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 Project Cultuur in vriendschap 

START EERSTE PROJECTJAAR 

Leerlingen uit het algemeen onderwijs komen zel-
den of nooit in contact met leerlingen uit het bui-
tengewoon onderwijs. Laat staan dat beide leerlin-
gen de kans krijgen een vriendschapsrelatie op te 
bouwen. In het project ‘Cultuur in vriendschap’ gaan 
BuSo Katrinahof en het Onze-Lieve-Vrouwecollege 
(OLVC) deze uitdaging aan. Gedurende twee school-
jaren werken deze scholen intensief samen als een 
van de Antwerpse voortrekkersscholen. Hun cultuur-
partner, het Museum Plantin-Moretus/Prentenkabi-
net, springt mee op de kar. 

Cultuur in vriendschap
Dit project ontstond dankzij Odette Peterink, verantwoor-
delijke publiekswerking van het Museum Plantin-Moretus/
Prentenkabinet. Zij sprak Mart Van Gorp (leerkracht Katrina-
hof) en Els Vochten (leerkracht OLVC)  aan. Allebei waren ze 
enthousiast en samen werd een projectvoorstel uitgewerkt. 
In september maakten de vijfdejaars Humane Wetenschap-
pen van OLVC voor het eerst kennis met de leerlingen van 
de autiklas en een klas van de tweede graad uit Katrinahof. 

Drama en bewegingspedagogie
Geen sinecure als je weet dat de leefwereld van beide 
jongeren erg verschillend is. “Het was zoeken”, geeft Mart 
Van Gorp toe, coördinator van het project voor Katrinahof. 
“Jongvolwassenen samenbrengen met matig tot zwaar 
mentaal gehandicapten is niet eenvoudig. We kozen voor 
een heel fysieke manier.” Via drama en bewegingspedago-
gie verdween de spanning snel. 

Het kiezen van een cultuurvriend was het hoogtepunt 
van deze eerste bijeenkomst. De leerlingen van het Katri-
nahof kozen een maatje uit de andere school, met wie ze 
dit schooljaar zullen samenwerken. Voor de leerlingen van 
het OLVC was het aanpassen. Het was hen snel duidelijk 
dat communiceren niet met taal kon. Aan de hand van een 
zelfgemaakt collageboekje kwamen ze meer te weten over 
hun cultuurvriend. 

Een origineel sociaal project
“Voor dit project selecteerden we één klas, het vijfde jaar 
Humane Wetenschappen”, vertelt Els Vochten, coördinator 
voor het OLVC. In het voorlaatste jaar doet iedere leerling 
een sociaal project buiten de schooluren, bijvoorbeeld hel-
pen in een bejaardentehuis. Voor deze leerlingen is dit hun 
sociaal project. “Om tot het vereiste aantal uren te komen, 
zullen deze leerlingen ook meelopen in het semi-internaat 
van het Katrinahof.” 

Gidsen voor een bijzondere doelgroep
Musea zijn het Katrinahof niet vreemd. Tot voor kort had-
den zij jaarlijks een museumdag op school, waarop iedere 
klas een van de Antwerpse musea bezocht. “We merkten 
dat de gidsen het niveau van onze leerlingen erg moeilijk 
konden inschatten”, vertelt Mart Van Gorp. Daarom beslo-
ten de leerkrachten Grafi sch en Beeldend Werk zelf deze 
uitstappen te organiseren: van voorbereidend werk tot en 
met het gidsen. “Maar wij zijn leerkrachten en geen gidsen. 
Het is dubbel. Natuurlijk kunnen we het niveau van onze 
leerlingen inschatten, maar gidsen is toch een stiel apart.” 
Net daarom is dit project zo boeiend. Musea hebben nog 
te weinig ervaring met bijzondere doelgroepen, zoals de 
leerlingen van Katrinahof. Toch zijn zij vragende partij om 
ook hen een museumbezoek op maat aan te bieden. Met 
dit project zoeken de leerlingen van het OLVC mee naar een 
goede manier om hun cultuurvriend een prettig museum-
bezoek te geven. 

Twee leefwerelden komen samen
in Museum Plantin-Moretus
Door Sofi e De Schampheleire
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Doe-opdrachtjes in Museum Plantin-Moretus 
Een klassieke rondleiding, waarbij een gids lange tijd praat, 
is niet geschikt voor de leerlingen van Katrinahof. Voor een 
van hun volgende bijeenkomsten werkten de leerlingen 
van het OLVC allerlei doe-opdrachtjes uit voor hun cul-
tuurvrienden. In iedere ruimte van het museum stond een 
opdracht te wachten. Bijvoorbeeld, een puzzel met letters 
in de letterzaal. 

“Weliswaar ging het in het ene groepje vlotter dan in het 
andere. Toch was het mooi om zien hoe alle cultuurvrien-
den met elkaar praatten”, vertelt Mart Van Gorp. “Eigenlijk 
waren wij, als leerkrachten, bijna overbodig.” Zowel de leer-
lingen van Katrinahof als de leerlingen van het OLVC ervoe-
ren dit zeer positief. “Mijn leerlingen hebben al veel geleerd 
over de manier waarop je een museum kan bezoeken”, zegt 
Els Vochten.

