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Welkom

Bent u net begonnen in de erfgoedsector? Of zoekt 
u nog een job in de wondere wereld van het cultu-
rele erfgoed? Bent u gestart als vrijwilliger, of wil 
u als ervaren kracht nieuwe wegen inslaan? In alle 
gevallen: van harte welkom!

Alle begin is moeilijk, en dat geldt ook voor werken 
in de erfgoedsector. Gelukkig bestaan er praktische 
basiscursussen die u snel op weg helpen. Dit over-
zicht bundelt daarom de vormingen die geen enkele 
voorkennis vereisen. U kunt dus makkelijk instappen 
en krijgt meteen praktische raad om zelf aan de slag 
te gaan. Het zijn hands-on introducties: ideaal om 
snel mee te zijn.

Benieuwd naar het volledige aanbod voor onze 
sector? Check dan https://faro.be/kalender.

Toch niet gevonden wat u zocht? FARO wil de 
komende jaren inzetten op het ontwikkelen van 
nieuwe basiscursussen. Laat uw wensen dus zeker 
weten aan Jacqueline van Leeuwen (jacqueline.
vanleeuwen@faro.be) en dan bekijken we samen 
wat de mogelijkheden zijn.
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Kalender

vanaf 12 september 2017

18 september 2017

2, 9 en 16 oktober 2017

5 oktober 2017

5, 14, 17, 19, 24 oktober 2017 
en 9 november 2017

12, 17, 26 oktober 2017 en 
7 en xx november 2017

16 oktober 2017

17 en 24 oktober 2017, 7, 14, 21 
en 28 november 2017

16 november en 7 december 
2017

28 oktober, 18 november,  
16 december, 27 januari en  

24 februari 

 30 november 2017 en  
1 december 2017

 4, 11 en 18 december 2017

Inspiratiesessies Erfgoeddag 2018 

ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons | Cross-
mediale publiekswerking hands-on 

Behoud en beheer van erfgoed (driedaagse basiscursus)

Presenteren als een pro 

Orde in uw documenten. Mappenstructuur als middel tegen 
chaos 

Wil je een kwaliteitsvolle erfgoedactiviteit? Vraag het aan 
jouw publiek!

Verenigingsarchief. Gezocht en gevonden 

Proeven van het Rijksarchief: workshops over minder beken-
de archiefbronnen 

Starterscursus lokale erfgoedcoördinator/-consulent. Cultu-
reel-erfgoedwerk in een lokale beleidscontext 

Inleiding tot de industriële archeologie 

Het fotograferen van museale objecten

Basiscursus: starten met waardering
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INSPIRATIESESSIES ERFGOEDDAG 2018

Tijdens de inspiratiesessies komt u alles te weten over Erfgoeddag 2018. We geven 
toelichting bij het centrale thema en zetten u op weg met tal van nuttige tips en 
ideeën. U verneemt ook alles over het praktische verloop van Erfgoeddag. Hoe schrijft 
u uw activiteit in? En hoe kan u actieve samenwerkingsverbanden aangaan?
In totaal organiseren we zes inspiratiesessies, gespreid over de vijf Vlaamse provin-
cies en Brussel. Een overzicht vindt u in de kalender van FARO.

vanaf 12 september 2017
Iedereen die op Erfgoeddag een activiteit wil organiseren.
FARO
diverse sprekers
meerdere tijdstippen
meerdere locaties
gratis
/
zie kalender van FARO.

WANNEER
DOELGROEP

ORGANISATIE
DOCENT
TIJDSTIP 
LOCATIE
KOSTEN 

AANTAL DEELNEMERS 
AANMELDEN EN INFO

https://faro.be/kalender
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ERFGOEDAPP, AUGMENTED REALITY EN ERFGOEDBEACONS | 
CROSSMEDIALE PUBLIEKSWERKING HANDS-ON 

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan 
gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u 
audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.

Daarna gaat u zelf aan de slag en creëert u zelf audiovisuele inhoud die u onmiddellijk 
kan raadplegen en testen via de ErfgoedApp. U leert hoe u zelf een scenario (spel, 
tour ...) kan maken via het webbased platform van de ErfgoedApp. U gebruikt hiervoor 
zowel audiovisuele content, augmented reality, gps-punten als iBeacons en leert zo in 
de praktijk hoe deze technologie werkt en hoe u ze kan gebruiken voor uw erfgoed- 
organisatie. 

18 september 2017
Medewerkers van musea, archieven, erfgoedbibliotheken 
of erfgoedverenigingen. Elke organisatie vermeld op de 
ErfgoedKaart en ErfgoedApp kan informatie aanbieden via de 
ErfgoedApp.
FARO
Bram Wiercx en Bart De Nil
10.00 - 15.30 uur
FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
50 euro (inclusief broodjeslunch)
maximaal 15 (de cursus zal niet plaatsvinden bij minder dan 6 
deelnemers).
zie kalender van FARO.

WANNEER
DOELGROEP

ORGANISATIE
DOCENT
TIJDSTIP 
LOCATIE
KOSTEN 

AANTAL DEELNEMERS 

AANMELDEN EN INFO

http://www.erfgoedApp.be
https://faro.be/kalender/erfgoedapp-augmented-reality-en-erfgoedbeacons-crossmediale-publiekswerking-hands-on 
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BEHOUD EN BEHEER VAN ERFGOED (DRIEDAAGSE BASISCURSUS)

In deze cursus komen de invloeden van temperatuur, luchtvochtigheid, licht, bewaar-
materialen, luchtverontreiniging, schimmels, insecten en knaagdieren op de collectie 
uitgebreid aan bod. Telkens gaat de aandacht naar het meten en het preventief 
verminderen van deze invloeden en naar probleemsituaties waar u mogelijk mee te 
maken krijgt. Daarnaast wordt kort ingegaan op de basisprincipes voor depotinrich-
ting, onderhoud, hanteren en transport. De cursisten krijgen voldoende gelegenheid 
om de opgedane kennis in te oefenen.

