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WAT IS CULTUREEL ERFGOED?

Een oude brouwerij, de jaarlijkse processie, een oorkonde in het archief of een Brabants trekpaard: het is 
allemaal erfgoed. Maar hoe definiëren we dat begrip nu eigenlijk?

Laat ons het Cultureel-erfgoeddecreet uit 2017 er eens op naslaan, een basistekst die een groot deel van de 
subsidies in ons werkveld regelt. Hier lezen we bij de definities in het begin dat cultureel erfgoed bestaat uit:

“roerende en immateriële culturele uitingen die gemeenschappelijke betekenissen en waarden krij-
gen binnen een actueel referentiekader en die worden doorgegeven over generaties heen”

Misschien even uitleggen? Erfgoed is meer dan geschiedenis, meer dan zaken uit het verleden. Het gaat 
namelijk om dingen die vandaag betekenis hebben en die een groep mensen belangrijk genoeg vinden om 
door te geven aan de toekomst. 

Erfgoed draait om betekenis. Niets is zomaar erfgoed, we koesteren het en geven het door omdat we er 
waarde aan hechten. Daarbij gaat het niet zozeer om economische waarde, wel om (kunst)historische, so-
ciaal-maatschappelijke of gebruikswaarde. 

Belangrijk is dat deze waarde door een groep mensen gedeeld wordt (en dus niet alleen door jezelf of je 
familie). Zo’n bredere groep mensen die het erfgoed een warm hart toedraagt en het wil doorgeven aan een 
volgende generatie noemen we een erfgoedgemeenschap.

Zo’n erfgoedgemeenschap kan warmlopen voor drie soorten erfgoed:

 ▹ onroerend erfgoed: gebouwen, archeologische sites, landschappen … alles wat vastzit aan de grond 
dus;

 ▹ roerend erfgoed: alles wat je kunt verplaatsen, zoals schilderijen, archiefdocumenten, boeken, ge-
bruiksvoorwerpen …;

 ▹ immaterieel erfgoed: het erfgoed dat je niet kunt vastpakken, zoals tradities, feesten, ambachten, 
technieken, recepten.

In Vlaanderen noemen we de combinatie van roerend en immaterieel erfgoed cultureel erfgoed. De sector 
die zich daarmee bezighoudt is de cultureel-erfgoedsector. Daarnaast bestaat er nog een onroerend-erf-
goedsector, met een eigen decreet.

Klinkt als Chinees? In onze korte interactieve leermodule (5 minuten) leggen we de basis graag nog eens aan 
je uit, met sprekende foto’s en kleine quizjes. Maak er even de tijd voor en je bent helemaal mee.

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1028103&param=inhoud
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/beleid-en-regelgeving/decreten
https://faro.be/vormingsmodule1
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HOE IS DE CULTUREEL-ERFGOEDSECTOR 
GEORGANISEERD? 

Wat zijn de basisdocumenten?

De cultureel-erfgoedsector heeft sinds de lente van 2017 een nieuw decreet. Als je werk zoekt in de sector, 
dan raden we je aan om dit decreet eens te bekijken, en zeker de memorie van toelichting te lezen. Zo’n 
memorie van toelichting licht de soms wat abstracte taal van het decreet verder toe en is dus een stuk 
leesbaarder. Daarnaast bestaat er nog een uitvoeringsbesluit dat aspecten van het decreet verder regelt. 
Dit gaat dan om specifieke bepalingen voor het aanvragen van subsidies. (Zo’n uitvoeringsbesluit is lectuur 
voor gevorderden.)

Per beleidsperiode vult de minister van Cultuur dit decreet aan met een visienota. Hierin legt hij bijzondere 
accenten: zaken waarvan hij wil dat de erfgoedorganisaties ze zeker naleven. Anno 2017 is dat bijvoorbeeld 
ondernemerschap en de zoektocht naar aanvullende financiering. Ook vraagt de minister bijzondere aan-
dacht voor specifieke thema’s als digitalisering. Organisaties die een subsidie aanvragen moeten rekening 
houden met die inhoudelijke lijnen.

Wil je nog dieper graven? Dan is er ook nog de conceptnota cultureel-erfgoedbeleid die de lijnen voor het 
volgende decennium uitzet. Deze nota ging vooraf aan de visienota en het decreet. Het bevat naast nieuwe 
accenten ook een stand van zaken van onze sector. Boeiend leesvoer!

Wat is de voornaamste logica?

