


REGISTRATIEMARATHON?
Pizza, Redbull, Computers (en erfgoed)









Digitalisatoren

Basisregistratie
• Objectnummer
• Objectnaam
• Titel + Soort titel
• Materiaal
• Bewaartoestand
• Afmetingen
• Huidige standplaats
• Vervaardiger
• Datering
• Verwerving (datum, methode, van, aankoopprijs)

Objectfoto









EDIT-A-TON
VOOR KUNST- EN 
ERFGOEDOBJECTEN

Drie edities

2 Dagen, Kortrijk, all-in

30 “bandwerkers” vanuit diverse 
universiteiten

>100 creatieve beschrijvingen
Publieksteksten, Beschrijvingen
Vindbaarheid verhogen!

Ondersteund door 
museumprofessionals en UGent
Afgewisseld met worksshops



“Rubens, Vermeer, Titiaan 
en andere kleppers zijn 
vanzelfsprekend, maar 
wat met bijvoorbeeld de 
collectie van het 
Tabaksmuseum? Dit komt 
niet of nauwelijks aan bod 
tijdens de opleiding. 
Terwijl het ook ons 
erfgoed is.”

< Pieter >



Unieke ervaring als 
collectiewerker!

Workshops
Kunstregistratie a tot z
Wervende publieksteksten
Thesauri en ICONCLASS
Hoe bouw je een expo?

Advies en hulp

Ervaring uit de les omgezet in 
praktijk

Een unieke ”groeps-stage”



Stad Harelbeke
Man kust zoon vaarwel (toegekende titel)
schilderij
kc.0135
Aimé Stevens (schilder)
verf op linnen 
120 x 120 x 2 cm (exclusief lijst)
toestand = goed

Beschrijving
Man en zoon in een innige omhelzing. Het rode,
begroeide hek verdeelt het werk op in voor - en
achtergrond. Rechts boven wacht een statisch militair
figuur, met een uitgestreken gezichtsexpressie. Achter
de militair ligt een contrasteren kleurrijk bloemenveld
en verstopt huis. Op de aardegrond ligt een knapzak en
een afgevallen hoed. Aan de linkerzijde staat een
verdorde smalle boom. De bruine, warme kledij van de
vader en zoon staat in contrast met de kille grijsblauwe
kleur van de soldaat.

Publiekstekst
Wat op het eerste zicht een liefdevol, warm en familiaal
tafereel lijkt wordt al snel overschaduwd door de
militaire figuur op de achtergrond. Het hek zorgt voor
een scheiding tussen warm/koud, innig/afstandelijk,
dynamisch/statisch. De inhoud van het schilderij roept
een aantal vragen op: waarom nemen ze afscheid, wat
is de bestemming van de vader, wat is de rol van de
soldaat?
Hoofdmotief: Figuurvoorstelling
Datering: na 1918 voor 2000



1. Uitgebreide kadering!
• All-in formule: eten, slapen, uitgaan,…
• Afgelijnd in doelgroep, materiaal en 

aanpak
• Bandwerkers werken thematisch, in 

groep & met coach
• Eenvoudige werkplek via wiki
• Eindopdracht als afsluiter

2. Ondersteuning
3. Kwaliteit boven kwantiteit
4. Communicatie
5. Luister en evalueer



1. Uitgebreide kadering!
2. Ondersteuning
• Work aids, handleiding, demo’s, 

workshops
• Advies, controle en feedback
• Samenwerking UGent
• Handbib musea kortrijk

3. Kwaliteit boven kwantiteit
4. Communicatie
5. Luister en evalueer



1. Uitgebreide kadering!
2. Ondersteuning
3. Kwaliteit boven kwantiteit
• Proces boven resultaat
• Één goeie beschrijving beter dan 20 

korte beschrijvingen
• Je ontmoet talent / meningen / …

4. Communicatie
5. Luister en evalueer



1. Uitgebreide kadering!
2. Ondersteuning
3. Kwaliteit boven kwantiteit
4. Communicatie

1. Voor
2. Tijdens
3. Na
Bandwerkers… als ambassadeurs

5. Luister en evalueer



1. Uitgebreide kadering!
2. Ondersteuning
3. Kwaliteit boven kwantiteit
4. Communicatie
5. Luister en evalueer
• Sinds 2019 in februari (lesvrije week)
• No-show-fee
• Erfgoed voor je neus! mini-workshops
• Opent deuren…



AFRONDEN!

Alle info / inschrijven / vragen
www.erfgoedzuidwest.be
tijs@zuidwest.be
056 24 16 16 

http://www.erfgoedzuidwest.be/
mailto:tijs@zuidwest.be

