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Stageplaatsen in de cultureel erfgoedsector-Academiejaar 2022-2023 (versie 24 
januari 2023)   
  
 LET OP! Hou er rekening mee dat de stages georganiseerd zijn volgens de reglementen van je opleiding!  Bij 
een aantal opleidingen is het niet de bedoeling dat je zelf een stageplaats zoekt, maar dat je een stageplaats 
kiest op basis van een lijst die de opleiding heeft goedgekeurd.     
  
Deze lijst wordt regelmatig aangevuld, dus check www.faro.be/vacatures  voor de meest recente versie!   
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Collectiebeheer en restauratie 
 
Departement Collecties, War Heritage Institute 

Where? Koninklijk Legermuseum Brussel  

Type of collections? Blanke wapens en harnassen, Groot materiaal (vliegtuigen, tanks en 
rollend materieel, artillerie, radio-optica- medisch materiaal), Kunst (schilderijen, 
beeldhouwwerken, tekeningen & prenten), Klein materiaal (uniformen & uitrusting, vlaggen, 
faleristiek, varia), Administratie collecties (opvolging registraties, aanwinsten, depots en 
bruiklenen, digitalisatie) 

  

What to do?   

1. Stageplaatsen voor enthousiaste erfgoedstudenten die meerdere aspecten van 
collectiebeheer - en collectieregistratie willen ervaren. Dit betekent assisteren bij het 
registreren/inventariseren en digitaliseren van museumobjecten 
(collectieregistratiesysteem), en bij de beheersactiviteiten van de verschillende 
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deelcollecties: registraties van de voorwerpen die in de collecties worden opgenomen, de 
beschrijving van de voorwerpen, het opvolgen van de verplaatsingen, recollement 
deelcollecties, opvolgen bruiklenen/depots,  

2. Ook studenten C&R zijn welkom in het departement collecties voor stages. 
Afhankelijk van de specialisatie, kan er ervaring worden opgedaan in het metaalatelier 
(collectie blanke wapens en harnassen), textielrestauratie-atelier (collectie vlaggen en 
uniformen met uitrusting) en in het schilderijen-atelier (collectie iconografie). U zal 
assisteren bij restauraties, conserverende handelingen uitvoeren, helpen bij art handling 
(verpakken en interne en externe verplaatsingen uitvoeren, opmaak conditierappporten.  

To whom? 

• Hogeschoolstudenten die erfgoedopleidingen volgen, alsook voor 
 universiteitsstudenten die kunstgeschiedenis, geschiedenis of Restauratie-
 Conservatie opleidingen volgen.   

• We moedigen buitenlandse studenten 'conservering en restauratie van cultureel 
 erfgoed' aan de Universiteit Amsterdam en aan de Reinwardt Academie aan 
om bij  het WHI een stage te volgen. 

• Studenten aan gelijkgestelde avondopleidingen kunnen zich ook kandideren voor 
 stages. 

 

Interesse?   

Neem contact op met  hr@warheritage.be; Ilse.bogaerts@warheritage.be 
 

Conservatie middeleeuwse haardplaat en haardtegels 
  
Het conserveren van een middeleeuwse haardplaat afkomstig van de archeologische 
opgraving van de Leprozerie Hooghe Siecken in Ieper en de conservatie van middeleeuwse 
haardtegels afkomstig van de archeologische opgraving van het Bisschoppelijk paleis in 
Ieper. De conservatie gebeurd onder begeleiding van het Erfgoeddepot DEPOTYZE. 
  
Profiel: 

• Je studeert archeologie, kunstwetenschappen of conservatie/restauratie 
- Je bent enthousiast 
- Je werkt zelfstandig en gestructureerd 
- Je werkt nauwkeurig en met zin voor kwaliteit 

  
Locatie: Erfgoeddepot DEPOTYZE, Zonnebeekseweg 363, Ieper. 
Contact: Joline Depaepe (joline.depaepe@co7.be) 
 

Beheersplan voor de fotocollectie van het Provinciaal Archief West-Vlaanderen   
  
Het Provinciaal Archief West-Vlaanderen heeft een uitgebreide fotocollectie. Momenteel worden de 
foto’s stuksgewijs geïnventariseerd met behulp van een vrijwilliger en ook stuksgewijs verpakt in 
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melinex. Er ligt evenwel nog heel veel fotomateriaal te wachten op ontsluiting. Is de huidige aanpak 
nog haalbaar en wenselijk?  
  
Stel een plan op voor de conservering, het beheer en de ontsluiting van de foto’s. Houd daarbij 
rekening met wat financieel en qua personeelsinzet haalbaar is.  
  
Pas het plan bij wijze van test toe op een deel van de fotocollectie.  
  
Contact: Provinciaal Archief West-Vlaanderen, Isabelle Verheire: isabelle.verheire@west-
vlaanderen.be   
 

Stage Collectiebeheer en Restauratie Koninklijk Museum voor Midden-Afrika 
(KMMA)   
   
Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (AfricaMuseum) is een van de tien federale 
wetenschappelijke instellingen die deel uitmaken van de POD Wetenschapsbeleid. De 
wetenschappers van het KMMA werken in zeer uiteenlopende domeinen van de mens-, aard- en 
dierkunde.   
   
Het KMMA heeft uitzonderlijke collecties. De dienst Archief- en Collectiebeheer zorgt voor de 
collecties van het departement Culturele Antropologie en Geschiedenis. Hieronder vallen onder 
meer de historische en etnografische objecten uit Centraal-Afrika. Voor de cel collectiebeheer zijn we 
op zoek naar enthousiaste stagiaires voor een periode van minstens 3 maanden.    
   
Het betreft een onbetaalde stage waarbij je meedraait met de dagelijkse werking van 
collectiebeheer. Binnen het team zijn er twee stagemogelijkheden:    
1. Stage bij collectie management.    
2. Stage bij conservatie en restauratie.    
   
Als stagiaire collectie management werk je aan een project in het kader van de preventieve 
conservatie. Als  stagiaire conservatie kun je één of meerdere objecten toegewezen krijgen die je 
onder begeleiding zal analyseren en conserveren.    
   
   
Profiel   

- Conservatie en restauratie stage: Je bent op het moment van de stage 3de jaar bachelor of 
masterstudent conservatie – restauratie, met een affiniteit of ervaring met objecten uit 
wereldculturen.    

- Collectiemanagement stage: Je volgt op het moment van de stage een opleiding tot 
collectiebeheerder of conservatie-restauratie.   

- Minimaal 3 aaneensluitende maanden beschikbaar   
- Je hebt interesse in objecten uit Afrika   
- Je bent communicatief en werkt gemakkelijk in teamverband.   
- Je hebt goede kennis van Nederlands, Frans of Engels. Kennis van meerdere talen is een 

pluspunt, maar geen vereiste.    

   
Aanbod   
 

- Praktijkervaring opdoen binnen het werkveld.    
- Op maat begeleiding tijdens je stage.   
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- Onbetaalde stage zonder reisvergoeding.   
- Werken in een dynamische omgeving.   
- Mogelijkheid tot stage van 4 dagen in de week (ipv 5).   

   
   
Kandidatuur   
Je kunt je CV met begeleidende brief per e-mail te sturen 
naar marieke.van.es@africamuseum.be met als referentie Internship conservation.   
 
 

Conservatie en registratie van religieus textiel 
 
Je werkt mee aan de conservatie en registratie van een van de deelcollecties van CEAH, met 

name het liturgisch textiel. Je maakt deel uit van het gemengde team van professionals 
en vrijwilligers dat de verwerking van deze deelcollectie op zich neemt.  

Jouw stageopdracht bestaat uit 1/ een inhoudelijk onderzoek rond te collectie 
(contextualiseren aan de hand van archief dat bewaard is); 2/het verfijnen van de 
beschrijvingen en de registratie; 3/ hulp bij verpakking en labeling. 
 
Praktisch  
De stageperiode valt in de eerste helft van het academiejaar 2022-2023. Het 
takenpakket wordt in onderling overleg besproken.  
CEAH is gevestigd op de campus Heilig Hartinstituut Heverlee.  Je werkt op de campus 
zelf. 
Met vragen kan je terecht bij ria.christens@ce.annuntiaten.be  of op 016399320. 
Interesse in de stage? Stuur je cv en motivatie naar ria.christens@ce.annuntiaten.be 

 

Collectieregistratie en onderzoek op collecties 
 
Stage collectieregistratie Jenevermuseum 
 
Het Jenevermuseum verwierf recent een privécollectie van ongeveer 2.000 objecten met 
hoofdzakelijk promotie- en verpakkingsmateriaal voor jenever en likeur: affiches, flessen, glaasjes, 
maar ook facturen, postkaarten, reclamekaarten, enz. Voor de objectregistratie van deze 
privécollectie zoekt het Jenevermuseum een stagiair. 
 
Je belangrijkste kansen en uitdagingen? 
De focus van de stage ligt op praktijkervaring opdoen rond digitale collectieregistratie. Je registreert 
en digitaliseert collectiestukken. De objectregistratie gebeurt in het collectieregistratieprogramma 
Adlib (Axiell Collections), volgens de richtlijnen van het museum. 
 
Wat verwachten we van jou? 

- Je studeert kunstwetenschappen, geschiedenis of conservatie/restauratie 
- Je bent nieuwsgierig naar en enthousiast over digitale collectieregistratie 
- Ervaring met het registreren van collectiestukken in Adlib en/of Axiell Collections is een plus 
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- Je werkt graag zelfstandig, efficiënt en gestructureerd, maar trekt op tijd aan de bel als je 
vragen hebt. 

- Je werkt nauwkeurig en met zin voor orde, detail en kwaliteit 
- Je steekt graag de handen uit de mouwen. Repetitief werk schrikt je niet af. 
- Je hebt oog voor detail en bovendien respect hebt voor het erfgoedmateriaal dat je krijgt 

toevertrouwd. 
 
Meer weten? 
Stuur dan je cv en motivatie naar Joanie Dehullu, conservator, joanie.dehullu@hasselt.be. 
 
Bijkomende info 

- Type: onbetaalde stage. 
- Je bent bij voorkeur minimaal 2 aansluitende maanden beschikbaar, werkritme kan aan één 

of twee dagen per week. 
- Geen ervaring vereist. 

 
Uitbouw beeldbank Kusterfgoed 
 
Kusterfgoed is de cultureel-erfgoedcel die zich inzet voor roerend en immaterieel erfgoed in 
Middelkerke,Oostende, De Haan en Blankenberge. In 2018 lanceerde de erfgoedcel 
Beeldbank Kusterfgoed. Op dezeerfgoedbank vind je ondertussen meer dan 100.000 oude 
foto’s, affiches, prentbriefkaarten… over Middelkerke, Oostende, De Haan en Blankenberge. 
 
Als stagiair€ ondersteun je de erfgoedcel en de beeldbankpartners bij de uitbouw van 
Beeldbank Kusterfgoed. Je stuurt vrijwilligers aan die binnengekomen beeldmateriaal 
scannen en op de beeldbank plaatsen. Je neemt deel aan werkgroepvergaderingen van de 
Beeldbankwerkgroep. Je gaat aan de slag met vragen die via beeldbank@kusterfgoed.be 
binnen komen. Je zet samen met de collega’s doelgroepgerichte activiteiten op rond de 
beeldbank (zoals scannamiddagen, workshops ‘Aan de slag met Beeldbank Kusterfgoed’, 
kennismakingslessen voor klassen…). 
 
Tijdens je stage 

• Leer je alles over de registratie van 2D-materiaal (scannen, metadateren…). 
• Leer je werken met een Digital Asset Management System (achterliggende databank 

van de beeldbank) en de Drupal-publiekswebsite. 
• Bouw je expertise op rond de ontsluiting van beeldmateriaal en de 

rechtenproblematiek die daarmee gepaard gaat. 
• Leer je het erfgoednetwerk beter kennen. 

Profiel 
• Je hebt interesse in erfgoed. 
• Je weet van aanpakken, je bent zelfstandig. 
• Je kan goed werken binnen een (klein) team 
• Je bent communicatief vaardig 
• Je bent dynamisch, enthousiast en creatief 

Praktisch 
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• De stageperiode wordt in overleg afgesproken. Je takenpakket wordt in overleg 
samengesteld op basis van je eigen interesses en de lopende projecten binnen de 
erfgoedcel. 

• De erfgoedcel heeft als uitvalsbasis Oostende (Zandvoordeschorredijkstraat 289A, 
8400 Oostende). Je werkt op het bureau van Kusterfgoed en in het werkingsgebied 
van de erfgoedcel (Middelkerke, Oostende, De Haan en Blankenberge). 

• Op www.kusterfgoed.be vind je een overzicht van onze werking en projecten. 
 
Interesse? 
Met vragen kan je terecht bij pieternel.verbeke@kusterfgoed.be 
Interesse in de stage? Stuur je cv en motivatie naar info@kusterfgoed.be. 
 
 
 

In kannen en kruiken: registratie van religieus erfgoed  
 
Kusterfgoed is de cultureel-erfgoedcel die zich inzet voor roerend en immaterieel erfgoed in 
Middelkerke,Oostende, De Haan en Blankenberge. Parochiekerken herbergen heel wat 
waardevol erfgoed, zoals kleurrijke glasramen, schilderijen, religieus textiel en liturgisch 
vaatwerk. Dat erfgoed heeft in de meeste kerken nog een functionele betekenis; het zijn 
gebruiksvoorwerpen die de religieuze rituelen en tradities mee vorm geven.  
 
Om dat roerend erfgoed veilig te stellen voor toekomstige generaties, ging Kusterfgoed 
in 2018 van start met een behoud- en beheertraject gericht op religieuze collecties. 
Als stagiair€ ga je onder begeleiding van een medewerker van de erfgoedcel aan de slag om 
het religieuze erfgoed in Middelkerke, Oostende, De Haan en Blankenberge in kaart te 
brengen en registratietrajecten op te zetten. Je begeleidt vrijwilligers door samen met hen 
religieuze collecties te registreren en te herverpakken. 
 
Tijdens je stage 

- Leer je hoe je religieuze collecties registreert, fotografeert en herverpakt. 
- Doe je ervaring op binnen projectcoördinatie en –communicatie. 
- Onderzoek je hoe je religieuze collecties op een vernieuwende manier naar een breder 
- publiek kan ontsluiten. 
- Bouw je ervaring op in het begeleiden van vrijwilligers. 
- Leer je het erfgoednetwerk beter kennen. 

Profiel 
- Je hebt interesse in erfgoed. 
- Je weet van aanpakken, je bent zelfstandig. 
- Je kan goed werken binnen een (klein) team 
- Je bent communicatief vaardig 
- Je bent dynamisch, enthousiast en creatief 

Praktisch 
- De stageperiode wordt in overleg afgesproken. Je takenpakket wordt in overleg 

samengesteld op 
- basis van je eigen interesses en de lopende projecten binnen de erfgoedcel. 
- De erfgoedcel heeft als uitvalsbasis Oostende (Zandvoordeschorredijkstraat 289A, 8400 
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- Oostende). Je werkt op het bureau van Kusterfgoed en in het werkingsgebied van de 
erfgoedcel (Middelkerke, Oostende, De Haan en Blankenberge). 

- Op www.kusterfgoed.be vind je een overzicht van onze werking en projecten. 
 
Interesse? 
Met vragen kan je terecht bij pieternel.verbeke@kusterfgoed.be 
Interesse in de stage? Stuur je cv en motivatie naar info@kusterfgoed.be. 
 
Collectie-inventarisatie van religieuze erfgoedbeheerders: Leuvense kerken 
 
Lokale religieuze gemeenschappen, zoals parochiekerken, bewaren heel wat waardevol 
cultureel erfgoed waaronder neogotische of zelfs ancien-regime stukken. Zij hebben 
erfgoedbeheer echter niet als kerntaak en vaak een beperkt collectiebeleid. Erfgoedcel 
Leuven ondersteunt in het Leuvense deze organisaties en instellingen bij de inventarisatie 
van hun collectie (inclusief fotograferen, beschrijven en historisch onderzoek). Door de 
uniforme en systematische inventarisatie wordt waardering, vergelijking en ontsluiting van 
dat erfgoed mogelijk.  
 
Wil jij al doende leren hoe zo’n inventarisatietraject verloopt? Kan jij goed in team werken? 
Werk je nauwgezet? Heb je interesse in religieus erfgoed? Dan is dit een geknipte stage voor 
jou.  
 
Voorbeeldtaken: assisteren bij inventariseren op het veld, inventaris invoeren en verrijken in 
registratiesysteem Erfgoedregister, in overleg met experten onderzoek doen naar herkomst 
en makers van objecten, archiefonderzoek naar context, …  
 
Neem contact op via erfgoedcel@leuven.be  voor meer informatie en om het precieze 
takenpakket te bespreken. We zoeken graag samen met jou naar een takenpakket passend 
bij jouw opleiding en persoonlijke interesse. 
 
