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OMSCHRIJVING PROJECT Structurele samenwerking tussen MAS in Jonge Handen en het 
vervolgtraject van Atlas met OKAN-jongeren (Onthaal Klassen 
Anderstalige Nieuwkomers). De ‘MiJH- jongeren worden 
meter/peter van een ‘Atlas-jongere’. Samen leren ze elkaar, 
het MAS en de stad beter kennen. Een samenwerking die 
structureel is ingebed. 
 
Via Atlas stromen er jonge nieuwkomers door naar de 
jongerenwerking van MAS in Jonge Handen. De wisselwerking 
staat centraal: De nieuwkomers leren hun taal te verbeteren 
en komen in contact met Antwerpse jongeren. De MAS in 
Jonge Handers maken kennis met de huidige superdiverse 
maatschappij en het rijke scala aan verhalen van de dag van 
vandaag. 
 
Het project wordt mee begeleid vanuit Arktos (op vraag van 
het MAS), een expertisecentrum dat kinderen en jongeren 
versterkt waar nodig en de organisatie ondersteunt.  



 

  
 

WANNEER LIEP/ 
LOOPT DIT PROJECT 

September 2016 tot op heden 

  
 

DOELGROEP Jongeren tussen 16 en 26 jaar 
  

 
WAAR PAST DIT PROJECT IN HET 
BELEIDSPLAN VAN HET MUSEUM 

OD2.1 Vrijwilligers zorgen voor meerwaarde 
Vrijwilligerswerk combineert persoonlijke ontwikkeling, 
gemeenschapsvorming en het uitvoeren van taken die 
aansluiten bij alle aspecten van de museumwerking. Vrijwilligers 
dragen expertise bij en vervullen een ambassadeursfunctie 
voor het MAS. 
 
OD2.2 Voor input bij onderzoek is er een wisselwerking tussen 
het museum, experts, partners en netwerken in de stad, 
landelijk en internationaal. 
Voor de inhoudelijke en technisch-methodologische werking 
rond de collecties en thema’s werkt het MAS samen met 
partners uit de stad, het erfgoedveld en de academische 
wereld. Het gaat hier om individuele specialisten, organisaties, 
instellingen  en internationale netwerken. 

 
OD2.3 Bij de totstandkoming van presentaties verwerkt het MAS 
de actieve inbreng van partners, netwerken en 
gemeenschappen.  Het MAS experimenteert in zijn 
programmatie en toeleiding met methodes voor inclusiviteit.  
Het MAS versterkt de museumwerking door actief interactie op 
te zoeken met verschillende partners in de stad. Het museum 
staat open voor suggesties van derden en daar waar mogelijk 
zal deze input verwerkt worden. 

 
OD2.4 Het MAS is een museum in jonge handen 
Met “MAS in Jonge Handen” bouwt het MAS de structurele 
jongerenwerking verder uit. Dit houdt het museum jong en leidt 
een breed en divers jongerenpubliek naar het MAS. 
 

  
 

DOEL VAN DIT PROJECT Dit is onlosmakelijk verbonden aan het beleidsplan van het 
museum. Aanvullend: 

- Dat jongeren de huidige maatschappij van de dag van 
vandaag leren kennen.  Hun blik op de maatschappij 
te verbreden. 

- Het Nederlands te verbeteren en bij te schaven. 
- Integratiekansen te verhogen. 

(Zie aanvullend krantenartikel) 
- De collectie van het MAS vanuit verschillende 

perspectieven te benaderen. 
  

 
PARTNERS Liene Conard, coördinator MAS in Jonge Handen 

Tessa Kessens, coördinator en begeleider vanuit Arktos 



 

ondersteund door Bart Geens. (tkessens@arktos.be)  
  

 
TOEKOMST VAN HET PROJECT 

Welke kansen ziet het museum? 
Welke evolutie is er mogelijk? 

Een doorgedreven inhoudelijke en structurele samenwerking 
waarbij Atlas en het MAS elkaar blijven ondersteunen. Om de 
zoveel tijd kunnen nieuwe jongeren via Atlas blijven 
doorgroeien naar MAS in Jonge Handen. 
 
In samenwerking met Arktos bieden we een professionele 
omkadering en begeleiding aan waarbij de jongeren centraal 
staan. Met oog op het vormen van een hechte groep die 
samen naar een eindresultaat toewerkt.  
 
Daarnaast werken we toe naar een gerichte toekomst voor 
elke jongere, via MAS in Jonge Handen kunnen ze doorgroeien 
op de arbeidsmarkt, in school of naar andere organisaties.  
 

  
 

MATERIAAL 
Lesmateriaal/Methodiek 

Filmpjes 

Artikels, filmpjes en activiteiten zijn terug te vinden via 
www.mas.be/masinjongehanden.  
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