2, 9 en 16 oktober 2017
Medewerkers van musea, erfgoedbibliotheken en archieven, 
die weinig tot geen voorkennis hebben van behoud en beheer. 
Ook andere geïnteresseerden zijn welkom!
Provincie Limburg i.s.m. Het Stadsmus
Tine Hermans, depotconsulent provincie Limburg
10.00 – 16.00 uur
Het Stadsmus, Guido Gezellestraat 2, Hasselt
gratis
maximaal 15
erfgoeddepot@limburg.be
 

WANNEER
DOELGROEP

ORGANISATIE
DOCENT
TIJDSTIP 
LOCATIE
KOSTEN 

AANTAL DEELNEMERS 
AANMELDEN EN INFO
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PRESENTEREN ALS EEN PRO 

Overtuigend presenteren kunt u leren. Met een aantal aandachtspunten en technie-
ken doet u het publiek aan uw lippen hangen. Tijdens deze tweedelige workshop 
leert u hoe. In het eerste deel kijken we naar wat u toont. Met andere woorden: hoe 
u uw boodschap visueel verpakt, en wat de wisselwerking is tussen de beelden die 
u projecteert en hetgeen u vertelt. Hoe bouwt u best uw verhaal op? Hoe grijpt u de 
aandacht van de toehoorders van bij het begin? En hoe zorgt u ervoor dat het publiek 
met een concreet voornemen naar huis gaat? De gereputeerde presentatie-expert 
Hans Van de Water (The Floor is Yours) deelt zijn inzicht en ervaringen met u. U zult 
het met hem eens zijn: het leven is te kort voor slechte presentaties. In het tweede 
deel krijgt u de kneepjes van het vak mee van Ellen Dierckx, die vanuit haar thea-
terachtergrond weet hoe belangrijk stem en lichaamstaal zijn. Hoe staat u voor een 
publiek? Hoe beweegt en kijkt u? Wat doet u met die armen? Maar ook: uitspraak, en 
alles dat daarmee samenhangt. Articulatie, ademhaling, ritme, toon en pauzes. 

5 oktober 2017
Iedereen die een presentatie moet geven en daar wel wat hulp bij 
kan gebruiken.
FARO
Hans Van de Water is public speaking mentor en bedenker van de 
Wetenschapsbattle, een wedstrijd waarbij kinderen wetenschap-
pers helder leren presenteren, en oprichter van The Floor is Yours, 
een platform voor mensen die een complexe boodschap overtui-
gend willen brengen. Gratis tips en e-books op thefloorisyours.be.

Ellen Dierckx is Master in de Dramatische Kunsten. Ze begon 
al snel acteren te combineren met lesgeven. Ellen is sinds 1991 
een vaste waarde bij de Belgische Improvisatie Liga. Dankzij de 
opleiding tot KernTalentenanaliste doet ze aan loopbaanbegelei-
ding en studiecoaching. Verder geeft ze opleidingen in bedrijven 
rond presentatietechnieken en positief communiceren. Sinds 2015 
werkt ze bij Colorpassport als manager trainingen & color psycho-
loge. Ze is tevens verbonden aan The School of Life.
9.30 - 17.00 uur
FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
80 euro, incl. broodjesmaaltijd
Maximaal 15
zie kalender van FARO.

WANNEER
DOELGROEP

ORGANISATIE
DOCENT

TIJDSTIP
LOCATIE
KOSTEN 

AANTAL DEELNEMERS 
AANMELDEN EN INFO

https://faro.be/kalender/presenteren-als-een-pro 
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ORDE IN UW DOCUMENTEN: MAPPENSTRUCTUUR ALS MIDDEL 
TEGEN CHAOS 

U leeft in een wereld van digitale documenten. De interessante documenten wil u 
bewaren, maar zonder mappenstructuur dreigt het snel te verzanden in chaos. U vindt 
verslagen of foto’s niet gemakkelijk terug. Zeker als u met meerdere personen de weg 
wil vinden in alle documenten van de organisatie, is een logische structuur noodzake-
lijk. Ooit wil u de documenten doorgeven aan iemand anders, maar dan niet alles door 
elkaar. Hoe zorgt u ervoor dat het systeem duurzaam is? En waar moet u dan op letten?

In deze vorming krijgt u tips en tricks voor een betere mappenstructuur. We hebben 
niet alleen aandacht voor het maken van een goede ordening, maar ook voor het 
overschakelen naar een betere werking.

De cursus vindt plaats op de onderstaande data en locaties. Het gaat telkens om de-
zelfde vorming die op verschillende locaties worden georganiseerd. Tijdens de cursus 
ontvangt u cursusmateriaal en een drankje.

• Donderdag 5 oktober 2017, 19.00 - 21.00 uur 
Vrijzinnig Centrum Mozaïek, Overleiestraat 15a, 8500 Kortrijk

• Zaterdag 14 oktober 2017, 10.30 - 12.00 uur 
Bibliotheek Genk, Stadsplein 3, 3600 Genk

• Dinsdag 17 oktober 2017, 14.00 - 16.00 uur 
Amazone, Middaglijnstraat 10, 1210 Brussel 

• Donderdag 19 oktober 2017, 19.00 - 21.00 uur 
Stadsarchief Gent (De Zwarte Doos), Dulle-Grietlaan 12, 9050 Gentbrugge (Gent)

• Dinsdag 24 oktober 2017, 19.00 - 21.00 uur 
Parochiecentrum Bunsbeek, Bunsbeekdorp 6, 3380 Bunsbeek

• Donderdag 9 november 2017, 19.00 - 21.00 uur 
deSingel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen

5, 14, 17, 19, 24 oktober 2017 en 9 november 2017
Dit is een cursus voor iedere organisatie die documenten digitaal 
bewaart. U verwerft een basiskennis voor een betere werking.
Deze vorming is een organisatie van CAVA, AMVB, AVG-Carhif,  
Archiefbank Vlaanderen, Heemkunde Vlaanderen, Centrum Vlaam-
se Architectuurarchieven, Het Firmament, Resonant en VVBAD.
Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht.
maximaal 20 
Inschrijven is verplicht via www.vvbad.be. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Hendrik Vandeginste via 
hendrik.vandeginste@heemkunde-vlaanderen.be of 015 20 51 74. 

WANNEER
DOELGROEP

ORGANISATIE

KOSTEN 
AANTAL DEELNEMERS 
AANMELDEN EN INFO

http://www.vvbad.be/activiteit/vorming-orde-je-documenten-mappenstructuur-als-middel-tegen-chaos.
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WIL JE EEN KWALITEITSVOLLE ERFGOEDACTIVITEIT? VRAAG HET 
AAN JOUW PUBLIEK!

Als lokale erfgoedvereniging of organisator van culturele evenementen is het belang-
rijk om een vinger aan de pols te houden en aansluiting te vinden bij je publiek. Als je 
publieksbevraging op een goede manier aanpakt is het een belangrijk hulpmiddel bij 
het verbeteren van  de kwaliteit van je evenementen en activiteiten én een instru-
ment om met je publiek in dialoog te gaan. Organisaties bevragen hun bezoekers 
vanuit verschillende noden: tevredenheid meten, bereik van doelgroepen in kaart 
brengen, activiteiten evalueren, … Maar je kan publieksfeedback ook bijvoorbeeld 
inzetten bij het ontwikkelen van nieuw aanbod, het meten van verwachtingen van je 
publiek of aan crowdsourcing te doen. Je kan met publieksbevraging de participatie 
en betrokkenheid van je publiek verhogen en je evenementen en activiteiten op een 
interactieve manier invullen.