Prikkel alle zintuigen
Kathleen Nyssen, leerkracht van Katrinahof, beaamt dat 
“een museumbezoek niet alleen cognitief hoeft te zijn. 
De prikkeling van alle zintuigen is voor de leerlingen een 
hele ervaring”. Bij een volgend museumbezoek namen de 
museumgidsen beide leerlingengroepen op sleeptouw. 
Later zullen ook de museumkoff ers eens worden uitgetest. 
De leerlingen kunnen vervolgens feedback geven aan het 
museum, zodat deze koff ers ook aangepast kunnen worden 
aan deze groepen.

Na het toonmoment volgt een boek
Dit schooljaar wordt afgesloten met een toonmoment 
van alle foto’s en werkjes die dit jaar gemaakt worden. Op 
vraag van de leerlingen van Katrinahof zal het toonmoment 
plaatsvinden in het OLVC. “Volgend schooljaar willen we 
een boek maken”, vertelt Mart Van Gorp. “Daarin bundelen 
we alles wat we gedaan hebben.’ 
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EINDE EERSTE PROJECTJAAR 
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Het is juni 2011, h et eerste projectjaar zit er bijna 
op. De cultuurvrienden van Katrinahof en het OLVC 
komen nog een laatste keer samen in het college.  
Daarna nemen ze afscheid van elkaar. Ondanks de 
hoge werkdruk afgelopen schooljaar blikken coör-
dinatoren Mart, Kathleen en Els terug op een zeer 
geslaagd jaar. 

Een unieke ontmoeting
“Zonder dit project waren de leerlingen van Katrinahof 
nooit in contact gekomen met de jongeren van het college. 
Dat alleen al, maakt het een erg zinvol project. Op onze 
school hebben we jaarlijks een integratiedag, waarbij onze 
leerlingen ‘gewone’ jongeren ontmoeten. Maar meer dan 
een eenmalige ontmoeting is dat niet”, vertelt Mart Van 
Gorp. Ook de ouders van de Katrinahof-jongeren toonden 
om die reden een bijzondere appreciatie voor het project. 
Als laatste samenkomst bezochten de leerlingen van Katri-
nahof het college. Daar keken ze al lang naar uit. Ze kregen 
een rondleiding op school, gingen langs bij de directeur en 
de prefect. Ze bezochten de turnzaal en een klas waar een 
les bezig was. “Elke leerling had een wegwerpfototoestel 
bij, wat tot heel grappige resultaten heeft geleid. Onze 
leerlingen trokken echt hun ogen open: ‘Aha, zo ziet een 
gewone school eruit’. Op zo’n moment merken de leerlingen 
pas hoe anders ze toch wel zijn”, gaat Mart verder.

Spelen met letters in het museum Plantin-Moretus
Tijdens een druk- en etsworkshop gingen de leerlingen 
actief aan de slag in het museum. De ene groep kreeg 
een etsinitiatie, de andere groep ontdekte de letterbak-
ken. “Samen met hun cultuurvriend vormden ze de let-
ters van hun voornamen. De cultuurvrienden vulden 
elkaar goed aan. De jongeren van het college moesten 
meer helpen bij het schrijven, terwijl onze leerlingen 
dan weer meer ervaring hadden met de druktechniek”, 
vertelt Kathleen van Katrinahof. Hoewel de begeleider 
van het museum niet veel ervaring had met deze doel-
groep, voelde hij de groep zeer goed aan. Bovendien 
waren deze workshops zeer geschikt voor deze jongeren. 

Een terugblik op een boeiend schooljaar 
Door Sofi e De Schampheleire
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Wees concreet en visueel
Naast deze workshops nam de groep ook deel aan een 
rondleiding met een museumspel. Het spel, dat meestal 
bedoeld is voor kinderen van de lagere school, was hiervoor 
aangepast. “Het was een moeilijke activiteit, omdat onze 
gidsen weinig ervaring hadden met een groep als deze”, 
zegt Helen van de publiekswerking van Museum Plantin 
Moretus/Prentenkabinet. “Het spel moet nog meer op hun 
maat worden uitgewerkt.” Kathleen vult aan dat opdrach-
ten voor leerlingen van Katrinahof heel concreet en visueel 
moeten zijn. “Volgend jaar zullen de gidsen meer betrokken 
worden bij dit project. Zo leren ze hoe ze het best omgaan 
met het niveau van deze leerlingen”, zegt Helen. 

Andere kijk op cultuur? 
In beide scholen was cultuur al aanwezig. “Deze nauwe 
samenwerking gaf het cultuurbeleid op school wel een 
extra dimensie”, vindt Els van het OLVC. Door de deelname 
aan dit project, rijzen er opnieuw een aantal vragen binnen 
Katrinahof rond cultuur. “Vroeger was er een museumdag, 
waarop heel de school een museum bezocht. Dat is er nu 
niet meer. Moeten we dat niet opnieuw doen? Momenteel 
worden verschillende discussies opnieuw geopend. Zaken 
die de laatste jaren niet meer in vraag werden gesteld.”

