk moet een duidelijke link 
of functie hebben voor het verhaal dat verteld wordt.

De “spektakelfunctie” is belangrijk. Een paar eyecatchers kun-
nen echte publiekslokkers worden. Het object dat men ten-
toonstelt moet in goede staat zijn. Een laatste aspect is dat het 
tentoonstellen ervan geen gevaar mag inhouden voor het be-
houd van het object. Daarom moet de presentatie in een tech-
nisch perfecte omgeving gebeuren.

7.6.3 Actiepunten gedefinieerd door de werkgroep museale 
werking , collectie- en erfgoedbeheer

Deze actiepunten worden gedetailleerd uitgeschreven en 
weergegeven in hoofdstuk 9 van deze strategische nota.

7.7. Werkgroep Publiekswerking

7.7.1 Algemeen – opzet van de werkgroep 

De Educatieve Diensten willen een brede en aantrekkelijke 
leeromgeving creëren. Ze willen dit doen door een boeiend, 
open en interactief educatief aanbod te realiseren. Bijkomende 
aansluitingsmogelijkheden zoeken bij de interesses, behoeften 
en leefwereld van de doelgroepen is daarvoor de belangrijkste 
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voorwaarde. De publiekswerking dient dus zo goed mogelijk 
uitgebalanceerd te zijn. De educatieve diensten willen een ac-
tieve bijdrage leveren tot de realisatie van maximale ontplooi-
ingskansen voor alle doelgroepen en hebben daarbij bijzonde-
re aandacht voor kansengroepen. Een optimaal contact met die 
doelgroepen is dus essentieel.

Een goede communicatie met het publiek en de doelgroepen 
over het aanbod maar ook over wensen, verwachtingen, vragen, 
kritiek, klachtenmanagement is daarbij cruciaal. In dat verband 
dient nagegaan welke technieken voor publieksenquêtering en 
bezoekersevaluaties worden gebruikt en hoe deze kunnen ge-
optimaliseerd worden. Hoe wordt het publiek geconsulteerd? 
Worden doelgroepen bevraagd en hoe gebeurt dit?

In het algemeen werden door de werkgroep Publiekswerking 
een hele reeks thema’s aangebracht. Om gestructureerd te 
werken werden deze inhoudelijk geclusterd. De belangrijkste 
thema’s voor de werkgroep publiekswerking waren:

• Klantvriendelijkheid. Hierbij werden items zoals kind 
vriendelijkheid van het aanbod en goed contact met de 
bezoekers besproken. 

• Doelgroepenbeleid was een tweede cluster. Hierbij wer-
den thema’s zoals analyse van de doelgroepen , uitbreiding 
van het aantal doelgroepen , publieksonderzoek en enquê-
tering , gegevens over de herkomst van de bezoekers, ge-
richt feedback vragen en krijgen van bezoekers en in het 
bijzonder van leerkrachten besproken.Is de doelgroep 
goed gedefinieerd en wordt deze goed bereikt? Zijn er be-
zoekersstudies, hoe worden gegevens over bezoekers bij-
gehouden ?
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• Verbetering van de afstemming van het aanbod op de in-
teresses van het publiek vormde een derde inhoudelijke 
cluster , waaronder thema’s ressorteerden zoals het even-
wicht tussen vrij bezoek van individuele bezoekers en ge-
gidst groepsbezoek van scholen of andere groepen, het op-
zetten van specifieke activiteiten en projecten naar doel-
groepen toe , een gezamenlijke activiteit van de instellin-
gen samen , evenwicht tussen kleinschaligheid en deelna-
me aan evenementen ,en de gestructureerde uitbreiding 
van het aanbod (openingstijden, leeftijdsgroepen onder-
wijs) .Inhoudelijke juistheid en aangepastheid aan de leef-
tijdsgroep van het aanbod werden hierbij ook als belang-
rijk aandachtspunten aangeduid.

• Kwaliteitszorg was een vierde algemene thematische clus-
ter in de analyse van de publiekswerking, bestaande uit het 
bewaken van kwaliteit in aanbod en publiekswerking en 
het geregeld evalueren ervan.

Er dient gewaakt te worden over een goede en gerichte com-
municatie met de doelgroepen rond het aanbod (dit thema 
werd in de werkgroep promotie) en dat de ruimere context van 
de dienst, haar werkwijzen en doelstellingen zo goed mogelijk 
afgestemd  worden op de doelgroepen.

7.7.2 Wat houdt publiekswerking in voor de educatieve dien-
sten? 

Het thema publiekswerking werd grondig geanalyseerd en op-
gesplitst in acht deelthema’s.

7.7.2.1.Bezoekers – aard en profiel

Elke educatieve dienst heeft zowel groepsbezoeken als indivi-
duele bezoekers. De globale verhouding is ongeveer een kwart 
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individueel bezoek, driekwart groepsbezoek met kleine ver-
schillen tussen de werkplekken. Gezinnen of grootouders met 
kleinkinderen worden tot het individuele bezoek gerekend 
worden. Het aantal individuele bezoekers stijgt tijdens vakan-
tieperiodes of in weekends.

Scholengroepen maken het grootste deel uit van groepsbezoek 
in elke educatieve instelling, maar ook verenigingen zijn een 
onderdeel van het publiek dat niet te verwaarlozen valt. De 
educatieve diensten worden bijvoorbeeld vaak bezocht door 
verenigingen van de derde leeftijd, door heemkundige kringen 
en door gepensioneerde leraren. 

Iedereen is het er over eens dat bijzondere aandacht voor kan-
sengroepen steeds onderdeel van de werking dient te zijn en 
dit zowel inhoudelijk, pedagogisch als qua infrastructuur. Kan-
sengroepen vinden de weg naar onze instellingen. Onze instel-
lingen werden in 2011 en begin 2012 bijvoorbeeld bezocht 
door kinderen en jongeren met mentale, gedrags- en emotio-
nele beperkingen en/of motorische of sensoriële stoornissen 
(het Orthopedagogisch Centrum Sint-Jozef uit Gent), jongeren 
uit randgroepen ( vzw Habbekrats), maatschappelijk kwetsbare 
jongeren tussen 15 en 19 jaar (vzw Lejo), personen met een 
beperking ( vzw Zonnehoeve Gavere, Altéo, revalidatiecentrum 
UZ, UZ school), personen met ontwenningsproblemen ( Dag-
centrum De Sleutel Gent , De Pelgrim Wetteren), volwassenen 
met psychiatrische problemen ( Sint-Jan Te Deo Gent), Op-
vangcentrum Vrouwen en gezinnen , senioren, hulpbehoeven-
de senioren en rustoorden (Okra Oostwinkel, Thuishaven 
Gent, Tempelhof Gent). Ook het Bijzonder lager Onderwijs , 
Bijzonder Secundair Onderwijs en Anderstalige Nieuwkomers 
zijn belangrijke doelgroepen.
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Kinderen bezoeken onze instellingen niet alleen in schoolver-
band of met hun familie, maar ook met de buitenschoolse op-
vang, het internaat, de speelpleinwerking, een talenkamp, een 
jeugddienst of een cultureel centrum.