Het Cultureel-erfgoeddecreet formuleert vijf functies voor alle organisaties die een collectie beheren, vijf 
types van activiteiten waar cultureel-erfgoedorganisaties mee bezig moeten zijn:

 ▹ herkennen en verzamelen: het benoemen, in kaart brengen, registreren, documenteren, verwerven, 
selecteren en herbestemmen van cultureel erfgoed. Dit betekent dus: een goed zicht krijgen op welk 
erfgoed er bestaat en keuzes maken in wat we doorgeven;

 ▹ behouden en borgen: het voortbestaan van cultureel erfgoed garanderen door het in goede omstan-
digheden te bewaren, te conserveren, te restaureren, te actualiseren en door te geven;

 ▹ onderzoeken: het onderzoeken van cultureel erfgoed en van een cultureel-erfgoedwerking of het 
stimuleren en ondersteunen van onderzoekers (zoals studenten);

 ▹ presenteren en toeleiden: het delen van cultureel erfgoed met erfgoedgemeenschappen, met het 
grote publiek of met specifieke doelgroepen via presentatie, toeleiding, educatie en door het beschik-
baar te maken voor raadpleging en gebruik;

 ▹ participeren: het actief betrekken van de maatschappij, in het bijzonder van erfgoedgemeenschap-
pen, bij cultureel-erfgoedwerking (het gaat hier om het betrekken van stakeholders bij alle vier voor-
gaande functies én bij het beleid van een organisatie).

Naast de functies spreekt het decreet ook over rollen:

“Een dienstverlenende taak of een cluster van dienstverlenende taken die uitgevoerd wordt ter on-
dersteuning van, rechtstreeks of onrechtstreeks, de functies bij andere actoren of cultureel-erfgoed-
gemeenschappen”

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1028103&param=inhoud
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2016-2017/g1014-1.pdf
http://www.kunstenenerfgoed.be/sites/default/files/uploads/pdf/VR 2017 2006 DOC.0605-2 Uitvoeringsbesluit cultureelerfgoeddecreet - BVR.pdf
http://www.kunstenenerfgoed.be/nl/beleid/cultureelerfgoeddecreet-2017/hoofdlijnen/strategische-visienota
http://www.kunstenenerfgoed.be/nl/wat-doen-we/conceptnota-cultureel-erfgoedbeleid
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De cultureel-erfgoedsector is niet alleen een optelsom van losse organisaties, we zijn ook een netwerk dat 
elkaar helpt en steunt. Expertise willen we delen met elkaar en grote uitdagingen kunnen we beter samen 
aangaan. Denk bijvoorbeeld aan de digitalisering of de vraag hoe we het religieus erfgoed moeten gaan 
herbestemmen. Erfgoedorganisaties kunnen voor vragen over dit soort kwesties terecht bij anderen, dat is 
het idee. Afstemming en vooral krachtenbundeling is daarvan het resultaat. Daarom kunnen erfgoedorga-
nisaties subsidies ontvangen om zo’n ondersteunde rol waar te nemen. Zij stellen dan een apart team van 
adviseurs samen dat zich ten dienste stelt van het hele cultureel-erfgoedveld.
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WELKE SOORTEN ORGANISATIES BESTAAN ER 
IN DE CULTUREEL-ERFGOEDSECTOR?

Hoe zijn organisaties ingedeeld?

Er zijn verschillende mogelijke manieren om erfgoedorganisaties in te delen. In de eerste plaats kan je een 
onderscheid maken tussen functies en rollen:

 ▹ collectiebeherende organisaties zoals musea, archieven en erfgoedbibliotheken: zij verzamelen, be-
waren en tonen erfgoedcollecties (ze vervullen dus alle vijf functies);

 ▹ dienstverlenende organisaties: zij ondersteunen professionele en vrijwillige spelers in de erfgoed-
sector en staan hen bij met raad en daad. Erfgoedcellen bijvoorbeeld, koepels van verenigingen of 
gespecialiseerde expertisecentra (bijvoorbeeld rond het thema digitaal erfgoed). Ook het steunpunt 
FARO is zo’n dienstverlener, want we hebben zelf geen collectie.

Zoals we hierboven al toelichtten, kan een collectiebeherende organisatie ook een dienstverlenende cel op-
richten, zodat beide categorieën weer in elkaar overlopen.

Daarnaast bestaat er een indeling volgens het belang van het erfgoed:

 ▹ Cultureel-erfgoedinstellingen: zij beheren een collectie die minstens van landelijk belang is. Zij voe-
ren de vijf functies uit op internationaal niveau. Dit is dus de top.

 ▹ Organisaties op landelijk niveau: zij beheren en collectie of vervullen een rol op landelijk niveau (lees: 
Vlaanderen).

 ▹ Organisaties op regionaal niveau: zij beheren en collectie of vervullen een rol op regionaal niveau. 
 ▹ Organisaties op lokaal niveau: zij beheren een collectie of vervullen een rol op lokaal niveau, en krijgen 

subsidies van de eigen gemeente.

En misschien nog even aangeven dat er nog steeds Belgische, federale erfgoedinstellingen bestaan, zoals 
het Afrikamuseum in Tervuren, het Jubelparkmuseum en het Rijksarchief. Zij vallen buiten het Vlaamse erf-
goeddecreet.