Een zwaar jaar
De samenwerking tussen twee scholen was organisatorisch 
soms moeilijk. Toch vinden beide scholen die samenwer-
king net een verrijking. Maar het maakt wel dat je niet snel 
in de schoolgang iets kan bespreken. 
De werkdruk die dit project met zich meebracht, was groot. 
“Ik had één uur per week vrij, om me hiermee bezig te hou-
den. Maar daarmee kwam ik niet rond”, zegt Mart. Of een 
grotere werkgroep de werkdruk zou verlichten? “Ik denk 
niet dat je de groep kan uitbreiden, uiteindelijk moet je 
toch van alles op de hoogte zijn.”
In het begin van het schooljaar was er het idee om een 
boekje te maken waarin het project werd uitgebeeld. Dat is 
afgeblazen omdat de werkdruk al erg hoog was. “Zo’n boekje 
afwerken op één jaar tijd zou niet haalbaar zijn. Dat was wat 
te hoog gegrepen. We denken wel na over een blog, waar 
ervaringen en refl ecties op gepost worden”, vertelt Mart. 
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De scholen OLVC en het BuSO Katrinahof engageer-
den zich om twee jaar lang samen te werken met het 
Museum Plantin-Moretus. De leerlingen die vorig 
jaar aan het project deelnamen, zitten nu een jaar 
hoger. Nu start een nieuwe groep jongeren met dit 
project. Wie zijn de leerlingen van de andere school? 
Dat is de eerste grote vraag voor beide schoolgroe-
pen. Een kennismaking in het ontmoetingscentrum 
Costa op de Sint-Andriesplaats moet  hierop een ant-
woord geven. 

Vreemden op de speelplaats
Een woensdagochtend midden oktober, 8.30 uur. Aan het 
BuSO Katrinahof zetten de schoolbussen de leerlingen af. 
Eén voor één worden ze van de bus geholpen. Een aantal 
grote leerlingen trekt de aandacht op de speelplaats. Ze zijn 
anders. Dat zie je. Soms al wat meer, soms haast niet. BuSO 
Katrinahof is een secundaire school voor jongeren van 13 
tot 21 jaar met een matige tot ernstige mentale beperking. 
De leerlingen kijken verbaasd naar de onbekende gezich-
ten. “Vreemden op onze speelplaats”, denken ze, wanneer 
de jongeren van het college aankomen. De Katrinahof-leer-
lingen troepen rond hen met vragen. 

Op weg
Wanneer iedereen er is, krijgen de leerlingen van het 
college een leerling van Katrinahof toegewezen. Twee 
aan twee wandelen een vijftigtal jongeren naar de Sint-
Andriesplaats. Onderweg maken ze vluchtig kennis met 
elkaar. Praten gaat bij het ene groepje al wat vlotter dan 
bij het andere. 

Van het BuSO Katrinahof doet één Autiklas mee en twee 
b-klassen. Het zijn leerlingen met een autismespectrum-
stoornis en leerlingen met het syndroom van Down. Hoewel 
hun leeftijd varieert van 16 tot 19 jaar, hebben zij slechts 
een maximumniveau van een 5-jarige. Van het college 
doen dit jaar twintig vijfdejaarsleerlingen uit de Humane 
Wetenschappen mee.  

Goeiemorgen allemaal
Eenmaal aangekomen in het ontmoetingscentrum instal-
leert de groep zich in een kring. Zoals iedere ochtend in 
Katrinahof, start ook deze ochtend met een kringlied. 
“Goeiemorgen allemaal”, zingen de leerlingen van Katri-
nahof. Ze kennen de tekst uit hun hoofd. De leerlingen 
van het college kijken verbaasd en gefascineerd naar hun 
leeftijdsgenoten. 

 Project Cultuur in vriendschap 

START TWEEDE PROJECTJAAR 

Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet:
een museum voor iedereen
Door Sofi e De Schampheleire
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Lichaamscontact schept vriendschapsband
Meteen daarna start Pieter, leraar sport op BuSO Katrina-
hof, met de bewegingssessie Sherborne. “Doe jullie schoe-
nen uit”, vraagt hij. Op een erg lichamelijke manier maken 
de jongeren kennis met elkaar. Sherborne is een lichaams-
gerichte methode om te werken aan zelfvertrouwen en de 
band tussen elkaar. Het wordt vaak gebruikt bij mensen 
met een mentale handicap. Schuifelend door de ruimte 
zegt iedereen elkaar gedag. Nu eens met de voeten, dan 
eens door elkaars hoofden te raken of met een high fi ve. 
Andere oefeningen volgen. 

Een nieuwe ervaring voor leerlingen OLVC
De sfeer is los, iedereen heeft plezier. De leerlingen van 
Katrinahof nog het meest. “Al een tijdje kijken onze leer-
lingen uit naar deze ontmoeting”, vertelt Mart Van Gorp 
van Katrinahof. “In vergelijking met vorig jaar is deze groep 
erg sociaal”, vinden Odette (Publiekswerking Museum 
Plantin-Moretus/Prentenkabinet) en Ruth (Baobab, stad 
Antwerpen). Vorig jaar was de groep van het college terug-
houdender. Deze bewegingssessie maakte hen niet los. 
Integendeel, ze bleven stokstijf staan bij deze toch wel 
‘intieme’ contactoefeningen. “Dit zijn oefeningen waarbij 
je elkaar veel aanraakt”, zegt Julie Lippens van het college. 
”Dat zijn wij niet gewend en zullen wij niet snel doen.”  

Kloof dichten
Dit project wil deze verschillende leefwerelden dichter bij 
elkaar brengen. Julie Lippens vertelt dat zij in het begin 
schrik had. “Dit is de eerste keer dat we deze groep ontmoe-
ten. We zijn hiervoor al eens gaan observeren in een school, 
maar dat is heel anders. Zo kom je niet echt in aanraking 
met de mensen.” “Ook voor mij was dit nieuw”, zegt Louis 
Heeren. “Ik was nog nooit met zulke jongeren in contact 
gekomen. Ik wist niet goed wat ik moest verwachten. In het 
begin was het onwennig, maar zodra we hier samen waren, 
viel mijn angst weg. Ik heb veel gelachen.”