Collectie ondersteuning van religieuze erfgoedbeheerders: Sint-Kwinten Leuven 
 
De Leuvense Sint-Kwintenkerk dateert van de 15de eeuw. Ze beheert een rijk patrimonium 
dat door de eeuwen heen is verkregen. De erfgoedzorg voor al die stukken is een uitdaging. 
Samen met Erfgoedcel Leuven werkt de internationale tweetalige Sint-
Kwintensgemeenschap aan de beste aanpak. Een eerste prioriteit is een reorganisatie van de 
sacristie en een identificatie van waardevolle stukken daar, met een nadruk op het vele 
religieuze textiel. Hierbij is bijkomend kunsthistorisch onderzoek aangewezen, naast heel 
praktische zorgingrepen. 
 
Ben jij geïnteresseerd in het diverse erfgoed van deze gemeenschap? Kan jij goed in team 
werken? Werk je nauwgezet? Ga je graag op zoek naar relevante bronnen? Dan is dit een 
geknipte stage voor jou.  
 
Voorbeeldtaken: assisteren bij veldwerk, inventaris verrijken in registratiesysteem 
Erfgoedregister, in overleg met experten onderzoek doen naar herkomst en makers van 
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objecten, archiefonderzoek naar achtergrondinfo en contextinfo, ingrepen in de bewaring 
uitdenken en mee zoeken naar de beste aanpak. 
 
Neem contact op via erfgoedcel@leuven.be voor meer informatie en om het precieze 
takenpakket te bespreken. We zoeken graag samen met jou naar een takenpakket passend 
bij jouw opleiding en persoonlijke interesse. 
 
Registratie en digitalisatie van archeologische collecties in het Erfgoeddepot 
DEPOTYZE  
   
Onder het beheer van het Erfgoeddepot DEPOTYZE zijn verschillende archeologische collecties van de 
Zuidelijke Westhoek samengebracht. Het gaat om archeologische vondsten van de prehistorie 
(Kemmelberg en omgeving) tot en met de Eerste Wereldoorlog. Eens de vondsten gedeponeerd zijn in het 
erfgoeddepot moet er nog heel wat registratiewerk gebeuren: fotograferen van objecten, gedetailleerde 
beschrijving van de vondsten, vondsten invoeren in de databank, controleren van de toestand, puzzelen 
van aardewerk … Aan de hand van je wensen, kan een bepaalde deelcollectie aan bod komen.   
   
Profiel:   

• Bachelor of Master in de archeologie   
• Je bent enthousiast  
• Je werkt zelfstandig en gestructureerd   
• Je werkt nauwkeurig en met zin voor kwaliteit   

   
Locatie: Erfgoeddepot DEPOTYZE, Zonnebeekseweg 363, Ieper  
Contact: Joline Depaepe (joline.depaepe@co7.be)  
 
 
Stage bij het Centrum Kunstarchieven Vlaanderen  
  
Het Centrum Kunstarchieven Vlaanderen is een centrale hub voor de gedistribueerde zorg 
voor kunstarchieven en nalatenschappen. Het is een operationeel autonome organisatie 
binnen M HKA, gericht op het behoud, de duurzame publieke ontsluiting en werkzame 
veldvorming van beeldende kunstarchieven in openbaar en privaat beheer.  
 
Beeldende kunstarchieven zijn de sleutel om het verhaal van de hedendaagse beeldende 
kunst te kunnen vertellen. In deze archieven bevindt zich vaak de meeste uiteenlopende 
informatie welke waardevol is bij een goed begrip van het oeuvre en de praktijk van de 
kunstenaar. Je kan het zien als een blik achter de schermen van de artistieke productie: 
schetsen, brieven, foto’s, facturen, boeken – de aanwezigheid van al die elementen vormt 
de ruggengraat van het grotere verhaal.  
 
Jouw takenpakket   
 
We zijn op zoek naar enthousiaste studenten kunstwetenschappen, archief- of 
erfgoedstudies. Volgende aspecten maken deel uit van je stage:     

• Je maakt kennis met de verschillende stappen in archiefzorg, zoals ordenen, 
schonen, inventariseren en herpakken;   
• je assisteert de medewerkers van het CKV bij archiefzorg in huis en/of op 
locatie;  
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• je werkt mee aan de verdere ontsluiting van kunstarchieven: digitalisering en 
registratie in ensembles.org;  
• je doet onderzoek over de kunstenaar en zijn/haar archief en schrijft 
publieksgerichte teksten voor onze digitale platformen;   
• je draagt bij aan de veldkaart, zijnde de mapping van 
kunst(enaars)archieven;   
• je draait mee in de werking van een team: je neemt deel aan vergaderingen 
en volgt allround taken op zoals de social media accounts.   

We concretiseren dit verder in een verkennend gesprek vooraf.   
 
Praktisch   
Stageperiode: nader overeen te komen. Minstens 1 maand.   
Onbezoldigde stage.    
Werkplek: Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen of op locatie bij een archiefvormer.   
 
Meer info?   
Kijk op https://ckv.muhka.be/ of volg ons op Facebook en Instagram   
Neem bij interesse contact op via ckv@muhka.be   
 
Eperon d’Or – Industriële Erfgoedsite Izegem – vaktijdschriften 
  
Omschrijving organisatie: Regionaal erkend museum dat handelt over de sociale en 
technische geschiedenis van de borstel- en schoennijverheid waarvoor Izegem tientallen 
jaren (vooral 20ste eeuw) het productiecentrum van België is geweest. 
Activiteiten: Gedetailleerde inventaris van vaktijdschriften 
Profiel: Opleiding geschiedenis | Geïnteresseerd in geschiedkundig onderzoek op basis van 
primair bronnenmateriaal 
Periode: – 
Voltijds/deeltijds: Af te spreken 
Contact: gertjan.remmerie@izegem.be 
 
 
 
Meewerken aan een tentoonstelling over kennisoverdracht in de vijftiende eeuw 
 
In het najaar van 2023 opent in de Universiteitsbibliotheek van de KULeuven een 
tentoonstelling over kennisoverdracht in de tijd van Dirk Bouts en vandaag. De 
tentoonstelling toont hoe studenten en professoren in Leuven toen aan kennisoverdracht 
deden. Hoe kwamen ze aan bronnen waarin de wetenschappelijke kennis van het moment 
was vervat? Konden ze boeken raadplegen in bibliotheken? Was het gemakkelijker om aan 
boeken te geraken wanneer de eerste drukkers zich in de stad vestigen? We maken hierbij 
ook de sprong naar de hedendaagse situatie: hoe wordt de huidige wetenschappelijke 
kennis gedeeld?  
 
Tijdens de stage bereid je een onderdeel van de tentoonstelling voor (te bespreken welk). Je 
neemt de nodige literatuur door, je doet voorstellen voor tentoonstellingsobjecten, je 
schrijft korte teksten, je neemt deel aan vergaderingen, en nog veel meer. 
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Contact: an.smets@kuleuven.be  
 
 
Meewerken aan een tentoonstelling over de Pelgrimbeweging 
 

Pelgrim: analyse en contextalisering van een waardevolle cultureel erfgoedcollectie.  Tijdens 
je stageperiode bestudeer je een waardevolle deelcollectie van CEAH die zich sedert 1930 
gevormd heeft.  Het gaat om het zeer verscheiden cultureel erfgoed van de 
Pelgrimbeweging : boeken, objecten, beeld, archief, immaterieel erfgoed. 

 
Deze stageopdracht kader in een tentoonstelling die de KMSKA voorbereidt voor 2023 in het 
kader van het stadsfestival 500 jaar jezuïeten in Antwerpen en de plannen voor een 
presentatie in het Heilig Hartinstituut over de beweging. Je helpt mee de collectie te 
doorzoeken.  Ze kwam tot stand dankzij verschillende stortingen en archiefvormers in de 
voorbije jaren. 
 
Met vragen kan je terecht bij ria.christens@ce.annuntiaten.be  of op 016399320. 
Interesse in de stage? Stuur je cv en motivatie naar ria.christens@ce.annuntiaten.be. 
 
 
Fragmenten van middeleeuwse handschriften  
 
Bijzondere Collecties van de KULeuven bezit enkele honderden handschriftfragmenten die 
allemaal beschreven zijn in Limo, met digitale reproductie (zie bv. ms. 1291). We willen deze 
fragmenten meer bekendheid geven door de metadata en de foto’s toe te voegen 
aan Fragmentarium, een internationaal “laborarium voor middeleeuwse 
handschriftfragmenten”. 
 
Contact: an.smets@kuleuven.be  
 
 
Stage prentenkabinet 
 
Tijdens een stage in het prentenkabinet van Bijzondere Collecties (KULeuven) wordt de 
stagiair ingezet bij de identificatie van prenten en bij de voorbereiding van de beschrijving 
door een catalograaf. 
Vereist zijn een opleiding kunstgeschiedenis, belangstelling voor iconografie, een basiskennis 
van de grafische technieken en materialen en de bereidheid die kennis uit te diepen. 
 
Contact: an.smets@kuleuven.be  
 
 
Identificatie van beiaardmuziek 
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Bijzondere Collecties (KULeuven) beschikt over 42 opnames van beiaardconcerten op de 
beiaard van de Universiteitsbibliotheek tijdens de jaren 1990 en 2000. De beschrijvingen in 
Limo (zie bv. voor deze opname uit 1996) zijn echter zeer summier en bevatten vaak niet 
meer informatie dan de datum en de naam van de beiaardier. We zijn op zoek naar een 
stagiair met een grote muziekkennis die ons kan helpen om de gespeelde stukken te 
identificeren. 
 
Contact: an.smets@kuleuven.be  
 
Ontsluiting van prentbriefkaarten.  
 
Bijzondere Collecties (KULeuven) heeft een collectie van honderden gedigitaliseerde 
prentbriefkaarten van Belgische steden. De stagiair zoekt naar manieren om deze 
deelcollectie (digitaal) verder te ontsluiten, doorzoekbaar te maken, en in de kijker te 
zetten.  
 
Contact: an.smets@kuleuven.be  
 
 
Catalografie van bijzondere collecties 
 
Een belangrijk deel van het werk achter de schermen in een bibliotheek bestaat uit 
catalografie, oftewel het invoeren van documenten in de catalogus. Je kiest een deelcollectie 
(autografen, handschriften na 1600, oude drukken (in het bijzonder atlassen) of grafiek) en 
probeert van ieder document te achterhalen wie de auteur is, wanneer het document 
gemaakt is, enzovoorts. Je resultaten voer je in de catalogus in zodat iedereen ze kan 
gebruiken.   
 
Contact: an.smets@kuleuven.be  
 
 
Onderzoek naar erfgoedwaarde van het manuscript “Chronique de Léopoldville de 
1881 à 1956” dat wordt bewaard in Liberas   
  
Liberas is het erfgoedcentrum voor de geschiedenis van het vrijheidsideaal in al zijn facetten. Liberas 
richt zich daarom op de geschiedenis van het liberalisme in Vlaanderen en België en brengt 
tegelijkertijd historische facetten van het vrije denken en handelen in kaart.  
 
Taakomschrijving  
 
De stagiair werkt aan een onderzoek dat Liberas in staat stelt overwogen keuzes te maken voor de 
verdere ontsluiting en gepaste communicatie over het ongepubliceerde en met vele foto’s 
geïllustreerde manuscript “Chronique de Léopoldville de 1881 à 1956” van Hélène Guillaume. Hélène 
Guillaume (°1913) werkte bij de Pers-, Informatie- en Propagandadienst van het Gouvernement-
generaal in Leopoldstad, de hoofdstad van Belgisch-Congo, en was actief voor verschillende koloniale 
periodieken.   
 De bedoeling van deze opdracht is om een duidelijk beeld te krijgen van de historische achtergrond 
van het manuscript, de bredere (kunst)historische waarde en sociaalmaatschappelijke waarde ervan. 



 14 

Een tweede doelstelling is te kijken naar de manieren waarop het fotomateriaal van het manuscript 
via bestaande kanalen en werkwijzen kan gebruikt worden in de publiekswerking van Liberas. Concreet 
werkt de stagiair op basis van concrete vraagstellingen aan een waarderingsrapport dat kan dienen als 
advies rond de wenselijkheid en de wetenschappelijke voorwaarden van een gedrukte publicatie of 
online valorisatie van een geannoteerde versie van het manuscript.  
 
Profiel  

• Je volgt bij voorkeur een opleiding Geschiedenis of Kunstgeschiedenis en je beschikt 
als leergierige en gedreven student€ over een duidelijke interesse voor koloniale 
beeldvorming en propagandatechnieken en de geschiedenis van Belgisch-Congo in het 
bijzonder.  
• Je wenst een erfgoedcollectie te valoriseren voor een ruim publiek vanuit een 
wetenschappelijke historische en kritische vraagstelling.  
• Je werkt nauwkeurig en consequent.  
• Je kan op zelfstandige basis werken.  

 
Interesse?  
Contact: Christoph De Spiegeleer (christoph.despiegeleer@liberas.eu)  
 
 
Stage tentoonstelling Friends in a Field. Conversations with Raoul De Keyser (Muzee 
Oostende) 
 
Periode: november – midden december 2022 
Duur: min. 7 dagen, bij voorkeur in december 
Studierichtingen: vrije kunsten, kunstwetenschappen, restauratie 
 
Inhoud: ‘Friends in a Field. Conversations with Raoul De Keyser’ is een groepstentoonstelling 
gecureerd door Douglas Fogle en Hanneke Skerath. De tentoonstelling neemt de lichtheid, 
speelsheid en schoonheid van de schilderijen van Raoul De Keyser als uitgangspunt voor een gesprek 
met een diverse groep kunstenaars die op verschillende manieren een vergelijkbare openheid in hun 
werk delen. Deze connecties vloeien vooral uit een gevoeligheid en aandacht voor de fragiele 
ongrijpbaarheid van de wereld. Deelnemende kunstenaars zijn Richard Aldrich (geb. 1975), Forrest 
Bess (1911-1977), Matt Connors (geb. 1973), René Daniëls (geb. 1950), Raoul De Keyser (1930-2012), 
Vincent Fecteau (geb. 1969), Maysha Mohamedi (geb. 1980), Rebecca Morris (geb. 1969), Betty 
Parsons (1900-1982), Amy Sillman (geb. 1955), Ricky Swallow (geb. 1974), Patricia Treib (geb. 1979), 
Luc Tuymans (geb. 1958) en Lesley Vance (geb. 1977).  
 
Voor dit project zoeken we een stagiair die kan assisteren bij: 

• de voorbereiding van de titelkaarten (opstellen, vertalen, ophangen) en de zaalteksten 
(redactie); en/of 

• de praktische opbouw (labels plaatsen, art handling, behoud en beheer) 
 
De stage gaat door in Mu.ZEE Oostende, zowel op het kantoor van het artistieke team als in de 
tentoonstellingszalen. De stagiair zal samenwerken met de interne en externe curators, het team 
behoud en beheer en de technische ploeg. 
 
We zijn op zoek naar iemand die: 

• inzicht wil krijgen in het maken van tentoonstellingen; 
• nauwkeurig en zorgzaam is; 
• praktisch is ingesteld. 
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Contactpersoon: curator Ilse Roosens via ilse.roosens(at)muzee.be  
  
 
 

Immaterieel erfgoed 
 

Audiovisueel documenteren van immaterieel cultureel erfgoed 
 
Immaterieel erfgoed zijn gewoontes, praktijken, vaardigheden, knowhow, tradities en gebruiken met 
wortels in het verleden die mensen vandaag nog steeds doen en willen doorgeven aan de toekomst. 
Immaterieel-erfgoedpraktijken evolueren doorheen de tijd en veranderen met ons en de 
maatschappij mee.  
 
Voorbeelden van immaterieel-erfgoedpraktijken zijn: reuzencultuur, garnaalvisserij te paard, 
kunstsmeden, hoevebrood bakken, fanfarecultuur, glas-in-lood restaureren, steltenlopen, Belgische 
biercultuur, jachthoornblazen, bouwen van draailieren, origami, pirobakken, hondenzwemming, 
houtdraaien etc. De mogelijkheden zijn legio en wat ze allen gemeen hebben is dat het een praktijk is 
die leeft binnen een erfgoedgemeenschap, met beoefenaars en betrokkenen. Om dit erfgoed voor 
de toekomst te ‘borgen’, zijn er verschillende mogelijkheden. Audiovisueel documenteren is er één 
van.  
 
Volg je een opleiding film? En ben je geïnteresseerd om dit ‘levend erfgoed’ in beeld en klank te 
vangen? Dan is deze stage iets voor jou!  
 
Er zijn enkele mogelijkheden: 

- Academisch-wetenschappelijk erfgoed, zoals taxidermie, wetenschappelijk glasblazen, 
werking van een stoommachine, het maken van preparaten, skeletbouw etc. Als stagiair ga je 
mee op stap naar de universiteit en breng je dit specifieke immaterieel erfgoed of bepaalde 
technieken in beeld; 

- Meester-leerlingtrajecten: er zullen een aantal meesters (o.a. in technisch erfgoed) hun 
kennis en vaardigheden overdragen aan leerlingen, via een beurs voor het doorgeven van 
vakmanschap (Departement Cultuur, Jeugd en Media). Door het filmen van dit traject kan je 
een meerwaarde betekenen voor het meester-leerlingtraject en voor het borgen van dit 
specifieke immaterieel erfgoed; 

- Collecties van privéverzamelaars van technisch of industrieel erfgoed in beeld brengen, om 
de zichtbaarheid van deze interessante personen en collecties/verzamelingen te vergroten. 