Wanneer en hoe kan je aan publieksbevraging doen? Hoe kan je dit alles met be-
perkte middelen doen? Welke vragen moet je stellen om relevante informatie te 
krijgen? Hoe doe je op een originele manier aan bevraging, kan het ook anders dan 
de standaardenquête? Hoe zorg je voor respons? Hoe zorg je ervoor dat je er ook iets 
mee doet?

In deze hands-on vorming van Erfgoed in de Praktijk* geven we veel voorbeelden uit 
de praktijk, wisselen we ervaringen uit en ga je ook vooral zelf aan de slag.

• Donderdag 12 oktober 2017 | Herita, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen
• Dinsdag 17 oktober 2017 | West-Vlaams Documentatiecentrum voor Familiegeschie-

denis, Kanunnik Dr. Louis Colensstraat 6, 8400 Oostende
• Donderdag 26 oktober | Stadsmuseum Lokeren, Markt 15 a, 9160 Lokeren (Stads-

museum Lokeren is lokale partner voor deze vorming. Voor de vorming kan je het 
museum gratis bezoeken.)

• Dinsdag 7 november 2017 | Davidsfonds, Quinten Metsysplein 12, 3000 Leuven
• In de week van 13 november volgt er nog een vormingsavond in de provincie Lim-

burg (datum en locatie worden later meegedeeld)
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12, 17, 26 oktober 2017, 7 en xx november 2017
Dit is een cursus voor lokale erfgoedorganisaties en organi-
satoren van lokale erfgoedevenementen die een basiskennis 
over dit thema wensen te verwerven (niet voor gevorderden).
Deze vorming is een organisatie van Erfgoed in de Praktijk, het 
gezamenlijk vormingsaanbod van Heemkunde Vlaanderen, 
FARO, Herita, Stichting Open Kerken, Familiekunde Vlaanderen 
en het Davidsfonds. 
De vorming wordt gegeven door Inge De Geyter, verant-
woordelijke publiekswerking bij Herita. Inge heeft al vele jaren 
ervaring met de ondersteuning van de sector inzake publieks-
werking bij Herita. Daarnaast komen haar ervaringen ook uit 
de praktijk doordat Herita het beheer en de ontsluiting van 
verschillende monumenten opneemt (bijvoorbeeld Kasteel van 
Horst en Kasteel van Beauvoorde).
19.00 - 22.00 uur
verschillende locties
€ 5. Het inschrijvingsgeld moet worden overgeschreven op 
IBAN BE79 0682 2185 9033, BIC: GKCCBEBB met als vermelding 
‘cursus publieksfeedback + naam deelnemer(s)’.
maximaal aantal 30
Vooraf inschrijven is verplicht via www.heemkunde-vlaanderen.be. 
Voor meer informatie kan je terecht bij Daphné Maes via  
daphne.maes@heemkunde-vlaanderen.be of op 015 20 51 74.

WANNEER
DOELGROEP

ORGANISATIE

DOCENT

TIJDSTIP 
LOCATIE
KOSTEN 

AANTAL DEELNEMERS 
AANMELDEN EN INFO
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VERENIGINGSARCHIEF: GEZOCHT EN GEVONDEN 

Vlaanderen is trots op een rijk verenigingsleven en de vele vrijwilligers die zich dage-
lijks inzetten. Terecht, wat ons betreft! Elk van deze verenigingen heeft een eigen ka-
rakter met activiteiten die nauwelijks meer uiteen kunnen lopen. Maar hoe zit het met 
de geschiedenis van elk van deze verenigingen? Welke verenigingen zijn verdwenen 
en wat waren hun activiteiten? Zijn er nog sporen van hun werking terug te vinden? 
Misschien zijn er nog ergens archieven van de vereniging bewaard. Maar waar dan?

Heemkundige kringen en andere erfgoedorganisaties beheren vaak archieven van 
verenigingen. Hoe zorgt u ervoor dat ook het grote publiek weet waar de gezochte 
archieven terug te vinden zijn? Hoe zorgt u ervoor dat u niet telkens moet vragen of 
het archief niet verhuisd is?

In deze workshop stellen we kort het systeem van Archiefbank Vlaanderen voor. We 
geven uitleg bij waar u op moet letten in het verenigingsarchief. Daarna willen we via 
een praktijkoefening aantonen dat iedereen het systeem kan gebruiken om de doel-
stellingen van een hedendaagse erfgoedorganisatie te ondersteunen.

16 oktober 2017
De workshop is er voor iedereen die de weg wil kennen en 
tonen naar collecties met lokaal erfgoed (lokale musea, lokale 
documentatiecentra, heemkringen of andere erfgoedvereni-
gingen, particulieren …).
Heemkunde Vlaanderen, Heemkunde Oost-Vlaanderen,  
Familiekunde Vlaanderen – regio Dendermonde en Archief-
bank Vlaanderen
Karim Ettourki en Hendrik Vandeginste
18.30 - 21.30 uur
Voormalig klooster Sint-Vincentius, Kerkstraat 97, 9200 Den-
dermonde
Het inschrijvingsgeld bedraagt 5 euro. Tijdens de workshop ont-
vangt u cursusmateriaal en een drankje. Het inschrijvingsgeld moet 
worden overgeschreven op IBAN BE79 0682 2185 9033, BIC: GKCC-
BEBB met als vermelding ‘Verenigingsarchief + naam deelnemer’.
Maximaal 20
Inschrijven is verplicht en kan tot drie dagen vóór de workshop via 
het inschrijvingsformulier onderaan de pagina over deze vorming 
(zie: www.heemkunde-vlaanderen.be/ondersteuning/vorming). 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Hendrik Vandeginste via 
hendrik.vandeginste@heemkunde-vlaanderen.be of op 015/20.51.74.

WANNEER
DOELGROEP

ORGANISATIE

DOCENT
TIJDSTIP 
LOCATIE

KOSTEN

AANTAL DEELNEMERS 
AANMELDEN EN INFO

http://www.heemkunde-vlaanderen.be/ondersteuning/vorming


12

PROEVEN VAN HET RIJKSARCHIEF: WORKSHOPS OVER MINDER 
BEKENDE ARCHIEFBRONNEN 

Het Rijksarchief bezit veel ongekend bronnenmateriaal uit de 19e eeuw met een 
schat aan informatie voor lokaal historisch onderzoek. Om ermee aan de slag te gaan, 
moet u echter weten hoe u er een weg in vindt. Met een enquête peilden Heemkun-
de Vlaanderen en het Rijksarchief naar de interesses van heemkundigen en lokale 
erfgoedwerkers. De bronnen die hen het meeste interesseerden, kunt u nu via deze 
workshopreeks in het Rijksarchief leren kennen. 