Een overzicht van de organisaties die door Vlaanderen gesubsidieerd worden, vind je hier:
http://www.kunstenerfgoed.be/alles-over-subsidies/beslissingen/cultureel-erfgoed.

Hoe vind ik een erfgoedorganisatie in mijn buurt?

Je hebt het vast al in de gaten: er bestaan heel wat soorten cultureel-erfgoedorganisaties. Het gaat van 
grote, internationaal gerenommeerde huizen over zeer gespecialiseerde expertisekernen tot de lokale 
heemkundige kring. Verschillende schalen, verschillende werkingen, verschillende invalshoeken. Het Vlaams 
steunpunt voor cultureel erfgoed, FARO, verbindt al deze spelers met elkaar, zodat ze elkaar kunnen inspire-
ren en ondersteunen. 

Om dit mogelijk te maken, heeft FARO een erfgoedkaart ontwikkeld. Typ je gemeente in en je ziet meteen 
welke spelers er in de buurt zijn. Of, nog gemakkelijker, download onze ErfgoedApp, dan kan je overal scan-
nen waar er erfgoed in de buurt is. Handig! Bovendien vind je er allerlei extra’s over het erfgoed in Vlaande-
ren: filmpjes, achtergrondinformatie. Kortom: een niet te missen bron van informatie.

http://erfgoedkaart.be/
http://www.erfgoedapp.be/
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WELKE BEROEPEN BESTAAN ER IN DE 
CULTUREEL-ERFGOEDSECTOR?

In erfgoedland wemelt het van de beroepsbenamingen. Zij geven al een indicatie van de verschillende in-
valshoeken en vakdomeinen die er in onze sector bestaan. In dit document hebben we geprobeerd om de 
verschillende domeinen kort toe te lichten en een aantal typische benamingen op te nemen. Een korte sa-
menvatting (met foto’s) vind je in een online leermodule.

Archiefbeheer

Hier draait het om het professioneel beheer van documenten, die voortkomen uit werkprocessen van or-
ganisaties (bv. politiek, kerkbestuur, bedrijf …). Archivarissen zijn systematische denkers, goed in het analy-
seren van werkprocessen en het opstellen van een informatiestructuur (cf. mappenboom van digitale do-
cumenten). Andere taken van archivarissen bestaan onder andere uit het opmaken van inventarissen, het 
selecteren en het opslaan van documenten, het ondersteunen van onderzoek en het waken over een goed 
materieel beheer van de documenten. Steeds meer staan ze ook voor digitale uitdagingen: hoe kunnen ze 
digital born archives aan de toekomst doorgeven?  

 ▹ Archivaris: de leidinggevende, tekent het beleid uit.
 ▹ Archiefdeskundige: vertaalt het beleid in concrete acties.
 ▹ Archiefmedewerkers: werken bijvoorbeeld in het magazijn.

Informatie- en documentatiebeheer

Hier staat het professioneel beheer van erfgoedbibliotheken centraal. Zij bewaren unieke handschriften, 
exemplaren van gedrukte werken en reeksen (bv. kranten en tijdschriften). Erfgoedbibliothecarissen staan 
voor de opdracht deze te inventariseren, er waarde aan toe te kennen en de collectie voor de lezers toe-
gankelijk te maken: bijvoorbeeld via een leeszaalwerking, een tentoonstelling of een digitaliseringsproject. 
Erfgoedbibliothecarissen moeten ook een oog hebben voor de materiële kant van hun collectie: is deze in 
goede staat? Zijn er restauratiebehandelingen nodig? 

 ▹ Hoofdbibliothecaris: de leidinggevende, tekent het beleid uit.
 ▹ Bibliotheekdeskundige: vertaalt het beleid in concrete acties.
 ▹ Documentalist/informatiespecialist: verzamelt en beheert relevante informatie.
 ▹ Bibliotheekmedewerkers: werken bijvoorbeeld in het magazijn.

Objectgericht informatiebeheer

Musea en andere erfgoedorganisaties bewaren ook objecten (schilderijen, kunst- en gebruiksvoorwerpen). 
Zij moeten informatie over deze collectie verzamelen en beheren. Waar komt dit collectiestuk vandaan? 
Welke restauratiebehandelingen heeft het al ondergaan? Is het al eens uitgeleend in het buitenland? Waar 
kunnen we dit object terugvinden in het depot? Uit welk materiaal is het vervaardigd …? Deze gegevens 
worden geregistreerd in databanken. Nauwkeurigheid en een grote interesse voor heel wat verschillende 
soorten objecten zijn belangrijke kwaliteiten van mensen met de volgende functies:

 ▹ Registrator: verzamelt informatie over de collecties van vooral musea. Waar komt dit collectiestuk van-
daan? Welke restauratiebehandelingen heeft het al ondergaan? Is het al eens uitgeleend in het buiten-
land? Uit welk materiaal is het gemaakt …? Deze gegevens worden geregistreerd in databanken. 