Onze diensten worden door groepen volwassenen bezocht 
voor professionele doeleinden. De Tuin bvb werd vorig jaar be-
zocht door de Wase imkersbond, de Gidsenbond Vlaamse Ar-
dennen, werkgroepen van de stadsdiensten van Vilvoorde en 
Diksmuide en van de provinciedomeinen Lippensgoed-Buls-
kampveld en Ecohuis.

De aard van het bezoek is uiteraard overwegend educatief. Ie-
dereen is het erover eens dat dit onze belangrijkste kerntaak is. 
Ontspanning is echter eveneens een vaak te detecteren doel-
stelling van een bezoek aan onze Educatieve Diensten. 

Er is een spanningsveld tussen het educatieve en het enter-
tainment aspect van bezoek. Dit thema wordt ten gronde uit-
gewerkt in de werkgroep educatieve werking. Maar voor de 
werkgroep publiekswerking is een groepsbezoek met ontspan-
ningsdoel eveneens een belangrijke drijfveer voor ons publiek. 
Specifieke groepsactiviteiten waarbij ontspanning centraal 
staat worden in elk van onze educatieve diensten aangevraagd. 
Verjaardagsfeestjes zijn een vaak voorkomend voorbeeld.

Een andere regelmatig voorkomende reden voor een groeps-
bezoek is professionele, werkgerelateerde interesse. Dit is wel 
de kleinste groep. Hieronder valt ook het bezoek van studenten 
in het kader van hun opleiding en wetenschappelijk onderzoek 
of eindwerk te situeren.
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7.7.2.2 Het aanbod

Iedereen is het erover eens dat het zeer belangrijk is grondig 
na te gaan wat we doen voor welke doelgroepen en te analyse-
ren wat eventueel ontbreekt of wat dient verbeterd te worden 
op vlak van aanbod. De vraag naar evaluatiecriteria van het 
educatieve aanbod werd uitvoerig behandeld in de werkgroep 
educatieve werking.

Het is tevens van belang onderscheid te maken tussen het al-
gemene aanbod dat tot de reguliere werking van de instelling 
behoort enerzijds en anderzijds een speciaal aanbod bij bij-
zondere gelegenheden of naar specifieke doelgroepen toe. 

Standaardaanbod:

• lespakketten, educatieve pakketten, educatieve koffers
• rondleidingen en thematische gidsbeurten
• workshops
• speurtochten en zoektochten
• specifieke media en didactische technieken (filmzaal, pro-

jecties, PC-gebruik in de instelling voor de raadpleging 
van collectie in depot)

Het is van groot belang dat continu wordt nagegaan of het 
aanbod voldoende gediversifieerd is naar leeftijd en naar op-
leidingsniveau toe. Ook dient steeds geprobeerd te worden zo 
interactief mogelijk te werken met het publiek.

Andere belangrijke aandachtspunten:

• Is het aanbod goed afgestemd op leerdoelen, eindtermen 
en ontwikkelingsdoelstellingen.( Dit werd opgenomen te 
worden door de werkgroep educatieve werking na advies 
van de Pedagogische Begeleidingsdienst.)
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• Kan er materiaal aangemaakt worden of een methode 
ontwikkeld worden ter voorbereiding van het bezoek aan 
de instelling op school, in de klas?

• Welk materiaal kan aangemaakt worden ter verwerking of 
nabespreking van het bezoek?

• Hoe kunnen we voortdurend actief zoeken naar aankno-
pingspunten met de actuele leefwereld van kinderen en 
jongeren? 

• Creativiteit en ontdekking moeten gestimuleerd worden 
• Zijn presentatie en taalgebruik afgestemd op de mogelijk-

heden van de groep?

Inzake speciaal aanbod bij bijzondere gelegenheden werden 
een reeks voorstellen voor concrete nieuwe initiatieven ge-
noemd:

• Een gezamenlijke deelname aan de nacht van de Musea 
van de drie instellingen/vier werkplekken (De Wereld van 
Kina – het Huis neemt reeds enkele jaren deel).

• Een gezamenlijk thematisch project voor de 4 werkplek-
ken/3 instellingen samen (dergelijk initiatief werd reeds 
éénmaal in het verleden genomen, iedereen vindt het 
wenselijk dit opnieuw tedoen) Afgelopen jaar werd een 
eerste bescheiden initiatief in die zin genomen . Parallel 
met de paddenstoelententoonstelling voor kleuters in De 
Wereld van Kina - de Tuin begon De Campagne met een 
champignonkwekerij waarbij ook materiaal ter beschik-
king werd gesteld dat schoolgroepen konden meenemen 
om in de klas een kweek te beginnen.

• Vanaf nu wordt ook systematisch doorverwezen naar het 
aanbod van de collega’s in de andere diensten.
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• We denken eraan om een dag voor de leerkracht en zijn/
haar gezin te organiseren , met een “VIP”-behandeling van 
deze doelgroep. Over een gepaste formule en moment 
wordt nagedacht. We zien hierin ook een mogelijkheid om 
de banden met het eigen stedelijk net nauwer aan te ha-
len. Bedoeling is dat die dag ingevuld wordt in  gezamen-
lijk initiatief van de drie instellingen samen.

• Andere vergelijkbare initiatieven die zullen ontwikkeld 
worden zijn infodagen voor laatstejaars in de lerarenoplei-
ding, zowel op niveau van kleuter, lager als secundair. 

• We zoeken naar mogelijkheden om nog extra aanbod te 
ontwikkelen gekoppeld aan de lerarenkaart.

• We onderzoeken ook de ontwikkeling van extra aanbod 
naar stadspersoneel en in het bijzonder onderwijzend per-
soneel toe . Dit zou kunnen de vorm aannemen van een 
“Mini-monumentendag”.

• Hoe dan ook wordt de deelname aan de onthaaldagen 
voor beginnende leerkrachten stedelijk onderwijs, job-
beurzen en informatiedagen voor studenten opgevoerd.