Tijdens de workshops geeft een specialist uit het Rijksarchief u telkens praktische in-
formatie voor het gebruik van de bron voor lokaal historisch onderzoek. Hoe ontstond 
de bron en wat was de historische context waar we rekening mee moeten houden? 
Welke informatie kunt u er vinden? Hoe moet u er historische kritiek op toepassen? 
Daarnaast krijgt u ook voorbeelden van onderzoeksvragen en kunt u het bronnenma-
teriaal zelf ook bestuderen.

Deze workshopreeks vond al plaats in de provincies West-Vlaanderen en Limburg. In 
2018 komen de andere provincies aan bod. 

• Workshop 1: 17 oktober 2017 | Inleidende sessie: voorstelling van de collecties van 
het Rijksarchief (Paul Drossens) en van de zoekrobot (Annelies Coenen).  
Hoe kan ik op een efficiënte manier zoeken in de zoekrobot ‘zoeken naar perso-
nen’? Hoe zoek ik via de zoekrobot ‘zoeken naar archieven’ documenten die voor 
de geschiedenis van mijn dorp belangrijk zijn? 

• Workshop 2: 24 oktober 2017 | Kadaster (Rombout Nijssen).  
Waar kan ik oude en nieuwe kadasterplannen van mijn gemeente raadplegen? Hoe 
zoek ik informatie over de bouw- en de bezitsgeschiedenis van een pand? 

• Workshop 3: 7 november 2017 | Bevolkingsstatistieken van het Nationaal Instituut 
voor de Statistiek (Marij Preneel) 
Hoeveel tweelingen werden er in mijn gemeente geboren in 1886? En hoeveel men-
sen stierven er aan cholera? De ‘Mouvement de la population et de l’état civil’ staat 
sinds 2016 online en bevat een schat aan demografische data over uw gemeente. 

• Workshop 4: 14 november 2017 | Registratiekantoren (Marij Preneel)  
Waar vind ik de erfenisaangiften van mijn voorouders terug? Welke eigendommen 
kochten en verkochten mijn voorouders? 
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• Workshop 5: 21 november 2017 | Justitie en gevangenissen (Paul Drossens)  
Hoe vind ik informatie over de criminaliteit/gepleegde misdrijven in mijn gemeente 
in de 19e-20e eeuw? Hoe reconstrueer ik het gerechtelijke en/of penitentiaire verle-
den van een van mijn voorouders? 

• Workshop 6: 28 november 2017 | Notariaat (Michel Oosterbosch)  
Kan ik huwelijkscontracten van mijn voorouders terugvinden in het notariaat? Hoe 
kan ik in de onoverzichtelijke massa notariaatsarchieven toch doelgericht zoeken?

Zes workshops tussen 17 oktober en 28 november 2017
Dit is een cursus voor lokale erfgoedorganisaties en individuele 
heemkundigen die een basiskennis over de bronnen in kwestie 
wensen te verwerven.
Rijksarchief en Heemkunde Vlaanderen
zie boven
13.30 - 16.30 uur
Rijksarchief van Gent (Bagattenstraat 43, 9000 Gent)
Deelnemen kost 20 euro voor de volledige reeks of 5 euro per 
les. Tijdens de workshops ontvangt u cursusmateriaal en een 
drankje. Het inschrijvingsgeld moet worden overgeschreven op 
IBAN BE79 0682 2185 9033, BIC: GKCCBEBB met als vermelding 
‘Proeven van het Rijksarchief + naam deelnemer’.
maximaal 25
Inschrijven is verplicht en kan tot drie dagen voor de work-
shop(s) via het inschrijvingsformulier op www.heemkun-
de-vlaanderen.be. Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Daphné Maes via daphne.maes@heemkunde-vlaanderen.be of 
op 015/20.51.74.

WANNEER
DOELGROEP

ORGANISATIE
DOCENT
TIJDSTIP 
LOCATIE
KOSTEN 

AANTAL DEELNEMERS 
AANMELDEN EN INFO

http://www.heemkunde-vlaanderen.be
http://www.heemkunde-vlaanderen.be
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STARTERSCURSUS LOKALE ERFGOEDCOÖRDINATOR/-CONSULENT. 
CULTUREEL-ERFGOEDWERK IN EEN LOKALE BELEIDSCONTEXT 

Bent u pas gestart als erfgoedconsulent, deskundige of erfgoedcoördinator bij een 
lokaal bestuur, een intergemeentelijk samenwerkingsverband of een erfgoedcel? Of 
heeft u als cultuurambtenaar of gemeentelijk archivaris onlangs cultureel erfgoed in 
uw takenpakket gekregen? Dan is deze introductiecursus helemaal voor u. U krijgt 
een mix van informatie, praktische tools, inspirerende voorbeelden en advies op maat 
van uw specifieke erfgoedvragen en -noden. 

De cursus bestaat uit twee en een halve dag. Voor elke cursusdag geven we de deelne-
mers ook een kleine opdracht mee. Dit huiswerk neemt telkens zo’n half uur in beslag. 

16 november en 7 december 2017
Doelpubliek zijn erfgoedwerkers die zijn verbonden aan een lo-
kaal bestuur of vaak samenwerken met lokale besturen: lokale 
erfgoedconsulenten, deskundigen, erfgoedcoördinatoren, erf-
goedcelmedewerkers, gemeentearchivarissen, museummede-
werkers, cultuurbeleidscoördinatoren, vrijetijdscoördinatoren, 
bibliothecarissen met aandacht voor erfgoed …
FARO
Gregory Vercauteren en Jacqueline van Leeuwen
10.00-16.00 uur
50 euro
maximaal 20
Bel of mail naar Gregory Vercauteren (02 213 10 72 –  
gregory.vercauteren@faro.be).

WANNEER
DOELGROEP

ORGANISATIE
DOCENT
TIJDSTIP
KOSTEN 

AANTAL DEELNEMERS 
AANMELDEN EN INFO
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INLEIDING TOT DE INDUSTRIËLE ARCHEOLOGIE 

De cursus geeft een grondige inleiding in alle aspecten van de industriële archeologie 
en het industrieel erfgoed. Hoe keken onze voorouders naar deze realisaties? Wat be-
tekenen ze voor ons, en welke betekenis kunnen ze in de toekomst krijgen? Moeten 
we oude industriële gebouwen en installaties behouden, net zoals kloosters, kerken 
en kastelen? En als we ze behouden: welke (maatschappelijke) functie(s) kunnen we 
er dan aan geven? De lezingen handelen ook over ambachtelijke musea, archieven en 
industrieel toerisme.