 ▹ Expert collectie: kent de collectie van binnen en van buiten, zowel inhoudelijk als materieel. Het eer-
ste aanspreekpunt dus om iets over de collectie te weten te komen.

https://faro.be/blogs/jacqueline-van-leeuwen/welke-opleidingen-bestaan-er-voor-erfgoedwerkers-van-de-toekomst
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Conservatie-restauratie

De objecten, documenten, boeken die erfgoedorganisaties bewaren, verdienen een goede verzorging. Het is 
belangrijk dat ze in het juiste klimaat worden bewaard (temperatuur en vochtigheidsgraad bijvoorbeeld). Zo 
kan al heel veel voorkomen worden. Is er toch schade (bijvoorbeeld door insecten, schimmels of chemische 
reacties van de materialen), dan komt het erop aan te bekijken hoe verdere achteruitgang vermeden kan 
worden door de context te veranderen. Soms is het nodig om actieve ingrepen op objecten te doen en een 
restauratiebehandeling te starten. In dit vakdomein zijn de volgende functies te situeren:

 ▹ Preventieve conservator: waakt over een goede bewaarcontext voor het erfgoed (temperatuur, licht 
en vochtigheidsgraad …) om zo schade te voorkomen. Is er toch schade (bijvoorbeeld door insecten, 
schimmels of chemische reacties van de materialen) dan komt het erop aan verdere achteruitgang 
te vermijden.

 ▹ Conservator-restaurator: behandelt objecten die schade hebben opgelopen (bijvoorbeeld door insec-
ten, schimmel of slijtage). Zo blijft het erfgoed beschikbaar voor onderzoek en presentatie aan toe-
komstige generaties.

 ▹ Depotbeheerder: beheert een depot/opslagplaats van vooral objecten. Hij/zij waakt over de goede 
bewaaromstandigheden van de objecten.

 ▹ Behoudsmedewerker: helpt bij het monitoren van de bewaaromstandigheden (o.a. luchtvochtigheid 
en temperatuur) en weet hoe men objecten en documenten kan verpakken.

 ▹ Arthandler: helpt bij het verplaatsen van objecten en weet hoe je deze het beste vastneemt, ophangt, 
verpakt en verplaatst.

Erfgoededucatie en publiekswerking

In deze beroepen staan mensen centraal: hoe kunnen we hen met het erfgoed in contact brengen? Hoe 
kunnen we hen enthousiasmeren en inspireren? Erfgoedorganisaties hebben bijvoorbeeld een educatieve 
werking voor scholen. Daarnaast ontwikkelen ze een aanbod voor volwassenen en gezinnen. Veel aandacht 
gaat uit naar bijzondere doelgroepen, voor wie een bezoek aan een erfgoedorganisatie minder evident is: 
hoe kunnen we voor hen drempels wegnemen? Sociale en didactische vaardigheden zijn in deze beroepen-
cluster de kern. En er vallen heel verschillende functies onder, zoals:

 ▹ Onthaalbediende
 ▹ Teamleider onthaal
 ▹ Leeszaalmedewerker
 ▹ Gids: geeft rondleidingen aan verschillende soorten groepen.
 ▹ Bemiddelaar: ontwikkelt een (educatief) aanbod voor verschillende doelgroepen.
 ▹ Animator
 ▹ Publieksassistent
 ▹ Pedagogisch medewerker

Nauw verwant met educatieve functies, en soms ook gecombineerd, zijn communicatieve functies, marke-
tingaspecten en persrelaties. Uiteraard vraagt een dergelijke combinatie ook weer bijkomende competenties.

Co-creatie 

Op de vraag: “Hoe kunnen we mensen betrekken bij het erfgoed?” vertrekt dit werkdomein van een andere rich-
ting. Niet het aanbod van de erfgoedorganisaties staat centraal, wel de belangstelling en de mogelijkheden van 
groepen mensen of erfgoedgemeenschappen. Deze mensen worden dan betrokken in langere trajecten waarin 
ze bijvoorbeeld informatie verzamelen, een tentoonstelling bedenken of nadenken over de selectie van het erf-
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goed. Medewerkers op dit domein zijn dus vooral goede coaches. Vaak worden deze jobs gecombineerd met de 
educatieve kant, maar er zijn ook beroepen die zich alleen met deze bottom-upbenadering bezighouden, zoals:

 ▹ Urban curator
 ▹ Medewerker outreach
 ▹ Cultuurtoeleider

Onderzoek en programmatie

In deze beroepen staat de inhoudelijke, wetenschappelijke omgang met het erfgoed centraal. Medewerkers 
in dit domein kunnen fundamenteel onderzoek doen, al zou je hun projecten vaker toegepast onderzoek 
kunnen noemen. Ze stellen tentoonstellingen samen, schrijven catalogi. Voor dit soort beroepen heb je ana-
lytische competenties én synthesekracht nodig. Gespecialiseerde kennis in het domein van de erfgoedin-
stelling (bv. Eerste Wereldoorlog, speelgoed …) is nodig om goede keuzes te kunnen maken. Functies in dit 
domein hebben benamingen als:

 ▹ Conservator: beheert een bepaalde (deel)collectie en heeft over deze collectie een grote inhoudelijke 
kennis. Hij/zij bepaalt hoe de collectie kan uitbreiden, hoe ze getoond kan worden en wat er nodig is 
om de collectie in optimale staat te blijven bewaren.