Heb je interesse in één van deze onderwerpen?  
Meer info: lieselot@etwie.be of via 
https://etwie.be/nl/kennisbank/thesisonderwerpen/audiovisueel-documenteren-van-immaterieel-
cultureel-erfgoed 
 
 

Hoe omgaan met immaterieel erfgoed binnen het academisch erfgoed?  
  
Spreekt de universitaire omgeving je aan? Ben je geïntrigeerd door gespecialiseerde kennis die leeft 
binnen de verschillende faculteiten van een universiteit? Heb je een fascinatie voor de collectieve 
processen en het gemeenschapsgevoel die in de academische context vorm krijgen? Ben je geboeid door 
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sociale rituelen van studentenverenigingen? Word je enthousiast van specifieke technieken zoals 
taxidermie of preparaten maken?  
Dan is dit voorstel, dat zich toespitst op ‘living heritage’ binnen de universiteit, misschien wel iets voor 
jou.  
 
Immaterieel erfgoed zijn de praktijken, vaardigheden, knowhow, tradities, gewoontes en gebruiken met 
wortels in het verleden die mensen vandaag nog steeds doen en willen doorgeven aan de toekomst. Denk 
maar aan het vieren van Dies Natalis, vakmanschap in het maken van preparaten, skeletbouw, blazen van 
wetenschappelijk glas voor telescopen, rituelen rond doctoraatsverdedigingen…   
Als stagiair zet je mee in op de ontdekkingstocht van wetenschappelijk en academisch immaterieel 
erfgoed: wat is er aanwezig aan de universiteit, hoe kunnen we er zorg voor dragen (‘borgen’), op welke 
manier kunnen we de voorgeschiedenis, de huidige praktijk/techniek in kaart brengen en hoe kan de 
universitaire gemeenschap deze immaterieel ‘erfgoederen’ meenemen naar de toekomst.   
Concreet zal je samen met ETWIE een stappenplan maken om aan de slag te gaan met immaterieel 
academisch erfgoed: identificeren, onderzoek, interviews, (audiovisueel) documenteren, mogelijke acties 
voor het borgen etc.  
 
Interesse?   
Meer info: lieselot@etwie.be  
Een initiatief van ETWIE m.m.v. Werkplaats immaterieel erfgoed en het netwerk rond immaterieel 
erfgoed in Vlaanderen  
 
 

Participatief documenteren immaterieel erfgoed 
 
Omschrijving: erfgoed zuidwest is de cultureel-erfgoedcel voor Zuid-West-Vlaanderen. Met 
projecten, labo’s en acties brengt de erfgoedcel het roerend en immaterieel erfgoed in de 
regio onder de aandacht en draagt de cel bij tot een betere zorg.  
 
Zuid-West-Vlaanderen is een regio rijk aan immaterieel erfgoed. Van de kattenknippeling – 
een 170-jaar oud volksspel in Kruiseke – tot de jaarlijkse ‘pirobakken’ in Anzegem. Een 
overzicht van heel wat praktijken vind je op www.erfgoedzuidwest.be/kaart. Om dit 
immaterieel erfgoed te borgen is het belangrijk de praktijken te documenteren. Erfgoed 
zuidwest zet in op het participatief documenteren van deze praktijken. In samenwerking met 
de gemeenschappen wordt de praktijk zelf, de kennis erover en de vaardigheden nodig voor 
het tot stand brengen van deze praktijken gedocumenteerd. Dit als stap binnen een breder 
borgingstraject van dit erfgoed.    
 
Als stagiair(e ) ga je aan de slag met het immaterieel erfgoed in de regio. Je onderzoekt de 
praktijken en gaat in gesprek met de gemeenschappen achter het immaterieel erfgoed. Je 
neemt interviews af en coördineert mee de realisatie van audiovisuele documentatie 
(videodocumentaire) van de praktijken.  
 
Tijdens je stage: 

- Doe je ervaring op met mondelinge geschiedenis.  
- Doe je ervaring op binnen erfgoedpubliekswerking, projectcoördinatie en -

communicatie.  
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- Doe je inzichten op over het borgen van Immaterieel Cultureel Erfgoed.  
- Werk je samen met erfgoedgemeenschappen (binnen de regio) en leer je zo het 

erfgoednetwerk beter kennen. 
 
Profiel: 

- Je hebt een duidelijke erfgoedinteresse  
- Je weet van aanpakken, je bent zelfstandig 
- Je kan goed werken binnen een (klein) team 
- Je bent communicatief vaardig en hebt een vlotte pen 
- Je bent dynamisch, enthousiast en creatief 

 
Praktisch? 

- De periode is overeen te komen 
- Zuidwest heeft haar uitvalsbasis in Kortrijk (President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk), 

makkelijk bereikbaar (met fiets/bus) vanaf het station van Kortrijk.  
- www.erfgoedzuidwest.be biedt je een overzicht van onze werking en projecten  

 
Interesse?  

- Met vragen kan je terecht bij Lieze Neyts, lieze@zuidwest.be, 056 24 16 16. Interesse 
in deze stage? Neem contact op via lieze@zuidwest.be  

 
 
STAGIAIR NETWERK NICHE (Network intangible cultural heritage Europe) 
 
Studeer je rond internationale samenwerking, of internationale betrekkingen en diplomatie?  
Werkplaats immaterieel erfgoed is als geaccrediteerde NGO in het kader van de Unesco 2003 
Conventie al vele jaren bijzonder actief in internationale samenwerkingen rond het borgen van 
immaterieel cultureel erfgoed. De komende jaren willen we ons inzetten voor het versterken van de 
samenwerking binnen de Europese context, via het faciliteren en uitrollen van netwerk NICHE 
(Network intangible cultural heritage Europe), verder bouwend op de vele contacten en initiatieven 
die reeds bestaan, en mee inspelend op de vraag die leeft bij Unesco naar meer regionale 
samenwerkingen in de wereld, alsook de groeiende aandacht voor immaterieel erfgoed in Europees 
beleid. 
Zet jij hier graag mee de schouders onder?  
 
Stuur een mailtje met je interesse en motivatie naar info@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be! 
www.werkplaatsimmaterieelerfgoed.be – www.immaterieelerfgoed.be 
 
Immaterieel-erfgoedjager/verzamelaar (en creatief projectmedewerker).  
 
De enorme rijkdom en diversiteit van immaterieel erfgoed in de samenleving zichtbaar maken, dat is 
waar we bij Werkplaats immaterieel erfgoed voor gaan. Daartoe breiden we onze collectie 
gebruiken, tradities, praktijken, rituelen, vakmanschap,… constant uit en maken die zichtbaar via 
immaterieelerfgoed.be.  
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Heb jij een hart voor de meest diverse mensen, een aangeboren interesse voor hun passies en 
erfgoedpraktijken, heb je overtuigingskracht en een vlotte pen? Dan ben jij de geschikte persoon 
voor deze stage.  
 
Je contacteert personen, groepen en gemeenschappen met oog op het registreren van hun 
immaterieel erfgoed. Je motiveert, assisteert of schrijft in overleg. Je werkt met individuen, maar 
geeft ook infosessies en begeleiding voor groepen rond het registreren van immaterieel erfgoed.  
Zo verzamel je de meest diverse erfgoedpraktijken bij de meest diverse mensen  binnen de 
verschillende domeinen van het immaterieel erfgoed: orale tradities (vertellen en taalgebruik), 
muziek en podiumkunsten, rituelen, feesten of gebruiken, sport en spel, natuur en landbouw of eten 
en drinken, maar ook ambacht, vakmanschap en techniek.  
Alles kan, maar de nadruk ligt in 2021 op muziek en podiumkunsten en in 2022 kijken we naar 
ambachten en vakmanschap (die focus wordt telkens gelegd in samenwerking met 
partnerorganisaties) 
 
Denk je bovendien graag ceatief na en schrikt het opzetten van een klein evenement of actie je niet 
af? Ook dan is stage bij Werkplaats immaterieel erfgoed geknipt voor jou. Bedenk en probeer je 
zelf/samen met ons graag kleine acties uit waarbij mensen aangemoedigd worden om te registreren? 
Dat kan! Of ga je graag mee aan de slag rond het opzetten van kleine sensibilierende evenmenten 
met ambassadeurs uit muziek- en podiumkunsten? Ook dat is een optie. 
 
Laat het ons weten via info@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be en overtuig ons dat jij onze 
rechterhand bent! www.werkplaatsimmaterieelerfgoed.be  - www.immaterieelerfgoed.be  
 
 
 
 

Educatie en onderwijs 
 

 
In de voetsporen van de educatieve dienst - Yper Museum 
 
De educatieve dienst van het Yper Museum ontwikkelt en begeleidt workshops, tochten en 
projecten voor zowel kleuter, lager als secundair onderwijs. Onder de noemer 
‘Middeleeuwen geleden’ geven we met onze ploeg kleur aan wat men binnen de 
geschiedschrijving ‘de donkere periode’ pleegt te noemen. 

 
Wie zin heeft om zich in dit verhaal te verdiepen en actief met onze enthousiaste ploeg mee 
te werken, is altijd welkom. De opgedane ervaring zal je later in het werkveld zeker kunnen 
gebruiken. 

 
Contact: Wouter Sinaeve (educatief medewerker Yper Museum) 

 
Stage archief- en erfgoededucatie bij Archief Gent 
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Archief Gent is de archiefdienst van Stad en OCMW Gent. Naast een ondersteunende rol bij 
de bedrijfsvoering, archivering en het informatiebeheer van de organisatie zet Archief Gent 
zich ook in op erfgoed- en publiekswerking binnen onze cel Presentatie en Participatie. Één 
van onze doelgroepen is het onderwijsveld en met onze educatief medewerker en veel 
goesting maken we werk van een aanbod voor leerlingen, studenten, onderwijzers en 
scholen.  
 
De stage: 
Je draait mee in de cel presentatie en participatie en wordt begeleid door de educatief 
medewerker. De focus ligt op de werking voor scholen en onderwijs maar kan ook uitgebreid 
worden met taken binnen lopende publieksprojecten. 
Jij als stagiair hebt als hoofdtaak:  

• Ontwikkelen van educatieve pakketten op basis van projecten uit het verleden die geen 
educatief luik hadden. 

• Uitwerken, testen en verspreiden van het educatief pakket 
 
Naast de hoofdtaak kan aan de stagiair gevraagd worden om bijkomende taken op te nemen 
zoals: 

• Deelnemen aan overleg en notuleren van verslag 
• Schrijven van teksten voor sociale media, nieuwsbrief, website of andere 

communicatiekanalen. 
• Ondersteunen bij opbouwen en afbreken van tentoonstellingen 
• (Helpen) begeleiden van groepen die het Archief bezoeken 

 
Wie zoeken we? 
Een enthousiaste teamspeler die graag de handen uit de mouwen steekt. Zelfstandig werken 
en een portie verantwoordelijkheid schrikken je niet af en je hebt keiveel goesting om aan 
de slag te gaan met onze collectie die mensen toelaat om in de geschiedenis van Gent te 
duiken. Je volgt bij voorkeur een opleiding die te maken heeft met onderwijs, maar ook 
creatieve geesten met interesse in archief en onderwijs zijn welkom! 
Contact:  
Casper De Koker – Casper.dekoker@stad.gent 
 

Ontwikkelen van een beleving- en educatief pakket voor leerlingen basisonderwijs (Bornem) 

waarbij de link tussen abdij, kasteel en het Land van Bornem de startbasis is.  

- Je werkt een educatief pakket uit voor leerlingen van de basisscholen zodat het 
bezoek een ware beleving wordt en ze een inzicht krijgen in de geschiedenis van het 
Land van Bornem.  

- De historische context van de eerste heren van Bornem, o.a. Pedro Coloma (eind 16e 
eeuw- begin 17e eeuw) die zowel de abdij stichtte als het onderwijs en de economie 
in de ruime regio deed opleven, vormt de vertrekbasis.  

- Op een interactieve manier werk je het educatief aanbod uit en heb je aandacht voor 
rondleidingen, workshops, didactisch materiaal. De beleving binnen de abdijsite en 
het educatief pakket komt tot stand door een continue samenwerking tussen abdij 
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en kasteel, waarbij de beleving op de kasteelsite nog meer concreet wordt 
uitgewerkt.  

De Abdij van Bornem is volledig gerestaureerd en is het startpunt voor erfgoed- en 
toeristische activiteiten. De abdij beschikt over een waardevolle erfgoedbibliotheek met 
meer dan 55.000 boekbanden en een kerncollectie kunstobjecten met verschillende 16e en 
17e eeuwse schilderijen. Naast een vaste kerncollectie, kan een tijdelijke tentoonstelling 
vooral een aanzet zijn tot reflexie, studie en rust, maar ook een dialoog met moderne 
hedendaagse thema’s.  

De abdij heeft een belangrijke historische link met het kasteel van graaf Marnix de Sainte 
Aldegonde en binnen de abdij is ook een belevings- en onthaalpunt voor het kasteel 
uitgewerkt. Abdij en het kasteel Marnix de Sainte Aldegonde zijn grote toeristische en 
culturele troeven, die door Toerisme Vlaanderen met o.a. het project “Schelde Sterk Merk”  
of “Kastelen aan de Schelde” nationaal en internationaal zal ondersteund worden.  

Stageplaats: De Abdij van Bornem, Kloosterstraat 71, 2880 Bornem 

Periode: in overleg te bepalen 

Meer informatie? Neem contact op met Gert Van Kerckhoven  

gert.vankerckhoven@bornem.be  of  abdij@bornem.be 

 

Uitstippelen van een erfgoedwandeling tussen abdij, Bornem-centrum en  kasteel Marnix de 
Sainte Aldegonde. 

Je ontwikkelt een erfgoedwandeling (brochure, erfgoedapp,…) die de verbinding legt tussen 
abdij, Bornem-centrum en het kasteel. Binnen deze driehoek zijn diverse erfgoedelementen 
aanwezig om een interactieve wandeling uit te stippelen. 

De Abdij van Bornem is volledig gerestaureerd en is het startpunt voor erfgoed- en 
toeristische activiteiten. De abdij beschikt over een waardevolle erfgoedbibliotheek met 
meer dan 55.000 boekbanden en een kerncollectie kunstobjecten met verschillende 16e en 
17e eeuwse schilderijen. Naast een vaste kerncollectie, kan een tijdelijke tentoonstelling 
vooral een aanzet zijn tot reflexie, studie en rust, maar ook een dialoog met moderne 
hedendaagse thema’s.  

De abdij heeft een belangrijke historische link met het kasteel van graaf Marnix de Sainte 
Aldegonde en binnen de abdij is ook een belevings- en onthaalpunt voor het kasteel 
uitgewerkt. Abdij en het kasteel Marnix de Sainte Aldegonde zijn grote toeristische en 
culturele troeven, die door Toerisme Vlaanderen met o.a. het project “Schelde Sterk Merk”  
of “Kastelen aan de Schelde” nationaal en internationaal zal ondersteund worden.  

Stageplaats: De Abdij van Bornem, Kloosterstraat 71, 2880 Bornem 
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Periode: in overleg te bepalen 

Meer informatie? Neem contact op met Gert Van Kerckhoven  

gert.vankerckhoven@bornem.be  of  abdij@bornem.be 

Wij vragen: 

- Interesse in erfgoed, geschiedenis, kunst en apps 
- Creatief omgaan met digitale tools zonder expert te moeten zijn 
- Teamspeler, maar ook zelfstandig kunnen werken 

 

Stage bij het educatief team van Liberas  
  
Liberas is het erfgoedcentrum voor de geschiedenis van het vrijheidsideaal in al zijn facetten. 
Liberas richt zich daarom op de geschiedenis van het liberalisme in Vlaanderen en België en 
brengt tegelijkertijd historische facetten van het vrije denken en handelen in kaart.  
 
Taakomschrijving  
Het educatieve team van Liberas ontwikkelt en begeleidt workshops en educatieve pakketten. 
Kinderen en jongeren op creatieve en speelse wijze met archief en geschiedenis vertrouwd 
maken, is het uitgangspunt van onze educatieve werking. We bieden thematische workshops 
en rondleidingen, en de archiefworkshop Archief, Wablief?! aan in de gebouwen van Liberas. 
Daarnaast ontwikkelen we educatieve pakketten die gratis gedownload kunnen worden, 
zowel voor lessen in de klas als op afstand. Tijdens de zomermaanden laten we jonge kinderen 
kennis maken met de collectie door de zoektocht Schatten van Vlieg.  
Als stagestudent bij het educatieve team doe je praktijkervaring op met één van de 
basisfuncties van een cultureel erfgoedorganisatie: presenteren/toeleiden, het delen van 
cultureel erfgoed met een specifieke doelgroep (leerlingen van het basis en secundair 
onderwijs met een diverse achtergrond). Je onderzoekt een specifiek thema (dat jaarlijks 
wijzigt en gekoppeld wordt aan andere activiteiten binnen Liberas) en verwerkt dit op basis 
van de collectie op creatieve wijze tot een educatief pakket of workshop. Je werkt met primair 
bronnenmateriaal en vertaalt dit naar de leefwereld van leerlingen van het basis en secundair 
onderwijs en scherpt zo je pedagogische vaardigheden aan.  
 