• Een onderzoek naar de mogelijkheden om het aanbod uit 
te breiden naar leeftijdsgroepen of nieuwe doelgroepen 
toe werd intussen aangevat. Dit dient gestructureerd en 
rustig geanalyseerd te worden, rekening houdend met be-
schikbaar personeel .Intussen werd bijvoorbeeld het aan-
bod van de kinderboerderij De Campagne uitgebreid naar 
3de en 4de leerjaar toe.

7.7.2.3 . Publiekswerking extra muros

Ook hierover is grote eensgezindheid bij de 
medewerkers:binnen de beschikbare middelen (personeel) 
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moeten we proberen onze werking ook buiten de muren bij 
doelgroepen te brengen:

• ontwikkelen van reizende tentoonstellingen
• met De Campagne op bezoek bij bejaardenhomes
• nog meer lespakketten en educatieve koffers ontwikkelen 

die kunnen uitgeleend worden 
• onderdelen van collecties tentoonstellen in andere instel-

lingen of in monumenten
• overleg uitbouwen met verschillende departementen en 

organisaties om de activiteiten van de educatieve diensten 
te kunnen afstemmen op die van externe organisaties.

• voorstellen van de werking van onze diensten in scholen , 
als inleiding op een bezoek 

• deelname aan externe evenementen, activiteiten , beurzen , 
cultuurmarkt, EDUCA …

(Deze lijst is niet exhaustief)

7.7.2.4. Contacten met / voor professionelen

We zijn overtuigd van het belang van  het delen van knowhow. 
Het uitwisselen van ervaring met andere professionelen, het 
bekijken van good practices is steeds een meerwaarde. Het 
ontwikkelen van méér initiatieven en kansen daartoe wordt als 
aandachtpunt genoteerd.

Er dienen nog meer mogelijkheden gecreëerd te worden voor 
vorming en professionalisering van personeel en voor ontmoe-
tingsmomenten voor en met een professioneel publiek.

7.7.2.5. Contact met het publiek en enquêtering

Het belang van een goed inzicht in hoe het publiek en de af-
zonderlijke doelgroepen het bezoek aan onze diensten ervaren 
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is voor iedereen duidelijk. We vinden dat er in het verleden te 
weinig systematisch gepeild is naar de indrukken en wensen 
van het publiek. De noodzaak van geregelde systematische en-
quêtering wordt benadrukt. Dit dient grondig en professioneel 
aangepakt te worden.

Er werd onmiddellijk een geactualiseerde publieksenquête op-
gesteld , die online door elke instelling ter beschikking werd 
gesteld en aan de onthaalbalies wordt meegegeven, dit sedert 
januari 2012.De enquêtes worden rechtstreeks doorgemaild 
aan de directeur .Er wordt regelmatig feedback over gegeven 
op teamoverleg.

Er wordt ook voorgesteld suggesties van het publiek in te win-
nen door hen de mogelijkheid te bieden hun ideeën, sugges-
ties, kritiek en vragen te posten op de website of na te laten in 
een ideeënbus. Welke bijkomende technieken voor publieks-
bevraging nog kunnen ontwikkeld worden en hoe dit gestruc-
tureerd en systematisch georganiseerd kan worden en ingebed 
kan worden in de werking van de instellingen wordt verder 
opgevolgd.

7.7.2.6 Klantvriendelijkheid: kwaliteit van de opvang

De kwaliteit van de publieksopvang wordt door iedereen als 
essentieel aanzien. Aspecten als klantvriendelijkheid en meer 
specifiek nog, kindvriendelijkheid, behoren tot de kern van 
onze werking, tot de kern van onze doelstellingen, visie en mis-
sie.

Hoe spelen de medewerkers in op vragen en wensen van het 
publiek, en in het bijzonder op vragen en wensen van kinde-
ren? Is de inhoud en de vorm van de presentatie aangepast? Is 
de woordkeuze aangepast? Is de presentatie aantrekkelijk ge-
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noeg voor kinderen? Wordt hun interesse voldoende geprik-
keld? Zijn er richtlijnen en afspraken voor do’s en dont’s naar 
het personeel toe en naar de bezoekers toe? We nemen deze 
aspecten systematisch op in teamoverleg.

7.7.2.7 Afwisseling en kwaliteit van het aanbod

Apart wordt benadrukt dat het voor een kwaliteitsvolle pu-
bliekswerking essentieel is dat er regelmatig nieuwe projecten 
geïnitieerd worden. Er wordt gesteld dat het belangrijk is, na te 
denken over hoe kwaliteit in de continuïteit van de werking 
ingebed kan worden en hoe daarrond systematisch kan ge-
werkt worden .

We kunnen, zeker binnen een context van schaarse middelen, 
meerwaarde realiseren op dit vlak.Dit kan onder andere door 
meer aandacht te besteden aan kleinschalige accenten en pro-
jecten. We moeten steeds proberen op een originele wijze de 
essentie van de werking van onze educatieve diensten en de 
merkwaardige deelcollecties van onze musea te 
benadrukken.We moeten niet enkel en alleen denken in ter-
men van bezoekersaantallen. Deze zijn hoe dan ook gelimi-
teerd door de capaciteit van onze infrastructuur, door de 
kwetsbaarheid van sommige locaties en door de beschikbare 
mensen. Grote bezoekersaantallen kunnen de kwaliteit van het 
bezoek benadelen. 

Er dient goed afgewogen te worden, bij elk project of bij elke 
tentoonstelling, wat de randvoorwaarden zijn voor een kwali-
teitsvol bezoek.

We zijn geen receptieve culturele ruimte? We moeten het ont-
haal van externe projecten in onze diensten zeer zorgvuldig 
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kiezen vanuit de identiteit , missie en visie van de Educatieve 
Diensten.

7.7.2.8 Gezamenlijke projecten

Heel wat collega’s benadrukken de wenselijkheid en de kracht 
van gezamenlijke evenementen en projecten waarin de drie 
diensten en de vier werkplekken mekaar aanvullen en verster-
ken door rond eenzelfde thema te werken. Het aanbod kan op 
die manier zeer bijzonder in de kijker geplaatst worden. We 
werken thematische mogelijkheden uit in dit verband.

7.7.3 Prioritaire thema’s voor onze publiekswerking

Na uitgebreid overleg en rondvraag werden vier prioritaire 
thema’s geselecteerd waarrond we in detail acties willen uit-
werken.