 ▹ Curator: degene die, in dienst van een erfgoedorganisatie of op projectbasis, een tentoonstelling or-
ganiseert en er de verantwoordelijkheid voor neemt.

 ▹ Consulent assistent-curator
 ▹ Wetenschappelijk medewerker
 ▹ Hoofd collecties
 ▹ Tentoonstellingsmaker
 ▹ Onderzoeksbureau
 ▹ Stafmedewerker
 ▹ Projectmedewerker

Scenografie

Het ontwerpen en opbouwen van mooie tentoonstellingen valt onder dit domein. Het kan daarbij zowel 
gaan om vaste opstellingen als om tijdelijke projecten. In dit domein zijn enerzijds ontwerpers actief die 
naast het vormelijke aspect ook vaak inhoudelijke rode draden in een tentoonstellingsconcept zoeken. Voor 
de opbouw en de afbouw komen praktische handvaardigheden uiteraard van pas. Binnen dit domein vind 
je functiebenamingen als:

 ▹ Scenograaf: helpt het inhoudelijk concept voor een tentoonstelling te verfijnen. Dit concept vertaalt 
hij/zij naar een concrete ruimte. Hoe stellen we de objecten op? Waar zetten we tekstpanelen? Welke 
kleuren gebruiken we daarbij? Hoe zetten we verlichting in? Het kan daarbij zowel gaan om vaste 
opstellingen als om tijdelijke projecten.

 ▹ Tentoonstellingsbouwer
 ▹ Productiemanager tentoonstellingen
 ▹ Expert presentatie
 ▹ Medewerker productie
 ▹ Teamleider werf
 ▹ Verantwoordelijke museumpresentatie
 ▹ Technicus
 ▹ Operations director
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Veiligheid en bewaking

In deze beroepen staat de veiligheid centraal, zowel van bezoekers als van objecten en gebouwen. Voor deze 
functies heb je sociale vaardigheden nodig, want je moet kunnen omgaan met conflictsituaties, met las-
tige bezoekers en gespannen situaties. Daarnaast heeft dit domein ook heel wat technische aspecten, zoals 
alarminstallaties, videobewaking en dergelijke. En natuurlijk is er ook een juridische context om rekening 
mee te houden. We zien hier de volgende functiebenamingen:

 ▹ Bewakingsagent: staat in voor de veiligheid, zowel van bezoekers als van objecten en gebouwen. Hij/
zij kan overweg met lastige mensen en gespannen situaties. Hij/zij beheert alarmsystemen en video-
bewaking. En vaak bemant hij of zij ook het onthaal.

 ▹ Hoofd bewakingsdienst
 ▹ Suppoost
 ▹ Toezichter
 ▹ Museumwachter

Beleid en management

De leidinggevende functies binnen erfgoedorganisaties brengen een specifiek soort competenties met zich 
mee. Deze mensen sturen anderen aan, wat sociale en coachingsvaardigheden vraagt. Een goed strategisch 
inzicht en een sterke visie op erfgoed zijn belangrijk. Vaak nemen deze mensen ook financieel-juridische 
taken op zich, zoals de verantwoordelijkheid voor de begroting, de personeelszaken, de vzw-wetgeving. Ma-
nagers en leidinggevenden in onze sector dragen de volgende namen:

 ▹ Directeur
 ▹ Diensthoofd
 ▹ Coördinator
 ▹ Hoofdconservator
 ▹ Zakelijk leider (vooral de financiële en juridische kant)

Deze managers worden bijgestaan door assistenten, adjuncten en boekhouders. 
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WELKE OPLEIDINGEN LEIDEN NAAR DE 
CULTUREEL-ERFGOEDSECTOR?

Vele wegen leiden naar een erfgoedjob. We maken hier een onderscheid tussen formele opleidingen die 
leiden tot een bijkomend diploma en de opleidingen die de sector zelf organiseert.