Profiel  

• Je volgt bij voorkeur een opleiding Geschiedenis of een lerarenopleiding en 
wenst als leergierige en gedreven student(e) je vaardigheden in de opmaak van 
educatieve pakketten en workshops (verder) te ontwikkelen.  
• Je wenst een erfgoedcollectie te valoriseren vanuit een wetenschappelijke 
educatieve werking.  
• Je kan zowel op zelfstandige basis als in team werken.  
• Je werkt nauwkeurig en consequent.  

  
Interesse?  
Contact: Kim Descheemaeker (kim.descheemaeker@liberas.eu)   
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Kenniscentrum ARhus 

Omschrijving organisatie: Kenniscentrum waar projectwerking en bibliotheek hand in hand 
gaan. 

Mogelijk (losse) activiteiten: Iedere stagiair krijgt de kans om zijn talenten en interesses in te 
zetten bij het invullen van zijn stage. We hebben graag dat er een wisselwerking ontstaat 
i.p.v. iemand een taak op te leggen. Zo kan de stagiair een nieuw project voor een bepaalde 
doelgroep helpen uitwerken of op zijn minst deze ondersteunen. Daarnaast wordt hij/zij bij 
de samenwerking met externe partners betrokken. Last but not least, zal de stagiair 
wekelijks een aantal uren op een infopunt werkzaam zijn om iedere bezoeker bij hun 
zoekopdracht te helpen. 

Of specifiek stageproject: In samenspraak met de stagiair te bespreken. Een project voor een 
bepaalde doelgroep of op een bepaald gebied (onderwijs, gezondheid…) behoren tot de 
mogelijkheden. 

Profiel: ARhus houdt ervan om kennis te delen. Iemand met een open mind die graag 
meedenkt, out of de box of het leuk vindt om creatieve / innovatieve opdrachten uit te 
werken, is iemand die zich in ARhus zal thuisvoelen. 

Periode: – 

Voltijds/deeltijds: Onderling af te spreken 

Contact: Ilse Van Hevel / info@arhus.be 
 
 
Ondersteunen van herinneringseducatie in het Passchendaele Museum 
 
Het Passchendaele Museum biedt een indringende kijk op het oorlogsverhaal in de 
Westhoek. Hierbij ligt de focus op de Derde Slag bij Ieper in 1917, ook wel de ‘Slag bij 
Passendale’ genoemd. Het museum bevindt zich midden in het voormalige slagveld en 
vormt hierdoor de toegangspoort tot dit rijke erfgoed. 
 
Het Passchendaele Museum zet sterk in op het ontwikkelen van haar educatief aanbod met 
aandacht voor herinneringseducatie. Vertrekkend vanuit onze museale collectie en talrijke 
persoonsverhalen gelinkt aan de Slag bij Passendale, bouwen we aan pakketten gericht op 
het lager en secundair onderwijs. Ons huidige aanbod kan je raadplegen via onze website: 
 
https://passchendaele.be/Educatie 
 
Wil je bestaande educatieve pakketten verder helpen uitbouwen of nieuwe programma’s 
helpen ontwikkelen? Neem dan contact op met lee.ingelbrecht@passchendaele.be  
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Dekolonisatie, Erfgoed  & Onderwijs – proeftuin Mechelen “cultuur-botsing” 
  

Het onderwijs is een belangrijke schakel in het dekolonisatiedebat. Jongeren laten hun stem horen 
en gaan in gesprek met leerkrachten over dit thema. Erfgoedcel Mechelen gaat samen met Don 
Pandzou en RADAR Mechelen de uitdaging aan om een selectie van Mechelse jongeren hun verhaal 
te laten vertellen. Waar voelen zij zich thuis, welke invloed heeft het verleden en hoe speelt de factor 
school hier in mee? Tegelijk bevragen we leerkrachten: wat is er nodig om een gelijkwaardige veilige 
dialoog tussen de school en deze jongeren op gang te brengen? In het najaar van 2022 werken we de 
verzamelde verhalen van de jongeren uit in een creatief storytelling-project en geven we deze 
verhalen een plaats in de schoolcontext 

WIE ZOEKEN WE?  
Studenten uit richtingen zoals 

• Kunst- en cultuurbemiddeling 
• Maatschappelijk werk 
• Communicatie 

met interesse voor cultureel erfgoed en jongerenwerk en zin om mee te werken aan een open 
dialoog tussen onderwijs en jongeren. 
Stageplek najaar 2022: focus op ambassadeurschap in scholen voor het jongerentraject, zoeken naar 
formats (debat, klasgesprek, creatieve workshops ….) om deze verhalen aan bod te laten komen in 
de klas, …. 

Contactpersoon: marijke.wienen@mechelen.be 
Innovatief inzetten van onderwijserfgoed in het onderwijs: uitwisseling opzetten. 
 

Identiteit en innovatie is een internationaal Erasmus + project over het innovatief inzetten 
van onderwijserfgoed in het onderwijs. Je helpt in het kader van je stageopdracht de 
uitwisseling van leerlingen en experten in Harlaxton (UK) en België voor te bereiden. Je werkt 
mee aan de eindproducten : de inspiratiegids en educatieve pakketten. 

 
Profiel: Een goede kennis van het Engels is vereist  
 
Praktisch  

• De stageperiode loopt van sept tot dec.  2022.  Het takenpakket worden in onderling 
overleg besproken.  

• CEAH is gevestigd op de campus Heilig Hartinstituut Heverlee.  Je werkt op de 
campus zelf. 

 
Met vragen kan je terecht bij ria.christens@ce.annuntiaten.be  of op 016399320. 
Interesse in de stage? Stuur je cv en motivatie naar ria.christens@ce.annuntiaten.be. 
 
Ontwikkeling netwerk erfgoedzorg in scholen 
 
SOS Tijdens je stage werk je mee aan de ontwikkeling van een netwerk erfgoedzorg in 
scholen. Je richt je activiteit op het netwerk van een vijftiental secundaire en lagere scholen 
in de regio Leuven, Diest, Brussel of Halle naar keuze.  Je peilt daarbinnen naar hun noden 
op vlak van erfgoedzorg en maakt een prioriteitenlijst. Je werkt op locatie en in overleg een 
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zorgplan uit voor een school naar keuze.  Je betrekt bij je stageopdracht zowel de 
medewerkers in de school als CEAH. 
 
Met vragen kan je terecht bij ria.christens@ce.annuntiaten.be  of op 016399320. 
Interesse in de stage? Stuur je cv en motivatie naar ria.christens@ce.annuntiaten.be. 
 
 

Publiekswerking 
 
Zet jij mee je schouders onder Erfgoeddag bij FARO?  
  
Al meer dan 20 jaar maakt Erfgoeddag op een originele en aantrekkelijke manier het roerend en 
immaterieel erfgoed in Vlaanderen en Brussel zichtbaar. FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel 
erfgoed, coördineert dit jaarlijks terugkerende toonmoment. 
 
In april 2023 staat Erfgoeddag volledig in het teken van ‘Beestig erfgoed’. Met welke insecten 
houden conservatoren en restauratoren best rekening? Hoe zorgen dieren voor heel wat inspiratie in 
het design van erfgoed? Welke tradities met dieren in de hoofdrol zetten we in de kijker, van de 
duivensport tot het Ros Beiaard? Welke (fabel)dieren zit er in ons literair erfgoed, in de mode en in 
de schilderkunst? De erfgoedsector zal al deze en andere pistes onderzoeken om activiteiten voor 
het publiek uit te werken rond dit thema.  FARO ondersteunt hen hierbij. We organiseren 
netwerkmomenten en vormingen, werken een inspiratiebrochure uit, faciliteren het 
inschrijvingsplatform en werken de nationale promotiecampagne uit.   
  
Nieuw is dat we voortaan ook extra inzetten op het onderwijs. Hoe brengen we erfgoed(verhalen) 
naar de klas en hoe halen we de klassen naar de erfgoedhuizen?  Hoe kunnen deelnemers inspelen 
op het digitale verhaal?  
  
Wie zoeken we?   
We verwelkomen graag studenten met een brede liefde voor cultureel erfgoed, cultuur,  educatie, 
taal of marketing.   

• Stagiair(e) onderwijs: Welke concrete tips zou jij erfgoedmedewerkers willen geven? Als 
stagiaire krijg je de kans om mee na te denken over een brochure die tips bundelt waarmee 
deelnemers aan de slag kunnen gaan tijdens Erfgoeddag. Welke mogelijkheden liggen hier? 
Welke (digitale) pistes kunnen er in 2023 bewandeld worden? En hoe zet je dan zo’n activiteit in 
de markt? Hoe bereik je kinderen en jongeren?  

• Stagiair(e) communicatie: Werk én denk je graag mee rond de communicatie voor het 
evenement? Hoe kunnen we de pers nog beter bereiken? Hoe zou jij de sociale media 
gebruiken? Hoe kan een evenement als Erfgoeddag volgens jou op een goede en prikkelende 
manier communiceren? Tijdens een stage in het voorjaar krijg je de kans om hier actief aan mee 
te werken. 

• Stagiair(e) eindredactie: Hou je van taal? Zet je kromme zinnen in een handomdraai om in 
duidelijk leesbare en wervende teksten? Tussen januari en maart zijn jouw skills (?) hierbij erg 
waardevol. 

•  Stagiair(e) video: We leven in een cultuur vol beelden. Ook voor Erfgoeddag zijn bewegende 
beelden steeds belangrijker. Tijdens deze stage werk je vanuit je liefde voor bewegend beeld 
mee aan een uitnodigende Erfgoeddagcampagne.  
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• Stagiair(e) fotografie: Sterke beelden zijn belangrijk. Neem jij graag foto’s van prachtige locaties 
die mooie verhalen en geheimen prijsgeven? Heb je zin om unieke plaatsen te bezoeken en die 
passend in beeld te brengen? Dan gebruiken we je beelden graag in de communicatiecampagne.  

• Stagiair(e) vliegende vrijwilliger: Proef je graag van een evenement als Erfgoeddag en zit je er 
niet om verlegen om heel wat verschillende taken uit te voeren, klein of groot, last minute of 
gepland?  

Spreken een of meerdere van deze omschrijvingen je aan? Dan ontvangen we je graag met open 
armen!   
 
Competenties:  

· Je bent bereid om te leren werken met softwaretoepassingen die nieuw zijn voor jou.  
· Je bent benieuwd naar wat werken in de erfgoedsector inhoudt. 
· Je bent geïnteresseerd in hoe een evenement georganiseerd wordt en wat daar allemaal bij 

komt kijken.  
· Je beheerst de Nederlandse taal perfect en bent bedreven in het schrijven van vlotte, 

aantrekkelijke teksten.  
· Je komt terecht in een organisatie waarin veel zelfstandigheid wordt verwacht. Je bent 

sociaal en bent niet te beroerd om proactief de handen uit de mouwen te steken.  

  
Wanneer ga je aan slag?   
Je kan het hele jaar door stage lopen bij ons. De drukste periode is tussen januari en april. Je 
takenpakket verschilt, afhankelijk van de periode waarin je graag bij ons komt werken. 
  
Interesse?    
Stuur je motivatie met cv naar Michelle van Meerhaeghe, michelle.van.meerhaeghe@faro.be.  
  
  
 
Erfgoeddag in Mechelen 
 
Jaarlijks zorgt de Erfgoedcel Mechelen voor de coördinatie van Erfgoeddag voor Mechelen en de 
regio. 
Op die dag willen we zowel nieuwe als traditionele erfgoedverenigingen stimuleren om een activiteit 
uit te werken voor een breed publiek.  
Erfgoeddag wordt ruim gecommuniceerd, zowel op Vlaams niveau door FARO, het steunpunt voor 
cultureel erfgoed, als binnen de regio Mechelen.  
Erfgoeddag draagt jaarlijks een ander thema. Op die manier wordt de sector telkens opnieuw 
uitgedaagd om erfgoed vanuit een andere invalshoek te bekijken.   
In 2023 is dat “Beestig Erfgoed” 
Wat doet de erfgoedcel en bij welke taken kan je zoal ingezet worden?  
Wij stimuleren de organisaties uit onze regio om deel te nemen, helpen bij de inschrijving en de 
organisatie van hun activiteiten en zorgen voor de gezamenlijke communicatie. We zorgen ook voor 
een vaste uitvalsbasis/centrale onthaalplek voor de acties in de stad en organiseren vaak eigen 
activiteiten met een voorbeeldfunctie (omdat ze sterk inzetten op bv. nieuwe samenwerkingen, 
nieuwe doelgroepen, …) 
  
WIE ZOEKEN WE?  
Studenten uit richtingen zoals 
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• Toerisme 
• Kunst- en cultuurbemiddeling 
• Educatieve master 
• Communicatie 

met interesse voor cultureel erfgoed en publiekswerking en een neus voor vlotte communicatie 
  
Stageplek doorheen het hele jaar mogelijk 
Najaar 2022: focus op warm maken van spelers uit de sector van erfgoed en onderwijs voor 
deelname aan EGD of op het uitwerken van een traject voor een bijzondere doelgroep 
Voorjaar 2023: focus op communicatie en publieksbereik voor Erfgoed + praktische organisatie van 
het evenement 
 
Erfgoeddag in Leuven 
  
Eind april 2023 vindt in Vlaanderen en Brussel de Erfgoeddag plaats, een jaarlijkse feestdag 
van het cultureel erfgoed. Het publiek kan dat weekend gratis deelnemen aan 
uiteenlopende activiteiten en maakt op die manier kennis met verschillende soorten erfgoed 
en hun verhalen. In 2023 staat de Erfgoeddag in het teken van het thema ‘Beestig!’ 
In Leuven coördineert de erfgoedcel deze dag waaraan heel veel partners meewerken. We 
begeleiden de verschillende partners bij het uitwerken van hun activiteiten, ondersteunen 
hen op logistiek vlak en voeren de overkoepelende communicatie van de Leuvense 
Erfgoeddag (pers, promotie, social media). Werk je graag actief mee aan de (creatieve en 
praktische) voorbereidingen van de Leuvense Erfgoeddag en help je graag bij de promotie en 
communicatie?  
 

• Jouw troeven: Je kan zelfstandig werken, bent sociaal en communicatief vaardig, 
neemt graag initiatief en kan goed samenwerken. Kennis van en interesse in social 
media zijn een pluspunt.  

• Onze return: Je komt met veel mensen in contact, organiseert (samen) een project 
van A tot Z en hebt dus een heel afwisselend takenpakket.  

 
Stadsarchief: Het stadsarchief zet jaarlijks in op erfgoed met toffe activiteiten voor een 
breed publiek zoals een expo, familieworkshop, rondleidingen achter de schermen, … Werk 
je graag mee aan de (creatieve en praktische) voorbereidingen van Erfgoeddag in het 
Leuvense stadsarchief en help je graag bij de promotie en communicatie van die 
activiteiten?  
 
Werkplaats:  
Erfgoedcel: Stadskantoor, Prof. Van Overstraetenplein 1, Leuven  
Stadsarchief: Rijschoolstraat 4, Leuven  
 
Neem contact op via erfgoedcel@leuven.be of archief@leuven.be voor meer informatie en 
om het precieze takenpakket te bespreken. We zoeken graag samen met jou naar een 
takenpakket passend bij jouw opleiding en persoonlijke interesse. 
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Stage publiekswerking/werving – openingsprogramma voor publiek, pers en partners 
– bij museum DIVA 
 
DIVA is het museum voor diamant, juwelen en zilver gevestigd in de diamanthoofdstad ter 
wereld: Antwerpen. DIVA vertelt het verhaal van de aantrekkingskracht die Antwerpen en 
Vlaanderen al eeuwenlang internationaal, uitoefent met betrekking tot het vakkundig 
produceren, assembleren en verhandelen van diamant, juwelen en zilver.  
Op 9 december heropent het museum met een vernieuwde vaste tentoonstelling. Wij zijn 
op zoek naar een stagiaire die zijn of haar schouders onder de uitvoering  en communicatie 
van het programma wilt zetten. Het programma omvat perspreviews, vip-openingen en 
activiteiten voor bezoekers in het openingsweekend en kerstvakantie. Een basisprogramma 
ligt al vast maar wij kijken altijd uit naar frisse goed ideeën!  
Wat zijn mogelijke taken?  