Een schimmenspel met kunstjes in de schaduw
De jongeren van Katrinahof staan letterlijk te springen 
om achter het witte doek de show te stelen. De leerlingen 
van het college blijven verlegen zitten, maar worden toch 
meegesleept door het enthousiasme van de Katrinahof-
jongeren. Zij genieten ten volle! Met een hoed en een para-
plu stelen ze de show. Op de tonen van de muziek ontstaat 
een mooi schaduwspel. Applaus wanneer de muziek stopt. 
Meteen schieten de vingers omhoog. Bijna alle leerlingen 
van Katrinahof willen naar voren. 

Wie wil met wie?  
Na een korte pauze is het tijd om de cultuurvrienden voor 
dit schooljaar te kiezen. Op de muziek kiezen de leerlingen 
van Katrinahof elk een cultuurvriend van het college. Het 
is een soort stoelendans, de leerlingen van OLVC geven in 
een kring hun knie. Wanneer de muziek stopt haasten de 
Katrinahof-leerlingen zich op een knie. Tweemaal mogen 
ze proberen, zodat ze goed weten waar iedereen zit. De 
derde keer is het menens. “Goed kiezen”, zegt Mart. “Met je 
cultuurvriend werk je de rest van het jaar samen.” 

Interactief rondleiden in Museum Plantin-Moretus
Het was Odette Peterink, van de Publiekswerking van het 
Museum Plantin-Moretus, die de scholen BuSO Katrinahof 
en OLVC vorige zomer aansprak om aan het project Ant-
werpse voortrekkersscholen deel te nemen. Waarom nam 
ze dit initiatief? “Als museum van boeken, woorden en 
letters vind ik dat wij een grote sociale opdracht hebben”, 
vertelt Odette. “Daarom vind ik het belangrijk om in zulke 
projecten mee te stappen.” Het eerste projectjaar volgde 
Odette op van aan de zijlijn. Na een jaartje loopbaanonder-
breking is ze vandaag opnieuw aan het werk. Vol moed wil 
ze dit jaar het project ‘Cultuurvrienden’ mee trekken. Tijd 
om eens te luisteren naar haar intenties. 
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Een museumbezoek is voor iedereen 
Zelf is Odette vertrouwd met de leerlingen van het Katrina-
hof. Ze gaf hen vroeger vaak een rondleiding. Dat het voor 
anderen niet altijd evident is om met deze doelgroep om te 
gaan, viel haar toen erg op. “Daarom sta ik ook zo achter dit 
project”, benadrukt ze. “De ontmoeting tussen beide jonge-
rengroepen is belangrijk, deze één op één ontmoeting als 
cultuurvrienden is goed. Allebei komen ze daar beter uit.” 
Ik vraag of het Museum Plantin-Moretus gewend is om 
zo intensief samen te werken met scholen. “Veel scholen 
komen jaarlijks terug, maar een project als dit hadden we 
nog niet”, geeft Odette toe. “Dit project moet de gidsen en 
toezichters vertrouwder maken met deze doelgroep. Zodat 
vooroordelen als ‘wat hebben die kinderen nu aan een 
museumbezoek’ verdwijnen.” 

Kijken, luisteren én doen
Het Museum Plantin-Moretus heeft geen aparte program-
matie voor mensen met een beperking. Daar is Odette een 
grote voorstander van. “Ik ben van mening dat je voor deze 
groep helemaal niets speciaals moet doen”, zegt ze. “Ik wil 
niet dat er bij ons klassieke rondleidingen worden gegeven. 
Daar heeft niemand iets aan, dan kan je evengoed met een 
audioguide werken.” Interactief rondleiden, dat is Odettes 
stokpaardje. Het gaat om het inlassen van interactieve ele-
menten in een rondleiding. En naast cognitieve opdrachten 
ook zoek- en kijkopdrachten verwerken in het museumbe-
zoek. Dit project is een hulpmiddel om gidsen interactiever 
te doen gidsen. “Voor mij is het belangrijkste dat de bezoe-
kers een fi jne tijd hebben in het museum. Niemand moet 
iets gezien hebben, gidsen zijn vaak wel die mening toege-
daan. Voor mij staat een fi jne tijd boven iets leren”, vertelt 
Odette.

Vorig jaar volgde een aantal gidsen het project van nabij op. 
Dit jaar krijgen andere gidsen en workshopbegeleiders de 
kans om kennis te maken met de jongeren van Katrinahof 
en het OLVC. “Het valt op dat de workshopbegeleiders veel 
minder moeite hebben met deze bijzondere doelgroep dan 
de gidsen”, zegt Odette. Zij kunnen natuurlijk iets doen. 
Toch wordt een klassieke rondleiding nu al vaak gekoppeld 
aan een workshop. Ook bij een gewone rondleiding wil het 
Museum Plantin-Moretus meer actieve opdrachten inlas-
sen. “Voor gidsen is het moeilijker. Zij willen graag hun ver-
haal vertellen”, weet Odette. “Maar ik vind dat als je publiek 
geen behoefte heeft aan je verhaal, je iets anders moet 
doen. Het is die fl exibiliteit die ik in het museum tracht te 
versterken.”  