1. Diversifiëren van het aanbod, bevorderen van afwisseling 
en kwaliteit

We willen bijzondere aandacht besteden aan:

• afwisseling in rondleidingen , gidsbeurten , speurtochten , 
andere activiteiten

• de Educatieve Diensten meer aanvullend laten werken ten 
opzichte van mekaar, systematisch naar elkaar doorverwij-
zen, thematisch/inhoudelijk samenwerken 

• toegankelijkheid bevorderen, in alle betekenissen, fysische 
toegankelijkheid, intellectuele toegankelijkheid, inzake 
taal, gratis toegang, signalisatie, wegwerken van sociale 
drempels, aandacht voor kansengroepen, voor buitenge-
woon onderwijs

• optimaliseren van de informatiekanalen, zowel naar indi-
viduele bezoekers toe als naar groepen en in het bijzonder 
naar scholengroepen en leerkrachten toe (afstemming op 
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eindtermen, gebruik van verschillende technieken en me-
dia)

• regelmatige vernieuwing in functie van de actuele leefwe-
reld en belangstelling van doelgroepen

 
2. Kwaliteit van de opvang, kind- en klantvriendelijkheid

Een eerste indruk is zeer belangrijk. Het belang van een goed 
functionerend en klantvriendelijk onthaal kan niet genoeg be-
nadrukt worden. We willen proberen in functie van het be-
schikbare personeel de openingsuren tijdens zomervakanties, 
schoolvakanties, weekends uit te bouwen (cfr. Hoofdstuk orga-
nisatie).

Netheid, fysieke toegankelijkheid, kwaliteit van de infrastruc-
tuur en de noodzakelijke investeringen daarvoor zijn eveneens 
basisvoorwaarden. Maar ook “details” zoals een gebruiksvrien-
delijk museumplannetje, aangepast taalgebruik naar leeftijds-
groep toe, tentoonstellen en informatieverstrekking op oog-
hoogte voor kinderen, klantvriendelijk reservatiesysteem en 
meertalige informatie voor toeristen vormen voortdurende 
aandachtspunten in dit verband.

3. De scholen als onze belangrijkste doelgroep

We willen het aanbod zo goed mogelijk afstemmen op leerpro-
gramma’s en lespakketten van de scholen. Het afstemmen van 
presentatie en educatieve werking op eindtermen, gerichte in-
formatie voor scholen en leerkrachten, structureel aanleggen 
en gebruiken van mailadresbestanden, ontwikkelen van bijko-
mende informatiekanalen naar de scholen toe, het organiseren 
van bijzondere onthaaldagen voor vakleerkrachten, leerkrach-
ten stedelijk onderwijs, directies, beginnende leerkrachten en 
het meegeven van informatie voor ouders en leerkrachten aan 

Synergie en samenwerking

Strategisch plan Educatieve Diensten - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent 89



2012-2024

de kinderen zijn concrete voorstellen die de medewerkers wil-
len uitwerken.

4. Nieuwe doelgroepen meer aan bod laten komen 

We constateren dat sommige doelgroepen nog te weinig aan 
bod komen in sommige werkplekken van de educatieve dien-
sten. 

• Vroeger werden speciale rondleidingen gegeven voor se-
nioren. Enkel in de School van Toen is deze doelgroep 
nog regelmatig aanwezig.

• volwassenen zonder kinderen, individuele bezoekers
Sommige instellingen krijgen weinig individuele bezoe-
kers 

•  toeristen vinden zelden de weg naar onze instellingen
• In het georganiseerde socio-culturele verenigingsleven zijn 

er ongetwijfeld vele instanties die kunnen geïnteresseerd 
zijn in onze werking en onze collecties.Welke verenigin-
gen kunnen we contacteren? Er zijn heel wat voorbeelden: 
dienstencentra en serviceflats voor de derde leeftijd, vere-
nigingen die een vrijetijdsaanbod realiseren ( HINT- (Han-
dicap , informatie en vrije tijd) OCMW , sociale instellin-
gen ,verenigingen voor blinden en slechtzienden , jeugd-
verenigingen , jeugdwerking van culturele huizen , Vlucht-
huis (vrouwen met kinderen), alle stedelijke en niet-stede-
lijke jeugd- en volwassenenverenigingen, verzamelaars, 
groeperingen,  …)
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8. SWOT analyse Educatieve Diensten en toekomstvisie
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Sterktes Zwaktes

1. Integratie DOOSG
• doelgroepen
• pedagogisch
• continuïteit
• eindtermen

1. minder investeringen mogelijk

2. unieke collecties 2. gemiddelde leeftijd personeel

3. authenticiteit van locaties en sfeer 3. formatie en omkadering (SvT)

4. duidelijke identiteit 4. financiële werkingsmiddelen

5. breed publieksbereik, breed gevarieerd en 
vraaggericht aanbod

5. onderhoud, restauratie en inrichting patri-
monium

6. kindvriendelijkheid, werking op mensen-
maat

6. interactieve educatieve ICT-toepassingen

7. laagdrempeligheid, maatschappelijke rol 7. ligging, bereikbaarheid (De Campagne)

8. uitwisselingsmogelijkheden, synergie 8. media - aanwezigheid, externe profilering

9. waarden:
• respect
• kennis meegeven
• creativiteit stimuleren

9. meertalig aanbod

10. tijdloze overzichtelijke presentatie (SvT, 
WvK)

10. arbeidsintensief en duur erfgoedbeheer

11. know how, ervaring en betrokkenheid 11. variatie in het aanbod (DC en SvT)

12. historisch perspectief 12. interne communicatie (DC en SvT)

13. ligging en bereik (SvT, WvK) 13. vraag naar openingsuren versus perso-
neelsbezetting (SvT en DC)

14. gedetailleerde registratie 14. evenwicht tussen vrij en geleid bezoek 
(DC)

15. hulp van externe organisaties (mensen & 
beperking DC, WvK-Tuin)

15. opvang stijgende vraag geleid bezoek (DC - 
SvT)

16.beschikbare ruimte
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Bedreigingen Kansen

1. synergie moet goed gedoseerd zijn (plan-
ning)

1. inhoudelijke en organisatorische synergie

2. synergie mag geen verlies aan identiteit 
inhouden

2. gezamenlijke visie

3. dure en arbeidsintensieve presentatie 3. dienst overschrijdend overleg

4. voldoende personeel (-leeftijd) (diploma-
vereisten, duur en aard selectieprocedures)

4. intensiteit van communicatie en overleg

5. te weinig investeringen en financiële crisis 5. gestructureerde planning

6. omslachtige procedures 6. optimaliseren presentatie (SvT en DC)

7. kostprijs ICT en nieuwe media 7. inspelen op nieuwe media en technologie

8. groeiende sociale problematiek bij publiek 
(socio-cultureel, mentaliteit)

8. groeiende ecologisch bewustzijn bij publiek 
beleid - medewerkers

9. plannen rond nieuw museum collecties 
UGent (WvK)

9. inspelen op maximumfactuur

10. onvoldoende personeel om werking van 
externe organisaties op te volgen (DC)

10. ontsluiting rijke collecties in depot

11. internationale uitwisseling en uitwisseling 
tussen gemeenschappen

12. goed gestructureerde uitbouw vrijwilli-
gerswerk

13. zoeken externe middelen

Toekomstvisie

De Educatieve Diensten beschikken over een aantal sterke 
troeven. De voornaamste zijn: sterke betrokkenheid en gespe-
cialiseerde kennis van het personeel? unieke sfeer en authenti-
citeit van de sites, rijke collecties, laagdrempelige werking, het 
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brede publieksbereik en het gevarieerde en vraaggerichte aan-
bod.

