
Blind date in DIVA - praktische informatie

Beste leerkracht,

Je schreef in voor het aanbod Blind Date in DIVA. In deze brief vind je
praktische informatie over de voorbereiding en het globale verloop van het
museumbezoek.

Doelgroep
Het educatief aanbod Blind Date in DIVA is bedoeld voor leerlingen uit de 2de en 3de graad
van het secundair onderwijs. De groepen bestaan uit max. 15 leerlingen, vergezeld door
minstens 1 leerkracht.

Vorm en duur
Het educatief aanbod Blind Date in DIVA is een actieve rondleiding onder begeleiding van
een gids van DIVA die één uur duurt. In de toekomst wordt dit uitgebreid met een atelier
van één uur in de workshopruimte. Vanaf het derde trimester van het schooljaar 2021-2022
is het aanbod ook toegankelijk voor grotere groepen omdat er dan met een formule kan
gewerkt worden waarbij de ene helft van de groep eerst de actieve rondleiding doet en
daarna het atelier en vice versa.

Concept en doelstelling
Tijdens een actieve rondleiding gaan de leerlingen de museumobjecten eerst zelf
ontdekken. Pas daarna vult de gids vanuit zijn kennis en achtergrond de ontbrekende info
aan. Voor de actieve rondleiding met deze doelgroep kozen we voor de formule Blind date
met een museumobject waarbij de leerlingen eerst in kleine groepen (van 2 à 3 leerlingen) -
met behulp van de Erfgoedapp op hun smartphone - op zoek gaan naar een museumobject
waarmee ze een ‘blind date’ hebben. Daarna volgt een toer met de gids langs de
verschillende dates/objecten. Door deze formule ...
➔ wordt de nieuwsgierigheid van de leerlingen voor de museumobjecten gewekt
➔ wordt de fantasie van de leerlingen geprikkeld
➔ worden de leerlingen aangespoord om in detail te kijken naar de

museumvoorwerpen
➔ worden de leerlingen zich bewust van de samenhang tussen vorm, materiaal en

functie van de objecten
➔ krijgen de leerlingen oog voor het vakmanschap van de makers van de objecten

Voorbereiding van het museumbezoek in de klas
Om geen tijd te verliezen vragen we aan de leerkracht/begeleider die de groep zal
vergezellen om in de klas voor het museumbezoek reeds het volgende te doen:

➔ de leerlingen te verdelen in 5 groepen (van 2 of 3 leerlingen per groep)
➔ af te spreken wiens smartphone er in elke groep gebruikt zal worden
➔ te zorgen dat de Erfgoedapp op die 5 smartphones geïnstalleerd is