28 oktober, 18 november, 16 december, 27 januari en 24 
februari 
De inleidende cursus is bedoeld voor iedereen die belangstel-
ling heeft voor geschiedenis, erfgoed en toerisme: leden van 
geschied- en heemkundige verenigingen, leden en medewer-
kers van gidsenverenigingen en toeristische diensten, cultuur-
ambtenaren, verantwoordelijken van musea, monumentenzor-
gers, architecten, studenten geschiedenis, kunstgeschiedenis, 
architectuur en technische wetenschappen, leerkrachten ...
Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie (VVIA)
VVIA
Ecomuseum en Archief van de Boomse Baksteen in Boom  
175 euro
maximaal 20
http://industrieelerfgoed.be/cursusmodule-industriele-archeologie 

WANNEER

DOELGROEP

ORGANISATIE
DOCENT
LOCATIE
KOSTEN 

AANTAL DEELNEMERS 
AANMELDEN EN INFO

http://industrieelerfgoed.be/cursusmodule-industriele-archeologie 
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HET FOTOGRAFEREN VAN MUSEALE OBJECTEN

Het digitaal fotograferen van objecten is een specialisme. In deze tweedaagse cursus 
behandelen we objectfotografie speciaal toegespitst op museale objecten. De cursist 
mag voor deze cursus zijn/haar eigen camera meebrengen.

30 november 2017 en 1 december 2017
collectiebeheerders, medewerkers van collectiebeherende 
instellingen
FARO
Wim Verbeiren
telkens 10.00 - 15.30 uur.
Liberaal Archief, Kramersplein 23, Gent
100 Euro, inclusief syllabus en lunch
Maximaal 15 (bij minder dan 10 deelnemers zal deze cursus niet 
plaatsvinden).
zie kalender van FARO.

WANNEER
DOELGROEP

ORGANISATIE
DOCENT
TIJDSTIP 
LOCATIE
KOSTEN 

AANTAL DEELNEMERS 

AANMELDEN EN INFO

https://faro.be/kalender/het-fotograferen-van-museale-objecten-crossmediale-publiekswerking-hands-on 
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BASISCURSUS: STARTEN MET WAARDERING

Hoe kunnen erfgoedorganisaties helder formuleren waarom hun erfgoed belang-
rijk is? Hoe kunnen ze beredeneerde keuzes maken over hun collecties (aangaande 
collectiebeheer, collectiebeleid, publiekswerking, onderzoek …)? En op welke manier 
kan een bredere groep mensen bijdragen aan dit zoekproces naar betekenis? Het 
opzetten van een waarderingstraject biedt een antwoord op deze vragen. 

In deze basiscursus leert u hoe zo’n waarderingsproces eruitziet. We overlopen de 
verschillende fases in het waarderen en helpen u om een keuze te maken uit de 
verschillende tools die hiervoor bestaan. Samen oefenen we met het toepassen van 
waarderingscriteria en het formuleren van waardenstellingen. Aan het eind van deze 
driedaagse hebt u een eerste ontwerp van een eigen waarderingstraject en veel 
inspiratie om dit proces participatief en gedragen aan te pakken.

4, 11 en 18 december 2017
Medewerkers van erfgoedorganisaties die waarderingsproces-
sen op gang willen zetten.
FARO
Anne-Cathérine Olbrechts, Eve Van Dael en Jacqueline van 
Leeuwen
10.00-16.00 uur. Ter voorbereiding van deze cursus krijgt u een 
opdracht die ongeveer een uur in beslag neemt.
FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
40 euro voor drie dagen (inclusief syllabus en broodjesmaal-
tijd)
Maximaal 15
zie kalender van FARO.

WANNEER
DOELGROEP

ORGANISATIE
DOCENT

TIJDSTIP 

LOCATIE
KOSTEN 

AANTAL DEELNEMERS 
AANMELDEN EN INFO

https://faro.be/kalender
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AANVULLENDE VORMING IN HET HOGER ONDERWIJS

Dit najaar gaan er een aantal postgraduaten van start: opleidingen in het hoger on-
derwijs die eveneens toegankelijk zijn voor medewerkers uit de erfgoedsector. 

Een kort overzicht:

• Gidsenopleiding – specialisatie museumgids: 
 » www.cvoprovincieantwerpen.be/opleidingen/hbo-gids---reisleider/specialisa-

tiemodules--finaliteit-.html 
 » www.deoranjerie.be/gids-en-reisleider 
 » www.spermalie.be/onderwijs/volwassenen-onderwijs/brugge/gids
 » http://hetperspectief.net/gids-reisleider-museumgids.html

• 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/opleidin-
gen/tentoonstelling-en-beheer-van-actuele-kunst

• Postgraduaat cultuureducator: www.pxl.be/Pub/Opleidingen/Postgraduaat/Post-
graduaat-Cultuureducator.html

• Postgraduaat kunst in samenwerking met Mensen: http://www.thomasmore.be/
ons-aanbod/kunst-samenwerking-met-mensen

• Postgraduaat Erfgoedondernemerschap: www.erasmushogeschool.be/opleidingen/
ehb-verder-studeren/erfgoedondernemerschap

• Postgraduaat cultuurmanagement: www.bruggebusinessschool.be/nl/oplei-
ding/212825/cultuur/cultuurmanagement

• Postgraduaat Cultuur en Kunstmanagement: https://studiekiezer.ugent.be/postgra-
duaatsopleiding-cultuur-en-kunstmanagement

• Bachelor na bachelor cultuurmanagement: www.ucll.be/verderstuderen/ba-
chelor-na-bachelor-advanced-business-management/cultuurmanagement 

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/gids-reisleider-museumgids.html
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://schoolofartsgent.be/nl/onderwijs/opleidingen/tentoonstelling-en-beheer-van-actuele-kunst
http://www.pxl.be/Pub/Opleidingen/Postgraduaat/Postgraduaat-Cultuureducator.html
http://www.pxl.be/Pub/Opleidingen/Postgraduaat/Postgraduaat-Cultuureducator.html
http://www.thomasmore.be/ons-aanbod/kunst-samenwerking-met-mensen
http://www.thomasmore.be/ons-aanbod/kunst-samenwerking-met-mensen
http://www.erasmushogeschool.be/opleidingen/ehb-verder-studeren/erfgoedondernemerschap
http://www.erasmushogeschool.be/opleidingen/ehb-verder-studeren/erfgoedondernemerschap
http://www.bruggebusinessschool.be/nl/opleiding/212825/cultuur/cultuurmanagement
http://www.bruggebusinessschool.be/nl/opleiding/212825/cultuur/cultuurmanagement
https://studiekiezer.ugent.be/postgraduaatsopleiding-cultuur-en-kunstmanagement
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


19

Vorming op
aanvraag
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IMMATERIEEL ERFGOED EN MUSEA:  
WORKSHOP OP MAAT VAN UW MUSEUMWERKING!