Postgraduaten

Aan universiteiten, hogescholen en centra voor volwassenenonderwijs bestaan er heel wat basisopleidin-
gen die je een goede bagage meegeven om in onze sector aan de slag te gaan. FARO houdt het overzicht aan 
opleidingen actueel. Je vindt het gedetailleerde overzicht terug via deze link. Hier lichten we er de postgra-
duaten en aanvullende opleidingen even uit: kortere programma’s die een bepaald aspect van het werkveld 
verder uitdiepen en je laten proeven van de praktijk:

Gidsenopleiding – specialisatie museumgids: 

 ▹ www.cvoprovincieantwerpen.be/opleidingen/hbo-gids---reisleider/specialisatiemodules--finaliteit-.
html 

 ▹ www.deoranjerie.be/gids-en-reisleider 
 ▹ www.spermalie.be/onderwijs/volwassenen-onderwijs/brugge/gids/
 ▹ http://hetperspectief.net/museumgids

Behoudsmedewerker erfgoed

 ▹ www.vspw.be/opleidingen/bibliotheekschool/behoudsmedewerker_erfgoed
 ▹ www.cvovolt.be/site/category.php?id=404 

Postgraduaat curatorial studies

 ▹ http://schoolofartsgent.be/nl/onderwijs/opleidingen/tentoonstelling-en-beheer-van-actuele-kunst

Postgraduaat cultuureducator

 ▹ www.pxl.be/Pub/Opleidingen/Postgraduaat/Postgraduaat-Cultuureducator.html

Postgraduaat cultuurmanagement

 ▹ www.bruggebusinessschool.be/nl/opleiding/212825/cultuur/cultuurmanagement

Postgraduaat Cultuur en Kunstmanagement

 ▹ https://studiekiezer.ugent.be/postgraduaatsopleiding-cultuur-en-kunstmanagement

Bachelor na bachelor cultuurmanagement

 ▹ www.ucll.be/verderstuderen/bachelor-na-bachelor-advanced-business-management/cultuurma-
nagement 

https://faro.be/blogs/jacqueline-van-leeuwen/welke-opleidingen-bestaan-er-voor-erfgoedwerkers-van-de-toekomst
http://www.cvoprovincieantwerpen.be/opleidingen/hbo-gids---reisleider/specialisatiemodules--finaliteit-.html
http://www.cvoprovincieantwerpen.be/opleidingen/hbo-gids---reisleider/specialisatiemodules--finaliteit-.html
http://www.deoranjerie.be/gids-en-reisleider
http://www.spermalie.be/onderwijs/volwassenen-onderwijs/brugge/gids/
http://hetperspectief.net/museumgids
http://www.vspw.be/opleidingen/bibliotheekschool/behoudsmedewerker_erfgoed
http://www.cvovolt.be/site/category.php?id=404
http://schoolofartsgent.be/nl/onderwijs/opleidingen/tentoonstelling-en-beheer-van-actuele-kunst
http://www.pxl.be/Pub/Opleidingen/Postgraduaat/Postgraduaat-Cultuureducator.html
http://www.bruggebusinessschool.be/nl/opleiding/212825/cultuur/cultuurmanagement
https://studiekiezer.ugent.be/postgraduaatsopleiding-cultuur-en-kunstmanagement
http://www.ucll.be/verderstuderen/bachelor-na-bachelor-advanced-business-management/cultuurmanagement
http://www.ucll.be/verderstuderen/bachelor-na-bachelor-advanced-business-management/cultuurmanagement
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Vormingskalender

Op de FARO-website vind je ook een vormingskalender die een compleet overzicht geeft van alle mogelijke 
vormingen, studiedagen, bijscholingen en collegagroepen in de sector. Vaak zijn deze initiatieven democra-
tisch geprijsd (of gratis). Ze staan ook open voor studenten. Neem gerust contact op met de organisator en 
bekijk samen of deze vorming iets voor jou is.

https://faro.be/kalender
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WELKE VACATURES ZIJN ER?

Op zoek naar concrete vacatures? Dit zijn interessante adressen:

 ▹ https://faro.be/vacatures (erfgoedsector algemeen)
 ▹ http://www.publiq.be/nl/vacaturebank (brede cultuursector, ook erfgoed)
 ▹ https://www.vvbad.be/vacatures (bibliotheek- en archiefsector)
 ▹ http://www.cultuurjobs.be/ 

FARO maakt jaarlijks een analyse van de vacatures die op de website verschijnen. In 2018 zag dat plaatje er zo uit:

Voor de zesde keer analyseerde FARO de vacatures die verschenen op de FARO-website. In 2018 telden we 138 
Vlaamse vacatures die mensen vroegen voor specifieke cultureel-erfgoedopdrachten*. Dat is ongeveer even 
veel als vorig jaar (134) meer dan in 2016 (118), 2015 (124) en 2013 (119); enkel 2014 steekt er nog steeds ferm 
bovenuit met 166 vacatures.

Een aantal zaken zijn al zes jaar lang hetzelfde:

 ▹ de musea zijn de grootste aanbieders van vacatures;
 ▹ de meeste vacatures komen uit het domein educatie en publiekswerking;
 ▹ archivistiek scoort elk jaar goed (in de top drie).

Opvallend voor 2018:

 ▹ adviseurs voor lokaal erfgoedbeleid zijn net als vorig jaar relatief veel gevraagd;
 ▹ vijf functies verwijzen expliciet naar participatie.