Ook na twee jaar intensief samenwerken met deze Ant-
werpse scholen wil het museum de contacten behouden. 
“Het is mijn streefdoel”, zegt Odette , “om na deze projectja-
ren een team gidsen te hebben die weten wat het is om met 
deze bijzondere doelgroepen om te gaan. Met dit project 
zullen de gidsen en workshopbegeleiders heel wat vooruit-
gang boeken.” 



Katrinahof en Onze-Lieve-Vrouwecollege

99

De leerlingen van Katrinahof zijn laaiend enthousi-
ast wanneer de jongeren van het college in decem-
ber onverwacht opduiken op hun kerstviering. De 
cultuurduo’s van dit jaar staan niet meer naast 
elkaar, maar doen er alles aan om echt met elkaar 
te communiceren. 

Groeiend vertrouwen en
spontane leerlingen vergroten succes
Hoewel dit schooljaar dezelfde activiteiten op het program-
ma staan als vorig jaar, zijn beide schooljaren in niets met 
elkaar te vergelijken. De contacten tussen de leerlingen zijn 
nu veel beter. Hoe dit komt? “Mijn leerlingen zijn anders”, 
geeft Els Vochten (OLVC) toe. “Dit is een spontane en 
enthousiaste groep, zelfs bij het lesgeven voel je dat.” Mart 
Van Gorp (Katrinahof) en Odette Peterink (Museum Plan-
tinMoretus/Prentenkabinet) vinden de leerlingen van het 
college dit jaar veel ontvankelijker. De sfeer is anders dan 
vorig jaar. “Als je naar de vriendenduo’s kijkt, zie je dat de 
jongeren echt met elkaar bezig zijn”, zegt Odette. Ze zoeken 
naar alle mogelijke manieren om met elkaar in interactie te 
gaan. Dat verschil was al merkbaar op het eerste moment 
dat de leerlingen met elkaar kennismaakten.” Vorig jaar 
waren er collegeleerlingen die zelfs op het einde nog angst 
hadden bij hun cultuurvriend.

Cultuurduo’s ontdekken nieuw museumspel 
In het Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet ontstond 
een mentaliteitswijziging onder de erfgoedbewakers.Vorig 
jaar dachten zij ‘wat hebben deze leerlingen nu aan een 
museumbezoek?’ Vandaag genieten de bewakers wanneer 
de leerlingen plezier beleven in het museum. 

De nieuwe manier van rondleiden in het museum geeft 
een positieve stimulans aan de leerlingen. Het  verhoogt 
de betrokkenheid  bij de museumcollectie en laat heel 
wat communicatie toe tussen de cultuurduo’s. Iedereen 
krijgt een aantal kaartjes met een woord en een beeld 
van datzelfde woord. Bijvoorbeeld, spiegel, lamp, mooi, 
lief … “Het gaat steeds om woorden die je erg breed kan 

interpreteren. In het museum zoek je iets wat past bij deze 
kaartjes”, vertelt Odette. Nadien vertellen de groepjes aan 
elkaar wat ze gevonden hebben. De museumbegeleider 
vult aan met het verhaal van het museum. Dit spel biedt 
meerdere lagen en kent diverse moeilijkheidsgraden, zo 
is het ook interessant voor andere bezoekers. Bovendien is 
er geen fout antwoord, waardoor heel wat druk of drem-
pelvrees verdwijnt. “Ook jongeren die je soms moeilijk kan 
enthousiasmeren, beleven hier plezier aan.”

 Project Cultuur in vriendschap

MIDDEN TWEEDE PROJECTJAAR 

Open contact tussen cultuurduo’s
zorgt voor nieuwe drive
Door Sofi e De Schampheleire
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Cultuur op school 
Op beide scholen heerst een enorme openheid voor cul-
tuur, maar dat is niet echt vervat in een cultuurplan. “Het 
zit natuurlijk wel in de plannen voor de verschillende vak-
ken, maar een neergeschreven cultuurplan is er niet”, zegt 
Els Vochten. 

Zowel Katrinahof als het OLVC grijpt iedere kans om aan cul-
tuur deel te nemen. Mart Van Gorp en Els Vochten zijn zich 
zeer bewust dat cultuur een interessant instrument is om 
andere leerdoelen te bereiken. “Dit project is een prachtige 
kans om aan de sociale vaardigheden en sociale integratie 
van onze leerlingen te werken.” , vertelt Mart Van Gorp.

Blijven samenwerken
De drie partners willen volgend jaar opnieuw samenwer-
ken. Door het project over twee jaar te spreiden, is het 
gegroeid en bestaat er nu een soort draaiboek. Dat maakt 
de organisatie steeds gemakkelijker. Wat de middelen 
betreft, moeten beide scholen bekijken hoe dit volgend jaar 
fi nancieel mogelijk is. Al maakt niemand zich daar grote 
zorgen over. “Een workshop is niet de grote kost”, zegt Mart 
Van Gorp. 

Een nieuwe weg
Sinds deze samenwerking wil het Museum Plantin-Moretus 
zich meer specialiseren in de doelgroep van laaggeletter-
den, en daar behoren ook leerlingen van het buitenge-
woon onderwijs toe. Voor het museum is dit project zeer 
verrijkend. “Het belangrijkste dat ik onthoud, is dat iedere 
opdracht meerdere lagen moet hebben”, vertelt Odette. 
“Van heel simpel, tot moeilijk en nog moeilijker. We leerden 
ook dat je voor deze doelgroep sterk op maat moet werken.”