Hoe geeft u immaterieel cultureel erfgoed (ICE) vorm in uw museumwerking? Zit het 
ingebed in uw dagelijkse activiteiten of beschouwt u het als een aparte investering? 
Wat zijn drempels om het (nog) niet te doen, waar liggen kansen en opportuniteiten 
en hoe doen andere musea het? 

Deze workshop is enerzijds bedoeld om de bestaande immaterieel-erfgoedwerking 
van uw museum in kaart te brengen en door te lichten. Anderzijds gaan we op zoek 
naar andere of nieuwe ideeën voor uw toekomstige immaterieel-erfgoedwerking. 
In de loop van 2017 worden minstens twee workshops georganiseerd, met naast 
bovenstaande doelstelling oog voor praktijkuitwisseling tussen musea met een ge-
lijkaardig thema (bv. stadsmusea). Daarnaast organiseren we workshops op vraag en 
op maat (bv. als bewustmaking van museumteams, voor praktijkuitwisseling binnen 
een immaterieel-erfgoedthema, n.a.v. specifieke noden of wensen …). Voor starters 
een onderdompeling in de werking, een kans om uit ervaring van collega’s te leren 
én meteen de ICE-toekomst mee vorm te geven. Voor ervaren museummedewerkers 
dé gelegenheid om te focussen op een erfgoedwerking die niet altijd even vanzelf-
sprekend is en in combinatie met de klassieke museumfuncties vaak vragen met zich 
meebrengt. 

Museumteams (= min. 2 personen per museum), zowel profes-
sionele als niet-professionele medewerkers, zowel starters als 
ervaren medewerkers/
Platform voor Immaterieel Cultureel Erfgoed 
Floortje Vantomme (i.s.m. tapis plein vzw en het ICE-trekkers-
netwerk)
min. 1 halve dag
te bepalen
gratis
te bepalen 
floortje@tapisplein.be

DOELGROEP

ORGANISATIE
DOCENT

TIJDSTIP 
LOCATIE
KOSTEN 

AANTAL DEELNEMERS 
AANMELDEN EN INFO
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AAN DE SLAG MET ARCHIEF EN DOCUMENTATIE. ARCHIEF- EN 
DOCUMENTBEHEER VOOR DE LOKALE ERFGOEDHOUDER

Bij het beheer van een documentatiecentrum komt heel wat kijken. In deze cursus-
reeks wordt in zes modules ingegaan op verschillende aspecten. Enkele onderwerpen 
die aan bod komen zijn: registratie van uw collectie, het wettelijk kader, selectie van 
wat u verzamelt, digitale uitdagingen, het financiële luik, voorkomen van schade.

Zes modules van telkens 3 uur op aanvraag
Voor iedereen die lokaal erfgoed verzamelt of bestudeert 
(heemkundige kringen, lokale musea, lokale archief- en docu-
mentatiecentra, particulieren met een collectie en geïnteres-
seerden).
Heemkunde Vlaanderen en aanvrager
Verschillende sprekers
De cursusreeks kan worden aangevraagd via  
hendrik.vandeginste@heemkunde-vlaanderen.be.
Te bespreken
Te bespreken
Afhankelijk van de module. Aan één module kunnen maximaal 
24 personen deelnemen, maar voor de andere modules kunnen 
wel meer deelnemers inschrijven.
Aanmelden en meer info: Hendrik Vandeginste,  
hendrik.vandeginste@heemkunde-vlaanderen.be, 015/20.51.7

WANNEER
DOELGROEP

ORGANISATIE
DOCENT
TIJDSTIP 

LOCATIE
KOSTEN 

AANTAL DEELNEMERS 

AANMELDEN EN INFO
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INLEIDING TOT BEHEER EN ONTSLUITING VAN ARCHIEF

Wie archief of documentatie bezit, is er zich wellicht van bewust dat hierin veel 
tijd en energie geïnvesteerd wordt. Een efficiënt beheer kan u een heel stuk vooruit 
helpen. Hoe maakt u een catalogus van uw bibliotheek? Wat doet u met een schen-
king? Waar moet u rekening mee houden als de collectie opengesteld wordt voor het 
publiek? Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden helpen we u op weg naar een 
degelijk beheer van uw collectie.

Module van 3 uur op aanvraag
Voor iedereen die lokaal erfgoed verzamelt of bestudeert 
(heemkundige kringen, lokale musea, lokale archief- en docu-
mentatiecentra, particulieren met een collectie en geïnteres-
seerden).
Heemkunde Vlaanderen en aanvrager
Hendrik Vandeginste
De cursus kan worden aangevraagd via  
hendrik.vandeginste@heemkunde-vlaanderen.be.
Te bespreken
Vervoersonkosten
Onbeperkt
Aanmelden en meer info: Hendrik Vandeginste,  
hendrik.vandeginste@heemkunde-vlaanderen.be, 015/20.51.74

WANNEER
DOELGROEP

ORGANISATIE
DOCENT
TIJDSTIP 

LOCATIE
KOSTEN 

AANTAL DEELNEMERS 
AANMELDEN EN INFO
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BEWAAROMSTANDIGHEDEN VAN COLLECTIES

Als erfgoedhouder probeert u een collectie zo goed en zo lang mogelijk te bewaren. 
Jammer genoeg zijn er heel wat factoren die schade kunnen berokkenen. Denk maar 
aan vocht, insecten, schimmels, wateroverlast of brand. Bovendien zijn sommige 
materialen van zichzelf onstabiel waardoor ze in sneltempo verouderen. Hoe beperkt 
u zoveel mogelijk het risico op schade aan uw collectie? Hoe past u richtlijnen over 
bewaring van papier, foto’s en films toe in de alledaagse praktijk, wanneer de centen 
beperkt zijn? En wat doet u als u toch problemen tegenkomt?