Conclusie

Al bij al kunnen we dus vaststellen dat er over een periode van vijf jaar geen grote verschuivingen zichtbaar 
zijn in het soort jobs dat jaarlijks op onze website verschijnt. Wel zijn er accentverschuivingen.

https://faro.be/vacatures
http://www.publiq.be/nl/vacaturebank
https://www.vvbad.be/vacatures
http://www.cultuurjobs.be/


 Werken in de cultureel-erfgoedsector  ■  15

*We namen enkel betaalde functies op in dit onderzoek. Onderzoeksopdrachten aan universiteiten en alge-
mene functies m.b.t. cultuurbeleid verschijnen ook op onze website, maar werden niet meegenomen in dit 
onderzoek. Hetzelfde geldt voor buitenlandse vacatures en algemene ondersteunende functies (administra-
tief medewerker, boekhouder, medewerker restaurant).
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HOE VERLOOPT EEN SOLLICITATIE?

Welke fases moet ik doorlopen?

Als je solliciteert bij een openbaar bestuur of voor een leidinggevende functie, dan doorloop je meestal de 
volgende fases:

 ▹ alles begint met een goede sollicitatiebrief;
 ▹ dan volgt een schriftelijke proef (deze peilt vaak naar je kennis van het decreet en de lokale context);
 ▹ ben je geslaagd, dan nodigt men je uit voor een persoonlijk gesprek;
 ▹ en eventueel volgt er nog een assessment of persoonlijkheidstest.

Voor andere vacatures (bijvoorbeeld bij vzw’s of voor tijdelijke aanstellingen) gaat het meestal in drie fases:

 ▹ een brief is opnieuw het begin;
 ▹ heel soms een schriftelijke proef: dit is dan een specifieke opdracht (bijvoorbeeld je visie op een be-

paald thema neerschrijven, een concreet project in een stappenplan gieten, een advies formuleren);
 ▹ tot slot een persoonlijk gesprek.

Hoe bereid ik me voor?

1. Zorg voor een gepersonaliseerde cv en motivatiebrief:

 ▹ Maak je brief op maat van de job: geen passe-partout! Leg dus uit waarom juist die job voor jou 
geknipt is en vertaal de vacature naar jouw eigen persoon. Algemene tips over het opstellen van sol-
licitatiebrieven (en concrete voorbeelden) vind je op de website van de VDAB.

 ▹ Maak je cv op maat van de job! Verwoord je competenties: wat betekent flexibel, creatief voor jou en 
in functie van de concrete job? Algemene tips en concrete voorbeelden van cv’s vind je via de VDAB.

2. Spoor extra informatie op:

 ▹ Bezoek de website van de organisatie waar je solliciteert en lees de missie en de visie.
 ▹ Neem het beleidsplan van de organisatie door, zodat je op de hoogte bent van de voornaamste doel-

stellingen en acties.
 ▹ Bekijk het organogram van de organisatie zodat je weet in welke context de functie zich bevindt en 

aan wie je in de toekomst moet rapporteren.
 ▹ Bezoek de organisatie waar je solliciteert (als het een openbaar toegankelijke organisatie is zoals een 

archief of een museum); zo weet je waar je over praat.
 ▹ Spreek met mensen die de organisatie goed kennen of die er werken.

Wat zijn typische vragen?

Er zijn natuurlijk van die algemene sollicitatievragen en klassieke tests die men afneemt. Op de website van 
de VDAB kan je voorbeelden van vragen (en antwoorden) vinden en zelf ook oefenen met tests. 

In heel wat sollicitatiegesprekken maakt de jury gebruik van de zogenaamde ‘STAR-methode’. Dit letterwoord 
staat voor ‘Situatie, Taak, Actie en Resultaat’. Het komt erop neer dat een jury jou vraagt om concrete voorbeelden 
te geven van een (werk)situatie uit het recente verleden: hoe heb je je toen gedragen en wat was het resultaat? 
Met zulke vragen wil de jury een beeld krijgen van jouw persoonlijkheid. Je kunt je hierop voorbereiden door te 
vertrekken van de competenties die in de vacature staan opgelijst. Stel je de vraag: “Kan ik een voorbeeld beden-

https://www.vdab.be/jobs/brief
https://www.vdab.be/jobs/cv
https://www.vdab.be/werkinzicht/gesprekvragen.shtml
https://www.vdab.be/jobs/testen
http://www.carrieretijger.nl/carriere/solliciteren/sollicitatiegesprek/gesprekstechnieken/star
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ken van een situatie waarin ik deze competentie zelf heb moeten gebruiken?” Als pas afgestudeerde sollicitant is 
het moeilijk om voorbeelden te geven uit een professionele werksituatie. Laat je hierdoor niet afschrikken. Je kunt 
zeker ook verwijzen naar voorbeelden van een groepswerk op school, een stage, uit de jeugdbeweging, vrijwil-
ligerswerk of een vakantiejob. Belangrijk is wel dat je deze voorbeelden zo concreet mogelijk maakt. 