- Je stelt briefings en draaiboeken op voor de activiteiten. 
- Je neemt contact op met partners en medewerkers voor de praktische uitwerking 
van het programma.  
- Je bedenkt een communicatiestrategie om het doelpubliek warm te maken voor het 
programma.   
- Tijdens de het activiteiten ben jij het aanspreekpunt voor alle partners en 
medewerkers. 
- Je denkt mee met en draagt actief bij aan DIVA’s social media team.  

 
Wat verwachten we van jou?  

- Je hebt interesse voor en kennis van cultuur en het museale werkveld.  
- Je werkt resultaats- en publieksgericht.  
- Je kunt plannen en organiseren.  
- Je werkt nauwkeurig, ordelijk en overzichtelijk en hebt oog voor detail.  
- Je werkt zelfstandig, maar je werkt ook graag en vlot in een team.  
- Je kan je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken in het Nederlands en 
Engels. 
- Je bent sociaal, vriendelijk en diplomatisch. 

 
Aan welke voorwaarden moet je voldoen?  
Je volgt een relevante opleiding zoals:  

- Bachelor of master communicatiewetenschappen  
– communicatiemanagement  
- Bachelor of graduaat Multimedia en communicatietechnologie  
- Master cultuurmanagement, Kunstwetenschappen / Toerisme en 
recreatiemanagement  
- Bachelor kunst- en cultuurbemiddeling - Bachelor visual arts and design 
management (derdejaars, Nederland)  
- Master moderne en hedendaagse kunstgeschiedenis / kunstmanagement 
(Nederland)  

 
Wat mag je van ons verwachten: 

 - Je krijgt verantwoordelijkheid en een dosis ervaring.  
- Je werkplek is bij DIVA, Kaasstraat 9, 2000 Antwerpen. 
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 - Je wordt in dienst genomen als stagiair en loopt de stage onbezoldigd.  
- Stageperiode: najaar – vanaf september / oktober tot eind december 2022 (nader 
overeen te komen) 
- Uurregeling/werkregime: bij voorkeur fulltime  

 
Aan de toekenning van de stage gaat een gesprek met de stagementor en/of een collega bij 
DIVA vooraf. Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, 
geaardheid, lichamelijke beperking of chronische ziekte.  
 
Dus aarzel niet om je kandidaat te stellen. Suzanne de Lange, teamverantwoordelijke publiek 
Suzanne.delange@divaantwerp.be  / 0485426150 
 
Erfweg:erfgoedwandelingen met een verhaal 
 
De Erfweg (http://www.cultureelerfgoedannuntiatenheverlee.be/de-erfweg is de naam van  
een reeks erfgoedwandelingen met een verhaal uitgewerkt door CEAH ism een aantal lokale 
partners en de stad Leuven ten zuiden van Leuven. Je werkt een nieuw digitaal aanbod uit 
waarbij je ook de regio op en over de taalgrens verkent en de daar aanwezige 
erfgoedpartners betrekt. 

 
Profiel 
Een goede kennis van het Frans is noodzakelijk 
 
Praktisch  
De stageperiode en het takenpakket worden in onderling overleg besproken.  
CEAH is gevestigd op de campus Heilig Hartinstituut Heverlee.  Je werkt op de campus 
zelf. 
Met vragen kan je terecht bij ria.christens@ce.annuntiaten.be  of op 016399320. 
Interesse in de stage? Stuur je cv en motivatie naar ria.christens@ce.annuntiaten.be 

 
Een meer inclusief aanbod voor bezoekers site en kapel H. Hartinstituut 
 

Je peilt naar de noden/ervaringen van specifieke bezoekersdoelgroepen en ontwikkelt een 
toepassing ifv een meer inclusief aanbod voor bezoekers aan de site en Boodschapkapel 
Heilig Hartinstituut. 

 
Je stageopdracht kadert in een masterplan voor betere ontsluiting van de beschermde 
site met een aanbod aan landschappelijk, onroerend en cultureel erfgoed.    
 
Je stage bestaat uit twee delen: 1/ het in kaart brengen van de noden via een online 
bevraging en testbezoeken op locatie; 2/ de ontwikkeling van een nieuwe in overleg te 
bepalen bezoekerstoepassing. 
 
Praktisch  
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De stageperiode en het takenpakket worden in onderling overleg besproken.  
 
CEAH is gevestigd op de campus Heilig Hartinstituut Heverlee.  Je werkt op de campus 
zelf. 
Met vragen kan je terecht bij ria.christens@ce.annuntiaten.be  of op 016399320. 
Interesse in de stage? Stuur je cv en motivatie naar ria.christens@ce.annuntiaten.be 

 
Stage publiekwerking, presentatie en participatie Archief Gent  
 
Archief Gent is de archiefdienst van Stad en OCMW Gent. Naast een ondersteunende rol bij 
de bedrijfsvoering, archivering en het informatiebeheer van de organisatie zet Archief Gent 
zich ook in op erfgoed- en publiekswerking binnen onze cel Presentatie en Participatie. 
Binnen die cel zetten we ons elke dag in om fijne projecten op poten te zetten voor een 
breed publiek dat de traditionele onderzoeker ver voorbij gaat. Van Expo tot publicatie, of 
lezing tot workshop, met een ruime geest gaan we aan de slag om jong en oud te bereiken.  
 
De stage: 
Je draait mee in de cel presentatie en participatie en wordt begeleid door de educatief 
medewerker of de communicatieverantwoordelijke van Archief Gent. De focus ligt het 
meedraaien in de dagelijkse werking van de cel presentatie en participatie en je word 
ingeschakeld om lopende projecten mee uit te werken en te ondersteunen.  
Jij als stagiair hebt als hoofdtaak:  

• Ontwikkelen van een erfgoedactiviteit voor breed publiek die aansluit bij een lopend 
erfgoedproject van Archief Gent of een project uit het verleden. Bijvoorbeeld een 
erfgoedwandeling in de erfgoedapp over de expo en de publicaties “Reizende expo: Gent 
filmstad: Cinema's en Filmaffiches 1938-1961” 

• Uitwerken, testen en verspreiden van die activiteit 
 
Naast de hoofdtaak kan aan de stagiair gevraagd worden om bijkomende taken op te nemen 
zoals: 

• Deelnemen aan overleg en notuleren van verslag 
• Schrijven van teksten voor sociale media, nieuwsbrief, website of andere 

communicatiekanalen. 
• Ondersteunen bij opbouwen en afbreken van tentoonstellingen 
• (Helpen) begeleiden van groepen die het Archief bezoeken 
• Onderzoeken van nieuwe werkvormen 

 
Wie zoeken we? 
Een enthousiaste teamspeler die graag de handen uit de mouwen steekt. Zelfstandig werken 
en een portie verantwoordelijkheid schrikken je niet af en je hebt keiveel goesting om aan 
de slag te gaan met onze collectie die mensen toelaat om in de geschiedenis van Gent te 
duiken. Je volgt bij voorkeur een opleiding die te maken heeft met erfgoed, onderwijs, 
cultuurbemiddeling, sociaal werk of geschiedenis, maar ook creatieve geesten uit andere 
richting met interesse in archief en publiekswerking of participatie zijn welkom! 
Contact:  
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Casper De Koker – Casper.Dekoker@stad.gent 
Simon Legiest – Simon.Legiest@stad.gent 
 
Pilootproject publieksontsluiting monumentale kerk in Antwerpen 
 
Monumentale Kerken Antwerpen (MKA): het samenwerkingsverband tussen de Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal, de Sint-Andrieskerk, de Sint-Carolus Borromeuskerk, de Sint-Jacobskerk en de 
Sint-Pauluskerk)www.mkantwerpen.be 
 
Uitwerken van een concreet pilootproject publieksontsluiting in een of meer van de monumentale 
kerken, voor een specifieke doelgroep, in overleg met de kerk(en) 
  
Deze opdracht richt zich op studenten erfgoededucatie, participatie en cultuurbemiddeling. 
 
Contact: Tonia.Dhaese@antwerpen.be  
 
Duik mee in de geschiedenis van de snelweg! – 50 jaar E17 
 
Omschrijving: erfgoed zuidwest is de cultureel-erfgoedcel voor Zuid-West-Vlaanderen. Met 
projecten, labo’s en acties brengt de erfgoedcel het roerend en immaterieel erfgoed in de 
regio onder de aandacht en draagt de cel bij tot een betere zorg.  
 
In 2023 is het 50 jaar geleden dat er voor het eerst auto's reden over de nieuwe snelweg E3. 
Plots kon je in één rechte lijn van de Frans grens in Rekkem tot in Gent en Antwerpen rijden. 
De snelweg trok letterlijk een streep door de regio Zuid-West-Vlaanderen. Het landschap 
werd doorsneden. In 2023 zet erfgoed zuidwest de verjaardag van de snelweg in de kijker 
met een participatief publieksproject.  
 
Als stagiair(e) ga je in nauwe samenwerking met de erfgoedcelmedewerkers – en in het 
bijzonder de projectmedewerker 50 jaar E3 – op zoek naar het verleden van de snelweg. Je 
werkt mee aan de uitbouw van een publieksproject: je organiseert kleine en grote acties 
waarbij het erfgoed van de snelweg centraal staat. Samen met de projectmedewerker breng 
je de geschiedenis van de E17 in kaart, onder andere via het afnemen van interviews met 
getuigen, archiefonderzoek en het verzamelen van foto’s in  
. Je verwerkt mee de gevonden informatie tot een creatief publieksproject: van praatpalen 
in het landschap tot een artistieke interventie. Je gaat aan de slag met hedendaags 
snelwegerfgoed (van in de file staan tot typische snelwegsnacks), historische 
snelwegverhalen en de link met de mobilliteitsuitdagingen vandaag. 
 
Tijdens je stage: 

- Doe je ervaring op met mondelinge geschiedenis.  
- Doe je ervaring op binnen erfgoedpubliekswerking, projectcoördinatie en -

communicatie.  
- Denk je mee na hoe het erfgoed van de snelweg gedocumenteerd kan worden.   
- Kan je creatief aan de slag met het recente verleden.  
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- Werk je samen met erfgoedorganisaties (binnen de regio) en leer je zo het 
erfgoednetwerk beter kennen. 

 
Profiel: 

- Je hebt een duidelijke erfgoedinteresse, volgt eventueel een erfgoedopleiding  
- Je weet van aanpakken, je bent zelfstandig 
- Je kan goed werken binnen een (klein) team 
- Je bent communicatief vaardig en hebt een vlotte pen 
- Je bent dynamisch, enthousiast en creatief 

 
Praktisch? 

- De periode is overeen te komen 
- De projectvereniging zuidwest, waarvan de erfgoedcel deel uitmaakt, heeft haar 

uitvalsbasis in Kortrijk (President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk) 
- www.erfgoedzuidwest.be biedt je een overzicht van onze werking en projecten  

 
Interesse?  

- Met vragen kan je terecht bij Lieze Neyts, lieze@zuidwest.be, 056 24 16 16. Interesse 
in deze stage? Neem contact op via lieze@zuidwest.be  

 
Erfgoedstage bij KU Leuven Bibliotheken Bijzondere Collecties 
 
Wikipedian-in-residence. Je helpt Bijzondere Collecties aan zichtbaarheid winnen door 
Wikipedia-artikels over items uit onze collectie te schrijven. Je doet hiervoor 
literatuuronderzoek naar handschriften en boeken uit onze collectie en schrijft er een helder 
en goed leesbaar artikel over voor een breder publiek. Daarnaast zoek je uit welke 
bestaande artikelen op Wikipedia (bijvoorbeeld over historische personen of auteurs) 
kunnen worden geïllustreerd met beeldmateriaal uit onze collecties.   
 
Geotagging/GIS/publiekswebsite (in samenwerking met het Digitaal Labo). Begin 2020 heeft 
een stagiair een interactieve kaart van Leuven gemaakt, door het toevoegen van 
geografische metadata aan tekeningen en prenten van gebouwen in de stad Leuven door de 
eeuwen heen met behulp van GIS en JavaScript. Ben jij de persoon die dit project verder kan 
uitwerken? We zoeken in eerste instantie een historicus (m/v/x) die zorgt voor historische 
contextualisering van de kaart en de gebouwen en daarover historisch accurate en plezierig 
leesbare teksten schrijft op de website. Daarnaast doe je ook onderzoek naar de locatie van 
de moeilijk te plaatsen gebouwen op de kaart. Heb je kennis van JavaScript en HTML en lijkt 
het je leuk om de (voorlopig basale) kaart en website van een flitsende layout te voorzien? 
Dan ben je zeker ook welkom!  
  
Het uitbouwen van een informatieve en/of educatieve website rond specifieke 
deelcollecties of thema’s uitgewerkt met materiaal uit de collecties. De stagiair kan zelf een 
thema voorstellen of kan werken op een thema voorgesteld door Bijzondere Collecties.   
 
Contact voor de stages: an.smets@kuleuven.be   
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Groetjes van aan zee! Publieksproject rond het kusttoerisme 
 
Kusterfgoed is de cultureel-erfgoedcel die zich inzet voor roerend en immaterieel erfgoed in 
Middelkerke, Oostende, De Haan en Blankenberge. 
Elke zomer zet Kusterfgoed een publieksproject op rond een zomers thema. In het verleden 
werktenwe al rond de traditie van papieren strandbloemen, eetcultuur op het strand en het 
kampeertoerisme aan de kust. Zo’n publieksproject bestaat traditiegetrouw uit een 
mondelinggeschiedenistraject dat resulteert in een laagdrempelige publicatie, een 
interactievepublieksactiviteit, een doelgroepgerichte activiteit en brede inzamelactie van 
beeldmateriaal voorBeeldbank Kusterfgoed. 
 
Tijdens je stage 

• Doe je ervaring op met mondelinge geschiedenis. Je bereidt een traject voor, neemt zelf 
interviews af en verwerkt de inhoud tot publieksvriendelijke teksten. 

• Doe je ervaring op binnen erfgoedpubliekswerking, projectcoördinatie en -communicatie. 
• Doe je zo inzichten op over hoe je erfgoedthema’s vertaalt naar een breed publiek en naar 

specifieke doelgroepen. 
• Werk je samen met erfgoedorganisaties (binnen de regio) en leer je zo het erfgoednetwerk 

beter kennen. 
• Bouw je expertise op rond de geschiedenis van het kusttoerisme. 

 
Profiel 

• Je hebt interesse in erfgoed. 
• Je weet van aanpakken, je bent zelfstandig. 
• Je kan goed werken binnen een (klein) team 
• Je bent communicatief vaardig 
• Je bent dynamisch, enthousiast en creatief 

 
Praktisch 

• De stageperiode wordt in overleg afgesproken. Je takenpakket wordt in overleg 
samengesteld op basis van je eigen interesses en de lopende projecten binnen de erfgoedcel. 

• De erfgoedcel heeft als uitvalsbasis Oostende (Zandvoordeschorredijkstraat 289A, 8400 
Oostende). Je werkt op het bureau van Kusterfgoed en in het werkingsgebied van de 
erfgoedcel (Middelkerke, Oostende, De Haan en Blankenberge). 

• Op www.kusterfgoed.be vind je een overzicht van onze werking en projecten. 
 
Interesse? 
Met vragen kan je terecht bij pieternel.verbeke@kusterfgoed.be 
Interesse in de stage? Stuur je cv en motivatie naar info@kusterfgoed.be. 
 
Stad Roeselare: kunstwerken in de openbare ruimte 
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Omschrijving organisatie: Als stad willen we graag streven naar een aantrekkelijke 
centrumstad waar het aangenaam wonen, werken en ontspannen is. Dat is onze missie. 
Want RSL doet R toe. 
 
Activiteiten: In de stad krijg je als bewoner of bezoeker het stille gezelschap van beelden van 
Hugo Verriest, Albrecht Rodenbach, Guido Gezelle, Peegie, Marie-Louise Demeester, Cecilia 
Callebert, de Vrijwilliger, de Jongeling… en andere hedendaagse kunstwerken. Graag 
ontsluiten we op een publieksvriendelijke manier de kunstwerken in de openbare ruimte. 
Zin om RSL mee van binnenuit te ontdekken? Heb je een passie voor kunst en cultuur? 
Profiel: 

- Historisch referentiekader: Je toont een voortdurende wetenschappelijke nieuwsgierigheid 
naar kunsthistorische kennis en heeft de vaardigheden om zijn/haar kennis van en inzicht in 
kunsthistorische fenomenen efficiënt uit te breiden. 

- Onderzoeksvaardigheden: Je kan zeer goed analyseren, synthetiseren en complexe dossiers 
helder en correct verwoorden, zowel schriftelijk als mondeling, voor een publiek van 
specialisten en niet-specialisten. Je communiceert gebruikersgericht. Je communiceert 
zorgvuldig met collega’s, gebruikers en partners. Je werkt oplossingsgericht, je gaat de 
mogelijkheden na om een probleem of een onverwachte situatie aan te pakken. 

- Omgaan met informatie: Je bepaalt en organiseert op samenhangende wijze de prioriteiten 
en de stappen die nodig zijn voor de verwezenlijking van je doelstellingen, je werkt 
procesmatig. Je bent resultaatgericht en streeft naar kwalitatieve verwezenlijking van de 
doelstellingen. 