Module van 3 uur op aanvraag
Voor iedereen die lokaal erfgoed verzamelt of bestudeert 
(heemkundige kringen, lokale musea, lokale archief- en docu-
mentatiecentra, particulieren met een collectie en geïnteres-
seerden).
Heemkunde Vlaanderen en aanvrager
Hendrik Vandeginste
De cursus kan worden aangevraagd via  
hendrik.vandeginste@heemkunde-vlaanderen.be.
Te bespreken
Vervoersonkosten
Onbeperkt
Hendrik Vandeginste,  
hendrik.vandeginste@heemkunde-vlaanderen.be, 015/20.51.74

WANNEER
DOELGROEP

ORGANISATIE
DOCENT
TIJDSTIP 

LOCATIE
KOSTEN 

AANTAL DEELNEMERS 
AANMELDEN EN INFO
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SUBSIDIEKANALEN VOOR ARCHIEF- EN DOCUMENTATIECENTRA

Een overzicht van de subsidieregelingen en mogelijke subsidiekanalen met concrete 
tips over het aanvragen van subsidies.

Module van 2 uur op aanvraag
Voor iedereen die lokaal erfgoed verzamelt of bestudeert 
(heemkundige kringen, lokale musea, lokale archief- en docu-
mentatiecentra, particulieren met een collectie en geïnteres-
seerden).
Heemkunde Vlaanderen en aanvrager
Hendrik Vandeginste
De cursus kan worden aangevraagd via  
hendrik.vandeginste@heemkunde-vlaanderen.be.
Te bespreken
Vervoersonkosten
Onbeperkt
Hendrik Vandeginste,  
hendrik.vandeginste@heemkunde-vlaanderen.be, 015/20.51.74

WANNEER
DOELGROEP

ORGANISATIE
DOCENT
TIJDSTIP 

LOCATIE
KOSTEN 

AANTAL DEELNEMERS 
AANMELDEN EN INFO
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EEN EENVOUDIGE WEBSITE MAKEN MET WORDPRESS

Veel heemkundige kringen zijn intussen al aanwezig op het internet met een eigen 
website. Sommige websites zijn heel uitgebreid, terwijl andere hoofdzakelijk een 
digitaal ‘visitekaartje’ zijn voor de vereniging. Heeft uw vereniging nog geen eigen 
website? Dan loont het wel de moeite om initiatief te nemen.

Terwijl tot voor enkele jaren enkel gespecialiseerde informatici een website konden 
bouwen, is dat tegenwoordig helemaal niet meer het geval. Er zijn nu ontelbare 
mogelijkheden om zonder enige technische kennis een eigen website te maken, die 
bovendien helemaal niet duur hoeft te zijn.

In deze cursus gaan we aan de slag met WordPress, een gratis systeem dat bestaat 
in twee varianten. Voor het gebruik van de eenvoudigste variant, hoeft u enkel een 
profiel aan te maken op wordpress.com. Hiermee maakt u op enkele minuten tijd een 
eenvoudige ‘blog’. Wilt u meer mogelijkheden? Dan kunt u de WordPress-software 
ook downloaden op wordpress.org en installeren op uw eigen webruimte.

Workshop van 3 uur op aanvraag
Voor iedereen die lokaal erfgoed verzamelt of bestudeert 
(heemkundige kringen, lokale musea, lokale archief- en docu-
mentatiecentra, particulieren met een collectie en geïnteres-
seerden).
Heemkunde Vlaanderen en aanvrager
Rob Bartholomees
De cursus kan worden aangevraagd via  
rob.bartholomees@heemkunde-vlaanderen.be.
Te bespreken
Vervoersonkosten
Maximaal 15
Rob Bartholomees,  
rob.bartholomees@heemkunde-vlaanderen.be, 015/20.51.74

WANNEER
DOELGROEP

ORGANISATIE
DOCENT
TIJDSTIP 

LOCATIE
KOSTEN 

AANTAL DEELNEMERS 
AANMELDEN EN INFO
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VRIJWILLIGERS REKRUTEREN EN MOTIVEREN IN LOKALE 
VERENIGINGEN EN ORGANISATIES

Het is niet eenvoudig om nieuwe vrijwilligers te vinden. Jonge vrijwilligers aantrekken 
lijkt nog moeilijker. En als u dan die witte raaf hebt gevonden: hoe houdt u die dan 
aan boord? Om in te spelen op die vragen biedt Heemkunde Vlaanderen het begelei-
dingstraject ‘Vrijwilligers rekruteren en motiveren in lokale verenigingen en organisa-
ties’ aan.

Dit is meer dan een vorming: het is een parcours waarin u zelf aan de slag gaat. Naast 
vorming, uitwisseling van ervaring en goede voorbeelden, werken de deelnemers aan 
opdrachten. Op het einde van het traject heeft iedereen een ruw plan voor vrijwilli-
gersbeleid in de eigen vereniging. 
 
Het is de bedoeling om verschillende organisaties samen te laten deelnemen aan één 
vormingstraject.

Vier sessies van telkens 2,5 uur op aanvraag
Voor iedereen die lokaal erfgoed verzamelt of bestudeert 
(heemkundige kringen, lokale musea, lokale archief- en docu-
mentatiecentra, particulieren met een collectie en geïnteres-
seerden).
Heemkunde Vlaanderen en aanvrager
Daphné Maes
De cursus kan worden aangevraagd via  
daphne.maes@heemkunde-vlaanderen.be.
Te bespreken
Vervoersonkosten
Maximaal 20 (2-3 medewerkers per organisatie)
Daphné Maes, daphne.maes@heemkunde-vlaanderen.be, 
015/20.51.74

WANNEER
DOELGROEP

ORGANISATIE
DOCENT
TIJDSTIP 

LOCATIE
KOSTEN 

AANTAL DEELNEMERS 
AANMELDEN EN INFO
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MIJN COLLECTIE, ONZE WERELD. HET BEHEREN VAN OBJECTEN IN 
EEN ERFGOEDCOLLECTIE

Bij het beheer van een verzameling erfgoedvoorwerpen komt heel wat kijken. In 
deze cursusreeks wordt in vier modules ingegaan op verschillende aspecten. Enkele 
onderwerpen: registratie van uw collectie, selectie van wat u verzamelt, voorkomen 
van schade.

Vier modules van 3 of 4 uur op aanvraag
Voor iedereen die lokaal erfgoed verzamelt of bestudeert 
(heemkundige kringen, lokale musea, lokale archief- en docu-
mentatiecentra, particulieren met een collectie en geïnteres-
seerden).
Heemkunde Vlaanderen en aanvrager
Hendrik Vandeginste
De cursus kan worden aangevraagd via  
hendrik.vandeginste@heemkunde-vlaanderen.be.
Te bespreken
Vervoersonkosten
Maximaal 24 deelnemers
Hendrik Vandeginste,  
hendrik.vandeginste@heemkunde-vlaanderen.be, 015/20.51.74

WANNEER
DOELGROEP

ORGANISATIE
DOCENT
TIJDSTIP 

LOCATIE
KOSTEN 

AANTAL DEELNEMERS 
AANMELDEN EN INFO
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COLLECTIEPLANNING. VERWERVEN, BEHEREN EN AFSTOTEN VAN 
OBJECTEN IN EEN ERFGOEDCOLLECTIE

Als erfgoedorganisatie hebt u een collectie opgebouwd of wilt u voorwerpen 
bewaren om ze door te kunnen geven aan komende generaties. Maar u kunt niet 
alles bewaren, onder meer omdat de kostprijs daar te hoog voor is. Dus moet u als 
erfgoedorganisatie bepalen wat u wel of niet bewaart. In deze vorming reiken we een 
manier aan waarop u dit kunt bepalen met respect voor het erfgoed en de erfgoedor-
ganisatie.