Voor Odette is het museum allereerst een ontmoetings-
plaats, een plek waar bezoekers samenkomen. “Cogni-
tieve doelen zijn niet essentieel bij een museumbezoek. De 

authentieke ervaring die je opdoet in een museum bereik je 
enkel als je uit het klaslokaal komt”, vertelt Odette. Els Voch-
ten treedt haar bij: “Voor mij is het hele project een evolutie 
geweest. Voordien dacht ik dat je in een museum alle schil-
derijen gezien moest hebben en van alles de datum moest 
kennen. Nu voel ik dat de feiten minder belangrijk zijn en 
dat de hele ervaring primeert.”
Cultuurvrienden is een uniek project geworden met zeer 
leerrijke momenten voor beide leerlingengroepen. Deze 
sociale ontmoetingen zijn helemaal niet vanzelfsprekend. 
Een duurzame basis is gelegd. Het blijft uitkijken naar hoe 
de partners de komende jaren gaan samenwerken. 
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In het project ‘Cultuurvrienden’ sloten de zeventien-
jarige jongeren van het Onze-Lieve-Vrouwe-college 
vriendschap met hun leeftijdsgenoten met een 
mentale handicap uit het BuSO Katrinahof. Ze ont-
moetten elkaar verschillende keren in het Museum 
Plantin-Moretus/Prentenkabinet. Een samenwer-
king die niet altijd vanzelfsprekend was. Maar twee 
jaar later staat het project er meer dan ooit. Het 
wordt structureel ingewerkt in de leerplannen van 
beide scholen. En het museum blijft hun vaste part-
ner. De samenwerking maakte niet alleen een grote 
indruk op de leerlingen van beide scholen, maar ook 
op de leerkrachten en het museum. Kortom, de toe-
komst van dit project is verzekerd!

Het project liet niemand onberoerd 
De leerlingen van Katrinahof keken steeds opnieuw uit naar 
de ontmoetingen met hun cultuurvrienden. “Dit project 
heeft onze leerlingen veranderd”, vertelt Mart Van Gorp, 
projectcoördinator voor Katrinahof. “Met het museum heb-
ben ze echt een band opgebouwd. Ze kennen er hun weg 
en kunnen hun ouders rondleiden. Ook op sociaal vlak leer-
den de leerlingen veel, maar dat zijn zaken die je moeilijker 
ziet.” Ook de leerlingen van het OLVC waren erg enthousi-
ast. Dat bleek uit hun eindverslagen. “Je voelt dat zij in het 
begin heel angstig waren, omdat ze niet wisten wat hen 
ging overkomen. Uiteindelijk zijn alle leerlingen in het 
project gegroeid en is het voor niemand tegengevallen. Bij 
iedereen lees je dat er een wereld is opengegaan. Wanneer 
mijn leerlingen nu mensen met een handicap ontmoeten, 
voelen ze minder een barrière”, vertelt Els Vochten van het 
OLVC. Bovendien zijn wel zeven leerlingen zo zeer gebeten 
door dit project dat ze nu vrijwilligerswerk willen doen. 

Project wordt ingebed in scholenwerkingen
De komende jaren zullen beide scholen dit project herne-
men, samen met het Museum Plantin-Moretus/Prentenka-
binet. In Katrinahof bracht het project ‘Cultuurvrienden’ de 
discussie over cultuur op school weer op gang. En er wordt 
anders over cultuur gedacht dan twee jaren geleden. Na 
gesprekken met de directie besliste de school om dit project 
structureel in te bedden. Het komt in de schoolcarrière van 
iedere leerling aan bod”, zegt Mart Van Gorp. “Eerst vond de 
directeur dat ‘Cultuurvrienden’ moest plaatsvinden binnen 
de uren grafi sch werk. Maar het is zo veel meer dan cultuur 
alleen. Ook algemene sociale vorming zit er in vervat. Geef 
je een knuff el of alleen maar een hand? Wat kan de andere 
verdragen en wat wil je zelf? Je kunt onze leerlingen geen 
betere training geven dan een project als dit.” 

 Project Cultuur in vriendschap

EINDE TWEEDE PROJECTJAAR 

Een vriendschap die indruk maakt! 
Door Sofi e De Schampheleire
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Museum werkt tool uit voor laaggeletterden
Het project ‘Cultuurvrienden’ motiveerde het Museum Plan-
tin-Moretus/Prentenkabinet om een tool uit te werken voor 
laaggeletterden. Bovendien bracht het een grote omme-
keer teweeg bij baliemedewerkers en erfgoedbewakers. 
“In het begin was hun reactie: ‘Wat hebben deze mensen 
te zoeken in het museum?’ Vandaag zijn hun ideeën hier-
over helemaal gedraaid. Nu vinden zij het vanzelfsprekend 
dat de groep van Katrinahof het museum bezoekt”, vertelt 
Odette van de publiekswerking van het museum. “De balie-
medewerkers en erfgoedbewakers zien dat deze bezoekers 
ook genieten van het museum.”