- Creatief zijn: Je bent in staat om andere vernieuwende ideeën/methodes/oplossingen te 
gebruiken in situaties waar dit niet voor de hand ligt. 

Periode: in onderling overleg te bepalen 
Voltijds/deeltijds: in onderling overleg te bepalen 
Contact: Caroline.Vansteelandt@roeselare.be 
 
 
Werk mee aan de erfgoedapp!   
  
Informatie aanbieden bij erfgoed was nog nooit zo eenvoudig. De ErfgoedApp maakt het voor meer 
dan 1.750 musea en erfgoedorganisaties in Vlaanderen en Brussel mogelijk om via de modernste 
technologie multimediale informatie aan te bieden aan hun bezoekers. De app werkt op basis van de 
nieuwste technologie zoals beacons, augmented reality en gps-localisatie. We proberen deze 
technologie op een betekenisvolle en interessante manier in te zetten.    

    
U krijgt een intensieve cursus in de werking van de ErfgoedApp manager, het platform waarmee men 
informatie maakt. Het doel is dat u daarna via screencast, telefonische en plaatsbezoeken musea 
helpt bij het maken van informatie voor hun bezoekers via de app. Het doel is om kwalitatieve en 
interessante informatie te maken samen met musea over erfgoedobjecten, geschiedenis & kunst.   
 
Of je kan ook je talent inzetten bij de communicatie van de ErfgoedApp. Het schrijven van artikels 
voor de blog, sociale media posts, testimonals uitwerken, contact opnemen met bloggers of 
magazines en nieuwe creative formats bedenken voor de ErfgoedApp.  
  
Als je stage komt doen bij de ErfgoedApp sta je er niet alleen voor, we ondersteunen je en je kan 
kiezen wat je het liefste doet, content maken voor de app, musea of erfgoedorganisaties  mee 
ondersteunen of meewerken aan de communicatie of van alles een beetje. 
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Wij vragen:   
• Interesse in erfgoed, geschiedenis, kunst & apps.   
• Creatief omgaan met digitale tools zonder expert te moeten zijn.   
• Team speler   
• Zelfstandig kunnen werken   

    
Uw stageplek is bij FARO in hartje Brussel maar plaatsbezoeken bij musea & erfgoedorganisatie zijn 
ook mogelijk.   

    
Interesse? Contacteer dan bram@faro.be   
 
Breng het ontstaan en de geschiedenis van de GR-paden in Vlaanderen / België in 
beeld 
  
Taken  
  
Al 45 jaar beheert Grote Routepaden de Vlaamse langeafstandswandelpaden, voor velen 
gekend van de wit-rode markering. Ontstaan | Over ons | Grote Routepaden 
Alles begon met het doortrekken van GR 5 over Belgisch grondgebied. Sindsdien hebben de 
vrijwilligers van Grote Routepaden diverse GR’s en Streek-GR’s ontwikkeld.  
Je reconstrueert het ontstaan en de geschiedenis van de verschillende GR-paden aan de 
hand van archiefmateriaal en interviews met de betrokkenen.  
Output is een visuele timeline van de verschillende GR-paden in Vlaanderen en hun 
belangrijkste ijkpunten en mijlpalen.  
De medewerkers van Grote Routepaden zetten je op weg met contacten en 
archiefmateriaal. FARO is beschikbaar voor methodologische ondersteuning.  
  
Profiel 
  
- interesse in wandelen, verenigingsleven, digitale toepassingen 
- een vlot contact om interviews af te nemen 
- een analytische geest om de input uit archiefmateriaal en interviews bevattelijk te 
verwerken 
- zelfstandig kunnen werken 
  
Locatie: Grote Routepaden vzw, Grasmarkt 61, Brussel. Op verplaatsing voor interviews.  
  
Periode: overeen te komen 
  
Interesse?  
  
Stuur dan je CV en motivatie naar: 
margot.vandeput@groteroutepaden.be  
voor meer info:  
0498 56 50 03 
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Creatief met de Erfgoedapp in de Cultuurregio Leie Schelde  
 
Missie 
De Cultuurregio Leie Schelde is een bruisende regio met een boeiend verenigingsleven en rijk verleden, 
diverse culturele centra en tal van cultuur- en erfgoedinitiatieven. Het is een creatieve en kunstzinnige 
regio met een schat aan musea en bezienswaardigheden en dus de perfecte voedingsbodem voor een 
krachtige en unieke regionale samenwerking rond cultuur en erfgoed. 
Cultuurregio Leie Schelde is een nauwe samenwerking tussen de gemeenten Deinze, De Pinte, Gavere, 
Kruisem, Nazareth, Sint-Martens-Latem, Zulte en Zwalm en wil cultuur- en erfgoedmakers verbinden 
en de talrijke initiatieven uit de regio ondersteunen.  
 
Cultuurregio Leie Schelde is op zoek naar: 
We zijn op zoek naar een enthousiaste stagiair(e) om mee te draaien in onze werking. In het 
bijzonder om cultuur en erfgoed in de Cultuurregio Leie Schelde verder te ontsluiten via de 
Erfgoedapp. Ben je gebeten in publiekswerking of educatie? Interesse in digitale toepassingen? Of 
heb je zelf een creatief idee om met de Erfgoedapp aan de slag te gaan? 
Afhankelijk van je interesse en ervaring kan je een eigen project uitdenken of praktische ervaring 
opdoen binnen de bestaande werking van de Cultuurregio Leie Schelde.  
 
Profiel  

• Interesse in cultuur en erfgoed.  
• Je weet van aanpakken en zet graag je tanden in een project.  
• Sociaal, je werkt veel in teamverband 
• Interesse en vlot kunnen werken met digitale toepassingen. 
• Je bent dynamisch, leergierig en kan zelfstandig werken.  
• Je bent communicatief.  

 
Praktisch  
De stageperiode en het takenpakket worden in onderling overleg besproken. De Cultuurregio Leie 
Schelde is gevestigd in Deinze (Tolpoortstraat 79, 9800 Deinze). Je werkt op het kantoor en in het 
werkingsgebied van de Cultuurregio Leie Schelde. 
 
Interesse? 

• Met vragen kan je terecht bij de medewerkers van de Cultuurregio Leie Schelde via 
info@cultuurregioleieschelde.be of 09 386 78 86. Welkom! 

• Interesse in de stage? Stuur je cv en motivatie naar info@cultuurregioleieschelde.be.  
 
www.cultuurregioleieschelde.be 
Volg het cultuurnieuws uit de regio via Facebook, Instagram of onze nieuwsbrief. 
 

Voorbereidend onderzoek 
 
Op zoek naar glazen dorpen tussen Antwerpen en Brussel  
 
‘t Grom is het museum van de traditionele groentestreek. Deze streek omvatte een groot 
aantal dorpen en gemeentes van Aartselaar tot Rotselaar en van Ranst tot Zemst. Over die 
brede as tussen Antwerpen en Brussel werd en wordt van oudsher veel aan groenteteelt 
gedaan. In serres, onder glas, maar ook in volle grond natuurlijk.  
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‘t Grom focuste vele jaren op het tuindersverleden in de eigen, directe omgeving van Sint-
Katelijne-Waver, Duffel en Mechelen. Hieraan dankt het zijn expertise. Toch zijn er nog vele 
andere dorpen in die traditionele streek die een verrassend verleden hebben in de 
tuinbouw. Zo was bijvoorbeeld het nu verstedelijkte Wilrijk honderd jaar geleden een echt 
glazen dorp vol serres. Onder en achter de vele verkavelingen gaan verhalen schuil van 
honderden tuindersgezinnen.  
 
Lokale heemkringen en historici zijn vaak de schatbewaarders van dit onontgonnen 
verleden. De stagiair geschiedenis krijgt daarom als opdracht:  
‘het screenen van bestaand onderzoek en bronnenmateriaal over het landbouwverleden bij 
heemkringen en historici in clustergebieden van de traditionele groenstreek als basis voor 
eigen verder onderzoek wat ontsloten wordt via een blog op de eigen website met 
regelmatige posts over de stand van het lopende onderzoeken’  
 
Taken  

• Keuze maken uit een dorp of cluster van dorpen in de traditionele groentestreek. 

• Contact leggen met lokale heemkringen, musea of geschiedkundigen.  

• Verzamelen van mondelinge en geschreven bronnen over het tuinbouwverleden. 

• Verslag maken van dit onderzoek en het presenteren aan het team en gidsen-
vrijwilligers.  

• Vertalen van het onderzoek naar wervende blogposts op de website van ‘t Grom. 

• Uitnodigen van partners uit het gekozen dorp of de cluster naar ‘t Grom voor verdere 
kennismaking.  

 
 
Naar een nieuwe toekomst voor kapelletjes  
 
Het gevolg van het katholiek reveil in de 19de eeuw is de groei van de volksdevotie en de 
verschijning van tal van kleine of grotere kapelletjes in het Pajotse landschap. Op 
bedevaartsroutes zoals die naar de basiliek van Halle worden talrijke bedevaart- of 
doortochtkapellen gebouwd. Op kruisingen van wegen, bij hoevegebouwen en op akkers 
plaatsen gelovigen devotiekapellen van allerlei types. Dergelijke kapelletjes – samen met 
landschappelijke elementen zoals hagen en bomen – bepalen vandaag nog steeds het 
kenmerkende landschap van het Pajottenland. Vele van deze kapellen worden vandaag niet 
meer beheerd en zijn in slechte staat. Slechts enkele zijn opgenomen in de inventaris 
onroerend erfgoed. Met het oog op waardering en restauratie van de meest waardevolle 
kapellen is gestart met de inventarisatie van dit klein erfgoed. 
 
Als stagiair werk je niet alleen mee aan het inventariseren van kapelletjes in Lennik, Gooik, 
Herne, Pepingen, Roosdaal, Affligem en Dilbeek, maar ga je ook op zoek naar intrigerende 
verhalen achter dit religieuze erfgoed. Aan de hand van interviews breng je de interessante 
ontstaansgeschiedenis van de kapellen opnieuw tot leven. Je zorgt mee voor de ontsluiting 
van de onderzoeksresultaten, o.a. door het schrijven van wikipedia-pagina’s en social 
mediaposts of de organisatie van publieksactiviteiten zoals een “kapelletjesdag” en het 
creëren van kapelletjesroutes. Verder help je met de organisatie van participatieprojecten 
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om buurtbewoners opnieuw te laten kennismaken met de boeiende geschiedenis achter 
elke kapel en de betekenis ervan als rust- en bezinningspunten in het unieke Pajotse 
landschap te versterken of nieuw leven in te blazen. 
 
Over welke competenties beschik je als stagiair?  

• Je bent creatief en durft out of the box te denken.  
• Je toont initiatief, weet van aanpakken en hebt een hands-on-approach.  
• Je bent geen muurbloempje, maar komt vlot en sociaal over en jouw enthousiasme voor 

erfgoed is aanstekelijk voor anderen.  
• Zelfstandig werken schrikt je niet af, maar je kan evengoed werken binnen een (klein) team 

en communiceert open over vorderingen of problemen.  
• Jouw vlotte pen kan je droge informatie uit historische literatuur vertalen naar een breed 

publiek.  
 

De stageperiode start bij voorkeur al in november 2022. 
 
Contactpersoon: Nina Van Molle, nina.vanmolle@zender.be, 04 97 05 97 91  
JC Castelhof, Molenstraat 102, 1700 Dilbeek 
www.zender.be 
 
ZENDER is de naam van de Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei. Het is een 
samenwerkingsverband van 15 gemeentebesturen uit de streek en van diverse partners die 
vanuit een culturele insteek samenwerken om de leefomgeving van het Pajottenland en de 
Zennevallei te versterken. We werken samen mee aan een open, participatieve en duurzame 
samenleving. Cultuur zien we breed. Voor ons betekent cultuur zoveel als de duurzame 
impact die we als mensen hebben op onze leefomgeving, gisteren, vandaag en morgen. 
Zender bestaat voor de mensen van onze streek. We bereiken hen via tal van lokale actoren 
zoals heemkringen, culturele centra, bibliotheken, netwerkpartners, lokale besturen 
enzovoort. We kijken ook over onze eigen muur heen en werken graag samen met andere 
sectoren, zoals welzijn, jeugd, milieu, toerisme, enzoverder. 
 
100 jaar tuinwijken 
 
Tot aan de Groote Oorlog was arbeidershuisvesting vaak ondermaats. De oorlog betekende 
een breuklijn qua politieke en sociale verandering en zette sociale huisvesting opnieuw op 
de politieke agenda. In 1919 werd de Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en 
Woonvertrekken opgericht en ontstonden in verschillende gemeenten sociale 
huisvestingsmaatschappijen. De tuinwijk werd door modernistische architecten naar voren 
geschoven als ideaal huisvestingsmodel. Deze wijken waren niet enkel een gezonde en 
aantrekkelijke buurt voor arbeiders, maar moesten ook een nieuwe, hechte gemeenschap 
creëren en een stimulerende omgeving vormen waar de inwoners zich konden ontwikkelen 
en emanciperen. Dergelijke tuinwijken schoten in de eerste helft van de jaren ’20 als 
paddenstoelen uit de grond, ook in de westrand van Brussel. Vanaf 1926 verwaterde het 
tuinwijkmodel echter tot een traditioneel verkavelingsmodel in het groen en werden de 
sociale ambities veelal opgeborgen.  
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Als stagiair breng je de verschillende sociale huisvestingsinitiatieven in Affligem, Dilbeek, 
Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat in kaart. Je bezoekt gemeentearchieven, archieven 
van sociale huisvestingsmaatschappijen en (architectuur)bibliotheken op zoek naar 
informatie en documentatie over het ontstaan van deze vooruitstrevende wijken. Je 
interviewt buurtbewoners om te achterhalen hoe zij het wonen in deze oude wijken 
vandaag ervaren. De resultaten moeten op verschillende manieren (publicatie, social 
mediaposts, blog, podcast, …) vertaald worden naar een breed publiek van buurtbewoners, 
architectuurliefhebbers en heemkundigen en moeten bijdragen tot een grotere 
bewustwording over de betekenis en (meer)waarde van deze tuinwijken en de 
interbellumarchitectuur in het algemeen. 
 
Over welke competenties beschik je als stagiair? 

• Je beschikt over een gezonde dosis nieuwsgierigheid en opzoekingen in verschillende 
archieven en bibliotheken schrikken je niet af.  

• Je slaagt erin deze gegevens op een gestructureerde manier te verwerken.  
• Je kan zowel zelfstandig als binnen een (klein) team werken en communiceert open over 

vorderingen of problemen.   
• Je bent vertrouwd met social media en beschikt over een vlotte pen.  
• Je hebt geen schrik om mensen aan te spreken, je bent vlot en sociaal en jouw 

enthousiasme voor erfgoed is besmettelijk voor anderen.  
 
 
Periode: de stage kan zowel in het eerste, tweede of beide semester(s) plaatsvinden. 
 
Contactpersoon: Jona Broothaerts, jona.broothaerts@zender.be, 0497 05 97 92 
JC Castelhof, Molenstraat 102, 1700 Dilbeek 
www.zender.be  
 
ZENDER is de naam van de Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei. Het is een 
samenwerkingsverband van 15 gemeentebesturen uit de streek en van diverse partners die 
vanuit een culturele insteek samenwerken om de leefomgeving van het Pajottenland en de 
Zennevallei te versterken. We werken samen mee aan een open, participatieve en duurzame 
samenleving. Cultuur zien we breed. Voor ons betekent cultuur zoveel als de duurzame 
impact die we als mensen hebben op onze leefomgeving, gisteren, vandaag en morgen. 
Zender bestaat voor de mensen van onze streek. We bereiken hen via tal van lokale actoren 
zoals heemkringen, culturele centra, bibliotheken, netwerkpartners, lokale besturen 
enzovoort. We kijken ook over onze eigen muur heen en werken graag samen met andere 
sectoren, zoals welzijn, jeugd, milieu, toerisme, enzoverder. 
 
 
Modernisten aan het werk – 20ste-eeuwse architectuur in 
Pajottenland & Zennevallei   
 
“De Bunker”, zo doopten de dorpsbewoners de woning Roelants die architect Willy Van Der 
Meeren in Lennik bouwde. Dat koosnaampje bewijst hoe radicaal deze woning uit 1962 op 
dat moment was. De woning geldt ondertussen als een icoon van het Belgische modernisme, 
een ontwerp waarop Van Der Meeren zelf bijzonder trots was. Naar aanleiding van zijn 
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honderdste verjaardag organiseert Bozar in 2023 een overzichtstentoonstelling rond het 
werk van deze architect en designer. Dé aanleiding om – naast Van Der Meeren – ook nog 
andere modernistische (landschaps)architecten in het daglicht te zetten die hun stempel 
hebben gedrukt op het uitzicht van het Pajottenland en de Zennevallei in de 20ste eeuw. 
Henry van de Velde, Joseph Diongre, Jean Canneel-Claes, Marcel Leborgne, Lucien Engels, 
Roger Dewinter en vele andere getalenteerde ontwerpers realiseerden verschillende 
gebouwen in de westrand rond Brussel.  
 
