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BIJLAGE BIJ HET FARO-JAARVERSLAG VAN 2012 

 FARO VORMT 
 
Met ons vormingsaanbod nodigden we ook in 2012 erfgoedwerkers uit om continu 
competenties m.b.t. het eigen vakgebied te verwerven in functie van hun professionele noden. 
Daardoor creëren we een duidelijk kader voor levenslang leren in de erfgoedsector. Een OSCAR 
vat de kennis en kunde die men tijdens de vorming verwierf overzichtelijk samen. Lees meer 
over onze visie op leren: www.faronet.be/kalender/faro-update-praktisch  

Dit is het volledige overzicht van alle FARO-vormingen in 2012: 

Datum Naam vorming 

13/01/2012 ICE BREKER | De UNESCO-conventie van 2003 en de operationele richtlijnen 
van 2010: uitdagingen, problemen en kansen (Rieks Smeets) 

13/01/2012 Module 8 | Digitaal documentbeheer 

31/01/2012 Cometa stap voor stap | Een workshop rond het maken van beschrijvingen op 
collectieniveau 

8/02/2012 BBC en beleidsbeïnvloeding 

9/02/2012 
A taste of home | Food, identity, place and memory in Europe from a historical 
perspective (19th-20th centuries) 

10/02/2012 Integrated Pest Management; Grimbergen MOT 

15/02/2012 Projectmanagement 

16/02/2012 Docentendag digitaal erfgoed 

28/02/2012 Laat de vonk overslaan: innoverend leren en creatieve methodes in de praktijk 

28/02/2012 
Get Started! Aan de slag met sociale media | Praktische workshop voor 
beginners 

6/03/2012 
Get Started! Aan de slag met sociale media | Praktische workshop voor 
beginners 

8/03/2012 Bibliotheekschool, opl. Behoudsmedewerker: IPM 

8/03/2012 Bibliotheekschool,  Behoudsmedewerker: depot onderhoud 
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9/03/2012 ICE-BREKER I Ambachten en technieken in historisch perspectief 

13/03/2012 
Get Started! Aan de slag met sociale media | Praktische workshop voor 
beginners 

15/03/2012 Digitaliseren en digitaal archiveren. Module 4 | Juridische context 

19/03/2012 Museum policy talk 

20/03/2012 Goed gedaan! Procesmatige aanpak van het werk 

21/03/2012 
Get Started! Aan de slag met sociale media | Praktische workshop voor 
beginners 

22/03/2012 Bibliotheekschool, behoudsmedewerker: calamiteitenplan 

26/03/2012 Krokuskriebels 2012: alles op een rij. Een terugkommoment voor deelnemend 
musea om ervaringen uit te wisselen. 

26/03/2012 Mondelinge geschiedenis Gent: opleiding transcriptie 

27/03/2012 
Get Started! Aan de slag met sociale media | Praktische workshop voor 
beginners 

3/04/2012 
Get Started! Aan de slag met sociale media | Praktische workshop voor 
beginners 

9/04/2012 Vrijwilligers Figurentheater 

17/04/2012 Projectmanagement: van een wild idee naar een volwaardig  project 

23/04/2012 Behoud van textiel in erfgoedcollecties (musea) 

23/04/2012 Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht: vormingssessie 

26/04/2012 Collegagroep migratie en cultureel erfgoed 

26/04/2012 Opleiding behoudsmedewerker: in situ: depots  Antwerpen  

2/05/2012 Traject internationale museumbezoeken: Keulen 

8/05/2012 Gewikt en gewogen: over meten en evalueren 

9/05/2012 Filmpjes in de erfgoedpraktijk 

10/05/2012 Filmpjes in de erfgoedpraktijk 

14/05/2012 Filmpjes in de erfgoedpraktijk 

16/05/2012 Museumlab_idrops 
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22/05/2012 De essentie van competentie  

25/05/2012 Collegagroep: Leren in de erfgoedsector 

31/05/2012 Docentendag ICE 

4/06/2012 Filmpjes in de erfgoedpraktijk 

7/06/2012 Filmpjes in de erfgoedpraktijk 

11/06/2012 Traject internationale museumbezoeken: Cassel 

24/09/2012 Collegagroep erfgoed, jongeren en vrije tijd 

24/09/2012 Workshop klaren van rechten 

1/10/2012 Studiedag 'collecties in goede conditie', FelixArt Drogenbos 

2/10/2012 
Over de grenzen - de jongste nota’s cultuurbeleid rond Cultuureducatie & 
Internationaal Cultuurbeleid 