Vorming van 3 uur op aanvraag
Voor iedereen die lokaal erfgoed verzamelt of bestudeert 
(heemkundige kringen, lokale musea, lokale archief- en docu-
mentatiecentra, particulieren met een collectie en geïnteres-
seerden).
Heemkunde Vlaanderen en aanvrager
Hendrik Vandeginste
De cursus kan worden aangevraagd via  
hendrik.vandeginste@heemkunde-vlaanderen.be.
Te bespreken
Vervoersonkosten
Onbeperkt
Hendrik Vandeginste,  
hendrik.vandeginste@heemkunde-vlaanderen.be, 015/20.51.74

WANNEER
DOELGROEP

ORGANISATIE
DOCENT
TIJDSTIP 

LOCATIE
KOSTEN 

AANTAL DEELNEMERS 
AANMELDEN EN INFO
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MONDELINGE GETUIGENISSEN: MEER DAN EEN VERHAAL

Veel mensen kunnen waardevolle verhalen vertellen over het leven van vroeger en 
nu. Met mondelinge getuigenissen kunnen we hun ervaringen en kennis vastleggen 
en bewaren voor de toekomst. Maar hoe kunt u die verhalen op een goede manier 
opnemen, bewaren en onderzoeken? Welke vragen stelt u tijdens een interview? En 
wat doet u achteraf met de opname? Tijdens deze vorming krijgt u een interessante 
mix van theorie en praktijkvoorbeelden. Hiermee kunt u achteraf met uw organisatie 
direct aan de slag.

Twee modules van 2,5 uur op aanvraag (kan ook op 1 dag)
Voor iedereen die lokaal erfgoed verzamelt of bestudeert 
(heemkundige kringen, lokale musea, lokale archief- en docu-
mentatiecentra, particulieren met een collectie en geïnteres-
seerden).
Heemkunde Vlaanderen en aanvrager
Daphné Maes
De cursus kan worden aangevraagd via  
daphne.maes@heemkunde-vlaanderen.be.
Te bespreken
Vervoersonkosten
Maximaal 30
Daphné Maes, daphne.maes@heemkunde-vlaanderen.be, 
015/20.51.74

WANNEER
DOELGROEP

ORGANISATIE
DOCENT
TIJDSTIP 

LOCATIE
KOSTEN 

AANTAL DEELNEMERS 
AANMELDEN EN INFO
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Individuele 
begeleiding
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IMMATERIEEL CULTUREEL ERFGOED

Bent u nieuw in de cultureel-erfgoedsector en/of hebt u een vraag over immaterieel 
cultureel erfgoed (ICE), erfgoedzorg, het netwerk …? Met uw kleine en grote vragen 
kunt u terecht bij www.immaterieelerfgoed.be en het ICE-trekkersnetwerk. Telefo-
nisch, via mail, of een op een delen we graag onze expertise en helpen we u op weg. 

Meer info: info@immaterieelerfgoed.be | www.immaterieelerfgoed.be

Specifieke vragen over erfgoedparticipatie of een type immaterieel cultureel erfgoed:  

• www.tapisplein.be: erfgoedparticipatie, netwerk en methodieken
• www.lecavzw.be: feesten en rituelen
• www.hetvirtueleland.be (CAG): culinaire tradities, gewoontes en gebruiken i.v.m. 

natuur, of waarbij dieren een rol spelen
• www.etwie.be: ambachtelijke technieken en vaardigheden
• www.hetfirmament.be: dans, theater, performance ...
• www.muzikaalerfgoed.be (Resonant): muziektradities

FARO, VLAAMS STEUNPUNT VOOR CULTUREEL ERFGOED

Bij FARO kunt u terecht voor advies en begeleiding op verschillende domeinen. Het 
steunpunt heeft expertise in huis op het vlak van bijvoorbeeld behoud en beheer, 
educatie en participatie, diversiteit, vrijwilligerswerking, digitalisering, communicatie, 
organisatieontwikkeling en vorming. Daarnaast heeft elke deelsector een eigen aan-
spreekpunt. Hebt u een vraag? Laat het ons weten via info@faro.be of 02/213 10 60 en 
we helpen u graag verder!

http://www.immaterieelerfgoed.be
http://www.immaterieelerfgoed.be
http://www.tapisplein.be
http://www.lecavzw.be
http://www.hetvirtueleland.be
http://www.etwie.be
http://www.hetfirmament.be
http://www.muzikaalerfgoed.be
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HEEMKUNDE VLAANDEREN

Heeft uw vereniging nood aan nieuwe ideeën? Wilt u advies over de registratie van 
uw museale of documentaire collectie? Zoekt u verjonging? Hebt u een probleem 
binnen de werking van uw heemkundige kring? Wilt u raad over het opzetten van 
een project? Wilt u nagaan hoe u beter kunt communiceren om meer leden te win-
nen? Wilt u zelf een toffe website voor uw heemkundige kring maken? Wilt u een 
duidelijke visie en doelstelling ontwikkelen voor uw vereniging? Hebt u vragen over 
de vzw-wetgeving en de boekhoudkundige verplichtingen? Ideeën nodig voor de 
presentatie van uw collectie lokaal erfgoed? Aarzel dan niet om contact op te nemen 
met Heemkunde Vlaanderen via consulenten@heemkunde-vlaanderen.be of via 
015/20.51.74.

CONSULENTEN VAN DE PROVINCIES EN DE VLAAMSE 
GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

Consulenten van de provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie
De consulenten van de provincies en van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ge-
ven advies, ondersteuning, begeleiding en vorming aan erfgoedorganisaties, erfgoed-
collecties, collectiebeheerders en lokale overheden. En dit voor alle aspecten van 
erfgoedzorg en erfgoedwerking: behoud en beheer, depotwerking, informatiebeheer, 
publiekswerking, communicatie, educatie, onderzoek, management.

Meer weten? Contacteer de betreffende consulent uit uw regio. 
Zie: www.depotwijzer.be/contact.

http://www.depotwijzer.be/contact