De stagiair staat niet alleen in voor het inventariseren van modernistisch erfgoed in de regio 
en het verzamelen van documentatie in bibliotheken en archieven over het oeuvre van 
modernistische architecten, maar werkt ook mee aan het vertalen van deze resultaten in 
publieksactiviteiten zoals geleide huisbezoeken en fiets- en wandelroutes tijdens Open 
Monumentendag in september 2023. 
 
Over welke competenties beschik je als stagiair?  

• Je beschikt over een gezonde dosis nieuwsgierigheid en opzoekingen in verschillende 
archieven en bibliotheken schrikken je niet af.  

• Je slaagt erin deze gegevens op een gestructureerde manier te verwerken.  
• Je kan zowel zelfstandig als binnen een (klein) team werken en communiceert open over 

vorderingen of problemen.  
• Jouw enthousiasme voor erfgoed is aanstekelijk, zodat je verschillende organisaties of 

verenigingen weet te overtuigen om deel te nemen aan Open Monumentendag.  
• Je communiceert duidelijk en diplomatisch.  

 
Periode: de stage kan zowel in het eerste, tweede of beide semester(s) plaatsvinden. 
 
Contactpersoon: Jona Broothaerts, jona.broothaerts@zender.be, 0497 05 97 92 
JC Castelhof, Molenstraat 102, 1700 Dilbeek 
www.zender.be  
 
 
ZENDER is de naam van de Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei. Het is een 
samenwerkingsverband van 15 gemeentebesturen uit de streek en van diverse partners die 
vanuit een culturele insteek samenwerken om de leefomgeving van het Pajottenland en de 
Zennevallei te versterken. We werken samen mee aan een open, participatieve en duurzame 
samenleving. Cultuur zien we breed. Voor ons betekent cultuur zoveel als de duurzame 
impact die we als mensen hebben op onze leefomgeving, gisteren, vandaag en morgen. 
Zender bestaat voor de mensen van onze streek. We bereiken hen via tal van lokale actoren 
zoals heemkringen, culturele centra, bibliotheken, netwerkpartners, lokale besturen 
enzovoort. We kijken ook over onze eigen muur heen en werken graag samen met andere 
sectoren, zoals welzijn, jeugd, milieu, toerisme, enzoverder. 
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Profiel  
• Je kan historisch onderzoek doen (zoekstrategieën, historische kritiek en het 

resultaat neerschrijven).  

• Je legt gemakkelijk contacten en wil leren netwerken met diverse partners.  

• Je werkt overzichtelijk.  

• Je kan zelfstandig opdrachten afwerken, maar ook in team werken.  

• Je bent leergierig en ondernemend.  

• Je houdt ervan om anderen te inspireren met ongekende verhalen.  

 
Aanbod  

• Kennismaking met de museum- en erfgoedwereld  

• Kennismaking met een experimenteel museum dat wil netwerken met vele partners  

• Een inspirerende werkplaats tussen het groen en de museumtuinen van ’t Grom  

 
Interesse? Neem contact op met maarten.jacobs@tgrom.be 
 

Communicatie en evenementen 
 

Stage communicatie&organisatie bij ERF (Erfgoedstichting Vlaams-Brabant)  
 
ERF (Voluit: Erfgoedstichting Vlaams-Brabant – Stichting van Openbaar Nut)  werd opgericht 
in 2021- onder de vleugels van de provincie- met als taak de lokale besturen in Vlaams-
Brabant bij te staan in de verwerving, restauratie, herbestemming en beheer van onroerend 
erfgoed. 
We zijn momenteel een mini-team van twee gedreven coördinatoren, volop bezig om met 
de intussen 24 aangesloten lokale besturen erfgoedsites te restaureren en te 
herbestemmen.   
 
ERF is op zoek naar…: 
We hebben onze handen zó vol met de uitbouw van onze organisatie, dat de uitrol van een 
communicatiebeleid er een beetje bij inschiet.  Maar we beseffen uiteraard maar al te goed 
dat het nuttig zou zijn aanwezig te zijn op sociale media, een deftige website uit te bouwen, 
in te zetten op participatie, persberichten uit te sturen, ons ‘merk’ te verzorgen, promo-
materiaal uit te werken enzovoort. 
Heb jij goesting om eens helemaal los te gaan met je communicatie-talent? Om je ontwerp-
skills bot te vieren en je natuurlijke aanleg tot bedrijfsprofilering in te zetten binnen een 
jonge ambitieuze organisatie? Altijd al eens een evenementje willen organiseren op een 
erfgoedsite?  
Vertel dan eens waar je eigenlijk nog op wacht om ons te contacteren? 
 
Profiel 

• Interesse in erfgoed 
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• Je bent een doéner, staat sterk in je schoenen en je hebt maar een half woord 
nodig om in gang te schieten; je hoeft geen uitslover te zijn, maar de kantjes 
eraf lopen zit ook weer niet in je karakter. 

• Je voelt je als een vis in het water in de wereld van sociale media en digitale 
communicatie. Je hebt kaas gegeten van vormgeving, je ruikt vanop afstand 
wat een journalist precies wil, je hebt een natuurlijke flair om mensen te 
overtuigen, en organiseren is deel van je DNA. 

 
Mogelijke taken 

• je ontwikkelt een digitaal media-profiel voor ERF waar dat nuttig kan zijn 
• Je denkt mee na over de ontwikkeling van een communicatiestrategie, 

persberichten, blog,… 
• Lokale gedragenheid is essentieel bij erfgoed: je organiseert daarom ook  

participatie-momenten bij ERF-projecten;  
•  We werken voor lokale besturen in de provincie Vlaams-Brabant.  Je 

contacteert besturen die nog niet zijn toegetreden, met de vraag of we 
kunnen langskomen om onze werking toe te lichten. Je doet dat met 
zoveel flair  dat ze eigenlijk niet meer kúnnen weigeren.   

• Je denkt mee na over manieren om onze werking spannend te houden 
voor aangesloten besturen, ook in een periode dat er geen project loopt in 
hun gemeente: nieuwsbrieven,  informele ontmoetingsmomenten, 
inventieve organisatie van onze halfjaarlijkse adviesvergaderingen,… Zorg 
ervoor dat we ze aan boord houden. 

• Nog meer talenten in je mouw zitten? Laat maar komen! In onderling overleg 
bespreken we graag andere mogelijke taken. Je eigen inbreng wordt zeer op 
prijs gesteld, strakke hiërarchie is niet zo ons ding. 

Praktisch 
 
De stageperiode en het takenpakket worden in onderling overleg besproken. ERF is 
gevestigd in het provinciehuis in Leuven  (Provincieplein 1, 3010 Leuven). Je werkt op het 
kantoor, op het terrein of thuis: dat is af te spreken.  
Interesse? 
• Met vragen kan je terecht bij ERF via info@erfgoedstichting.be of 0497-54 80 60 (Karen) of 
0498-51 58 86 (Dirk) 
• Interesse in de stage? Stuur je cv en motivatie naar info@erfgoedstichting.be. 
www.erfgoedstichting.be 
 
Stage public relations & journalistiek bij Werkplaats immaterieel erfgoed  
 
Werkplaats immaterieel erfgoed (BE) is de organisatie voor immaterieel erfgoed in Vlaanderen. Wij 
zijn er om de kracht van immaterieel erfgoed in het hart van hedendaags en superdivers samenleven 
tevoorschijn halen en versterken.  
 
Immaterieel erfgoed zijn gewoontes, gebruiken, kennis en praktijken die mensen van vroeger 
hebben gekregen en willen doorgeven in de toekomst. Echter niet iedereen weet wat dit is, en ook 
de media slaan vaak de bal fout. Om dit te verhelpen en de maatschappelijke kracht van immaterieel 
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erfgoed aan de man te brengen willen wij een sterke band opbouwen met het Vlaamse 
medialandschap. Wij verlangen naar up to date perslijsten, een format voor persberichten, en een 
kant en klaar persdossier. Ook allerlei creatieve acties en voorstellen om onze persaanwezigheid te 
versterken zien wij graag komen.  
 
Ken jij het medialandschap van Vlaanderen, ben je gepassioneerd rond pers en communicatie, en wil 
je ons helpen om de kracht van immaterieel erfgoed een stem te geven via deze media? Laat het ons 
weten via info@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be en overtuig ons dat jij onze PR medewerker bent!  
www.immaterieelerfgoed.be  
 
Rechterhand (en/of creatief projectmedewerker) bij communicatiecampagne 
‘Immaterieel erfgoed is overal’* 
 
Immaterieel erfgoed zijn gewoontes, gebruiken, kennis en praktijken die mensen van vroeger 
hebben gekregen, levend willen houden en doorgeven voor de toekomst. Dit erfgoed gaat mee met 
de tijd en evolueert. Het zit in hoe we spelen en verhalen vertellen; in eetcultuur of dans en muziek; 
feesten en rituelen; kweek- en landbouw- technieken; in de vaardigheden van vaklui en meer. En het 
zit overal, van het platteland tot in de grootstad, ingebed in de levendige (super)diversiteit aan 
mensen, culturele tradities en praktijken die onze samenleving rijk is. Vanuit Werkplaats immaterieel 
erfgoed, samen met een schare partners, tonen we dat dit erfgoed actueel en overal is. We voeren 
communicatie naar het brede publiek en zetten mogelijk enkele gerichte publieksacties op 
(bewegingswerk).  
Wil jij vanuit jouw specialisatie mee je schouders zetten onder onze communicatiecampagne of ben jij 
het creatieve brein dat, ruimer dan/aanvullend op/naast het communicatieve luik, een actie bedenkt 
en verwezenlijkt? Laat het ons weten via info@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be en overtuig ons dat 
jij onze rechterhand bent! www.werkplaatsimmaterieelerfgoed.be  - www.immaterieelerfgoed.be  
Opmerking: deze stageperiode start in 2021. 
*titel onder voorbehoud 
 
 
Stage communicatie bij de Cultuurregio Leie Schelde 
 
Missie 
De Cultuurregio Leie Schelde is een bruisende regio met een boeiend verenigingsleven en rijk verleden, 
diverse culturele centra en tal van cultuur- en erfgoedinitiatieven. Het is een creatieve en kunstzinnige 
regio met een schat aan musea en bezienswaardigheden en dus de perfecte voedingsbodem voor een 
krachtige en unieke regionale samenwerking rond cultuur en erfgoed. 
 Cultuurregio Leie Schelde is een nauwe samenwerking tussen de gemeenten Deinze, De Pinte, Gavere, 
Kruisem, Nazareth, Sint-Martens-Latem, Zulte en Zwalm en wil cultuur- en erfgoedmakers verbinden 
en de talrijke initiatieven uit de regio ondersteunen.  
 
Cultuurregio Leie Schelde is op zoek naar: 
We zijn op zoek naar een enthousiaste stagiair(e) om mee te draaien binnen onze 
communicatiewerking. Geboeid in woord, beeld en journalistiek? Je werkt nauw samen met het 
team en ondersteunt hen bij communicatietaken. Of heb je zelf een wild creatief idee en zoek je 
ruimte voor experiment? ...  
Afhankelijk van je interesse en ervaring kan je een eigen project uitdenken of praktische ervaring 
opdoen binnen de bestaande werking van de Cultuurregio Leie Schelde.  
 
Profiel  
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• Interesse in cultuur en erfgoed.  
• Je weet van aanpakken en zet graag je tanden in een project.  
• Sociaal, je werkt veel in teamverband 
• Vlotte pen 
• Kennis van sociale media en digitale communicatie 
• Je bent dynamisch, leergierig en kan zelfstandig werken.  
• Je bent communicatief. 

 
Mogelijke taken 

• Je helpt de social media van de Cultuurregio Leie Schelde up to date houden. 
• Je helpt mee met het afnemen van interviews bij cultuur- en erfgoedmakers. 
• Je denkt en werkt mee aan persberichten, nieuwsbrieven, events, … . 
• Je werkt actief mee aan de communicatie van projecten. 
• …  
• In onderling overleg bespreken we graag verder de mogelijke taken. Eigen creatieve ideeën 

zijn meer dan welkom.  
 
Praktisch  
De stageperiode en het takenpakket worden in onderling overleg besproken. De Cultuurregio Leie 
Schelde is gevestigd in Deinze (Tolpoortstraat 79, 9800 Deinze). Je werkt op het kantoor en in het 
werkingsgebied van de Cultuurregio Leie Schelde. 
 
Interesse? 

• Met vragen kan je terecht bij de medewerkers van de Cultuurregio Leie Schelde via 
info@cultuurregioleieschelde.be of 09 386 78 86. Welkom! 

• Interesse in de stage? Stuur je cv en motivatie naar info@cultuurregioleieschelde.be.  
 
www.cultuurregioleieschelde.be 
Volg het cultuurnieuws uit de regio via Facebook, Instagram of onze nieuwsbrief. 
 
 
Stage communicatie & social media bij museum DIVA 
 
DIVA is het museum voor diamant, juwelen en zilver gevestigd in de diamanthoofdstad ter 
wereld: Antwerpen. DIVA vertelt het verhaal van de aantrekkingskracht die Antwerpen en 
Vlaanderen al eeuwenlang internationaal, uitoefent met betrekking tot het vakkundig 
produceren, assembleren en verhandelen van diamant, juwelen en zilver. 
Naast de vaste collectiepresentatie presenteert DIVA een tentoonstellingsprogramma die 
nauw aansluit op het thema diamant, juwelen en zilver. Op 9 december heropent het 
museum met een vernieuwde vaste tentoonstelling. Bijkomend opent er op 20 januari een 
tijdelijke expo én kijken we uit naar een grote tentoonstelling najaar 2023. Afhankelijk van 
de start van de stage bepalen we bij welke tentoonstelling je ondersteunend kan werken op 
de communicatieafdeling. 
 
Wat zijn mogelijke taken?  

- Je ondersteunt de collega´s met het schrijven van teksten, uitwerken van 
communicatieacties 
en het opvolgen van de social mediakanalen. 
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- Je stelt briefings op voor vormgevers en controleert de affiches / folders / .. die je 
ontvangt. 
- In samenwerking met de vaste communicatiemedewerkers stel je een 
communicatiestrategie op per expo.  
- Je stelt een planning op voor de social media en bereidt posts of verschillende 
reeksen voor.  
- Je schrijft mee aan de maandelijkse nieuwsbrief. 

 
Wat verwachten we van jou?  

- Je hebt interesse voor en kennis van cultuur en het museale werkveld.  
- Je bent geïnteresseerd in communicatie en sociale media 
- Je werkt resultaats- en publieksgericht.  
- Je kunt plannen en organiseren.  
- Je werkt nauwkeurig, ordelijk en overzichtelijk en hebt oog voor detail.  
- Je werkt zelfstandig, maar je werkt ook graag en vlot in een team.  
- Je kan je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken in het Nederlands en 
Engels. 
- Je bent enthousiast en gemotiveerd. 
- Je bent sociaal, vriendelijk en diplomatisch. 

 
Wat mag je van ons verwachten: 

 - Je krijgt verantwoordelijkheid en een dosis ervaring.  
- Je werkplek is bij DIVA, Kaasstraat 9, 2000 Antwerpen. 
 - Je wordt in dienst genomen als stagiair en loopt de stage onbezoldigd.  
- Stageperiode: nader overeen te komen 
- Uurregeling/werkregime: bij voorkeur fulltime  

 
Aan de toekenning van de stage gaat een gesprek met de stagementor en/of een collega bij 
DIVA vooraf. Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, 
geaardheid, lichamelijke beperking of chronische ziekte.  
 
Dus aarzel niet om je kandidaat te stellen. Suzanne de Lange, teamverantwoordelijke publiek 
Suzanne.delange@divaantwerp.be   / 0485426150 
 
 
 
 
 

Meedraaien met 
  
Histories 
 
Histories is dé dienstverlenende organisatie voor erfgoedvrijwilligers in Vlaanderen en 
Brussel. De vzw neemt actief een landelijke rol op voor erfgoedpraktijken zoals heemkunde, 
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familiekunde en cultuur van alledag. Daarnaast bieden we een thuis aan de nieuwe 
gemeenschap van metaaldetectoristen. 
 
Histories zet de vele duizenden erfgoedvrijwilligers in Vlaanderen en Brussel centraal in haar 
werking. We bieden een toegankelijke dienstverlening die hen helpt om hun praktijken te 
versterken en hun kennis te verspreiden, met inspiratie voor de huidige en nieuwe 
generaties vrijwilligers, en met kansen voor interactie en cocreatie met anderen. 
 
The proof of the pudding is in the eating. Op https://historiesvzw.be/vacatures-en-stages/ 
laten we onze ervaringsdeskundigen aan het woord. 
 
Contacteer ons gerust en we bespreken alle mogelijkheden. Doorheen het jaar dienen er 
zich steeds opportuniteiten aan op het vlak van lokale geschiedenis, familiegeschiedenis, 
metaaldetectie en cultuur van alledag. 
 