De aanzet voor een cultuurbeleidsplan
Op Katrinahof waren er dit jaar nieuwe gesprekken over de 
plaats van cultuur op school. Zo is de nood ontstaan om alle 
culturele activiteiten samen te brengen in een cultuurbe-
leidsplan. Het gaat om het jaarlijkse theaterbezoek aan Het 
Paleis, het project ‘Cultuurvrienden’, maar ook drama, dans 
en muziek zullen in dit plan een plaats krijgen. “Door deze 
jaarlijkse activiteiten op te nemen, moet er niet ieder jaar 
discussie zijn of ze kunnen plaatsvinden. Het plan dient dan 
als leidraad”, vertelt Mart Van Gorp.

Volgend jaar  
De samenwerking tussen de drie partners zal volgend jaar 
net zo verlopen als het afgelopen schooljaren. “Dat concept 
werkt, dus er is geen nood om het nu al te wijzigen of aan te 
passen”, vertelt Els Vochten. Voor de museumgidsen is deze 
herhaling interessant om nog meer expertise op te bouwen 
met deze bijzondere doelgroep. 

Nu de fi nanciering van Baobab wegvalt, zullen de leerlingen 
mee betalen voor de museumworkshops. Misschien kan het 
museum ook nog wat bijpassen in de algemene kosten van 
het project. “Ik heb ieder jaar een budget Publiekswerking 
en Kans waaruit ik kan putten. Dat is specifi ek voor kan-
sengroepen”, vertelt Odette. “Ook is er een potje voor alle 
Antwerpse musea voor zulke projecten. Ik ga vragen of we 
daaruit iets kunnen gebruiken.” 
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SAMENVATTING

‘Cultuurvrienden’ is een uniek project. Jongeren uit 
het algemeen secundair onderwijs kwamen in con-
tact met matig tot zwaar mentaal gehandicapte 
leeftijdsgenoten. Dat waren geen losse, eenmalige 
ontmoetingen. Integendeel, deze jongeren uit het 
Onze-Lieve-Vrouwe-College (OLVC) en Katrinahof, 
die elkaar anders nooit zouden ontmoeten, kregen 
nu de kans om een vriendschapsband op te bouwen. 
Geen betere manier voor de leerlingen van Katrina-
hof om hun sociale vaardigheden bij te schaven. 

Cultuurvrienden ontmoetten elkaar
in Museum Plantin-Moretus
Cultuurvrienden zijn het, de vijfdejaarsleerlingen Humane 
Wetenschappen van het OLVC en een aantal leerlingen 
met een matige tot zware handicap van Katrinahof. Maat-
jes voor een heel schooljaar. Zij kozen elkaar bij een eerste 
bijeenkomst. Via een drama- en bewegingsworkshop kwa-
men de leerlingen van beide scholen dichter bij elkaar. Voor 
de leerlingen van het OLVC die zoveel lichaamscontact niet 
gewend zijn, was het een hele oefening. 
De cultuurvrienden ontmoeten elkaar regelmatig. Op de 
agenda staan verschillende activiteiten in het Museum 
Plantin-Moreutus/Prentenkabinet: van een museumspel 
met doe-opdrachtjes tot een interactieve rondleiding en 
een druk- en etsworkshop. 
Het Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet was de afge-
lopen twee jaren de cultuurpartner van het OLVC en Katri-
nahof. Het was Odette Peterink, verantwoordelijk voor de 
publiekswerking van het museum, die het initiatief nam en 
beide scholen aansprak. “Als museum van boeken, woorden 
en letters vind ik dat wij een grote sociale opdracht heb-
ben”, vertelt Odette. Het was haar streefdoel om na twee 
jaar intensief samenwerken een team gidsen te hebben 
opgeleid dat helemaal vertrouwd is met deze bijzondere 
doelgroep uit Katrinahof.  Odette is van mening dat je voor 
deze doelgroep geen speciale programma’s moet ontwik-
kelen. Een klassieke rondleiding is niet meer van deze tijd, 
voor niemand! Interactief rondleiden, daar draait het van-
daag om.

Plaats van cultuur op school staat opnieuw
ter discussie
Al voor het project ‘Cultuurvrienden’ waren het OLVC en 
Katrinahof erg cultureel actieve scholen. Toch heeft dit pro-
ject de plaats van cultuur op school opnieuw ter discussie 
gesteld. Katrinahof gaat dit project structureel inbedden in 
het leerplan van de school. Het project krijgt een plaats in 
de derde graad. Zo zullen alle leerlingen eens in hun school-
carrière aan dit project meedoen. Ook in het OLVC zal ‘Cul-
tuurvrienden’ de komende jaren ingepland worden voor de 
vijfdejaarsleerlingen uit de Humane Wetenschappen. Het 
is immers bijzonder leerrijk voor de leerlingen van beide 
scholen. Leerlingen uit Katrinahof ontwikkelen zo op een 
uitstekende manier hun sociale vaardigheden. Voor leerlin-
gen van het OLVC is het vaak een eerste ontmoeting met 
jongeren met een handicap. Dat getuigt Louis Heeren: “Ik 
was nog nooit met zulke jongeren in contact gekomen. Ik 
wist niet goed wat ik moest verwachten. In het begin voel-
de het onwennig aan, maar zodra we hier samen waren, 
viel mijn angst weg.”