Hieronder bundelen we de vragen die volgens ons het meeste worden gesteld in de cultureel-erfgoedsector 
(een verwittigd mens is er twee waard, nietwaar?).

Over jouw persoonlijkheid. Kan je een voorbeeld geven:

 ▹ Waarin de samenwerking met anderen moeilijk verliep?
 ▹ Waarin een project in het honderd dreigde te lopen?
 ▹ Van een verwezenlijking waar je trots op bent?
 ▹ Van een project dat je hebt gecoördineerd? 

Om te peilen naar jouw visie:

 ▹ Wat wil je bereikt hebben in één jaar?
 ▹ Waar wil je met je organisatie staan binnen één jaar?
 ▹ Heb je het museum bezocht? Wat was je eerste indruk als bezoeker?

Concrete dilemma’s, zoals:

 ▹ Een van de partners dreigt uit het project te stappen, hoe pak je dit aan?
 ▹ De avond voor de opening van een tentoonstelling krijg je een razende telefoon van jouw schepen, 

wat doe je?

Algemene vragen die peilen naar je informatiebeheer:

 ▹ Wat doe je om je in te werken?
 ▹ Hoe zou je eerste dag eruitzien?
 ▹ Hoe heb je je voorbereid op dit gesprek?
 ▹ Je hebt vrijwilligerswerk gedaan. Wat heb je daar geleerd?

Wat doe ik als ik niet geselecteerd ben?

In elk geval niet wanhopen! Zie elke sollicitatie als een leerervaring. Ga dus bij jezelf na wat er de volgende 
keer beter kan. Je mag ook feedback vragen bij de organisatie waar je solliciteerde. Ga daarbij niet in de 
verdediging (de beslissing is immers toch al gevallen), maar zorg dat je vriendelijk en beleefd blijft. Er be-
staat immers altijd zoiets als een wervingsreserve bij organisaties. Bovendien is het een kleine sector en het 
gebeurt regelmatig dat men sollicitanten bij elkaar aanbeveelt. Dan kan je maar beter een positieve indruk 
hebben nagelaten, niet?
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KAN IK TIJDENS MIJN STUDIE AL ERVARING 
OPDOEN?

Ja, natuurlijk kan dat, en wel op de volgende drie manieren:

 ▹ Zet erfgoed centraal in de bachelorpaper of masterscriptie. Inspiratie daarvoor vind je op onze thesis-
lijst. Elk jaar geven erfgoedorganisaties concrete vraagstukken door. Je vindt er vast iets dat bij jouw 
opleiding aansluit.

 ▹ Loop stage in een erfgoedorganisatie. Ook hiervoor verzamelt FARO elk jaar ideeën en de lijst groeit 
steeds verder aan. Op zoek naar een unieke ervaring achter de schermen? Neem dan zeker een kijkje.

 ▹ Je kunt ook als vrijwilliger aan de slag. Dat levert geen extra zakgeld op, maar wel tonnen ervaring. 
Vacatures voor vrijwilligers vind je op de FARO-website, maar het gaat vast sneller als je eens aanklopt 
bij een erfgoedorganisatie. Check de erfgoedkaart om te zien wat er in de buurt gebeurt.

Daarnaast is het altijd slim om te blijven volgen hoe het reilt en zeilt in erfgoedland. Dat kan bijvoorbeeld 
door je te abonneren op de FARO-nieuwsbrief: steeds een interessante mix van praktijkverhalen, inspire-
rende voorbeelden en actuele beleidsontwikkelingen. Je vindt de link helemaal onderaan op onze website.

Nog meer achtergronden vind je in ons tijdschrift, dat je online kunt lezen. Een abonnement nemen op de 
papieren versie kan natuurlijk ook.

Tot slot ook nog even melden dat FARO beschikt over een zeer goede bibliotheek. Hier vind je gespeciali-
seerde publicaties over erfgoedwerking (en erfgoedconcepten), en deze boeken kan je ook uitlenen. Neem 
een kijkje in onze catalogus en maak een afspraak om langs te komen!

NOG VRAGEN?

Misschien heb je nog vraagtekens? Wil je meer weten over een bepaald aspect van erfgoed, of heb je een 
idee dat je eens wil aftoetsen? Je bent altijd welkom bij FARO. Stuur een mailtje naar jacqueline.vanleeu-
wen@faro.be en dan zoeken we samen naar een antwoord!

https://faro.be/sites/default/files/2017-04/thesis2017.pdf
https://faro.be/sites/default/files/2017-04/thesis2017.pdf
https://faro.be/sites/default/files/2017-06/stageplaatsen2017.pdf
https://faro.be/vacatures
http://erfgoedkaart.be/
https://faronet.sharepoint.com/06_Vormingsaanbod/2017/20171124_beroepenbeurs/faro.be
https://faro.be/tijdschrift
https://faro.be/form/abonnementen-faro
https://faro.be/bibliotheek