Deze troeven kunnen nog versterkt worden door inhoudelijke 
en organisatorische synergie tussen de diensten. Het met over-
leg en planmatig inzetten van middelen, kennis en mensen in 
het grotere geheel van de drie diensten en vier werkplekken 
zal leiden tot wederzijdse ondersteuning en versterking. Zeker 
in tijden van schaarse middelen is dit zeer belangrijk.

In deze troeven moet uiteraard nog meer geïnvesteerd worden. 
Ontplooiingskansen voor medewerkers via opleiding, vorming 
en projectwerking zullen opgedreven worden.

De authenticiteit van de sites en de uniciteit van de collecties 
zullen benadrukt worden in intensievere externe communica-
tie en gerichtere promotie. Hierdoor moet tegelijk de identiteit 
van de Educatieve Diensten versterkt worden en de externe 
profilering en media-aanwezigheid opgevoerd.

Regelmatige evaluatie en vernieuwing van het aanbod zullen 
doorgevoerd worden op basis van de ontwikkelde criteria. 
Hierdoor zal de sterkte van het veelzijdige en laagdrempelige 
aanbod nog  toenemen. Ontsluiting van de rijke collectieon-
derdelen in depot is hiervoor een bijkomende hefboom.

Blijvende investeringen zijn noodzakelijk. Dit thema zal per-
manent onder de aandacht gebracht worden van de bevoegde 
beleidsinstanties. Indien de Educatieve Diensten hun huidige 
positie in het educatieve landschap willen behouden en ver-
sterken zijn dringend investeringen nodig in restauratie en 
onderhoud van de gebouwen, in interactieve educatieve ICT-
toepassingen en in personeelsomkadering met specifieke func-
tie-inhoud en competenties.
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De verankering binnen het Departement Onderwijs en Op-
voeding en de ondersteunende rol, in het bijzonder naar het 
stedelijke onderwijsnet toe, zijn troeven en moet versterkt 
worden. Zowel op vlak van pedagogische concepten, didacti-
sche ondersteuning, aanknopingspunten naar brede school, le-
venslang leren en eindtermen als op vlak van organisatorische 
continuïteit is deze integratie een groot voordeel. De educatie-
ve werking is de absolute kerntaak, en niet slechts een onder-
deel van publiekswerking. Ook dit wordt versterkt door de in-
tegratie in het Departement Onderwijs en Opvoeding.

De zoektocht naar externe middelen is nog grotendeels onont-
gonnen terrein en kan nieuwe kansen creëren. Een gestructu-
reerd onderzoek van samenwerkings- , subsidie- en sponsor-
mogelijkheden zal aangevat worden. Pistes voor (inter)nationa-
le samenwerking en uitwisseling zullen uitgewerkt worden. 
Partnerships met externe actoren worden nog systematischer 
geprospecteerd. Professionele doelgroepenenquêtering en – 
prospectie van nieuwe doelgroepen moet toelaten tijdig nieu-
we interesses te detecteren. Onderzoek van toepassingsmoge-
lijkheden en financiële haalbaarheid van nieuwe technologieën 
is daarbij een cruciaal instrument.

Het door deze strategische oefening gecreëerde draagvlak en 
het nieuwe elan bij de medewerkers door de inspraak, de geïn-
tensifieerde communicatie en het bijkomend inhoudelijk over-
leg zal op diverse niveaus geconsolideerd en verder uitge-
bouwd worden.

Een instelling overschrijdend overleg wordt opgestart. Ge-
structureerd en met overleg plannen zal eveneens onderdeel 
worden van de organisatiecultuur. Een conceptuele werkgroep 
rond thematische samenwerking, presentatie en educatieve 
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projecten wordt opgestart en een werkgroep promotie even-
eens. Veiligheid wordt een permanent agendapunt op het te-
amoverleg. De huidige door deze oefening opgevoerde interne 
communicatie en het gestructureerde teamoverleg wordt per-
manent onderdeel van de organisatiecultuur. Publieksenquête-
ring en evaluatie van het aanbod eveneens. Een beter gestruc-
tureerde en aangestuurde vrijwilligerswerking zal deze ontwik-
kelingen ondersteunen.

Toekomstgerichte thema’s zullen uitgebouwd worden. Er zul-
len middelen gezocht worden om de permanente tentoonstel-
lingen uit te bouwen. Belangrijke toekomstgerichte actuele 
thema’s zoals evolutietheorie en klimaatverandering zullen uit-
gewerkt worden. Permanent aandachtspunt daarbij zal de rea-
lisatie van vernieuwende vakoverschrijdende interactieve 
workshops en educatieve projecten zijn. Het historisch per-
spectief van de educatieve diensten zal versterkt worden door 
verhoogde aandacht te besteden aan het immateriële erfgoed 
van het ideeëngoed van de stichters en thema’s zoals de ont-
wikkeling van het wetenschappelijk denken en leven en werk 
van baanbrekende denkers en wetenschappers op het werkter-
rein van de aanwezige deelcollecties. Bijkomend initiatief zal 
genomen worden rond de stimulering van wetenschappelijk 
onderzoek, rond stage- en eindwerkmogelijkheden in de Edu-
catieve Diensten voor hogescholen en universiteiten en rond 
praktijkstages voor lerarenopleiding en werkplekleren voor 
leerlingen en cursisten. 
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9. Actiepunten en planning

9.1 Actiepunten gedefinieerd door de Werkgroep Promotie

a. Op korte termijn (2012 – 2013)

1. een stafmedewerker fulltime vrijmaken om rond promotie 
te werken voor de drie diensten samen

2. een werkgroep promotie oprichten voor de drie diensten 
samen

3. apart budget reserveren voor promotie op de werkingsmid-
delen van de diensten