Project zorgt voor mentaliteitswijzigingen
bij erfgoedbewakers 
Hoewel het programma de afgelopen twee schooljaren 
bijna identiek was, zijn deze jaren in niets met elkaar te 
vergelijken. Het eerste jaar waren er leerlingen van het col-
lege die op het einde nog steeds angst hadden bij hun cul-
tuurvriend. De contacten tussen de cultuurvrienden waren 
in het tweede jaar veel intenser en minder terughoudend. 
Dat zorgde voor een spontane en enthousiaste groep en een 
goede sfeer. 
Ook in het museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet ont-
stond een mentaliteitswijziging onder de erfgoedbewa-
kers. Het eerste jaar dachten zij: ‘Wat hebben deze leerlin-
gen nu aan een museumbezoek?’ Vandaag genieten ook de 
erfgoedbewakers wanneer deze jongeren genieten en ple-
zier beleven in het museum. Door het veelvuldige contact 
met de leerlingen van Katrinahof ontdekte het museum dat 
deze nieuwe manier van rondleiden een positieve stimu-
lans had op de leerlingen. Het verhoogde de betrokkenheid 

Bijzondere vriendschappen
tussen jongeren van Katrinahof en OLVC 
Door Sofi e De Schampheleire
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bij de museumcollectie en liet heel wat communicatie toe 
tussen de cultuurvrienden. Met een aantal kaartjes met een 
woord en een beeld erop, bezochten de duo’s het museum. 
“Het gaat om woorden die je erg breed kan interpreteren, 
zoals spiegel, lamp, mooi … In het museum zoek je iets 
wat past bij je kaartje”, legt Odette uit. Dit spel biedt meer-
dere lagen en heeft diverse moeilijkheidsgraden, waardoor 
het ook voor andere bezoekers boeiend is. 

Van inbedding in het schoolplan
tot ontwikkelen van een echt cultuurbeleidsplan 
Dit project liet niemand onberoerd. Zowel op de betrokken 
leerkrachten als de leerlingen en het museum maakten 
de ‘Cultuurvrienden’ een grote indruk. De leerlingen van 
Katrinahof zijn veranderd. “Met het museum hebben zij een 
band opgebouwd, ze kennen er hun weg en kunnen hun 
ouders rondleiden. Ook op sociaal vlak hebben de leerlin-
gen veel geleerd”, vertelt Mart Van Gorp, coördinator van 
het project. Voor de leerlingen van het OLVC ging een onbe-
kende wereld open. “Wanneer mijn leerlingen nu mensen 
met een handicap ontmoeten, voelen ze minder een bar-
rière”,  zegt ook Els Vochten van het OLVC. Bovendien zijn 
de leerlingen gebeten door dit project. Zo zoeken verschil-
lende leerlingen nu vrijwilligerswerk. 
Ook op Katrinahof laten de afgelopen twee schooljaren 
hun sporen na. Na gesprekken over de plaats van cultuur 
op school en het structureel inbedden van dit project in 
het leerplan, volgt er nu een cultuurbeleidsplan. Mart Van 
Gorp voelde de nood om alle culturele activiteiten samen 
te brengen in een plan. Het plan moet als een leidraad die-
nen voor de komende jaren en zorgt dat jaarlijkse discussies 
over een welbepaald cultuurbezoek niet steeds herhaald 
worden. 
Sinds de samenwerking met beide scholen wil het Museum 
Plantin-Moretus/Prentenkabinet zich nog meer specia-
liseren in deze bijzondere doelgroep. Het museum werkt 
momenteel een tool uit voor laaggeletterden. Door herha-
ling van dit project volgend jaar wil Odette nog meer erva-
ring opdoen met jongeren van Katrinahof. Uiteraard biedt 
dit ook mogelijkheden voor andere BuSO-scholen! 

Toekomst 
De afgelopen twee schooljaren laten op iedereen een grote 
indruk na. De doelstellingen van Baobab zijn geslaagd nu 
het project structureel is ingebed op beide scholen. De ont-
moetingen tussen de jongeren uit Katrinahof en het OLVC 
waren een unieke kans voor de twee jongerengroepen. De 
ene groep jongeren ontwikkelde zo heel wat sociale vaar-
digheden, voor de andere jongeren ging een onbekende 
wereld open. Ook de komende jaren zullen nog heel wat 
nieuwe vriendschappen ontstaan. Het blijft uitkijken of de 
school en het museum erin slagen om de interactie tus-
sen de jongeren verder uit te diepen. Zouden de vriend-
schappen dan ook verder kunnen reiken dan de school- en 
museumgrenzen? 

Quote

“Samen met hun cultuurvriend vormden ze de let-
ters van hun voornamen. De cultuurvrienden vulden 
elkaar goed aan. De jongeren van het college moesten 
meer helpen bij het schrijven, terwijl onze leerlingen 
dan weer meer ervaring hadden met de druktechniek”, 
vertelt Kathleen van Katrinahof.

Leermoment
Het belangrijkste dat Odette Peterink uit dit project leer-
de was het volgende. “Ieder museumspel en -opdracht 
moet meerdere lagen hebben. Van heel simpel, tot 
moeilijk en nog moeilijker. Bovendien moet je voor deze 
doelgroep sterk op maat werken.” 

Aha!?
Odette Peterink is van mening dat je voor deze bijzon-
dere doelgroep van Katrinahof helemaal geen speciale 
of nieuwe activiteit moet uitwerken. “Ik wil niet dat er 
bij ons nog klassieke rondleidingen worden gegeven. 
Daar heeft niemand iets aan.” Interactief rondleiden is 
het streefdoel. Dat gaat om het inlassen van interac-
tieve elementen in een rondleiding. En naast cognitieve 
opdrachten ook zoek- en kijkopdrachten verwerken in 
een museumbezoek. 
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