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Betreft: Stages voor jonge museumprofessionals van Duitse, Franse en Belgische musea 
 
 
Mevrouw, mijnheer, 
 
Sinds vijftien jaar superviseert de Dienst voor Duits-Frans Jeugdwerk (het Office franco-
allemand pour la Jeunesse - OFAJ) samen met de Direction des Musées de France, het Haus 
der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, en sinds dit jaar ook samen met de 
Brusselse Museumraad (voordien zorgde het Koninklijk Legermuseum hiervoor), een 
uitwisselingsprogramma van jonge professionals in Duitse, Franse en Belgische musea.  
Het initiatief heeft veel succes: in deze periode werd aan meer dan 260 jonge professionals 
de mogelijkheid geboden om hun ervaringen in het museummilieu te toetsen aan deze van 
hun Duitse, Belgische en Franse collega’s. 
 
Het programma, dat begint met een openingsseminarie dat inzoomt op de cultuurpolitiek en 
het museumlandschap van de partnerlanden (Berlijn, 6 en 7 februari 2012) en eindigt met 
een slotseminarie (Parijs, 26 en 27 april 2012), bestaat uit acht weken professionele stage, 
gericht op de actieve kennismaking met de structuren en werkmethoden in de gastmusea.  
 
Het programma wordt gesubsidieerd door OFAJ en door het Europees programma Leonardo 
da Vinci-Mobiliteit en staat open voor Belgische kandidaten van de Franse en Nederlandse 
taalrol, die aldus de mogelijkheid krijgen om de Duitse en Franse musea te ontdekken. 
Omwille van financiële redenen kunnen er in 2012 echter enkel Nederlandstalige 
museummedewerkers aan meedoen. Vanaf 2013 kunnen zowel Nederlands- als Franstaligen 
zich inschrijven. Het programma betaalt de kosten voor de deelname aan de openings- en 
slotseminaries, de voorbereidende stage (onder voorbehoud) en financiert op forfaitaire 
basis het logement en de verblijfskosten van de deelnemers.  
 
Het programma richt zich tot jonge Belgische museumprofessionals van minder dan 35 jaar, 
drager van een universitair of gelijkwaardig diploma, die in een Belgisch museum werken of 
er binnenkort aan de slag gaan (als collectiebeheerder, lid van de educatieve dienst, 
restaurator of cultureel attaché bij een tentoonstellingsdienst, ...). 
In de bijlage vindt u een fiche (2 pagina’s) met al de nodige informatie. U mag me ook 
steeds contacteren indien u bijkomende vragen heeft. 
 
De kandidaturen moeten voor 30 oktober 2011 gericht worden aan de Brusselse 
Museumraad, die als tussenpersoon optreedt.  
 
Zou ik u mogen vragen om deze informatie te helpen verspreiden? 
 
Hartelijk dank voor uw hulp!  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Leen Ochelen 
Directeur 