4. uitwerken van gezamenlijke algemene introductiedrukwerk-
jes met sfeerbeelden en contactgegevens voor elke dienst

5. uitwerken van algemene infoleaflet over de Educatieve 
Diensten, hun visie en missie, overkoepelend

6. onderzoeken hoe de website Wereld van Kina interactiever 
kan gemaakt worden

7. methode afspreken voor regelmatige update bestaande web-
sites

8. methode afspreken voor regelmatige update aanwezigheid 
stedelijke website

9. onderling in de instellingen het aanbod van de collega’s 
promoten , info meegeven door eenvoudige leuke druk-
werkjes ( leaflets, bladwijzers , alternatieve visitekaartjes …) ( 
reeds in uitvoering )

10.bijkomend promoten van de Educatieve Diensten naar het 
stedelijke onderwijs:
• promotie op bussen (reeds in uitvoering)
• promotie in schoolagenda’s (reeds in uitvoering)
• gerichte mailing (reeds in uitvoering)

11.promotiebundel voor de educatieve diensten opstellen naar 
(stads-)scholen toe
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12.aanbod buiten de schooluren en vrij bezoek bijkomend 
promoten

13.promotionele samenwerking zoeken met organisatoren van 
evenementen in de nabijheid van de Educatieve Diensten 
(reeds in uitvoering)

14.evenementenkalender Sint Pietersplein opvragen voor Kina
15.promotie voeren via de Gentse bibliotheken
16.specifieke promo naar studenten toe die de abdijtuin ge-

bruiken
17.gericht contact met studentenambtenaar over aanbod Edu-

catieve Diensten
18.gericht contact met radio Urgent
19.onderzoeken hoe we tijdschrift “Klasse” beter kunnen ge-

bruiken
20.publieksenquête opmaken en online en op papier versprei-

den (reeds in uitvoering)
21.meewerken met buurtevenementen (begonnen)
22.collectoritems ontwikkelen (marketing – pins, kaartspel, mu-

seumwaaier…) (begonnen)

b. Op middellange termijn (2014 – 2015 – 2016)

1. opmaak van een gezamenlijk promotieplan voor de Educa-
tieve Diensten, inventarisatie van de te gebruiken media 

2. gezamenlijke promotie van gezamenlijk thematisch aanbod 
over de instellingen heen

3. actualisering van de huisstijl van De Campagne (in uitvoe-
ring)

4. ontwikkelen van een huisstijl voor De School van Toen
5. aanwezigheid op educatieve portaalsites systematisch na-

gaan en opvoeren
6. actualisering en interactiever maken website De Campagne
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7. actualisering en interactief maken van website De School 
van Toen

8. maximaliseren van het gebruik van elektronische nieuws-
brieven

9. onderzoek van de opportuniteiten van het gebruik van so-
ciale media (Facebook,Twitter,   Skype, Netlog…)

10.digitale nieuwsbrieven voor de scholen
11.activiteiten plannen naar specifieke verenigingen toe en de-

ze promoten
12.promotie via adresbestanden Vlaamse gemeenschap en Pro-

vincie onderzoeken
13.contacten uitbouwen met peerorganisaties (natuurmusea, 

milieueducatie, erfgoed…)
14.adresbestanden geïnteresseerde bezoekers uitbouwen en 

uitwisselen; geregeld direct mailing 
15.uitbouwen contacten met gidsenverenigingen
16.meertalige publicaties
17.uitbouw contacten met toeristische sector
18.aanmaak specifiek promomateriaal voor evenementen
19.nadenken over deelname aan speciale projecten (vbden. 

Cleaning day , transition towns)
20.acties (evenementieel) opzetten naar specifieke doelgroepen 

toe ( leerkrachten)
21.gerichte adresbestanden uitbouwen van leerkrachten , vak-

leerkrachten , basisonderwijs, kleuterjuffen , biologie, aard-
rijkskunde, land-en tuinbouw, andere …)

c. Op lange termijn (2017-2024)

1. onderzoek van opportuniteit gezamenlijke portaalsite voor 
Educatieve Diensten 
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2. onderzoek van de mogelijkheden voor virtueel bezoek aan 
de Educatieve Diensten door kinderen en van interactieve 
communicatiemogelijkheden online

3. uitbouw adresbestanden thematisch geïnteresseerde vereni-
gingen en communicatie ermee 
uitbouwen(senioren,buurthuizen,kunstscholen,mindervalid
en,biologen,heemkundige kringen, erfgoed, pedagogische 
instellingen…)

4. promotiestunts naar tieners toe onderzoeken en ontwikke-
len

5. onderzoek aanmaak DVD-Blue Ray over de diensten en col-
lecties

6. ttweedelijns-, special interest - en lifestyle pers inventarise-
ren en contacten uitbouwen

9.2 Actiepunten gedefinieerd door de Werkgroep Educatieve 
werking

a. Op korte termijn ( 2012-2013)

1.  toepassen van de ontwikkelde criteria voor de evaluatie van 
het educatieve aanbod – procedure voor evaluatiemomenten 
educatief aanbod afspreken

2. evaluatieformulier ontwikkelen over educatief aanbod voor 
bezoekende leerkrachten 

3. educatieve eindwerken gerealiseerd in het verleden nagaan 
op bruikbaarheid en toepasbaarheid

4. nieuwe interactieve workshops ontwikkelen (reeds in uit-
voering)

5. bijkomende doe activiteiten ontwikkelen (reeds in uitvoe-
ring)
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6. nagaan van de mogelijkheden tot uitbouw van de biblio-
theek en ontsluiting ervan (reeds in uitvoering)

7. nagaan hoe de databases van de collecties in depot ontslo-
ten kunnen worden via educatieve ICT-toepassingen

8. nagaan hoe we kunnen participeren aan de beelddatabank 
van de Stad Gent met onze collectiebestanden (reeds in uit-
voering)

9. huidige illustratiemateriaal updaten
10.huidige werkblaadjes en educatieve pakketten opfrissen , 

inhoudelijk en qua vorm/ lay-out
11.afstemmen van het aanbod rond natuureducatie met Depar-

tement Leefmilieu (reeds in uitvoering)
12.evaluatieactie over het educatieve aanbod naar kinderen en 

jongeren toe bedenken, uitvoeren en resultaten verwerken 
en implementeren

13.aanwezigheid op educatieve portaalsites nagaan en optima-
liseren 

b.  Op middellange termijn (2014-2015-2016)

1. nagaan welke educatieve werkvormen niet meer gebruikt 
worden , evalueren waarom en ze desgevallend actualiseren

2. onderzoeksmogelijkheden over educatieve methodes oplijs-
ten. Opstellen van mogelijke onderzoeksthema’s naar ge-
bruikte methodieken. Contacten uitbouwen Faculteit Peda-
gogische wetenschappen UGent en Hogescholen.