Neem vrijblijvend contact op met: 
 
Jan Geypen 
jan.geypen@historiesvzw.be 
015 80 06 39 
 
Stage in het Passchendaele Museum 
 
Het Passchendaele Museum biedt een indringende kijk op het oorlogsverhaal in de 
Westhoek. Hierbij ligt de focus op de Derde Slag bij Ieper in 1917, ook wel de ‘Slag bij 
Passendale’ genoemd. Het museum bevindt zich midden in het voormalige slagveld en 
vormt hierdoor de toegangspoort tot dit rijke erfgoed.  
 
Als stagiair bij het Passchendaele Museum word je ingezet binnen het participatieve project 
‘Passchendaele Archives’ (https://archives.passchendaele.be/nl/). Binnen het project geef je 
een gezicht aan en vertel je het verhaal van de gesneuvelden in de Slag bij Passendale. 
Daarnaast speel je een ondersteunende rol in het kenniscentrum:  

- Historisch onderzoek voor tijdelijke tentoonstellingen 
- Beschrijven van de beeldcollectie 
- Aanspreekpunt voor bezoekers met historische vragen 
- Bijdragen tot de vrijwilligerswerking 

 
Profiel: 

- Je hebt interesse in de Eerste Wereldoorlog, een historische achtergrond is een meerwaarde 
- Je kunt zowel in een team als zelfstandig werken 
- Je bent communicatief vaardig en kunt vlot overweg met Engelstalige bronnen 

 
Contact: Karen Derycke, karen.derycke@passchendaele.be  
 

Meedraaien bij erfgoedcel erfgoed zuidwest  
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Omschrijving: erfgoed zuidwest is de cultureel-erfgoedcel voor Zuid-West-Vlaanderen. Met 
projecten, labo’s en acties brengt de erfgoedcel het roerend en immaterieel erfgoed in de 
regio onder de aandacht en draagt de cel bij tot een betere zorg. Als stagiair(e) ondersteun 
je de erfgoedcel bij het uitvoeren van de verschillende doelstellingen binnen het 
jaaractieplan. Speerpunten binnen de werking van de erfgoedcel in 2022-2023 vormen 
onder andere de registratie van religieus erfgoed, de organisatie van een Festival van het 
Lanschap, de begeleiding van kleine vrijwillige musea bij de registratie van hun collecties en 
de uitwerking van een project rond de 50ste verjaardag van de snelweg E17.   
 
Tijdens je stage: 

- Maak je kennis met een breed spectrum aan erfgoedgerelateerde taken: van 
registratie en erfgoedzorg tot publiekswerking en onderzoek. 

- Werk je mee binnen de lopende projecten en doet zo ervaring op binnen 
projectcoördinatie en -communicatie. 

- Ondersteun je als aanspreekpunt mee de lokale erfgoedspelers binnen vragen rond 
erfgoedzorg en -ontsluiting.  

- Volg je samen met de erfgoedcelcollega’s de dagelijkse werking van de erfgoedcel 
op, zoals de erfgoedspecifieke uitleendienst.  

- Bouw je expertise op rond diverse inhoudelijke erfgoedthema’s en erfgoedwerking.  
- Leer je het erfgoednetwerk beter kennen.  

 
Profiel: 

- Je hebt een duidelijke erfgoedinteresse, volgt eventueel een erfgoedopleiding 
- Je weet van aanpakken, je bent zelfstandig 
- Je kan goed werken binnen een (klein) team 
- Je bent communicatief vaardig en hebt een vlotte pen 
- Je bent dynamisch, enthousiast en creatief 

 
Praktisch? 

- De periode is overeen te komen 
- De projectvereniging zuidwest, waarvan de erfgoedcel deel uitmaakt, heeft haar 

uitvalsbasis in Kortrijk (President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk) 
- www.erfgoedzuidwest.be biedt je een overzicht van onze werking en projecten  
- Je takenpakket wordt samengesteld op basis van je eigen interesses en de lopende 

projecten binnen de erfgoedcel, dit na overleg 
 
Interesse?  

- Met vragen kan je terecht bij Lieze Neyts, lieze@zuidwest.be, 056 24 16 16. Interesse 
in deze stage? Neem contact op via lieze@zuidwest.be  
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Stage bij de intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst binnen ZENDER (vroegere 
Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei)  
 
Wij staan steeds open voor stages rond onroerend erfgoed of studenten die hun tanden willen 
zetten in ons streekerfgoed n.a.v. een scriptie. Een aantal thema’s en onderwerpen waar wij mee 
bezig zijn of waarrond we de komende jaren willen werken en die voor studenten misschien relevant 
kunnen zijn: 
 

• Inventarisatie en revalorisatie van hopasten rond Affligem-Ternat-Dilbeek (al dan niet 
gecombineerd met onderzoek naar immaterieel en/of erfgoed rond hopteelt- en verwerking) 

• Inventarisatie en waardering van kapellen 
• Projecten rond funerair erfgoed 
• Inventarisatie van beewegen, heerdgangen en schapenwegen in het Pajottenland 

 
Voor wat stageplekken of scriptieonderwerpen rond onroerend erfgoed betreft mogen studenten 
altijd contact opnemen met: Jona.Broothaerts@zender.be  
 
 

Meedraaien bij de Cultuurregio Leie Schelde  
 
Missie 
De Cultuurregio Leie Schelde is een bruisende regio met een boeiend verenigingsleven en rijk verleden, 
diverse culturele centra en tal van cultuur- en erfgoedinitiatieven. Het is een creatieve en kunstzinnige 
regio met een schat aan musea en bezienswaardigheden en dus de perfecte voedingsbodem voor een 
krachtige en unieke regionale samenwerking rond cultuur en erfgoed. 
 Cultuurregio Leie Schelde is een nauwe samenwerking tussen de gemeenten Deinze, De Pinte, Gavere, 
Kruisem, Nazareth, Sint-Martens-Latem, Zulte en Zwalm en wil cultuur- en erfgoedmakers verbinden 
en de talrijke initiatieven uit de regio ondersteunen.  
 
Cultuurregio Leie Schelde is op zoek naar: 
We zijn op zoek naar een enthousiaste stagiair(e) om mee te draaien in onze werking. Geboeid in 
collectiezorg of cultuurprojecten? Ben je gebeten in publiekswerking of educatie? Of heb je zelf een 
wild creatief idee en zoek je ruimte voor experiment? ...  
Afhankelijk van je interesse en ervaring kan je een eigen project uitdenken of praktische ervaring 
opdoen binnen de bestaande werking van de Cultuurregio Leie Schelde.  
 
Profiel  

• Interesse in cultuur en erfgoed.  
• Je weet van aanpakken en zet graag je tanden in een project.  
• Sociaal, je werkt veel in teamverband 
• Je bent dynamisch, leergierig en kan zelfstandig werken.  
• Je bent communicatief.  

 
Praktisch  
De stageperiode en het takenpakket worden in onderling overleg besproken. De Cultuurregio Leie 
Schelde is gevestigd in Deinze (Tolpoortstraat 79, 9800 Deinze). Je werkt op het kantoor en in het 
werkingsgebied van de Cultuurregio Leie Schelde. 
 
Interesse? 
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• Met vragen kan je terecht bij de medewerkers van de Cultuurregio Leie Schelde via 
info@cultuurregioleieschelde.be of 09 386 78 86. Welkom! 

• Interesse in de stage? Stuur je cv en motivatie naar info@cultuurregioleieschelde.be.  
 
www.cultuurregioleieschelde.be 
Volg het cultuurnieuws uit de regio via Facebook, Instagram of onze nieuwsbrief. 
 
 
Wij bieden ruimte voor creatief experiment #Cultuurregioleieschelde 
  
Missie 
De Cultuurregio Leie Schelde is een bruisende regio met een boeiend verenigingsleven en rijk verleden, 
diverse culturele centra en tal van cultuur- en erfgoedinitiatieven. Het is een creatieve en kunstzinnige 
regio met een schat aan musea en bezienswaardigheden en dus de perfecte voedingsbodem voor een 
krachtige en unieke regionale samenwerking rond cultuur en erfgoed. 
 Cultuurregio Leie Schelde is een nauwe samenwerking tussen de gemeenten Deinze, De Pinte, Gavere, 
Kruisem, Nazareth, Sint-Martens-Latem, Zulte en Zwalm en wil cultuur- en erfgoedmakers verbinden 
en de talrijke initiatieven uit de regio ondersteunen.  
 
Cultuurregio Leie Schelde is op zoek naar: 
Wij bieden ruimte voor stagestudent(en) die op zoek zijn naar een plek om te experimenteren of 
projecten op te zetten binnen hun vakgebied.  
Het kantoor van de Cultuurregio Leie Schelde beschikt onder meer over een poortgebouw, een 
binnenkoer met tuin en een retro-caravan die we openstellen voor studenten met creatieve 
projectideeën rond cultuur of erfgoed. Mogelijkheden zijn talrijk: creëren van tentoonstellingen, 
educatieve projecten, workshopruimte, kunst in de publieke ruimte, … .  
 
Zit jij met een creatief idee en ben je op zoek naar ruimte? Laat het ons weten. We zitten graag met 
je samen. 
 
 
Profiel  

• Interesse in cultuur en erfgoed.  
• Je weet van aanpakken en zet graag je tanden in een project.  
• Sociaal, je werkt veel in teamverband 
• Je bent dynamisch, leergierig en kan zelfstandig werken.  
• Je bent communicatief.  

 
 
Praktisch  
De stageperiode en het takenpakket worden in onderling overleg besproken. De Cultuurregio Leie Schelde is 
gevestigd in Deinze (Tolpoortstraat 79, 9800 Deinze). Je werkt op het kantoor en in het werkingsgebied van de 
Cultuurregio Leie Schelde. 
 
Interesse? 

• Met vragen kan je terecht bij de medewerkers van de Cultuurregio Leie Schelde via 
info@cultuurregioleieschelde.be of 09 386 78 86. Welkom! 

• Interesse in de stage? Stuur je cv en motivatie naar info@cultuurregioleieschelde.be.  
 
www.cultuurregioleieschelde.be 
Volg het cultuurnieuws uit de regio via Facebook, Instagram of onze nieuwsbrief. 
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 Beleid en management 

  
  

 Gangmaker voor alternatieve financiering  
 
Hoe kan je als erfgoedorganisatie friendraising toepassen? Hoe kan je duurzaam ondernemen? Die 
vragen stellen we ons met Werkplaats immaterieel erfgoed. We willen ons verdiepen in de 
mogelijkheden voor alternatieve financiering. Welke modellen, actoren, manieren van werken 
zouden voor ons relevant zijn? Hoe kunnen we de principes van friendraising op onze werking 
toepassen?  
Ben ook jij benieuwd naar hoe je vanuit erfgoed aan friendraising kan doen? Ken je hier de 
basisbeginselen van en wil je graag met ons op verkenning en je hier verder in verdiepen? Contacteer 
ons via info@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be  www.werkplaatsimmaterieelerfgoed.be  – 
www.immaterieelerfgoed.be  
 
Hulp bij intern organisatiemanagement  
 
Werkplaats immaterieel erfgoed is een nieuwe organisatie op zoek naar de ideale 
organisatiestructuur op maat van haar team én ambities. Participatie, zelfsturing, kennisdoorstroom, 
leren en delen, duurzaamheid, verantwoordelijkheidszin en goesting zijn hierin de centrale 
begrippen.  
Weet jij iets af van human resources, ben je geboeid door groepsdynamieken en werkprocessen? Volg 
je de laatste ontwikkelingen in kennismanagement en heb je zin om op maat van wat er al is mee te 
bouwen aan wat er nog meer zou kunnen zijn? Stuur een mailtje met je interesse en motivatie naar 
info@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be ! www.werkplaatsimmaterieelerfgoed.be  
www.immaterieelerfgoed.be  
 

Het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid.  
 
Vrijwilligers zijn niet enkel een grote hulp, ze brengen ook contacten en nieuwe netwerken mee, 
hebben eigen interesses en talenten waarmee ze nieuwe ideeën en inzichten aanbrengen en maken 
mee de kern van je organisatie uit. Werkplaats immaterieel erfgoed gaat als nieuwe organisatie op 
zoek naar vrijwilligers met een hart voor immaterieel erfgoed. Ons vrijwilligersbeleid moet nog in 
detail worden bedacht en geschreven, maar één ding staat vast, het zal vertrekken van de waarden 
die we hoog in het vaandel dragen.  
OPEN Stem geven. Luisteren en laten klinken in meervoud. GEDREVEN Met volle overtuiging en 
aanstekelijke goesting. DUURZAAM Met oog op de toekomst. Van immaterieel erfgoed, mensen en 
de wereld.  
Wat is het profiel van onze toekomstige vrijwilligers, wat kunnen ze voor ons betekenen en wat 
hebben wij hen te bieden? Waar zullen we hen vinden en hoe ontwerpen we voor hen een kader 
waarin ze zich thuis voelen? Ben jij thuis in mensenwerk en vind je de weg naar alles wat over 
vrijwilligersmanagement bestaat? Wil je die kennis toetsen aan de praktijk en ons vrijwilligersbeleid 
mee vormgeven? Kan je je helemaal vinden in onze waarden en weet je deze te vertalen naar een 
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gedragen aanpak? Stuur een mailtje met je interesse en motivatie naar 
info@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be! www.werkplaatsimmaterieelerfgoed.be – 
www.immaterieelerfgoed.be 
 
Archief, documentatie en bibliotheek werkplaats 
 
Wil jij mee het archief en de bibliotheek van Werkplaats immaterieel erfgoed op punt helpen zetten? 
We sloten een hoofdstuk af na bijna 15 jaar werking met ‘tapis plein vzw’ als expertisecentrum 
erfgoedparticipatie. En we zijn sinds 2019 een nieuwe werking gestart als ‘organisatie die de werking 
voor het immaterieel erfgoed opneemt’ in Vlaanderen. Daar kwam ook nog eens een verhuis naar 
Brussel bij. Redenen genoeg om goed werk te maken van het op orde stellen en reflecteren op het 
geheugen van onze werking (analoog en digitaal). In onze werking zijn géén experten 
informatiebeheer, archief, documentatie en bibliotheek aan de slag. We kijken bijgevolg met blije 
verwachting uit naar jouw inzichten en bijdrage om hier samen met ons rond te werken!  
Stuur een mailtje met je interesse en motivatie naar info@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be! 
www.werkplaatsimmaterieelerfgoed.be – www.immaterieelerfgoed.be 

 

Digitaal archiefbeheer bij Musea en Erfgoed Antwerpen 

Musea en Erfgoed is het samenwerkingsverband van de tien stedelijke Antwerpse musea, zoals 
ondermeer het MAS, RSL, Rubenshuis, DIVA, en MoMU. 

Deze musea werken samen voor alles rond digitalisering, maar beheren wel elk hun eigen collectie. 
Dat betekent ook dat zij per ‘object’ een algemeen dossier bijhouden: dit kan gaan over 
restauratiedossiers, aankoopdossiers, verzekeringsdossiers, bruikleendossiers… Een deel hiervan is 
reeds gedigitaliseerd (gescand) en op de G-schijf van de musea gezet, maar daarnaast zijn er nog heel 
wat dossiers die enkel nog op papier bestaan. 

Er moet een analyse worden uitgevoerd om te bepalen over hoeveel dossiers het gaat, over alle 
musea heen, en samen met het stadsarchief (Felixarchief) moet er een plan van aanpak worde 
opgesteld. Indien er nog resterende tijd is, moeten deze dossiers zoveel mogelijk worden ingescand 
en op de juiste plaats op de G-schijf worden gezet. 

Wij denken zelf aan een stage van ongeveer 300 uur, die kan starten vanaf januari en best loopt tot 
mei 2023. In eerste instantie denken we aan een student binnen het archiefmanagement of 
informatiebeheer, omdat basiskennis over archieftaken belangrijk zal zijn. 

Wij kunnen een stageplek aanbieden waarbij je in contact komt met een diversiteit aan musea en 
archiefinstellingen, en praktijkervaring opdoet over hoe om te gaan met archiefbeheer. 

Interesse?  

Annelies Valgaeren | Coördinator digitalisering erfgoedcollecties 

annelies.valgaeren@antwerpen.be 

 
 

 Participatieve werking van Bokrijk: voorstellen ontwikkelen  
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Bokrijk speelt een actieve rol in het betrekken van de cultureel-erfgoedgemeenschap en andere 
doelgroepen bij het erfgoed.   
Mogelijke cases:   

• Onderzoek naar bestendigen in de toekomst van de huidige communitywerking van 
de herkomstgemeentes én erfgoedgemeenschappen. Future-proof voorstel uitwerken   

  
• Uitwerken van een beleid rond diversiteit/multiperspectiviteit in het 
Openluchtmuseum en een concreet aanbod voor inburgeringsklassen.  
 

Vzw Het Domein Bokrijk, Bokrijklaan 1, 3600 Genk, maurane.baert@limburg.be, 011/ 26 53 45 
 

 
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



 52 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
 