4/10/2012 Traject internationale museumbezoeken: Rotterdam 

8/10/2012 Collegagroep: Leren in de erfgoedsector 

9/10/2012 ICE-BREKER | 'Authenticiteit', immaterieel cultureel erfgoed en UNESCO 

9/10/2012 Welkom in erfgoedland! Kennismakingsavond voor stagiairs 

9/10/2012 Internationaal colloquium 'Museum mediation in transition' 

11/10/2012 
Collegagroep migratie en cultureel erfgoed | De stem van de etnisch-culturele 
minderheden over cultureel erfgoed 

12/10/2012 

Masterclass met Prof. Dr. Hervé This: 'Que mangerons-nous demain? 
Comment la discipline scientifique qu’est la gastronomie moléculaire conduit 
à des propositions de réponses' 

19/10/2012 Groot Onderhoud 2012 | Valoriseer uw collecties! 

24/10/2012 Beleidsplanning: van missie tot strategie 

25/10/2012 Hasselt, In company training klimaatcontrole Jenevermus. 

26/10/2012 
Masterclass met prof. Warren Belasco: 'A Tale of Two Culinary Capitals: 
Washington, D.C. and Brussels' 

16/11/2012 Erfgoedobject ‘out of office’: uitgaande bruiklenen in een museale context 

21/11/2012 
Behoud en beheer in vrijwilligershanden | Reflectietraject over 
vrijwilligerswerk in cultureel-erfgoedzorg en –ontsluiting 
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23/11/2012 Resultaten van de internationale museumbezoeken 

28/11/2012 Collegagroep migratie en cultureel erfgoed 

28/11/2012 Collegagroep erfgoed, migratie en de sociaal-artistieke praktijk 

29/11/2012 Conferentie Erfgoed en Games, level 2 

30/11/2012 Master Class Andrew Payne: Archieven en Educatie 

30/11/2012 leesgroep Nina Simon (3 bijeenkomsten in 2012: Brugge, Mechelen, Leuven) 

3/12/2012 Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht: vormingssessie 

11/12/2012 
Actief en betrokken. Vrijwilligers in uw publiekswerking | Reflectietraject over 
vrijwilligerswerk in cultureel-erfgoedzorg en –ontsluiting 

12/12/2012 
Beveiligen van cultureel en historisch erfgoed. Van concept tot technologie. 
Studiedag 12 december 

12/12/2012 Brugge Studiedag Beveiliging van historisch en cult. Erfgoed  

13/12/2012 Lancering ‘Erfgoed & Zaken’ 

17/12/2012 Netwerken op maat: tapis plein 

18/12/2012 Collegagroep: Leren in de erfgoedsector 

13/03/2012 en 
27/03/2012 

Digitaliseren en digitaal archiveren. Module 6 | Digitaal fotograferen van 
museale objecten 

16./06/2012 Studiedag 'In depot geven en nemen', provincie Antwerpen 

17/02/2012, 
9/03/2012, 
6/04/2012, 
4/05/2012 

Introductiecursus cultureel-erfgoedwerker 

18/06/2012 
19/06/2012 Depot Low energy climate 

2/02/2012 en 
08/03/2012 

Mondelinge geschiedenis Antwerpen (MAS) 

24/01/2012 en 
07/02/2012 

Beleidsplanning: van missie tot strategie 

25/9/2012-
13/11/2012 (5x in 
verschillende 
regio's) 

Jeugd, sport, cultuur en erfgoed: een ambitieuze vrijetijdscocktail 

http://www.faronet.be/e-documenten/jaarverslag-2012


 
U vindt het volledige jaarverslag op www.faronet.be/e-documenten/jaarverslag-2012 
 

28/02/2012 – 
03/05/2012 (5x 
andere provincie) 

Het dagelijks leven tijdens WOI. 100 jaar Groote Oorlog (2014-18) 

31/01/2012 – 
22/03/2012 (5x 
andere provincies) 

Lokaal cultuurbeleid na de grote ommezwaai. Middenveld en bestuur samen 
voor een meerjarenplan. 
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