3. onderzoek naar nieuwe educatieve technieken en integratie 
van deze technieken in de werking

4. ontwikkelen van lespakketten die ambulant zijn , die out-
door , in de scholen … kunnen gebruikt worden. Ontwikke-
len van technieken om het aanbod in scholen te kunnen 
presenteren.
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5. nieuwe themawandelingen ontwikkelen per seizoen. Deze 
geïntegreerd toepassen in de instellingen. Voorbeelden ( 
voor Wereld van Kina , maar evengoed toepasbaar voor De 
Campagne ):kruidenwandeling/ kruidenboekje, bomenboek/
bomenwandeling, insectenboekje,-vogels in de stad , in tui-
nen en parken, vergeten groenten boekje en wandeling, 
voelwandeling voor blinden, nieuwe kleuterboekjes ( over 
planten , kleuren , vormen , geuren, met voelopdrachtjes…)

6. realisatie van themaweken over de instellingen heen.
7. educatief aanbod op zondagnamiddag en woensdagnamid-

dag uitbouwen ( films, lezingen , buurtgerichte doe activitei-
ten voor (groot-)ouders en kinderen)

8. “dag voor de leerkracht” organiseren
9. evaluatieformulieren voor leerkrachten en leerlingen ont-

wikkelen en systematisch gebruiken en verwerken
10.meer thematische educatieve koffers ontwikkelen
11.synergie van de verschillende bibliotheken en ontsluiting 

ervan uitbouwen
12.educatief aanbod ontwikkelen dat uitwisselbaar is tussen de 

diensten
13.onderzoek van educatieve werkvormen in andere (culturele) 

instellingen en uitwisseling /bruikbaarheid ervan nagaan
14.ontwikkeling van een educatief museumspel voor individue-

le bezoekers met kinderen
15.educatieve ICT-toepassingen , publiek toegankelijk , in elk 

museum

c. Op lange termijn ( 2017-2024 )

1. vakoverschrijdende educatieve werking uitbouwen. (Sa-
menwerking met o.a. kunst- en muziekonderwijs, net- en 
vakoverschrijdend)
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2. educatieve dag pakketten ontwikkelen in samenwerking met 
musea / culturele instellingen in de buurt

3. leeftijdsgebonden educatief aanbod uitbreiden en diversi-
fiëren

4. nagaan of educatieve activiteiten kunnen uitgebouwd wor-
den over “werking achter de schermen” van de diensten

5. ontwikkelen van educatieve samenwerking en delen van 
knowhow met buitenlandse educatieve instellingen

6. werkbezoeken aan internationale instellingen voor de edu-
catieve teams

7. educatief aanbod tijdens schoolvakanties uitbreiden

9.3 Actiepunten gedefinieerd door de Werkgroep Organisatie

a.  Op korte termijn (2012-2013)

1. oplijsten gespecialiseerde knowhow personeel ; wederzijdse 
ondersteuningsmogelijkheden nagaan 

2. oplijsten aanwezig materiaal – uitleenmogelijkheden in 
kaart brengen (reeds in uitvoering)

3. interne briefing do’s en dont’s onthaalpersoneel en sup-
poosten

4. verbeteren infodoorstroming educatieve teams- onthaalper-
soneel (reeds in uitvoering)

5. infopakket nieuwe medewerkers grondig updaten
6. regelmatig (wekelijks) overleg per werkplek ; interne com-

municatie daarover optimaliseren (reeds in uitvoering) 
7. regelmatig inhoudelijk planningsoverleg over de diensten 

heen opstarten
8. interne communicatie daarover optimaliseren
9. nagaan van gezamenlijke aankoopmogelijkheden
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10.inventariseren logistieke taken die gezamenlijk kunnen ge-
organiseerd worden

11.planning optimaliseren over de werkplekken heen en bin-
nen de werkplekken (verlofperiodes, aanbod, wederzijdse 
ondersteuning)

12.vertaling werkgroepen strategische oefeningen in organisa-
tiestructuur realiseren 
• instelling overschrijdend overleg
• thematische conceptuele werkgroep
• ontwerpcel
• werkgroep promotie
• veiligheidsoverleg

b.  Op middellange termijn (2014-2015-2016)

1. halfjaarlijks planningsoverleg 
2. eindejaar evaluatie en informatieactiviteit met al het perso-

neel (reeds in uitvoering) 
3. onderzoek mogelijke reservatieprocedures online
4. De Wereld van Kina : Beleidsnota 2013-2018 opmaken 

(reeds in uitvoering) 
5. Collectieplan School van Toen – opstart erkenningsdossier
6. Sponsordossiers uitwerken en opvolgen; uitbouw fundrai-

singnetwerk
7. Structurele aanpak vrijwilligerswerk, takenpakket, afspra-

kennota’s, aansturing
8. infrastructuurdossiers realiseren ( Schoolhoeve ; masterplan 

omgeving De Campagne; restauratie tuinierswoning; restau-
ratie gevel-en dak Kina Huis; restauratie gevel School van 
Toen)

9. grondige oplijsting mogelijke stageplaatsen voor opleidings-
vormen en uitbouw contacten
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10.grondige oplijsting mogelijkheden “werkplekleren” en prak-
tijkstages en uitbouw contacten daartoe

c.  Op lange termijn (2017 en verder)

1. formatie optimaliseren
2. pedagogisch statuut uitdovend maken bij vervanging pensi-

oneringen
3. collectieplannen optimaliseren en mogelijkheden voor we-

tenschappelijk onderzoek inventariseren en systematisch 
communiceren ; publicaties daarover uitbouwen

4. beheersplan De Wereld van Kina – de Tuin uitwerken (reeds 
opgestart)

5. beheersplan Schoolhoeve De Campagne uitwerken (reeds 
opgestart)

9.4 Actiepunten gedefinieerd door de Werkgroep Veiligheid 

a. Op korte termijn (2012-2013)

1. opstarten regelmatig veiligheidsoverleg
2. inventarisatie bestaande noodplannen , evacuatieplannen , 

blusmiddelen, ...
3. inventarisatie bestaande richtlijnen personeel 
4. inventarisatie noden veiligheid infrastructuur gebouwen

b. Op middellange termijn (2014-2015-2016 )

1. opmaak aanvullende risicoanalyse per werkplek
2. uitwerken gedetailleerde actiesteekkaarten en concrete sce-

nario’s voor personeel per werkplek
3. onderzoek mogelijkheden cameratoezicht Tuin / tinkeltuin
4. nagaan optimalisatie collectiebeveiliging
5. nagaan mogelijkheden evacuatieoefening
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6. nagaan sleutelplannen

c. Op lange termijn ( 2017-2024)

1. veiligheidsoverleg en werkgroep veiligheid wordt perma-
nent onderdeel van onze organisatiestructuur

9.5 Actiepunten geformuleerd door de Werkgroep Museale 
werking en erfgoedbeheer

a. Op korte termijn (2012-2013)

1. collectiefotografie: middelen voorzien voor foto-installatie 
voor collectiefotografie bruikbaar in alle instellingen 

2. collectiebeheer:  ontwikkelen van duidelijke criteria voor 
verwerving / afstoting op alle werkplekken

3. uitwisselingsmogelijkheden collectieonderdelen tussen de 
werkplekken onderzoeken (collectiemobiliteit)

4. erfgoedbeheer : - voor De Campagne contacten leggen om 
de werking rond levend erfgoed vorm te geven en op te star-
ten (reeds in uitvoering )

5. voor De Wereld van Kina wordt een contactpersoon aange-
duid om de Tuin te vertegenwoordigen bij de Vereniging 
voor Botanische Tuinen en Arboreta

6. collectieregistratie: de collectieregistratie in Adlib wordt 
blijvend uitgebouwd en gefinaliseerd voor De Wereld van 
Kina en De School van Toen (reeds in uitvoering)

7. ontsluiting van de collectiedepots voor het brede publiek 
via aangepaste ICT toepassingen

8. tussentijdse evaluatie werking erfgoedbewakers doorvoeren

b. Op middellange termijn ( 2014-2015-2016)

1. voorzien van een budget voor restauratie collectieobjecten
2. inventariseren coördinaten specialisten restauratie 
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3. meertaligheid in collectie-presentatie realiseren
4. nagaan voor Wereld van Kina hoe bewaring, taxidermie en 

restauratie structureel kan opgevolgd worden 
5. collecties beter bekendmaken in wetenschappelijke kringen
6. uitlenings- en uitwisselingsmogelijkheden met externe 

partners worden in kaart gebracht
7. onderzoek hoe het werkterrein van “oral history” integreren 

in de werking van de Educatieve Diensten. (getuigenissen , 
leven en werk relevante wetenschappers, stichters …)

8. onderzoek naar passende reizende tentoonstellingen , aan-
duiding van voor prospectie verantwoordelijke stafmede-
werker. Uitgangspunt is dat de reizende tentoonstellingen 
naadloos moeten passen in de concepten van de Educatieve 
Diensten 

9. aanvullende subsidiemogelijkheden hiervoor onderzoeken ( 
onder andere stadsmarketingfonds , Koning Boudewijn-
stichting , Europese programma’s)

10.“Out of the box” denken : onderzoeken hoe vanuit de Edu-
catieve Diensten in andere culturele huizen kan worden 
geëxposeerd

c. Op lange termijn (2017-2024)

1. voor De Campagne nagaan hoe de collectie landbouwge-
reedschappen optimaal kan worden tentoongesteld

2. voor de wereld van Kina structureel de erkenningcriteria 
handhaven

3. voor de School van Toen mogelijkheden verwerving regio-
nale erkenning onderzoeken

4. de problematiek van restauratie en renovatie van de infra-
structuur permanent onder de aandacht van de bevoegde 
instanties brengen (reeds in uitvoering)
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5. afwerking nieuwe vleugel Mineralen in de wereld van Kina ( 
opgestart)

6. integratie en uitwerking van thema’s “evolutietheorie” en 
“klimaatproblematiek “ in De Wereld van Kina. ( Antarctica / 
poolbasis Elisabeth is opportuniteit en case ; thema voegwe-
tenschappelijke denkers eveneens)

9.6 Actiepunten geformuleerd door de werkgroep Publieks-
werking

a. Op korte termijn (2012 -2013)

1. realisatie van een overzichtsfolder voor het geheel
2. gestructureerde inventarisatie van mogelijke infopunten 

voor verspreiding van gezamenlijk promotiemateriaal (pro-
motie)

3. nadenken over gezamenlijke thema’s en gezamenlijke aan-
wezigheid op evenementen

4. nagaan mogelijkheid gelijkschakelen openingsuren alle 
werkplekken

5. in elke werkplek een gastenboek en ideeënbus/klachtenbus
6. opstart publieksenquête en feedback erover op teamoverleg 

(reeds in uitvoering)
7. alle werkblaadjes een kindvriendelijke lay-out geven
8. informatiedoorstroming over aanbod en reservaties naar 

onthaalmedewerkers optimaliseren
9. inventarisatie publiekswerking andere musea , inspiratie-

bron voor good practices
10.Thema 1914-2014 uitwerken voor School van Toen
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b. Op middellange termijn (2014-2015-2016)

1. nazicht op volledigheid van het publieksaanbod per dienst. 
(elk product voor het publiek inventariseren) 

2. onderzoek hoe het aanbod kan uitgebreid worden voor spe-
cifieke doelgroepen of tijdens (zomer)vakantieperiodes 
(workshops ism Velt, lezingen door specialisten, filmvoor-
stellingen, moestuinwerking, serreactiviteit, tentoonstellen 
levend materiaal door verzamelaars, plantenbeurs, …)

3. onderzoek om het aanbod uit te breiden tijdens vakantie
4. inventarisatie van mogelijks in de werking geïnteresseerde 

verenigingen , aanleg van adresbestanden en op regelmatige 
tijdstippen informeren ervan

5. vertaling van overzichtsfolder voor het geheel
6. themawandelingen in elke instelling uitwerken die bruik-

baar zijn voor de individuele bezoeker zonder begeleiding
7. méér activiteiten ontwikkelen die aansluiten bij het profiel 

en de interesses van de buurtbewoners van elke instelling
8. selectie uit de collectie , producten ontwikkelen door re-

productie van mooie collectie-items als verzamelaar object / 
marketingitem

9. handwerkworkshops op woensdagnamiddag (School van 
Toen)

10.voorleesactiviteiten op woensdagnamiddag voor kinderen 
(School van toen)

11.peter- en meterschap voor dieren De Campagne
12.stage dierenzorg uitbouwen De Campagne

c. Op lange termijn ( 2017-2024)

1. realisatie meertalig infomateriaal
2. onderzoek kostprijs audio-gidsen
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